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L S.rı•ı b;r r•rd• a Kuru• GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

Genç Ha vacılarımızın Gösterisi 
•• •• • 

ETIMESUTTA BUYUK 
UÇUŞLAR OLACAK 

Kurultay için 
haztrllklar 

lıiriodı: ıı)- Tıiı k Hcıv:s Kurumu 

kuru! t.ıyı Öııiiıııüzd• ki ayın brşiııci 

cuma Riirıü Aııkara • t ılk rviııde 
lh~ .,t kilııı IJir ııulku ile a çılacaktır. 

Kunı lt ıy do ı r gıi ı dt- vaııı c:de · 

Ct' k , !'t' kİ 7.İ111.'İ pa11u giiııii Tiiı k 

1 fav<ı k11rumuıı urı Etiıııesutıaki 

t e:ıi~nlı göııtlr<"ı·k vr: bu nıii ııası:- 

hellc: plaoöı Vt'. taY> aı<"le.rlt: .skro 

b~~ı ve hlo ucuşlan, paraşüt at 

layışlaıı vcısıaire yapılacaktır. 

Mekteplerde Hava kurumunun 

yardunı ile talebenin yaptığı mo· 

del tayyareler ve Hava kurumu· 
.ııun tayyare fabrikasmda yapılmış 

.olan ilk tayyare uçurulacaktır . 

ihya harekatı 
tavsadı gibi ! 

Ankarli: 1 (Radyo Gazete•l)
Libyadaki har~kit devam etmek· 
tedır. ıngilizler mihvercıleı in yo· 
ruldu~unu ve iate darh~ı yüıünden 
harckila devam edemiyecelderini 
söylemektedir. Hadiseler gösteri
yor kı. Romel bir yıldırım harbi 
vapamamıfhr . Şimdi Libyadaki 
nıuharebe mevzii bir haldedir. 

Roma: 1 a a. - ltalyan teb· 
liti, lngiliz Amiralı Sir Covanın 
•imal afrikasında c•ir edilrtitini 
bildirmeltedir. 

Lonrira: 1 a.a. - Royter a · 
jansının ıekizinci inıiliz orduıu 
nezdindcki huıuıl muhabiri yazı· 
Yor: 

Bir ·Hakem · Gaıaladaki mfit· 
tefik kuvvetinıersinde kıyıya d<>t· 
ru hilcum eden alman tank kolu 
inailiı zırhlı kuvvetlerinin hırpa-
lanma11 ilıerine cumartesi pnO 
Tohrukun 25 kilometre cenubun-

B 

Havacı ~ençlerimisden bir ~rup 

••••••••••••••••••••••••••• 

İ Çif çige ~verilecek İ 
ı iki kuru-f: fark ı • y • • 
f Hülıfim11timis Çilçimise bir yardım olmalı üzere, f 
f l'•ç•n yıl lıendi•i,.Jen alınan hal>abat mah•ulii için ki· f 
ı lo barına ilıi lıar Uf Farlı. V•rilmHini lıararlaıtırmıı v• ı 
• Topralı mah•alleri oli•in• • mir vermirti· f 
f Bu tahaiaat emri &'•leli on l'iın olduju halde çilçi· f 
f ye henüz tediyatta 6ulcınalmamııh,.. Halbulci çilçimi· f 
f sin bu •ılıınhlı samanında me.zlıür f iyat larlıı çifçimi· ı 
f se 6ay61ı bir yardım olacalıtır. Çil çi 6a yardımı her 

i an 1'6s liiyor. Ofi•İn derhal tediyala baılama•ı lüzu· ı 
mana 6nemle iıaret ederiz. f .. ......•.......•.......... , .. 

ı ........................ ı 
ı Almanlar 90,000 ı 
ı k . ı 
ı ayıp vermış ı 

ı ı 
ı Bar~ol ıawa11 ı 
ı ı 

• Ankara : 1 [ Radyo Gazete•I) 
Alman · Ruı harbi, hafta batında 
dünyayı alakadar eden en mühim 
meseledir. Almanlar ~Harkof mu
harebesinin bittiği ıöylüyorlar .SQv

yetlere ıöre de Almanlar 90000 
kayıp vermifler ve hedefe vare
mamıılardır. Almanlar Rusyadaki 
harbin büyük ve şumullü olduğunu 
hali lusbul etmemitlcrdir. 

Moskova : 1 (A.A) - Ruı lcı . 
tuları Rakcli crphesinde Fin ve 
Alınan k ılalaııııı ılokuı kö) drıı çı · 

L:aı nllştır. 
Moııkova : 1 ( A A) - Kalenin 

cr plırııiııde bü\ ük ınvaılar olma1'
tııılır . SovyetlN bir çok köylrri 
gf'ri almışlardır. 143 Alman ta\' · 
varr1i tahrip ectiımiıtir. Kaı ade· 
niıde ve: Finlandive köıfeı.inde 3 
düıman gemisi batırılmıştır. 

1z, umde Ru!llar Almanlaı ı bir 
tepeye hdı11 sümüşlerdir. 

Bertin: 1 a.ı . - Resmi tebliR": 
Do~ıı Cf'ph<"sinin meı kez ve 

ıimal kf'ııimirıde alman ınev1.ii hü · 
cumlaıt başar llı ııetict'lt'ı ver mit · 
tir. 

Gf't ide macar tttkillcri iki 
hafta süren -.avaşlarrla l üyDk hol · 
şevik Çf'telf!ri yokt'lmiılerdir. Düş · 
man lıu savaşlımia hir miktar e
sir ve 4300 ölü vermif, 21 top, 
97 mavınater ve mitralyöz ve 
bir çok mOhimmat , bırakmıştır. 

Bir hırvat alayı Harkof muha · 
rebeainde bilhaaaıt kendini göster 
mişlir . 

Kutup denizinde aünlerden 
beri şiddetli bir hücuma u~ruyan 
düşman \cafilesinin geri kalan kıs
mından 4 büyük vapur daha bom· 
belarla h11sara uğratılmıştır. Bu 
hücumlarda iki hava muharebesi 
olmuf, 6 düfıRan avcısı düşürül

müştür. 

Berlin 1 a.a. - Selihi\·etli 
askeri kaynaktan öğrenildi~ine 
göre, alman hava kuvvetleri dün 
Ladoge gölü kıyılarındaki Sovyet 
malı.eme depolariyle bu söl üze
rinde yapılin ıovyet naklıyatına 

hücum etmitlerdir. Bir sarda dört 
marşandiz. treni ve 88 vagon ağır 
haeara uR-r•tılarak Leningradın bu 
yoldan yapılan iaıesinc önemli 
ı.ararlar vr.rdirilmittir. 

lımcn aölünün timalinde al
man uçakları sovyet iaıe kolları 
na ve nakliyatına hücum etmifler
dir. 40 kamyonda yangın çıkarll · 

•Gera.t 1 tlnclll -~· ... , 

., 

Bir ln,iliz [ tayyar••İ Uf Uf laolind• 

•• 
1 

Sahip ve Ba~mubarJirf 

l'ERID Cl!LlL CIOVEN 1 
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Onaeklzlncl yıl - Sayı : 532~1 

Sağlık Teşkiliiı 
--~--------··-----------~-

Memlekette geni 
merk ezler kuruluyor 

Ankara : l (Türksöıü Muhabirinden) - Sıhhat ve lçtioıat Muave· 
net vekilliii yeni yıl bütçesiyle memleketin muhtelif böl2elerindc yeni
den bazı sağlık müesseseleri kurmakta ve memur sayısını mevcut ih· 
tiyscı karıılayacak bir ıekilde artırmAktadır. 

Bu hususta aldığımız malumata göre, hu yıl 'r' t'niden 172 hükumet 
doktoru, 26 mütehassıs ve muavin, 49 asistaıı, vr- 136 ~üçük sıhhat 

memuru mevcut kadro.,.·a ilive edilmekted iı . 

Bundeıı baılta, lü1.um görlilen bnı ) r' ıle ı clı>, brş ~a~lık ın eı kc~i 
açılıtcaktır. Bu sa~lık merke:r.i, bu \ ıl bir lıaşlnngı._- olmak 61.re açıla· 
cak ve ilerde de\ lct sa~lı1' tcşkilAtıııııı temelini teıkil edecek oları mo· 
de~ıı ıııhlıiyel'il ifin bütün yurda trımilirıe çılaıacoUır. Saklı1' merkeı
lerı bulundukları kazaları ckorU) ucu doktorluk -> işleı iyle m<"şgul tıla
C'ak ve hütün mücadeleler bu sağlık meılıı:t ılcri tarafından yapılacaktır. 
Saklık merkeıler i ihtiyaca göre, )' 8 hükumet dokto ru ve; a nıütebas
ıııtlar tar afın<lan idare c<lileccktir. 

Bu merkezlerin nereleıde açıl · 
nıoııı l§zımgelec,..ği lıalcl..ında irı ce

ltmt'ler yapılmaktadır. 
Diğer taraftan Sıhhat \'e içti

mai Muavenet Vekilliği tf'şltilat 

kaııuııurıun dt"ğiftirilmesi hakkında 

ki hrıun µıojesi kati ş "'klirıi alınca 

trahom ve ıııtma mücadf'leleıiııiıı 

gınifletilmcsi için de yeni bir ta 
kım merkeıler ltuıule('aktır. 

Sıtma müc adelesindt'\ yapıla· 
cak it'nişlelme başlıca iki bölge
d~ baflıyt'cakt ır. Bunlaı <lan biri 
merkezi Mu~la olan Mu~la Sıtma 
Mücadele bölgesi ile diğeri, Mer· 
keı.i Çanakkaledc olan Çanakkale 
ııılma bölgesidir. 

Bunlardan Muğla bölıesi, vi 
!Ayetin biltün 11tmah k111mlannı 

ihtiva edecektir. Çanakkale böl · 
gesi, Çanakkale vilayetinden ba,. 
ka Gelibolu'ciaki sıtma ıuhesini 
de teşkilatı içine alacaktır. 

Bundan başka Bergama'da, 
Boğazlıyan'da . Tokat'ın Pazar na
hiyesi ve civarında, Tr akyada De· 
mirköy ve .Jtneada heveliıinde ve 
lıkenderunda birer mücadele fU· 
besi açılacaktır. 

Gene bu yıl içinde yurdun 
Çetitli bölg~lerinde yeni trahom 
mücadele müeeseseleri kurulacak
tır. Bu arada Antakyada 20 • ya
taklı bir hastahane, Birecikte 10 
15 yataklı bir haetahanr. açılacak, 
Elbistan, Kozan, lslihiye, Mersin 
lskenderun, Midyat ve Erzincan· 
da diıpanserler açılacaktır. 

Hastahane bulunan dört ıner· 
kezde, milraeaatların faılılıtın· 
dan yeniden birer diıpanser daha 
ilive edilecektir. Adana, Gazian
tep, Malatya ve Kilis bu dört mer
kezi teıkil etmektedirler. Bundan 
batka Urfa, Adıyaman. Gaziantep, 
Malatya Kilis, Nizip. Seyhan böl
ıelerinde de 13 tane köy tedavi 
merkezi açılacaktır. 

Portekizde vurguna 
karşı tedbirler 

Lizbon: 1 a. a. - Poıtekiı 

hiik ümeti ihtikara engtl olmak i· 
çin tiddetli tedbirler almıştır. Pa · 
ra cezaları 300,000 esküdoya ka· 
dar çıkarıldığı gibi ceıa görerek 
kapatılan müeueıeler memurları· 
nın maatını vermiye mecbur tutu
lacaklardır. --

büyük MiHet 
Meclisimizde 
Aıı1'aıa: 1 (A .A) - Bü}ük Mil· 

ld M,.c lisi bugün toplandı . Milll 
piyango idatt"8İ bütçesi, imar be 
} eti tahsisatı ve gümı ük reıimleri 

kanun liiyıhası müukere ve ka
bul ed ilmiştır . lııpirto ve iıpirtolu 
içkiler kanurıunbirirıci müzakeresi 
de yapılmııtır. 

TGBB • ALMAN 
Mal••m• mulıavele•İni 

alıdetmelı üze• e 6ir Tarlı 
Heyeti Berline l'imderildi 

Ankara : 1 ( a. a. ) - 1939 
llkkinunda yapılmıt olan müza 
kerelerle ilgili ol .. k üzere Tür· 
kiye ile Almanya araaın.la yüz 
milyon marklık bir kredinin Tür· 
kiye emrine açılmasını istihclaf 
eden bir anlatma akdedilınitti . 
Bu kredi Türkiye tarafandan Al· 
manyadan satan alınacak harp 
malzemesine tahıla edilecektir • 
Bu malzemeye miltedair muka · 
veleleri imza etmek üzere teknik 
bir Türk komisyonu Berline pn · 
derilmittir . 

Alman denizalhları 
yeniden 106.000 tonluk 

gemi _babrdılar 
Berlin : 1 (a. a .) - Alman 

hususi tebliti: Skajerak deniz mu· ' 
harebesinin yıldönümünde Alman 
deniz kuvvetleri yeni bışanlar ka· 
zanmıştır. 

Alman denizaltılan Atlantitin 
batı sulannda 106.000 tonilato tu· 
tarında yeniden 22 ticaret gemisi 
batırmıılardır. 

Mayıs ayı içinde Alman deniz 
altıları 767 bin toni ato tutarında 

140 düşman ticaret i'emiıi babr· 
mışlardır. 

Maltaya hücumlar 
Malta : 1 (A.A) - Dün aece 

iki alarm verilmietir. Karaya baıı 
bombalar atılmıetır. iki ltalyan tıy
yarcai dütiirülmüştür. 

Londra : 1 (A.A)- Lbya mey
dan muharebesi çok büyiim6tHlr. 

daki Elactemin 30 kilometre ka
dar cenup batısında bulunan 
Kniıhts • Bridge )'Olu kavıatmın 
-Oteıine çekilmiftir. Alm•nlar Tob
ruk müdaf aesına kadar bir gedik 
.. çmak oldutu açık bulunan amaç· 
iıırına varmakıızın daha ıimdiden 
birçok tank kavbetmişleı dir. Dilş · 
inanın maksadını tahmin için he· 
nuı çok erken olmakla berab~r 
dOtmanın timdi cenuba do~ru 
bir hamlede bulunma11 mümkün· 
dGr. Bir ·Hakem dediki: mfittefik 
lhevzilerinin mukavemeti alman 
iatc teşkilitını pek ziyade zorlat· 
tırmıştır - Ôyle ki, dütman zırhlı 
kuvvetlf:ri, beş tünlük iaıeteri ol · Ankara : 1 (Radyo G~zete•O

Almanyanın wGhim endüıtri böl · 
relerinden Kolonyaya şiddetli bir 
taarruz yapılmıı ve 3000 tondan 
fazla bombe atılmıştır . Bu hü · 
cuma bin iki yilz elli lngiliz tay· 

ı........ .. .. , tlettirilmittir. ıwwwa 17.000.000 KiLO 
BUGDA Y GELDi 

•aydı dıthi, timdi iaıesrz kalmata 
_batlamıı olacaklardır. ............. 

Casusluk eden 
Bulgar generali 

Ankara : 1 ( Radyo G•zete•I] 
Sofyadan haber verilditine gti· 

te, Bulrar renerali Taynaf Sov · 
Jetlere cuusluk suçundan idam 

•r••••••••• .. 

yareıi iştirak etmittir. Yangınlar 
çok bilyük olmut ve yüzlerce 
kilometre uzaktan glSrülmüştür . 

Londra : 1 ( a a . )- Alman 
lar Mtiz aebri : ilzerindeki klSprü · 
lere bonabalar koymuıtur. Miitte · 
fikleri~ bir çıluarm11 hıarcketi tak · 

1 1250 uçakla ı 
ı ı 

ı Almanyaya 1 
ı ı 

i son akm ı 
ı...... .. ..... ı 

dirinde bu ktiprüler atılacaktır . 

Buralua aıkert kuvvetler de yer-

Londra : 1 ( a a . )- Cenup 
dotu lnıilterede bir tchre Alman 
tayyareleri hilcumlar yapmıflır · 
Yangınlar çıkmıtbr . Ölenler var
dır • 

lonclra : 1 ( a . a . )- lnıiliz 
bomba uçakları ela Kolonya üze · 
rine büyük akınlar yapmıılardır. 

londra : 1 ( a. a. ) - Hava 
nazarlıtınıo tebliti : Dün gece 
Rubr - Renani havzasına hinden 

10erlll ı bet 1&1fadaı 

lsJ..end•run : 1 (Türk•özil Muhabirind•n) - Diln l•kenderun lima· 
nrna mühim miktarda bufday ıelmiştir . Bu buf da_qların 4 61n tonu Vi 
lôy•timizle civar Vil4gelleri11 ihti!Jacznı karşılamak ilzere bırakılacak 
ve difer kı•mı başka Vilayetlere ıönderilecektir. l•lcenderuna gelen 
iuf daglar 17 hin tondur. 
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Askeri vaziyet in tef kiki ı 
1 •=:..,,.,_.,...,_,,........, ==--·-~~u........._~ 

KARŞILIKLI 
SALDIRMA 

Bizim Rao}O Geıetesi bir 
kaç gün evvelisi yaptığı yayımda 

Harkofun iki ranında Alman yığı· 
na~ı yapılacağı blliniıhn, Ti
moç~nkonun bu şehir ist kametin 
deki 11aldırımının doğı u olmanı 
ğını söyledi. 811 saldırımınııı biı· 

zat Sovp·t müdııf auı için lehli 
keli olduğunu ılave etli. 

Sız de gı ne biılcaç gün ev· 
vel"i }aıımızda Timoçenko sııl 

dırımı yer ve 11tman itibariyle 
nazari olarak doğru görülebilirse 
de bu taaı ruL nıu\•affak olıımadı . 

ğı takdirde Almanlardan ziyade 
Sovyctler için ı.ararlı olacağını 

ve bunun &kabiııde bir alman 
taarruzunun başlaması nıuhtemd 

olduğunu bildirmiştik, Neıt:kim Hın 

lcof istilamatindc ki K11.1lordu tıı · 
arruı.u önlendikten sonda bu Şt h • 
rin cerıuburıdan ve hium dan Al· 
mana karşı taarruzu da b:ışladı; 
Alman tebliğlerine göre de Timo. 
çcnlronun bellibaş!ı kuvvetleri f..u· 
ıatılmış bulunuyor. Bu muharebe 
nin neticesi hakkında herıüı. bir 
şey söyliyccek v&z.iyette <le ğili:r.. 
Bizim burada anlatmak istediği

miz lıu çeşit kurşı!ıldı taarruzlar· 
da muvaffakiyetin veya tdılıkeııiıı 
nereden geldiğidir. 

lıkbaharla beraber veya J'dZll 

doR-ru büyük bir almıın taarruzu 
o\aca~ı muhakkaktı. E~er kızılor· 
du bu taarruza lcaışı şimdilik mut· 
lak ir müdafaa ihtiyar etmiş ol 
ıay dı, belli başlı taarruz. istikamet 
lerin-Oe kendi ısılclet merkeıini ıe· 

ride tutacak, almanlarııı lufatma 
harplcrfoe karıı \coyac«k, şıı v.eya 
bu } andıt istedi~i gibi kuvvt't top· 
lıyacaktı . 

Tımoçenklc , L:endi en kuvvet· 
li ve zırhlı tümenleriye alınanlar · 

dan evvel aaldırıma gı·çince, .sık· 

Jet mtorkezini tabiııti) le ön lıatıa 

attı. 'l'aar ı uı bttşka türlü olmaı. 

.Eğer almanların Harkof ceııubun· 
deki }'•ğınakları kafi derecede 
kuvvetli ise, kaışı taarruıa geçtik· 
]eri dakikadan itıbaren düşman 

larını kuşatmaşausları müdafaıı.l ,ı

ki oı du} a karşı lıare1'ett en çok 
fa:lla olur . Çünki müdafaadald or · 
dunun sıldet meı kezinin gerilerine 
düşmek, yüıleı ce kilometreyi yar· 

mayı ve kuşatma.} ı icabettirdiği 

halde, 11klct merkaini ileri atmış, 

alınan hatları ıırasında ufıık da 
olsa bir crp y.ııpmış müte&~ 

ordunun sıklet mt>rhzırıin geı isı 

ne düşmek 50 - 60 kilometrelik 

~bir ılerleme ve Çt"Virme ile kabil · 

dir. Tehlikenin en büyil~ü bura · 

dan gel mel tedir. 

O halde bir ordunun hıarıuı. 

etmesi için ilk ş rut; ileri atacısğı 

kı talıırının yanlarını ) Ü 1de } üz 

enıniyd altına almış bulunmeltta· 
dır. Halbuki. daha ya1 muharebe · 

leri inkişaf l'lmemiş bulundu~u ve 

şimdiye kadar da Alman Ü tünlü · 

~Ü devam edip geldi~i için, Ti· 

moçenko ordusu bcıkımındon bu 

kati emniyet varit değildi. Hele 

saldırdığı yerin i\d yanında yığı 

nak yapıldığının f aı kında iniyse · 
- ki bugürıkü ta}) are h~ifleri 

dolayisi}lc bunun f.ukına varma · 

mıık ayrıca büyük bir hatadır -
bu tehlikeyi görmemek, Radyo 
Gl\zeteıinin dediği gibi çok yan · 
lış bir hart:bt alur. 

Bu hareket, yalnız Timoçen· 
ço kuvvetlerinin bir kısmını h-h · 
lıkc} e koymakla .kalmaz, fakat 
büyük tııarı uzlarını yaparken bü . 
} ük a-üçliiklere \lğranıası mukarl . 
der olan Almanların i~inide ko· 
la) laştırmıs olur. Almanların Sla· 
lin hattına, Dnirper taarruıunda 

tutunan Sovyet k uvvt·tlcrinı-, hııt 
ta Kı)efe ve l<oslıA11 kıu,ı taa ' 

Yazan 

M. ŞEV Ki YAZMAN 

ruzda ne kadar zorluklıır çektik· 
lerini biliyoruz, Halbuki bü}ük 
"ıan11 ileriye atılmış, alman hatla· 

rı önünde sııplarııp çdin muhare· 
belere girmiş bir ordunun yanını 

çevirmek, yukarıdaki hareketler
den çok dalıa kolaydır. 

Bö} le Lir ordu kolay ko· 
lay cc:phı sind<"ki çetin mulıare· 

beleıi bınıkıp gt"rİ gidemiyece~i 
için, kuşcıtma ve geri ile irtibatın 

kesmek de o ni pelte kolay olur. 
Bir def J bir orc.Ju safında mühim 

bir kuvvet imlııı ed .lır ve getlik 
açılırsa, onu tekı ar yamamak da 
pek kolay olmaz. 

Henüz Almarıların büyük mik· 
ya!>la kazanç temin cttiğıııe dair 
elde deliller yoktur. Ancak bun
dan sonrnki saldınmlıırını şimdi 
kısmen yarmış bulundukları cep· 
he kısmından istifade edcı ek şi 
male ve cenuba doğru genişlete· 
bilecekleri için, ilk büyük taarruz 

da vermeleri tabii olan mühim za· 
yiattan bu vesile ile tasarruf etmiş 

bulunmaları çok muhtemeldir. Ti· 
moçcııko taarruzunun Sovyetlere 
getirebile.ceki ikiııci ıiyan da hu 
olabilir. 

Bir anda giri~ilen karşılıklı ta· 

arruıları dirseklerini bir yere da 
yayarak, b:ribirinin ko11arını yana 
yatırmaya çalışan lki mübıHizio 

lrnline beıızetebiliı iz. Galip gelmek ı 
için ilk şart dirseklerin dayandığı ,. 
yeı in sağlam olma~ıdır. Aksi hal 

dirseğini dayadı~·· yl!r çöken ta· 

ı cıf kuybeder. 
Bunun gibi, sa\Jıran tarafın 

dayanarak yeri olan yanları çözü· 
tenlerin knybetınesi ınulcadder ol 
duğu gibi, 7.&rarlan da müdafaa· 
dn kalmasındaki halinden çok faz. 
la olur. Bakalım Alnıanlar bu va
:tiyetten ne derece.ye kadar istifa· 

de edf'bilP r.ekleı? 

Yabancı adam hafifçe kızardı: 
- Tasarruf yapmağa mechu · 

rum •• Onu alabilmek için nem 
varsa sattım. Fakat bütün hülya· 
larımı, projelerimi siz yıktınız • 
Fakat, dinleyiniz. Beuiı.n bir fik· 
rim var : Niçin bu evi beraber 
satın almıyalım ? 

Sjz birinci icatta oturursunuz .• 
Ben de ikinci katı işgal ederim . 

- Siz defüiniz galiba 1 Böy · 
le bir şey nasıl olur • . imkanı 
yok. 

- Evin flatı 1800 liradır . 
Halbuki benim ancak 1000 liram 
vardır. Ya sizin ? 

- Benim de ancak o kadar •• 
- Eh 1 Tamam işte .. Niçin 

daha Önce böyle bir çare düşüu · 

1 
medim hayret ediyorum •• Mü· 
kemmel bir fikir detil mi? Nasıl 
buluyorwunuz ? 

Bu sırada Mrs Smithers olduğu 
yerden kalkmış ve bu genç çifti 
mütecessis gözlerle süzerek lo · 
kantadan ayrılmıştı • 

Anne o anda şöyle d.üşürıü· 

yordu " Bıktım bu dedi koducu 
cadıların elinden •. Onları patlat· 
ınak her halde daha iyi olacak.,, 

Yabancı adam devam edi · 
yordu : 

- Ejer size kur yaparım 

endişesi ile tereddiit ediyorsanız 

aldanıyorsunuz. Müsterih olunuz .• 
Evvela ben kadınlardan nefret 
ederim. Sonra da .• Sizi himaye 
edecek bir Jeffiııiz var •• 

Yabancı adamın bu sö-zleri 
üzerine Anııe'nin çehresini hafif 
bir .kırınııılık kaJ>lltdı • Altı ay 
daııLe. i ilk ddu Jeffi unutwuttu. 

T0RKSOZO 

Zahire ticareti 
7:üccarlar mrth•ulü 
müıtahsilaen alıp 

ofise devredecek 

Ankara<ia toplanan zahire 
tüccarları l:ışe Müsteşarliğ"ile yap
tıkları müzakereleri bitirmişln ve 
Müsteşarlı~a şu teklifleri bildirmiş· 
lerdir. 

Alakadarlarc,ı mutabık kalına
rak yapıl<ın bu tcklıf e göre zahire 
tacirleri hernevi bakliyat maddeler· 
ini müstahsilden satın alarak Müs
teşarlık teşkilatına teslim edecekler 
Vt buna mukabil de yüz de 4 
nıao;raf, yüzde 8 komisyon alacak
lardır. Ayrıcn tacirlerimiz müstııh
silin ayağına giderek 1.ahiıe satın 
alacaklar, yine yüzde 5 komisyonla 
bu zahireleri 'l'opı ak Mahsülleı i 
Ofisine devredeceklerdir. 

Pamuklar Üzerinde 
yapılan mücadele 
Tuı.lanın Kapı mev1'iinıle ki pa· 

muklar üıcrinde beşlıımış bulunan 
mücadele hararetle devam etmeL:
tedır. Ziraat mücadde müdüı Ü Sıı· 
<.lettiıı Sarıkaya nıııhallindc tetkık
lerde bulunarak şehrimize dönmüş 
ve Ceyhan, Dörtyol bölgelf'ri pa· 
mukları üzerinde yııpılmııkta olan 
mücadele.si tetık için bu kualarıı 
hareket etmiştir. 

Bölgemizde yapılmakta olan 
pamuk mücadelesinde ziraat mü 
CBdt':ie i~tasyon beş asistanı Mu· 
rat ve ls!ihiyc mücadele tekni i
yeni Sadık'ta çalıştırılacak vt: bu 
suretle mücadele kadro u takviye 
t:diım·ş olacaktır. 

Kahve ve çay 
beyannamesi 

Kıılıve va çay mevcutlarını 

bildırerı bı-yaıınamelerin verme 
müddeti bn akşanı sona t:rmekte· 
dir. Bundan bö} le ellerinde br· 
yıınnaıııt! lıar il~ i buluoıııı Çil\' v~ 

kabvder kuçıtk ayılacııktıı. 

Hırsız garson 
lld~nn o~lu Naıir Suvay uıhndu 

biri ı;11lıştığı lok.uııtadan ÇP.tal, k11-
şık ve bardak gibi ~şya çıılc1ığın · 1 
ı\aıı vakalanmış ve hııkl..ırıcla mu· 
ttnıe!e -.epılmıştır. _ _ _ 
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Gayri meşru olan 
Çocuklar n esef esi 

Dahiliye W ekaletinin hazırladığı anket 

Hayvam olanlar 
yem alacak 

Adliye Vekaleti tarafından ga
yri meşru birleşmeler ve undan 
hasıl olan nesebi gayr isahilı çocuk · 
tarın va1.iyeti ve sebepleri hakkın
cia bütün Vali ve Müddeıuınumiler· 
in nıütalealıın sorulmuştu. Gelen 
cevaplar Vekalet tarafından tasnif 

Merkeıden g-eien malUınata eclilmi~ ve müşterek esaslara irca 
göre Toprak Ofisi kazalarda hay· olunruuştur. Muhtelif kanunlarda 
van sahiplerin~ verilmekte olan yapılması lf11.1111 gelecek de~işik-
arpa ve samanları ihtiyaç nisbeline liklcrle gayrinıeşnı birleşmelere 
göre beyımname ile tcvziinc knrar mani olmak ve nesebi sahih olmı-
verıniştir. Hu maddelr.rden almak y;ın ~·ocukların sayısını azaltmak 
istiyr.nlcı lıavvanlnrının adetleı ini hususunda teklif olunan çarelerin 
ofise bildireceklerdir. hukuki ookıınınılan hangilerinin 

Futbol nıaçları is:ıbetli olduğu ve yabancı mem
leketlerde bu hususta ne gibi 

Beden Terbiyesi Seyhan böl- tedbirler ahndı~ı hakkında müta· 
gesı futbol ajanı Bıty Mahmut Ha 

leayı ihtiva eden bir rapor hazır· 
sın ı iyPsetinde ve bülgemiz antre· 
nörü Cevat Dıblerıin idaresinde lanarnk adliye vekaletine sunul· 

muştur. Bu ıapor baş vurulacak 
Adananın dört gençlik lrnlubünürı 
iki nıuhteliti tınısında antreman tedbirler hakkında hukuk, tıp, 
tarwı<la pazar günü yapılan fut• edebiyat fakülteleri profcsörlerile 
bol müsııbaka ıııda A muhteliti B 1 dıker ilmi müesseselerde ve ve
muhtelıtine 4 2 galip gelmişlir. kaletlere gönderilecek ve alınan 

Bu müsabakada bölgemiz. nıuh- cevaplar tac;ııif edilerek muhtelif 
telit takımını teşkil edecek ele- vekalet mümessilleıiııden teşkil 
ınarılar xeçılme~e ve çalıştırılmaya olunacak bir komisyonda mÜ7.a· 
haşlamışlardır. kere ve icap eden esaslar teshil 

Mebus seçimi oıunduktan sonra bir kanun pro· 
jesi hazırlanacaktır. 

Açık olan Ankara Mebusluğu-
na emekli General Nihat Anılmış, Seçilen atletleı·imiz 
Hoısa Mebusluğuna C. H. P. Ge- İstanbula gidecek 
nel Sekreterlik Başkatibi Dr. Talat· 17 Mayı~ tarihinde lçelde ya· 
Simer. lzmir Mebusluğuna lzmir 
C . H. P. Vilayet luare Heyeti Re· 

pılan atletiım grup birincilikle· 
rinde iyi dert ce alan bölgelerin 

is Vekili Dr. Hüseyin Hulki Cura, atletleri 29 Ağusto!t tarihinde fs· 
Kars Mebusluğuna Maarif Ve idi· tanbulıla } a 1 , ıtacırık Türkiye ı.ttle · 
leli 'feftiş 1°leyeti Reisi Cevat Dur- tiı 111 biı iı cilıldrıırıe davet ~üilm iş. 
sıınoğlu, 1'Castamonıı Meb11sıu2unıı tir . liölgemizden İ} i ,Jcr ~ce ıslan 
Prof, Hayrullah Diker, Kocaeli ve 'J'üı kire atletiıııı birıııcilıkleriue 
Mebusluğuna lstanbul Vilayeti Da· 
imi Eııcumeıı alası Suphi Artel, iştirak e<lf<•ek ulun atletler şun 

laıdır: Kütahya Mebuslu~una emekli CI 
Aşir Atlı, Seyhan Mebusluğuna 100-'.LOO metır.d~ Fdlıi oogül, 
Maarif Vekiileti Talim Terbiye He- 100-200 110 met rede Mılıat Ccılbu, 
yeti azasından :ı\hmet Kutsi Tecer 400 uzun atlanın ve üç adını ot· 
ve Zonguldak Mebusluğuna da Si· lamada lbrobim Tinli, 800,4 X800 
yasal Bilgiler Okulu Müöürü Prof, •Petrede Akkaş Kıışkuıı, 110 uwıı 
Mehmet Erniıı Erişirgil 31 Mayıs J ve yüksek a\lıunıı<la Selalıittiıı 
1942 Pazar günı-ı yapılan intihap· ı Cıuıko . Ayrıca lçeldeıı altı, Matat· 
ta Parti namzedi olarak ittifakla yaciaıı üç &tlet birincilik müsııbo-
seçilmişlerdir. kalara iştirak f'deceklerclır . 

................. mıiıı ............... 11ı111.-. ..... ,. ... 
- Hakikatte, :ıanuederiıu ku 

dınlar düşünüldüğü kudar kötü 
değlller galiba •• Dün her halde 
hakkımda kötü bir hüküm veruıiş 
oluıanıL. lazım. Buna rağmen bu· 
gün her zamankinden daha e· 
vimli ve hoşsunuz •• Siı:i gtluıi 
yecek zaonetmiştiın. 

Anne neş'c ile gülerek : 

Çeviren 3 - Büyılk bir 

lngı'liz hikayesi 

- lık günden itibaren sizin 
ehlileşmemiş bir kaplan olduğu· 
ııuzu anlamıştım • Hiç bir hare 
ketiniz beııi şaşırtmaz. 

Nevzad Güven ----..... ----.......... --------~----..-.----------------------------
Ve büyük bir zevkle döşen· 

miş Hole göı. gezdirerek ilave 
etti : 

- Jeffle o kadar çabuk ev· 
lenecek değiliz. Fakat izinle bir 
evde oturmama itiraz edeceğini 
zannetmiyorum . Zaten beraber 
de oturursak birbirimizi görecek 
deiiliz. Siz hizmet merdiveniml~o 
işlerııiniz . 

- T ~,te!d~ür ederim • Çok ki 
barsını1 •. Peki ne zaman evle · 
neceksiniı ? 

- ilkbaharda. Jeff Lafayetto 
ille de oturuyor. Ne zaman beni 
ırörmeğe geleceğini de bilmiyo 
rum. 

Yabancı adamın adı Toney 
Bondell'di . Gün geçtikçe Anne 
onu bira;ı daha iyi tanıyordu • 
Evi beraberce döşemeğ'e karar 
verdikleri için birbirlerini de sık 
aık görüyorlardı. Hatta Anne o · 
nun çarşıda kendisine refakat et · 
mediği günlerde içinde eksiklik 
hissetmeğe başladıtını hayretle 

ıcörüyordu • 
Tooy dalma PoıtevilleJe ya· 

şawıştı • Bunun ıçın Jcffin onu 
lerkettiğini bilemezdi • Bununla 
beraber Anne kendi k.eııdine : 
" Nasıl olsa bugün ö~reııecektir " 
diyordu. 

Her gün birbirlerine bahçenin 
kapısı önünde kucaklarında pa · 
ket dolu olduğu halde muntaza· 
man saat 5- 30 da rastlayorlardı. 
Bir gün Anne şöminede ateş yak· 
uıış Önünde oturuyordu • Tonny 
eve gelip de bunu gördüğü za · 
man çok kızmış ve derhal ateşi 
söndürmüştü. Anne hiç bir zauıan 
oııun bu hareketinin Ye öfkesinin 
sebebini bir türlü anlıyamamıştı . 
Odasına çıktığı zaman çok dü
şünceli idi. Tonnynin bu hareketi 
ne ifade ediyordu ? Bu öfke kı · 
ri:ıinin sebebi ne idi? Hiç bir.şey 
anlıyamamış ve o gece uykuıunu 
kaybetmişti. 

Ertesi gün Anne randevüye 
taıo zamanında geldi. Touny onu 
&elauılarken Lunu i,ar.et ~tti : 

- Hoş, zarif bir yer . 
Tonny mantosunu çıkarmak 

için ona yardım ederken manalı 
bir tonla : 

- Evet lıoş 1 dedi Hatla 
Jıayatımda rastladığıw şeylerin 

en hoşu .. 
Bu sözlerJeu sonra birden

bire onu kollan arasına aldı ve 
öptü. O anda her · ikisi de sarhoş 
gibi .;>)muşlardı . Anne kendisini 
hayretler içinde bırakctn bir ke· 
şifte bul ün muştu : O anda T onny 
Baııdelli sevdiğini anlamıştı • 

Kuvvetli iki kol vücudunu 
kuşatmıştı Ateş gibi yanan bir 
çift dudağın baygınlık veren lez 
ıetini duyınuştu . T onny heınen 

işitilebilir bir sesle mırıldanı · 
yordu : 

- Anne 1 Sevgili Anne 1 
Bu sırada kapının zili çıııladı . 

Aııue kapıyı açtığı zawaıı ağLı 
da hayrell\!n bir karış aç\k kal · 

l Devr.tıuı var ) 

Sayfa 2 

Toprak konusu e e 
Bostan Ratlıcanı 

Hoslttıı pall11.::rnı ilkin Aıııeı i· 
lwd:ı yetiştirilmiş ve uı acl:.ııı A \i • 
rııpııy:ı gelirilmiştir. Memleketimiz
de yetiştiı ilme si de arcak ı 903 
1905 senel~ri arasında başlamı~· 

tır. Bostan patlıcanı evv.ela Bur 
!>ada yeti~tiıilmiştir. lundan do· 
layı bıı patlıcana Bursa patlıcanı 
adı verilmiştir. Bir 7.aınanlar Bursa 
bahçıvı:ınları bunun en büyüğünü 
yetiştirmeğe heves etmişler ve bir
birlerile rekabete kalkıııışlaı dır. 

O surelle ki, Bursada tarıesi 1,5 
• 2 kilo ağ-ırlığın<la pntlıcan ye· 
tiştiı ilmiştir. lstanbulda bu patlı· 
canlar geçen umumi harbde Bey· 
ko1d:ı yetiştirilmiş ve bu suretle 
şehrimiz bahçelerinde taammüm 
eylemiştir. 

Boıııtan patlıcanları. kemer 
denilen uzun patlıcısnlara naza · 
ran daha verimsizdir. Bir fidan 
ancak 2 - 3 tane patlıcan verdiği 
için balıçıvanlarca o kadar mak· 
bul tutulmamıştır. Fakat ba'.I.~ usul· 
!erle bu çeşitten dah,ı fazla pat
lıcan almak kabil o'duğu gibi, 
alınacak pat:ıcanların da çekirdek· 
siz olması temin edtlebilir. Bu 
suretle ve bilhassa dövilmiş pat· 
lıcan yapılmasına çok el verişli ol· 
urlar. Patlıcanın budanması ve 
kuvvetli gübre şrrbetlerile kuvvet· 
lendirilnıekle beraber, toprağının 

iyi haıırlanınış olması fidanın daha 
fazla mahsul vermesine ve çelı:ir
deksiz olmasına yardım eder. 

Yakalanan hırsız 
lbr ahim oğlu Hüseyin Tek 

adında bir manda gönü çalarak 
ııataıken yııkalanmıı ve hakkında 

kar uni muamelt- yapılmıştır . 

TÜRKiYE Rad_11os11 

ANKARA Raılyosıı 
1 

SALI -2.6. 1942 

7 O Program ve memleket sanl 
nyarı 

·ı .J'.i Müzik : Karı~ık 
(Pi.) 

Program 

7.45 

8.00 

8 , 15/ 
8.30 

l'l..30 

12.33 
12.45 
13.00 

13.30/ 

18.00 

18.03 

18 40 
19.00 
19.15 

19.30 

19.45 
19.55 

Ajıııııt l lalıerleı i 
Müzik : Sc.:rıfoııik parçalar 
(Pi) 

Evin saati 
Program ve Memleket uııt 
Ay11rı 

Müzik : Karışık Şaıkılar . 
Ajanı Habc.:rleı i 

Müıik : Şarkılar plograını· 
nııı devamı. 

Program ve Meınldı.et saat 

A}aıı 

Müıik : Radyo Salon Or· 
kestrası. ( Violonist Necip 
Aşkın) . 
Müzik : Fasıl heyeti 
Konuşma (Dertleşmesaati). 
Müzik : Faıul Programının 
devamı. 

Memleket Saat Ayım ve 
Ajans Haberleri 
Serbest 10 d1tkilca. 
Müıık : Koşma ve St".mai · 
ler. 

20.15 Radyo Gazetesi 
~0.45 Müzık : Haik Türkillcr 
21.00 Ziraat Takviıni. 

21.lU 

21 .30 
:!l.45 

22.30 

22 451 

Müllk : Çigan Havaları ve 
Romansları (Pi.) 
Konuşma (iktisat Saati). 
Müzik: Klasik Türk Müıifİ 
Programı. ( Şd Mesud 
Cemil). 
Memleket Saot Ayarı ve 
Ajans haberleri 

22.50 Y armki 
Kapanış 

Program ve 

Adana Memleket Has' 
tanesi BaştabibliğindeJl 

Hastahanenin Resmi müh~' 
rü ziyaa uğramıştır. Yenisi 
yaptırılacağından eskisinin bük' 
ıntj olmadığı ilan olunur. C' 
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Duyduklarımız 

Alman ordusu 
için kitap 

TORKSOZO 

~ orveç kıyılarının 
tallklmlne Başlandı 

Alman milleti, kı şın, ord u için 
y ünlü giyim eşyası topladıktan 

sonra, askerin eğlenmesi için bin
lerce mu5iki Aliitı , gl'amofon ve 
plak hediye etmi~t ir. 

Üçüncü kış ian .. sind~ de Al 
man rnilkti , ordusuna 9 milyon 
513 bin 679 parça kitap hediye 
etmiştir. Bu kitaplarla, Alman ordu· 
su için 46,600 kütüphane vücude 
getirilebilecektir. 1941 yılının birin· 
ci teşrin ayından beş Mayısa ka· 
dar 20 901 kütüphane Alman . or
dusunun emrine verilmiştir . Şimdi· 

ye ka dar üç defadır yapılan kitap 
toplamasında Alman ordusu için 
23 milyon parça kitap toplanmış · 

tır. 

Hür Fransa'nın 
Suriye delegesi 

Londra: 1 (a.a.) - Norveç 
Tc:l~rısf ajansının bildir<liğiııe gÖ· 
re, Alınanlar tarafından ağır işlf'r· 

de çalıştırılma üzere 70.000 kişi· 
den ilk grup Norveç'in batı kıyı

larında tahkimat işlerinde çalışma
ya başlamıştır. 

Londra, 1 (a. a .) - Norveç 
Telgrar ajansının bildirdiğine göre, 
Emjens tnel vapuriyle şimal Nor
veç' ine gönderilen 500 Norveçli 
öğ-retmen şimdi Elvenes'de Alman 
tesislerinde çalıştırılmaya başlan
mıştır. Bunlar ahali ile ve dış 

alemle lcınaslan menedilmişlerdir. 

DON ANTAKYA'YA GELDi 

3 S•n~dir uyuyor! 

Norveçte Ceıda Holmgren a 
dında 6 yaşında Norveçli bir ço 
cuk 3 senedenberi uyumaktadır. 

Gcrda bir gün gezmeğe gitmi~. 
e ve yorgun bir h alde dönmüştür. 
Bu ~·orgunlukla yalağına girmiş 

ve uykuya dalmıştır. Çocuk o za· 
mandarıberi gö1lt"rini açmamıştır. 

Kendisine vitamin enjeksiyonu ya 
pılmakta ve lastik bir boru vası · 

la 'i iylc midesine sulu yiyecek ve
rilmektedir. 

Bir çok d oktorlar Gerda'yi 
muayene etmişlerdir. Fakat bu 
arızanın sebebi bir türlü anlaşıla
mamıştır. 

Antakya : 1 ( Türksözü mu · 
habirinden ) - Halep Fransız 
Delegesi Fokno i_le eşi bu sabah 
saat 11 de Halepten şehrimize 

gelmiş ve Valimiz Şefik Soyere 
misafir olmuştur . Delege bugün 
öğle yemeğini Vali konağında 
Valimiz Şefik Soyer ve güzide 
davetlilerle yemiştir. 

Öğleden sonra Delege isken · 
deruna giderek Tuğgeneral Şükrü 
Kanatlıyı ziyaret edecektir . De · 
lege ve eşinin bu geceyi Turizm 
otelin.le kendileri için hazırlanan 
busesi dairede geçirmeleri ve ya · 
rın Hr-lf'be dönmeleri muhtemel · 
dir. 

Uzakşark 
vaziyeti 

Çunlcing : t (A.A) - Hopey 
cephesindeki muharebelerde Ja
ponlar binlerce kayıp vermişlerdir. 

Nevyork : 1 (A A) - Çin baş· 
kumandanı Çang Kayşek Anıe · Almanlar 90.000 

kayıp vermiş 
t Başa ı iaci say/ada ) 

mııtır. 

rikaya hitaben . beyanatta bulunarak 
Çine yardım yapılmasın ı ve ıafe
rin yüzde yüz kaı.anılacagını an 
tatmıştır . 

Çunking : 1 (a . a.) - Şeki· Helsinld : 1 a .a . - Doğu ks· 
relide Mukajaervi bölıesinıfe Fin· 
lııındiya piyade ve topçusu fin i
leri hıııtlarınııı girm iye çalıfııın düş
man müfrrzelerini püskürtmüş ve 
da~ıtnııştır. İki taraf mevr.ileri o
rasındaki sahada dolaşan bır çok 
IOV}' Ct devriye kolları f:ıılanciiyııı 
piyacleıinin yaptı~ı k 0 rş ı taarruı.
da baakına u~ramıştı r. 

Dün g~ce ıooyet la} yareleri 
fınlandiya kı} ıları ve finlan<li ya 
L.örfe:ıi iiLerinde uçmuş ve Kul· 
pa ile Pervoova bombalar atmış 
ve biı ıivil ölmüştüı . Haı;ur çok 
elıemnıiyetııi ıd i r . Uc;aksavarl11r 
dıifman ta~· rareleıini hemen uzak· 
laştır rnak :ı.orunı1a bırakmıştır. 

1250 uçakla Alman
yaya son akın 

(Bası 1 inci u1fada) 

fazla luıiliz uçatanm iştirak et · 
tij'ini bildirmektedir . Hücumun 
ba1lıca hedefini Kolonya teşkil 
etmiştir. 44 lngiliz uçıttı dönme 
wiştir . 

Londra : 1 ( a. a )- M.Çör· 
çil, bin uçak tarafından Kolonya 
çevresine yapılan lngiliz hava 
akınından •onra bombardıman fi · 
loları başkumandanına gC>nderdij'i 
tebrik telgrafıoda ıöyle demiştir: 

" Bu akıo, lngiliz bombardı· 
wan filolarının gittikçe artan kuv · 
vetine delildir . Ve her şeyden 
iSnce Alman tehirlerin in bugUn · 
den itibaren birbiri ardınea tada· 
cakları şeyi temsil edecektir ,, 

Berlin: 1 ( a . a . )- Bugünkü 
resmi teblite göre , lnııiliz hava 
kuvvetlerinin dün gündüz Manş 
denizi üzerinde avcı akınları eı · 

nasında 2 uçak kaybetmişlerdir. 
Hollanda kıyısı önünde bir 

Alman kafilesine kartı yapılan 

bir düşman hücumu esnasında 
Alman filosunun koruma kuvvet· 
leri 8 düşman uçatı düşürmüş 
lerdir . 

1ngiliz bomba uçakları dün 
gece Kolonya şehrinin merkezine 
bir ted~iş hücumu yapmış ve 
yangın ve tahrip hombalarile bil · 
hassa ikametgah mahallelerinde bü 
yük hasarlar vulı.ua getirmişler · 
dir. lngiliz hava kuvvetleri mün· 
haaıran sivil halka karşı yapılan 
bu hücum esnasında pek çok ağır 
lı.ayıplar vermiştir . Gece avcıları 
ve karşı koyma bataryaları · 36 
bomba uçağı d~ürmüşlerdir . Bun · ı 
dan başka bahnye topçusu da 
kıyı çevrt-ıiude bir düşman uçatı ı 
Jilfiluoilıtn,. . 

ang'ın merkezi o lan Kiıılıva'n bo 
şaltmış olan Çin kuv"etleri tekrar 
taarruza ;geçerek şehire girmişler 
ve sokak muharebelerinde 700 Ja
pon askeri ölmüşlerdir. Fakat Ja 
ponların g-azla taarruz yapmaları 
iiz~rine Çinliler şehirden çekilmek 
'l.o runda kalmışlardır. 

Japonların zehirli gaz kullan· 
ıııası Çinlileri 25 kilometre dalı:ı 
Şimal batıda hulunan Lansi'yi de 
boşaltmıya mecbur etıni~tir. Ja
µonlar buıada da sokak muhare · 
helerinde bin kad:ır ;ısker kaybet
mişlerdir. Kinhva'rıın 40 kilomet
re kadar batısında bulunan Lun· 
ıcuyu'dan Japonlar batı htikarne· 
tinde ilerlemektedir. 

Çunking : 1 (a: a.) - Çin 
kuvvetleri Anhvey ve Hupeh vila
yetlt.rinde taarruza geçmişler ve 
Yana-tse nehri üzerinde Anking 
ile Papeh dolaylarındaki stratejik 
noktaları zaptetmişler<lir. Şimdi 
bu iki şehire taarruz edilmekte· 
dir. Huphen'dc Çinliler Japon 
kuvvetlerine Kiangşing'in Şimal 
halısında hücum etmektedir. 

M. Heydrich'i 
yaralıyan hala 
bulunamadı 

10 mil1onluk mükafat 
20 milyona cıkarıldı 

• L ' Londra : 1 (a. a.} - ondra 
ya gelen haberler, Heydrich'e kar-
şı yapılan suykast üzerine idam 
edilen 18 kişiden başka Çeko~lo
vakya'da b ir tevkif dalgasının hü
küm sürdüğünü göoıteımektedir. 
Hcydrich'in yerine tayin edilen 
general üaluege'in emriyle mem
leketin dışarı ile alakaı::ı kesilmiştir. 
Tevki[ edilenler ar asında Hacha 
hükumetinin yüksek nıemıırlariyle 
üniversite profesörleri ve siyasi 

şefler vardır. 
Gelen başka haberlere göre, 

suykasttan bir gün evvel Skoda 
fabrikalarında şiddf'tli patlamalar 
olmuş ve önemli hasarlar vukubul-

muştur. 

ACElE SATliffi-
Kayalıbağ mahallesinde Kur

tuluş ilkokulu civarında 9 a

dali geniş avlu ve su kuyu

sunu şamil bir ev acele sat· 
hktır • Milli emlak memuru 

Kadri Oermaııa müracaat edil-
mesi ilan oluuur. c. 

............. 
Pariste yağma 

Pa ris: 1 a,a, - Paris - So. 
ır guetesi, son haberler kısmın· 
da diyor ki: 

Bu sabah S einc sokağında 67 
numaralı iıışe ma'ğezasının önün
de bii.\'ük karışıklık lar çıkmıştır. 

Halk ma~azaya hücum ede 
r t>k içi ncl ek i y iy('cekleri yağma 
('tmt>te Vf! sokakta bekl iyenle re 
atmıya başlamıştır. Poli nıüdaha . 
le ett iğinden silahlar atılmış, iki 
polis memuru ölmüş ve bı:ışkaları 
da yaralanmıştır. 

••••••••••••• 
CEBElİBEREKET İCRA 
OAİRESİNO[N : 

Gayri menkul malların apk 
artırma ilanı madde: 126 

D. No. 942-420 
No: Tarih: 16/2, 942 C insi: Tar

lanın dört sehim itibariyle bir 
sehmi. Mevkii : Eski pazar. Mi lıı.
tarı: (2) )298) M. 2 Mahallesi: 
Hacıoı.manlı Hududu : Dogusu 
Sığır yolu cedidile Müfrezinin ta. 
rla sahipleri Batısı helvacı Hasan 
Kuıeyi şosa yolu Güneyi Maraş 
caddesi ile çevrili. 

Alacaklı: Oımaniyede muldm 
dert:ııde l i Kazım Cüııtüı kün den 

t eınlike Reşit Ôzsipahi. 
Borçlu: Osmeni} ede oturan 

d crendeli hhak o~lu 1 lüseyin 
Çomu . 

Takdir oluıııırı kıyınd : Yu· 
karıda yaltılı bor\' luya oil hisse 
iki biıı liı a kıymet tekdiı edilmiş· 

tir . 
Birinci arttırması: 3/7/942 cu

ma günü saat l4 den 1 b ya ka · 
dar. Cebelibereket icra daiı esinde 

· yapılacaktır ve kıymetinin yüzde 
yetmif beşi olun bin beş yüı. lira• 
yı bulmadığı takJirde ikinci art· 
tırnıaıı 13/7/942 pazartesi aynı 

saııtta icra kılınacaktır . 
1-Yukarıda cinsi ncvii ve miktarı 
evsafı lazımesi yazılı gayri men· 
kulun arttırma şartnameıi ilan 
tarihinden itibaren 942/420 no ile 
Cebelibereket icra dairesiııiıı mu· 
ayyeıı numarasında herkesin gö· 
rebilnıeıi için açıktır. 

2 - Artırmıya iştirak için yu· 
karda yazılı kıymetin °/o 7,5 ni,be
tinde pey akçasiyle veya milli bir 
bankaııın teminat mektubu tevdi 
edilecek lir. 

3 - ipotek sahibi alacaklılarlu , 
diğer alakadarların ve irtifak hak· 
kı sahiplerinin gayı i menkul üze
rindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 
ilan tarihinden itibaıen onbeş gün 
içinde evrakı müsbiteleriyle birlik· 
te meınuriyetimize bildirmeleri ica
beder. Aksi halde haklan Tapu 
siciliyle sabit olmadıkça satış bedew 

il AN 
Adkna Askerlik Şu
besi Başkanlığliıdan: 

Bu yıl Deniz Lisesinin 9 
ve 1 O uncu sınıflarına v e de

niz gedikli erbaş okulunun 

her üç sınıfına talebe alınacak
tır. Muameleye 1 -Haziran-

942 tarihinde başlanılıp 20 -

Ağustos-942 tarihine kadar 

devam f'dilecek. Bu müddet 

zarfında tanzim edilen evrak· 

lar okul müdürlüklerine o ta

rihte gönderilecektir. 20-A

ğustostan sonra da müracaat 

kabul edilmeyeceğinden istek

lilerin bu tarihten evvel şube
ye müracaatları ilin olunur. 

linin paylaşmasından hariç kalırlar. 
4- Gösterilen günde artırma 

ya iştirak edenler artırma şartna· 
mesini okumuş ve lüzumlu malu
mat almış ve bunları temamen ka
bul etm i ş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
g-ayri menkul üç defa l>ağrıldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilir. 
Ancak artırma bedeli muhammen· 
kıymetin yüzde 75 şini bulmaz ve 
ya satış isliyenin alaca~ırıa rüchanı 
olan ci iğer alacaklılar l>uluııupta 

bedel bunlann o gayri menkul ile 
emin edilmiş alacaklarıoın mecmu
undan fo zlaya çıkmaz ·a en çok 
artıı anın taahhüdü baki kalınak 

üzeı-e artırma 10 gün dalıa 

temdit ve onuncu giin ayni 
saatte yapılacak artırmada be
deli .satış is tiyenin al:ıcağına riic
hani olan di~er alacaklılaı ın o 
gayı i menk ulile temin edilmiş a
lacakları mccmuundan fazlaya çık
mak şartiyle, en çok artırana iha· 
le edilir. Böyle bir bedel elde edli 
mezse ihale yapılmaz. Ve salış ta· 
lebi düşer. 
. 6 - Gayri menkul kendisine 
ıhalc olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver 
mezse ihale kararı fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek· 
lifle bulunan kimse arzetıniş oldu
ğu bedelle almağa razı olursa ona 
razı olmaz, veya bulunmaz53 he· 
men 7 gün müddetle artırmaya 

çıkarılıp en çok artırana ihale 
edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşden 
hesap olunacak f<ıiz ve diğer za· 
rarlar ayrıca hükme hacet kalmak· 
sızın memur;yetimizce alıcıdan tah 
sil olunur. Madde (133) 

Gljyri menkul yokarda göıtc· 
rilen 3/7/942 tarihinde Ccbebli 
bereket icra memurlu~u odasında 
işbu ilan ve gö:ilerilen arttırma 

~ıntnamesi dairesinde satıladağı 
ilan olunur. 

i l AN 

Belediye Riyasetinden : 
1 - Kanara Gazozhansinde kullanılmak üzere 300 bin a

det Gazoz kapsolu . numunesi ve şartnamesine göre alınmak 
üzere açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Beher adcdiııin muhammen bedeli 1 kuruş 42 santim 

olup muvakkat teminatı 320 liradır. 
3 - ihalesi Haziranın 5 inci Cuma günü saat on beşte Be

lediye dairesinde Belediye f. ncümeninde yapılacaktır. 
4 - istekliler mezkur gün ve saatta yatırmış oldukları te

minat makbuzlariyle birlikte Belediye encümenine şartname 
ve nümunesini görmek istiyenlerin her gün yazı i~lerirıe miira-

cautlıuı il&n olunur. 14 t 65 21- 24-28- 2 

:··········· .. ·-~-· • 
!
• SEYHAl\J PARKIND; 

< ~U GIE:~E, .-.. 

• • • • • REV •• 
• • • • 

1 TERTiP EDEN : 1 • 
i S Di ; 
1 : 1 Hergece saat 19 dan 22 ye kadar SAZ • 
e saat 22 de REV() başlar. : 

•••••••••••••••• • ••• :""""""""""""""""""""""""": • • i BiHgealn en sıbbl içme suyu : 

i ACI D R İ . : 
: Bu yıl yeni müstecir elinde ı • • ı • 
ı AÇILDI 1 
• 
i YATAKU, YEMEKli TEMİZ YERlER, MUTEOil TARİfE i 
ı ı 

i Acı dere 1 
İ İçmesine gidiniz İ 
ı Çok memnun kalacaksınız : 
ı : 
ı 8-10 14173 : 
: ........ " ........ """"" .. " .......... "" .... : 

İLAN 
ADANA iNHiSARlAR BA~MOOORLOGONOEN : 

1 - 32 maddeden ibaret şartnamesi mucibinc e . 

A - Narlı, Antep, Antıo,p , Marlı. Naraş, Antep, Antep, 

Maraş. . 

B - Narlı. Nizip, Nizip. Narlı , Aııtt-p, Nizip Nizip, Antep 

C - Narlı , Kilis, Kilis, Narlı , Antep, Kilis, Kilis, Arıtt-p 
D - Antep, Birdcik, Bir~cik, Antep, Suruç, Ant t:p , An· 

kp, Suruç, Urfa. Antep, Ant,.p, Urfa. 

. . E -:- . F evzip~şa - • nt~p, Antep. F evzipaşa, F t:vzipaşa. 
Kllıs, Kllıs, Fevzıpaşa, Fevz1paşa, Nizip, Nizip Fevzipaşa. 

F - Urfa, Akçakale, Akçakale, Urfa, 

J - Birecik, Karkamış, Karkamış, Birecik, 

K - Maraş, Eloğlu , Eloğlu, Maraş. Maraş, Göksün, Gök· 

sün, Maraş, Maraş, Andırın, Andırın , Maraş, aralarmda gele

cek ve gidecek inhisara ait bilumum emval ve eşyanın nakliya

tı kapalı zarfla ve. 

A - · Suruç, Mür~itpınar, Mürşit pmnr, Suruç. 

B - Pazarcık - Pazarcık istasyonu - Pazarcık istasyoııu 

Pazarcık, 
C - Kapıdere - Elbistan , Elbistan. Kapudere. araların

da gelecek ve gidecek inhisara ait bilumum emval ve eşyanın 
da açık eksiltme ile 2 t/5 942 l3rihinden itibaren l 5 gün nıüd
dC"tle mahalleri itibarile ayrı ayr1 eksiltmeye konulmuştur, 

2 - Eksiltme 5 Haziran 942 tarihine müsadif cuma günü 

saat 15 de G. Antep inhisarlar Başınüdiriyetinde müteşekkil 
Komsiyon marifetile yapılacaktır. 

3 - Nakli Taahhüt edilecek İnhisara ait emval v e eş yanın 
nevi ve cins ve muhammen mikdarile %715 muvakkat teminat 

akçalarının tutarı şartnameye bağlı cetvellerde göstuilmiştir. 

4 - istekliler aç1k eksiltme için ihale günü saat 15 e kadar 

komisyona ve mahalleri inhisarlar idaresine müracaat edebile· 

cekleri gibi kapalı zarf usulile oları eksiltmeye talih olanlar da 

teklif mektuplarını ayni gün ve saata kadar komisyona tevdi 

edeceklerdir. 

Şu kadar ki bu ihalelere iştirak edecekler 2490 sayılı kanu

nun 32 - 33 üncü maddelerine harfiyen riayet şartile temi

nat makbuzlarını ve kanuni ikametgAh ve sicilli ticarette ka
yıtlı olduklarını bildiren vesikaların da komisyona vermiş bulu-

nacaklard1r. 

5 - Şartnameler bu ilanın yapıldığı mahal inhisarlar ida-
resinden alınabilir. 29-31-2 14199 

SEYHAN VilAYETi DAİMi ENCÜMENİHO(N : 
Memleket Hastanesinin ihtiyacı olan ( 1767) Lira, (50) kuruı 

Muhammen bedelli Pamuk saf ve gaz saf eksiltme ye konul

muştur. Eksiltme 11161942 Perşembe günü saat 10,30 da En

cümend~ yapılacaktır. Şartnamenin her gün Hastane idaresiıı -
<l~ iÖrÜlebileceği i\fın olunur. 28 - 2 - 6 l '1190 
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Sayfa 4 TORKsôZO 

........................................ • • • • • •• •• •• • 
İ TURKSOZU İ • • • • • • : Gazete ve Matbaası 1 
: 1 • • • • : Türksözü OKUYUCUlARINA OONYANIN HER TARA- : 

! flNDA VUKU BUlAN HADİSElERİ GONO 60- İ 
1 Gazetesi NONEVERİR. TORKSöZONü TAKİP [DİNİZ. : 
• • • • 1 Kitap, mecmua, çek, bilet, allş, 1 
: plan, barata, bilumum matbaa Türksözü 1 
• ı,ıerlnl Türklyede mevcu ı mat- e 
: baaıara rekabet eder derecede Matbaası : 
: tab ve süratıe elden çıkarır. : 

• • • • ! Türksözü Cilt Kısmı ! 
• • 5 SAGlAM, TEMİZ, ZARİf Clll i~URINIZİ ANCAK TORKSÖZÜ İ 
: MOCELliTHANESINOE YAPTIRABiLIRSİNİl : 
• • • • ··········~·········· ................. . . ... 

• 

. BOR SA 
PAMUK - HUBUBAT 

1 • 5 • 1941 

... KiLO F/ATJ 
CiNSi En aı. ı En çok 

K. S. K. S. ı 
- - - -

Koı.a 1 00,00 I 00,00 
Klevland Ç. 1 00,00 

ı Klevland 1 00,0C• 00,QO 

ı Klcvland 11 00,00 ı' 00,00 
1 M. Parlağ't 00,00 00,00 

P. Temizi 00,00 : 00,00 
:! Kapımalı j- -

Y. Çiğidi 00,00 1 
!(.""""Çiğidi 0,00 1 

Susam 0,00 
ı ı- ,.---,.------ı---
1 BuQ-day yerli 00,0 0,00 

Arpa 0,00 ~ 

[YUiaf ~o~C:i 
Ser b~s Döviz Kurları 1 

I! • DOLAR ' 

1 

1 

'i 

Alış 

Salış 

129.20 
1 :~2.20 

STERi. iN 1 

lıhalüt bııd .. fl.,ri ( ıııol l < .. 71b 
dttl i ) prırnl ı $Clı$ 

Torlıiy,.d ... 11 gÇrıd.,ril~ıı n.ıv • ·149 
lun Led··ll .. ıi 1 

llıruç ftdılP.o 11101 l,.,Jell ~ ıı ·nı:ı ı 
olarak q,.J.ıu D.ıviılilrlıı clıı 

kurıJ 

Yoıd ıııı .,., ~ı.y y ... l.luı <'l ve· "nti 
sol re i<; t11 g<ıl"n duwhleılu 

olı; kuru 

Prım,i ı !>alı, ( T ulııil mo~· ~24 

ruflo,. ve ıolre ) 
Pı ımsl.t of,, Kuru 520 

- - - - -

Umumi Neşriyat Müdürü: 

M A CI TGÜÇLÜ 

Bası)Jığı Yer: T ürkaöz.ü Mtb. -----------

T. l ş Bankası ••••••••••••••••••••••••••• • • 
Ktlçilk taaarral hesapları 

1942 ikramiye planı 

KFŞ}DELER : 2 Şubat, 4 /Uayıs, 3 Ağustos. 
2 lkincitefrfo tarihlerinde y!lp ılır 

194~ ikramiyeleri 
ı Adet 2000 Liralık 2,000 l.iı H 

3 .. 1000 3,0l)) .. 
2 .. 7~ •• 1,SOO .. 
3 500 1,500 

10 .. '.l50 .. 2,500 
~ 100 - 4,000 

" .. 
50 .. 50 .. - 2,500 .. 

200 .. 25 .. 5,0011 
200 .. l (. •• 2,000 .. 

TUrklye ı, Bankasına para yatırmakta yalntz 
pa ra blrlktlrmlf ve faiz ulmıf olmaz, ayni 1 

~ za manda talllnlz l de denemlf olursunuz 
~ ~~"'-,..-.,.._,. ) --- .. -

TORKİY( CUMHURİY(Jİ 

Ziraat Bankası 
K urutu • tarihi : t 8 8 8 

Sermaye•İ: ! 00.060.000 Türk LiTa•• 

Şube ve ajana adedi : '2M 

Zirai ve ticar1 her nev• bıııı1'a muamelelC1ı 

Para birıiktirenlere 28.800 lira ikramiye veriycl" 

·-

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf he.s<:ıJ..lar.na eo 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşa(cıJ!tki plana gÖt~ ikmruiyt" da~ ıtılacat~. 

.. 
4 

4 
40 

A~ı 

• 
il 

.. 

tOOO 
r~ 

250 
100 

l.iıalık 4000 

• woo 
ltJOO 

.. ~000 

ıoo .. so ~oon 

120 40 48110• 

lira 

.. 
.. 

160 20. 320tıı •. 

DlKKA T : Hesaplarındak i paralar bin sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyt>nlere ikramiye çıktığ'\ takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa1 11 - EyliH, 11 Birincikanun. 
Mar t ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecek tir. 

İ Nazarı dikkate i 
• • • Ceyhan iktisadı Milli Tea9fln Alim ve • 
:satım Ortakbftı Kooperatif Şlrketladenl 
• • e Senelerdenberi faaliyetini durdurmuş • 
1 olan İkti5adı Milli Teavün Alım ve Satım : 
e Ortaklığı Kooperatif Şirketi bu kere ye- 1 1 niden Ceyhanda faaliyete başlamıştır. Her e 
: nevi manifatura ve kantariye mallarını ve: 
e eşyalarını devletin tayin eylediği muayyen e 
: kar mukabilinde perakende olarak sahşa • 
e başlamıştır. Sayın halkımızın Şirketin Sa- I 
: tış mağazasına uğramaları kendi menfaat- : 
e leri i cabıdır. 24 - 26 14082 e • • ........................... 
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DENİZ HARP OKUlU Vf li~ESİ KOMUTANUGINDAN : 
1- Deniz Lisesi 9 ve 10 cu sımflarile Deniz Gedikli EH:ia~ 

Orta okulu 6, 7,8 inci sınıflarına talebe kayıt ve kabulüne 
1 /Hazirarıf942 de başlanarak 20ıAğustosı942 de son verilecektir. 

2- isteklilerin Deniz Lisesi ve Deniz Gedikli Erbaş orta 
okulundaki kayıt ve kabul komisyonlarına müracaatları 14149 

16- 19 - 23 --26- 30-2-6 - 9 
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