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An\ara : 3 (ll•dyo Gı-zeteel)
Li\i7aa Gazala balıeıindeki mu· 
barebeler larllizler lehine cere· 
yaa etmektedir. 
Ankan : 3 [ Radyo G•zeteel) 
Muoliai ileri ltalyan hatlarını 
tdtif etmek Cbere Libyayı ıit 
miftlr. Bu .. ber heaOz teeyyüt 
etmit detildir • 

Loadra : 3 ( a. •· )- Afrika 
cepheliadea alınan malumata rlJ 
re, timdi tetebblı lafilider eline 
reçmiftir. 

Bertin: S ( a. •· )- Ea 80• 

al&AaD reıml ...ıamata ılre. Llb· 
yada Toltrutua cenubunda ya· 
palmakta olan blylk tulı mey· 

to.111 t ......... t 

biıinden) - Büyük LMillet Meclisi • avasına un 
burün saat 15 te toplandı. Nahi· TOPRAK t 

i;7 
.. ~eş:~lina~~yei~~~~irle~~~:·i:~i~ •• Ankarada devam edı&ldı· hap ve istihdam usullerine dair 

ın44 sayılı kanun liyihaları, ispir· T E v z 11 f 
to ve ispirtolu içkiler inhisarı hak- f 
kında kanun layihası, Köy okulları f 
ve enstitülerini teşkilatlandırma f 
kanunu layihası, Umumi Hıfzısıh· f••••••• f 
ha kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun la· f f 
yihası, Devlet Meteoroloji işleri f Ankara : 3 (Türksözü Mu· f 
Umum Müdürlüğü teşkilat ve va· f birinden) - Trabzon, Gireson, f 
zifelerine dair 3127 sayılı kanunla f Ordu ve Seyhan'da geçense t 
3656 sayılı kanuna bağlı ·cetvelin f ne başlanmış olup da bitiril· f 
mezkılr umum müdürlük kısmında t memiş olan köylerdeki devlet f 
deQişiklık yapılmasına dair kanun f topraklarının topraksız köylü- t 
liyihası, Askeri ceza kanununun 

ABDURRAHMAN VE SÜLEYMAN BERAATLARINI İSTEDi 
KOkNILOF VE PAVLOF DA MÜDAFAALARINI RUSCA 

YAPTI. MUHAKEME ON HAZiRANA BIRAKILDI 

bazı madddelerinin değiştirilmesi f ye datıtılması işine bu sene f 
hakkında kanun llyihası, Ceza t de devam edilecektir. 1942 t 
mahkemeleri usulü kanununun f bütçesinde bu maksatla 650 f 
3515 sayılı kanunla değiştirilen 66 f hin lira kadar bir tahsisat ay. t 
ıncı maddesinin tadili hakkında t rılmış bulunmaktadır. Mevcut t 
kanun layihası, Devlet memurları f komisyonlar faaliyetlerine de· f 
aylıklarının tevhit ve teadülü hak- • vam etmekte ve bu sene mek- t 
kandaki 3656 sayılı kanuna bağlı 
cetvelin Adliye Vekaleti kısmında f lepten mezun olan 70 kadar f 
degitiklik yapılmasına dair kanun f gençle bu komisyonlar takvi- f 
layihası, Jandarma eratı kanununun t ye edilmiş bulunmaktadır. f 
bazı maddelerini dekiştiren 3155 1 f Geçen sene miktarı otuzu f 

Çörçilin beyanab 
Ankara : 3 (Radyo Clazeteel)
Çörçil bugün Avam Kamaraaında 
ıon iki büyük hava bombardıma
nı hakkında izahat vermiş ve bu 
bombardımanların artacaj'ını bil· 
dirmit ve bütün Alman şehirleri 

nin timdiye kadar miıli görülme 
mit bir imtihanı tabi tutulacatını 
ıöylemiştir. 

Amerika Finlandiyaya 
harp ilin etmedi 

sayılı kanununun 14 üncü madde· f b 1 k · b f 
d ,4 • 1 u an omısyon sayısı u se· Ankara : 3 (Radvo Gazeteel _ 

sinin tadili ıhakkın a kanun ayı- f ne 60 a çıkarılmıştır. Gelecek f 1 

hası, Sıhhat ve içtimai Muavenet ı ı Am "ka F" 1 d' a he üz harp '"ne bu miktarın daha çok erı ın an ıyay n 
VekAleti teckilat ve memu- "l4 n etme ekte d am ed'yor Ma 

v fazlalacılırılmasına çalı .. ılacak· 1 0 m ev 
1 

• • rini kanununun bazı maddelerinin v v f t f mafih Amerika; Bul1raristan. Ro· 
detiştirilmesine ve bu kanuna ba· f ır. f manya ve Macaristana harp ilin 
zı maddeler eklenmesine dair ka· ı' •••••••••••• 
nun layihası müzakere edilmiştir. etmek üzeredir. 

Ankara : 3 [ Radyo Gazetesi) 
Bomba davasına bugün Ankara 

egır cezasında devam edilmittir. 

Abdurrahmanın avukatı gerek sa

bah ve gerek öQ'leden ıonra mü

dafaasına devam etmiştir. Ve ne-

ticede Abdurrahmanın beractini 

iıtcmiıtir. Bundan sonra Süleyman 

müdafaasını yaz.ılı olarak vermit 

ve Ômer Tokatın son defa lstan

bula gelişinden bile haberi olma

dığını söylemif ve beratını iste

miştir. Kornilof ve Pavlofta mü

dafaalarının Rusça verilece~ini söy 
!emişlerdir. Muhakeme bu müda
faalarının dinlenmesi içilO haziran 

942 çarıamba günü saat 9,30 a 

bıralulmıştır. 

Başvekilin kabulü 
Ankara : 3 ( Türkaözü mu· 

habirinden ) - Başvekilimiz Re· 
fik Saydam buraya gelen lıtan· 
bul Valisi Lütfi Kırdarı kabul 
buyurmuşlardır . 

Manş Üzerinde 
Londra : 3 (A.A) - Manı 

üzerinde dün şiddetli hava faali 
yeti olmuştur. Şimali Fransadaki 
Alman askeri hedeflerine akınlar 
olmuıtur. 

Parlı Sa7lıaıb 
Ankara : 3 (R•dro G•z•t••I) -
Pariste Alberkleman öldürülmiif· 
tür. Bu zat Nazi partisinin elemanı 
ve bir gazete baş muharriri idi. -

Halka dağıtma birlikleri 
Bugünlerde işe başlıyor 

Amerika' da 
Bulgaristan, Romanya 
ve Maceriıtana Harp 

ilanı istendi 

ORTA TEDRiSA T 
TERFi LiSTESi 

Qrı.c1 LlıttJI Ntfl'tdlyora~ 

Beclea Terbi7eıi Umum MOdürO 
8. Cemil Tuer 

Beden Terbiyesi 
Umum Müdürü 
istifa mı etti ? 

latan bul : 3 ( TOrlulizil muha · 
biriDdea ) - Bu,Onkü T a1virief· 
kir pzetesiade Ankara mahre · 
cile fU J•zı çıkmatbr : 

Be41ea Terbiyeıi Genel Direk· 
tiri General .. Cemil Tanerin iı· 
tlfa ettitiae dair lturada bazı fa· 
yialar dolqmakta ise de bu ha· 
berin ııhhati hakkında henüz ali· 
kalı makaml•dan:mahlmat almak 
mi.ki• olmamaftır. 

Admira - Beıiktaş 

maçı dün yapıldı 
lıtaobul : 3 ( •· •· ) - Ad· 

mira takımı Befiktqla bu,an 
karttl•flı . Maç birinci denede 
O - 2 Bqiktatın lehine bitti . 
Ve ikinci devrede ise Admira 
ıalaMlaa 2 - 3 ıalip çıktı. 

Ankara : 3 (Türksözü Muha
birinden) ·- Halkın, muhtaç oldu· 
tu her türlü iafe maddesini ko
laylıkta temin edebilmesi için k u· 
rulması kararlaşbrılan "Halk da· 
tıtma birlikleri" bui'Ünlerde faali
yete ıeçecektir. 

Şehrimizde 140 datıtma birli
ti kurulmaktadır. Bütün Ankara 
halkı semtine en yakın olan birli· 
te kaydolmak mecburiyetindedir. 
Ekmek de dahil olmak üıere bü· 

tün iaşe maddesi bu birliklerden 
temin edileceti cihetle birlite ya· 

zılma mecburiyeti önemle konmuş· 
tur. 

Şehrimizde halk datıtma bir· 

tiklerinin nerelerde kurulacaj'ı bu· 

i'Ünlerde i'aıetemizde illn edile· 
cektir. 

ôte yandan ayni konu ile il· 
irili olarak iafe belreleri de yakın· 
da halka datıtılacaktır. 

Suişleri Umum 
Müdürü şehrimizde 
Sulfleri Umum Miidüril Bay 

Salihaddin Bire wehrimize gelmit 
bulunuyor. Bay Bire Çukurova 
topraklarına su verecek olan ba· 
rajı. kanalları yerinde tetkik et· 
miftlr. Umum Miidür bugün , re· 
fakatinde Suifleri Müdiirü Bay 

Hikmet Turat oldutu halde Tar· 
ıuıa ıidecek ve orada de tetkik· 

lerde bulunacaktır. Bay Salabad· 

din Bire Silifke ve Anamurdaki 

su tesisleri (berinde de etildler 

yapacaktır. 

Denize lndlrllen Amerikan denla harp ıemilerinden biriıi 

Vaıinıton, 3 (a.a.) - M. Roo
sevelt Bulsraristan, Macaristan ve 
Romanya'ya -harp ilin edilmesini 
kona-reden iıtemiıtir. 

M. Roosevelt, kona-reye gön· 
derdij'i mesajda şöyle demekte· 
dir. 

.. Bulraristan. Macaristan ve 
Romanya hükümetleri Birleşik dev· 
letlere harp ilin etmişlerdir. Bu 
üç hükumetin ne kendi teşebbüs
lerinde, ne de kendi milletlerinin 
arzularına uyarak hareket etme· 
diklerini ve bunda sadece Hitler'e 
ilet bulunduklarını anlıyorum. Bu 
üç hükümet müttefik milletlere 
karşı yapılan askeri faaliyetlere 
iştirak etmişlerdir. Ve bu faaliyet · 
lerinin sahasını genişletmek tasav· 
vurunda bulunuyorlar. Bundan do
layı Amerika Birletik Devletleriy· 
le Bulgaristan, Macaristan ve Ro
manya arasında harp halinin tanın· 
maaını kongreden istiyorum .• 

Vaşinıton, 3 (a.a.) - Ekseri· 
yet partisi lideri, Macaristan, Bul· 
garistan ve Romanya'ya harp ilin 
edilmesi hakkında mümessiller 
meclisinin yarın bir karar alacaj'ı· 
nı bildiımit ve fakat Ayan mecli· 
sinde perşembeden evvel bir ka· 
rar verilmesinin muhtemel bulun· 
madıj'ını ilive etmiştir. 

Hava Kurultayı 
Ankara : 3 (R•dyo Gazete•I) · 
Türk Hava Kurumu Sekizinci 
Kurultayı öbilrıün Halkevinde 
toplanacak.Batvekil bir nutuk ve· 
recektir. Kurultay dört gün ıü · 
recektir • 

Ankara : 3 (Türaözü Muhabirinden) - · Maarif Vekilli~i muayyen
tcrfi müddetini doldurarak sicil ve ehliyeti terfifl liyık olan orta ted· 
riıat ötretmenlerine ait terfi listesini tasdik etmiştir. Terfi eden öt· 
retmenlerimiıin bulundukları yerleri ve adlarını yazıyorum: 

8. Nuri BayrakcıoA-lu lıtanbul, H11an Tahıin Karayel Adana, Sa· 
fiyu\lah Tokay lstanbul, Fuad Tüıümeı Konya, Hilmi Soykoy Bur1a, 
A11m Dilöver lıtanbul, Cemal Ya- han lıtanbul, Avni Tölen lıtanbul, 
zıcıotlu İstanbul, Yuıuf Ör.aydın Kevıer Acarbaş lımir, Kamuran 
Çanakkale, Oıman Tevfik Akrün Umay lı.mir, Saim Borkan lımir. 
Amasya, Şerafetttin ~retmenoğlu lıı.et Saner lzmir, Hüınü Hazer· 
Antalya, Enıiniddin Çeliköz Balı· 1'un lımir, Seyfettin Yalvaçer la-
kcıir. Hıkmet Kabartaf Balıkesir, mir, lhııan <lurukan lıtanbul, Zeki 
Mehmet Gülbahar Buna, Necati Defne lıtanbul, Semih S:ırp latan 
Erçakın Bursa, Sami Argüven Bur• bul, Emin A}·el lııtanbul, Behice 
sa, lhıan Rae lıtanbul, GulKÜm Türe lıt1111bul, Azize Çamlıbel ls-
Dalıbar lıtanbul, Bahri Dilmen tanbul, Mitlıat Eli Kastamonu, 
Edirne, Saime Çırpan Edirne, Ha· Cemal Kural Kastamonu, İbrahim 
tice Akaal lstanbul, Sıtkı Dunun · Güver, Kayseri, : Celaleltin lmer 
o~lu Erıurum, Ruhi Alper Eski· Konya, Neıihi Energün İstanbul, 
tehir. Hidayet Akten lıtanbul, Besim Savcı Trabzon, Nii:r.het 
Kamil Demirbaı Gaziantep, Saim Göksel İstanbul, Emirhan İdil Ba-
Ôıen lıtanbu, Kenan Sarıyar Is- lıkesir, Abdurrahman Üzkan Er-
tan bul, Kamuran Tanver lıtanbul, ı.urum, Müveddet Ekinci İstanbul, 
Rauf Seymen lstanbul, Hıttice Ye· Nebahat Karaorhan lıtanbul, Be· 
şim İstanbul, Şükrü Akau 1.tanbul, kir Örs İstanbul, Rabia Yarlua 
Şükrü Sayalı lstanbul, Lutfi Tar- lstanbul. 

.................................... • • f Belediye seçimi ! 
ı nasıl olacak f 
ı Dalıil(ye Vekil/ili öniimıi%dtki Sonbalıarda yapılacak olan ı 
f Belediye meclisi seçimleri hakkında tJeli/iklere bir tamim yap· i 
f mışfır. Vıkillik bu tamiminde, Belediye meclislerinin dört sene• 
f ilk intihap devresinin bu yıl ıona trecelinl, BeleJi!ıe meclisi se
t çimi için BelıJ(l/t kanunu hükümlerinin şimdidın göz önıine a· 

i 
lınartık ıerekli hazırlıklara başlanılması hakkında Beledi_rıelere 
icabaden tebllfin yapılma11nı bildirmektedir. 

.............................. 
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~~l_e_kef meseleleri üstünde 

Harp kazancı 
ve vergileri 

- -
i - HAB .....RLER -

Halka pirinç 
f evzii başladı 

Dünden itibaren halkımııa ki
losu 25 kuı uş üzerinden pirinç 
dağıtılmaya baılanmıştır. Pıriç ek· 
mek karnesi ile verilmdde ve her 

Toprak Ofisi Umum 
Müdürü Adanaya gel<li 

Hükümefimizin hazırladıQı kanun 
18yihasma dair düşünceler 

narne sahibi bir kilo alabilmek
tedir. 

Mahsül vaziyeti 
gözden geçiriliyor 

Mlllaraa itleri tetkik e.uıecek 

ı ........................ ı 

İ SEHiRll i f 
ı EH ne geçen her mad · ı l deyi, piyasada mevcudu ıı 
ı çok olsa de ez kullan. 

Toprak Ofisi Umum Müdürü 
Bay Ihsan Bengi beraberlerinde 
alım Müdürü Nuri Orak, satış Mü
dür Müavini Feridun ve Meclis 
idare azasından R dvan olduğu 

halde şehrimize gclmiılerdir. lhsan 
Bengi şehirde ve bölgede alım İf· 
terini tetkik edecektir . Bay lhsan 

Bengi ve maiyeti dün, ofis dr.po 
tarını tetlr.ik etmek üz.re Kaı ataş 

ve Mihmandara gitmişlerdir. 

H 
ülı.ümet, fevk atede kazançlar 
üzerinden bir vergi alınması 
haklıında bu ıene bir lr.anun 

iyihası hazırlayarak Büyük Mıllet 
~eclisiııe sunmuş bulunuyor. Mec· 
is Encümenlerinde incelenmekte 
olan bu IAyiha, yurttaşlarımızı 

akından ilgilendiren bir mevzua 
;aalük ettiği için layihanın esasla 
ını naıari ve tatbilr.i bakımdan 

öz.den g eçirerek halkımızı bu 
uıusta aydınlatmaktcı esaslı bir 

ayda görüyoruı . 
Bu layihaya göre başlıca iki 

'1evıudan yeni bir vergi alınacak-

l) lkinci düny~ harbinin do
~rıiu~u iktis;ıdi ıartıaı dan is tifade 
tdilerek normalın fevında elde 
•dilen kazançlar, 2) Gayrimenkul 
ıymet artışları. Bu saydığımız 

pevıuların birincisinde vergi, nor· 
Dal kaıancı aşan lr.aıanç kısımlar· 

_,dan alınacaktır. Normal kazanç 
le, ıulh r.amanındaki vaaatt kAr 
ardır. Harbin bafladığ'ı 1939 yılın 

ian evvelki üç senenin, yani 1936, 
937 ve 1938 takvim yılları ka:ı 
ınçtarının vasatiıi ele alınac.ak ve 
ayet •939,1940,1941 ve daha 
onraki s eneler kaıançlup bu va 
atiden f ula bulunuraa yalnız bu 
ar.la kısımdan (fevlr.alede kar.anç 
era-iıi) adiyle y eni ve munıam 

ir vergi tahsil edilecek tir. Bahııet · 
timiz vasati kazancın fovkinde 
alan luıımdan evvelce normal 
iıbette alınmış olan vergi de 

... dirilecek ve yeni verg-i ar.t•kalaıı 
tiktar üzerinden alınacaktır. Fa· 
at fevkalede kazanç vergısıne 

lbi tutulmıyacak olan vasati ve 
a normal kazançlar, ıermayeıi 

elli olan teşcbüslcrrle sermcyerıin 
iz.de onunu aıtı~ı takdirde yalııı:ı 

u yüıde normal kaıanç sayılarak 
undan yeni vergi alınmıyacaktır. 

Gayrimenkul ltıymet satışlar

adan alınacak vergi ise Ankara, 
•lanbul ve lzmir'de v.e icra vekil
sri heyetince tayin edilecek diğer 
.erlerde 1 eylül 1939 tarihinden 
ibaren satılmış ve satılacak olan 
na ve arsaların alış btdeliyle 
itıf bt.deli arasındaki fark ÜLerin
en tarholunacaktır. 

Yeni vergi, fevkalede kazanç · 
rla gayri menkul kıymet artışlar
da, yukarda gösterdiğimiı. mat
hlar ü:ı.erinden % 15-16 ııiııbf'.t• 

dı: ta hısil ola ııacakt ı r. 
F evkaliide ka:ıanç ver giıine 

i tutulac11k mükellt:flt:r şunlar-

a) Bu gün normal kazanç ver
ine tabi bulunan ve bey anname 
asına göre vergi verenler, b) 
,carctgablarının ıayrisafi iradı 
ıilndelik gayrisafi kazancı üze· 

11den vergi veren mükellefler 
\asından yalnız kanun liyihesında 
ıyllı olan mükellefler (bir kısım 
ültellefler, ticaret mahallinin nfi· 
u ve icaretgihının gayrisafi 

jdı naıarı dikkate alınmaksızın 
rıiye tabi tutulmakta bazılarına 

rmi.bin nüf aslu veya nüfusu on 
nle (20.000) arasında olup da 
asyon ve iskelelere on kilomet· 
uzak ıchirlerdc ticaret yJ1plık · 

•ı ve ticaretgahlarının ıayrisafi 
ıdı beşyüı liradan }'ukarı bulun· 
tu takdirde mükellef tutulmak · 

dır .) 
Gayrimenkul kıymet artııı 

(Jisini bina ve aı salan satanlar 
roıetli maden ve lülu eıya satıı 
IİMni de, bu madenleri ve Cf· 
>'' satın alanlar vereceklerdir • 

Fevkalade kaıançlarla kıymet Ticaret Vekaleti müfettişlerin-
arlışları için ıı ükelleflerden beyan- den Bay S elahettin ile birlikte ova 
name iltenecektir. köylerinde, mahsulün mahallinde 

Şimdiye kadar ticarr:tgahının tahmin ve tespit işini tetkik etmek 
iayrisafi iradı üzerinden vergiye üzre giden Ziraat Müdürü Bay Nu-
tabi tutulmuş olan mükellefler. ri Avcı Ş"'hrimiıe dönmüştür Bu 
:ayet ticaı i defter tutmuşlarsa tetkikat esnasında Küçük Dıkili, 

ı Kıf için kilerinde •im· i 
ı d 1den hazırlık yapl ı 

ı ........................ ı 
bunu göstcrmeğe mecbur tutula- Büyük Dikili, Zeytin, Gerdan, Çıl· 

caklardır. Üt fter tutmamışlaraa dırım, Sarıhamzalı ve Ci\'ar köy · okullar da 
fevkallide kazançları salahiyetli ler gezilmiştir. Müfettiş Selahcttin 
komisyonlar tarafından takdir Ziraat Müdürü Nuri Avcı dün Ka-

edilecektir. rataş bölgesine hareket etmiıleıdir. el tezga" hı 
1939 - 1941 senelerine ait Ş 

olarak tahakkuk ettirilen (fevkala· ehrimiz iaşe 
MllBrif V d aleti alakadarlara 

de kazanç) veraileriyle kıymet ı·şıerı·nı· tanzı·m . 6 gönderdiği bir tamimde yeniden 
artışı :verginin yarısı 1941 de ve Ticaret Vekaleti müfdtişleıirı- kurulan dokuma fabrHcalarımı:ıın 
diğer yarısı 1943 le ve her biri den Bay Hikmet •ehrimize gelmi"- b" ikişer taksitte tahsil olunacaktır. ... ., m\mulleri dııında yurdumuıun ır 

ve işe baılamıştır. Bay Hıkmet çok yerleıinde dokunan, fakat muh-
Münhasıran vergi mülahaza· ieıc:, tenzİJll, sevk ve ofise tealim t l'f b !arından hareket edildil\.i takdirde c ı •~ eplerle dokunduğu muhitin 

5 işledle iştigal edect'klir. ıınırını c ıtm 'ti" l t ~h 
dahi çok haklı ve meşı u olan bu e,,m ış, çrşı 1 e cıga 1 

munzam mükellefiyetlerin tatbikatı Posta Ücretlerine dokumalarını kız teknik öğretim 
okulları umumi tedrisatında daha 

yeni değildir. Almanya'da 1909 1 
Yapı an zam g~hİŞ bir Ölçüde ltullandırmak SU• 

yılında (mal sahibinin sayin<len 
husule gelmiyen kıymet artışları) Dün sabahtan itibaren posta retiyle tanınmasına ve yayılmasına 

hizmet etmek gayesiyle Maarif 
üzerinden satış sırasında alınmak ücretlerine yeniden zamyapılmıı- Midürlerini, enstitü veya kız sa· 
üzere tesis edilen (artış vergisi tır. Bundan sonra adi mektuplar- nal okulu bulunan merkeılerde bu 
"Zuwachssteuer") ve lngiltere'de dan 8 kuruş 30 para alınacak, okulların müdürleriyle iş birliği 

Hayyanlara nekadar 
yem verilecek 

Hayvan yr:mi hakkında Vila
yetimize yeni bir emir gelmiştir. 

Yıllık yem miltdarını gösteren bu 
yeni emre göre; koıulan hayvan-

lara 125 kilo hayvan yemi, koşul 

mayaıılara 35 kilo verilecektir. Ko

yunlara yine yıllık olarak 6 kilo, 
atlara 700 kilo. katırlara 540 tevzi 
ed ilccek tir. 

Yeni emre göre, insan İa· 

şeıi nin yarısı bırakılacak ve yarı· 
sına el konacaktır. Yeni emirde 

eşeklerle lol keçileıiııe yem yok
tur. lnıaıılar için senelik 240 lti
ludur. 

Batar Parti 
Mlllettl•I 

19111 yılında arazi için ihdas olu- taahhütlü mektuRlar da iki misli yaparak dokunıa lwoperatifleri, 
nan (kıymet artışı vergisi "incre· ücrete tabi tutulacaktır. Adli teb- ticaret odaları veya hususi mües- Antakya : 3 (Türksözü Muha· 
ment value duty") vergileriyle in ligat ücretlerine de bir mikdar sese ve ilgili şahislarla temasa ge· birinden) - 20 gi\n önce parti 
gilıere'de 1915 te vazedılen (fazla zam yapılmıştır. Telgraf, radyo çrrek 0 muhitte dokunan el teı· teşkilatını teftiş etmek üzere Ga-
kazançlar vergisi ',Excess profil abone ücretleri zamdan müstt"sna gahı dokumalarından tedarik ede- ziantep vilayetine gitmiş olan Par· 
Duty") Fransa'da 1916 da konu· bırakılmıtlır. cekleri en as. S-10 aaQti~etre Pll.I ti Müfettişimiz Balıkesir Mebusu 
lan (harp kazaçları fevkalade ver· rabbıu bilyüklüğündeki nümünelcri Fahrettin Tiridoğlı• evvelki gün 
1{İsi) bu verıilerin, birinci dünya hlade kazanç vergisi ihdas edil vekillik kız teknik öğretim müdür- 1skendcruna ıelmişlir . Tiridoğlu oıı 
harbinden evvelki zamanlarla harp ıniştir Biz, bu sefer de uiraz geç Jüğüne göndermeleri bildirilmiftir. gün kadar lskenderunda kaldıktan 
içinde ihdu edilen kısmının misal- kalmış bulunuyoruz. f l •kd d sonra şehrimiıe gelecektir. 
terini teşkil eder. Fakat bu teelıhur, Avrupa har· az a mı ar a toz 

Bizde, bu misalleri takip ede- bi üzerine bizde de fevkalade şart· şeker verilemiyecek Fatura pulları 
rek geçen Umumi harbin sonla- ların başladığı zamanlardanberi Şeker fabr ' kaltrı firketi, son Y ~ni ıam kanunu dolay isiyle 
rında 1935 yılında harp kazançla elde edilmiş ve edilmekte bulun- zamanlarda yapılan bar.ı büyülr. fdtur a pullar~a zam yapılmıştır. 
rı vcrg-isi adiyle bir verg-i koymuş muş olan (fevkalade) kazançlar- sipariflcr sebebiyle, muvaHat bir Z:ınıma göre 3 kuruşluk pul ya · 
tuk. 1939 dünya harbinde de, ln- dan normal bir vergi aldıktan zaman için faıla toı telııer vere- pııtırılan faturalara 4 ve 8 kuruş · 
giltere, Fransa ve Yunanistan'da, sonra geri kalanın tamamen mü· miyeceğini bildirmiftir. Buna mu- luklara da on kuruşlıılr. pul yapış· 
lspanya'da, Birleşik Amerika'da kelleflere bırakılması için bir se· lr.abil baltkallara arzu ettikleri ka- tırılac ı:ı ktır. lstida\arla nisbi pulla· 
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- Bu kadar inıafaız olma 
sevrilim .. Ben buradan kaçınata 

mecbur olmuftuw . Alacaklılarım 
pefimi bırakmıyorlardı • Senden 
firar etmedim Yerimiu keşfedil· 
ınesiodeu kork.tutum içiu ~ıuıa 

yaı.awadım bile .. 
Fakat timdi her şey yoluna 

girdi •. Ve işte timdi dünyBJa eu 
çok sevditiw w11lılukuı.ı yauuı · 
dayım . Anue ı»akiu ve )'liYll.f l,ir 
ııeııle : 

- Jeff .. diye koaıufmıtia baı 
ladı . Fakat sözünü ikwal ede· 
mcdi . O anda kapının kilidinde 
bir anahtar dönmete bayladı. Ve 

kucaj"ı paketlerle dolu oldutu 
halde Touny içeriye girdi . 

- Şahane bir ö;le yewe~i 
yiyeceğiı. sevgilim l 

Ben .•. 
. .. Bir adım daha ileri ata· 

madı. Anne orada ne yapıyordu? 

S!&Çları datınık t çehresi heyecan 
içinde bu güı.el delikanlının kol · 
!arı arasında ? .. 

Ş~kın ve sapsarı bir çehre 
ile sordu : 

- Bunun manası nedir? 
- Ben Jcff Lavrance'in 

Anne'in nifanlısı .. Seyahatte idim. 
Ve timdi Aooe'in evinde bulu · 
nuyorum. Zaten uzun zamandan· 

beri burada oturmayı da karar· 
laıtırmııtık. Binaenaleyh ıüal sor 
mak sizin detil t benim hakkım· 
dır . Kin.ı,iniz ? 

- Ben bir aptaldan baıka 

birisi delilim •. 
Nefrft ve iıyaula urfıaın· 

daki çiftl ıüzüyordu. 

Çeviren - ~ - Büyük bir 

lniiliz hikciyeıi Nevzad &iven 
Anne inler gibi bir sesle 
- Tonny l dedi ve daha bir 

şeyler söylemek istedi . Fakat 
'f oırny sözlerini kesmedi : 

- Anne şizi şu anda daha 
iyi ve yakıodan tanıdıtım içiu 
bahtiyarım. Kadınların birbiriaı · 
den daha berbat olduklarını unut · 
mata başladığım için de çok ah · 
maklak yaptatımı anlıyorum • 

Bu komediyi evin ikinci ka · 
tına sahip olabilmek maluadile 
oynadınız değil mi ? Tebrik ede· 
riPJ ... 

Anne batırıyordu : 
- Tonny, biraz dur t anlata 

cağım .•. 
Fakat geç kalmııtı . Tonny 

kapıyı tiddetle çarparak çıkıp 
gitmifti. 

Buuun üzerine Anne tiddetle 
JeWe dotru dönerek sordu: 

- Size kim gelin dedi ? Siz 
beni rünün birinde eski bir ça · 
maıar gibi kaldırıp atmıf ve git· 
miftioiı.. O ıüodeuberi de haya · 

tamdan ve kafamdan çıkmııtın&Z. 
Şimdi de saadetimi harap etwek 
için yeniden geliyorsunuz . Der · 
hal buradan çıkıp gidin ! .. 

Jeff mümkün oldutu kadar 
yumşak davranmata karar ver · 
mitti : 

- Kızma aevgilim 1 Çok fena 
hareket ettiğimi biliyorum •. 

- Gider misiniz , yoksa po· 
lise müracaat edeyim mi ? 

- Çok beyecanlaıın canım 1 
Pek ili gidiyorum . Belki dön· 
dütüm zaman ıeoi daha sakin 
bulurum. . . . . . . . . . . . . 

Anne bürosuna gittiti zaman 
direktör onu gayet asık bir çehre 
ile liarııladı : 

- lıiniz.den çıkarıldınız mat · 
mazel 1 Biz kullandıtımız me· 
murlardan aagari bir ablak duy 
guıu talep ediyoruz. . Fakat ya· 
nımızda çalaıan genç bir kız.ın 
bir evde bir erkekle nikihıız ola· 
rak beraber yafAm&aını kabul 

-;de.meyiz .. 
- Fakat yanlıı anlamışsınız .. 

Size yakında evleııect"ğiıuizi de 
söylemediler wi ? 

Bu sözlerdeki yalan ne ka 
dar açık belli oluyordu l Auııe , 
Tonny'nin artık kendiııine 11it ol· 
dığıııı çok iyi lıiııııediyordu . lştc 
ikiuci defa ol11rak Jr:ff ouuıı ııu · 

ad4ttiui yakwıştı •. 
Direktör tekrar t'ltİ : 

- Buna rağmeu i'iuizde ka 
lawıyacaluınıı. Matwazel ! 

Anne sokakta arkadaşlarından 
ikiııiııe rast geleli • Fakatt onlar 
onu seliıolawadan başlarını çe · 

viruıi.flerdi • 
Bütün kası&ba oua boykot wu 

yatpouşh ? 
Birdenbire kuvvetli bir elin 

taı.yikiui hiMetti. Tonny müstehzi 
bir sesle koouŞmata başladı : 

- Saadetler dilerim Matma · 
zel 1 Ayni zamanda iki erkete 
nitanlanmak. . Çok ihtiyatkar bir 
hareket dotrusu .. Birisini Kay · 
betmek tehlikeıi karşısında diğe 
rini daima el altında bulundur· 

mak. 
Anne bir kere daha kendin · 

den geçmifti : 
- Beni bu delice maceraya 

ıürükleyen sizıiniz · Ayni çatı 
altında yabancı bir erkekle ya· 
famak 1 • Parlak fikirlerinizden 
dotrusu pek parlak bir tekilde 
faydalandım 1 işimden çıkarıldım. 
en iyi dostlarım beni ıelimla · 

mata tenezzül etmiyor . . Bütip 
bunlar ıizi dinleditim için batı· 
o.ıa geldi .. 

( Dev1twı var ) 

i Hatay Mektubu 

Aınik batakhğı 

artık ICurutuJuyor 

3.000.00D Ura 
barcıyaoa~ 

A 
ntakya : 3 (Türksöıü muhabi· 
rinden) - Halayın ezeli ve e· 
bedi derdlerindcn biri olan A · 

mık bataklıklannm kurutulmasa i· 
çin hazırlanan projelerin cumhuri· 
yet hükümetince ön plAna ahndıAı 
malumdur. Sevinçle haber aldığı· 
m11.a göre, Nafia Vekaleti kurutma 
işlerine başlamak üzere bütün ha· 
zırlıkları tamamlamış ve bu iş için 
gereken malzemenin tedarikini sa~
lamıştır. Bataklıkların knrutulınası 

işine önümüzdeki aylarda başlana· 
caktır. Bu yıl için konulan 3 mil· 
yon lira lık tahıisaUa kurutına iş· 

terine başlamak üzere ihalesi ya
pılacaktır. 

Bataklıkların kurutulmaSI ıçın 

9 milyon lira harcanacak ve anla
şıldığına göre bu iş en çok üç 
yılda tamamlanacaktır. Kurutma 
işlerinden sonra Ovanın sulama 
işleJine başlanarak, kanallar açı

lacak ve bu iş için de 8 milyon 
lira harcadacaktır ki bu suretle 
bataklıkların kurutulması ve bütün 
Anuk ovasının sulanması işi 17 
milyon liraya mal olacaktır. 

Asırlardanberi Amık ovasına 

kasıp kavuran sıhhahnı ve sı:rve· 
tini kemiren bu mikrop yuvaıı ve 
servet düşmanı bataklıtın ortadan 
kaldırılması cumhuriyet hükümeti· 
ne nasi~ olacaktır. 

&alıp rraaa .. 
Delege il 

Antakya: 3 (Türksözü muha· 
birinden) - Evelkigün sabahleyin 
geldiğini haber verdiğimiz Halep 
Fransız delegesi evvelki geceyi 
l:.kenderunc:laki İngiliz Konsolos
hanesinde geçişmiş ve dün ötle· 
den sonra Tuğıreneral Şükrü Ka· 
natlıyı makamında ziyaret ettik · 
ten sonra s.aat 18 de Kırıkhan 

ve Reyhaniyc yplile Ha.lehe dön· 
müştür . 

1'0RKIYE Radyom 

ANKARA RaJ.yosu 

Perşembe - 3.6.1942 

7 .30 Program ve memleket saat 

ayarı 

7 .33 Müzik : Karışık Prorram 

(Pi.) 

7.45 Ajaııı Haberleri 

8.00 Müzik : Kanıık pı oi'J'amı· 

nın devamı (Pi ) 
8. 15/ 
8 .30 Evin Hllti 

12.30 Proaraın ve Memleket saat 
Ayarı 

1 ~.33 Müı:ik : Saz eserleri. 
12 4,S Ajanı Ha >eıleı i. 
13.00 
13.30/ Müzik : Şarkı ve Türküler. 

18.00 Progr&lm ve Memleket saat 
Ayarı 

18 03 Müzik : Büyük Fasıl. 

19.00 Konuşma (Dış Politika ic· 
mali). 

19.15 Müzik : Dans Müziii (Pi.) 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajanı l-Jaberleri 
19.45 Müzik : Oda Musikisi 

Haydn Trio'ları. 
20.15 Radyo Gazetesi 
20.45 Müzik : Uuak makamın· 

dan Şarkılar. 

21.00 Ziraat Takvimi. 
21.10 Müzik : Şar)u ve Iü.t'.~ülcr. 
21.30 Konuşma (Kahramanlar ~a-

ati). 
21.45 Müzik : Radyo Senfoni Or· 

kesrasJ. (.Şef : Dr. Praeto· 

22.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajanı haberleri 

22.45/ 
22.50 Yarınki Proıram ve 

Kapanı§ 

lııı 
IİI 

Qı 



Öğretmen nakilleri 
nasıl yapılacak ? 

I Mıı ı'if Vckıllı~ı bu yıl biı va 
1! 1kleıı dığc=ı bir valilıl.: ~ıııı ıııe \ ' r· 
11lıııt!lcr ini iltiyeıı illmlul ö~r d· 
llıtrıleri halı.lı.ında ilgililere yeni bir 
cırıir yollamııtır. Bu gibi öğret· 
~trıler, haıiran ıonuııa ksdar ta 
•llldtrıame mucibince gerekli bel· 
ac.lcri Maarı( V eldlliğine gön<lf'r· 
ıtııı olacaklar ve bu belgderde 
'1nı&lcta oldukları fl'ası muhakkak 
t~tılmıı bulunacııktır. Maarif Ve-
11lliki bu emirde bazı öğretmeo· 
t~tirı yer tasrih edere, nakil istc-
1.1rıdc bulunmamalarını, çünkü va
tlık emrine vermenin Vcl..illikçe 
Y~pılmakla beraber vekillik ıçinde 
~ Ul Jcçmenin valiliğe ait bulnn-
u~unu, bilhassa göz önüne koy 
:a~tadır. Yer değiştirme tcılebir · · 
d c bulunan ö5retoıenler doğrudan 
~ruya Vekilli~e müracaat etmi· 

Ytrck maarif müderlüldcrine baş. 
\'uracaklardır. Bu yıl hiçbir ÖA°· 
~~tıncn harcırahı vcrilert>k nakle· 
t 'lnıiyeceldir. Bunun için nakil is
'Ycn Öğretmenler istidalarına har
~ıtahıız olarak na~·l ist~inde bu 
~rıd.uklarını yııı.ncaldar~ır. Maarif 
b ckılliQ'i aynı emriyle valiliklerde 
lllunan açık öğretmenlikle ,sayı· 

•ın, da istemektedir. 

~enıleket meseleleri 
Üstüade 
- (Baıtarafı ıkincide) -

~tp teşkil edcme1di. Bundan do 
k Yıdır ki layihada vergıııın ma· 
llı~blc teşmiline ıar.uret hissedil· 

IŞtir. 

tı Vakıa kanunların ve vergi ka· 
b~rılarının makable raci olmaması 
ltıır esastır. Fakat kanun vaıii (am· 
Ilı t nizamına taalluk eden yüksek 
L trıfaatıer babis mevzuu olunca) 

11 
esastan inhiraf edebilir (2). 

Ilı Profesör Trotabas, kitabında 
~aka luamil vergi kanunları hak
(~t·d~ bazı misaller vermektedir. 
~ Nısan 1929 tarihli kanun mad· 
U c 23; 1 Kanunuevvel 1929 mad
~) 7, 29 Teşrinisani 1929 madde 
f · .Ceçen harapte ve bu harple 
cv~alade kaz11nç gergilerinin ba · 
l 
tıı lllcmleketleıde makable şamil 
tctıe tesisi dt", bu cümledendir. 

. Hukuk ve mnliy e müel iflcri· 
ırı ileri sürdü~ü (amme nizamı· 
t
4
) müteallik yüksek menfaatler), 

~4\kıılade kazarıçlu ınevzuunda 
llıevcuttur. 

~! 1-'ılhaki1'a Milli müdafaa mas · 
c !arını karşılamak zarureti için· 
it b.azan binnisbe vazolunan ge· 

ı~· tı Vö umumi ihtiyaç maddele· 
Q~ dahi munzam verg-ilere tabi 
İt •k.en, n•rm&lin fevkıne çıkan 
kısım kazançlara el dokundur· 

. 11lı~k, ammenin adalet hissini 
~~tıııo edecek ve memleketin yük· 
tt ttıenf aatlerine uyacnk bir hare 
~Yılamu. 

&,ban eler 
meıeıeıı 

'tı<Jl\rıkara : 3 (Türksözü Muhabi· 
~t rı)-Hükiimelin Kızılay ile biı-
foll'~ f O kir halita parasız yemek <la-

~
~•k için aşhaneler açacağı m:ı

A ur. Ô"rcndi"imiıe göre şimdi· 
"'"kara. Jıtanbul, lzmir, Edirne 
~Uraa vilayetlerfode aşhanelerin 

~~ CatJ yerler in lesbitine ve le· 
llıının tedarikine çalışılmaktadır. 

litı~~rek hükumet, gerek Kızılay 
~lı 1~1 diğer vilayetlerimizde de 
~I i\ncler açmak için tetkiklerde 
t~ 11ıırnaktadırlar. Bazı yerlerde 
r ~llr af hane usulünün tatbiki de 
~ı.ın~ , 41 Ulmektcdir. Aşhaneler kışın 
lt..ı.-rıııcında faaliyete g-eçecek-

1.1ır K ___ _ 
lllrabk Bal 

i:I~ ~lltaisalı yolu üzerinde iki 
~tı: •ckiı dönüm bir bağ' kira· 

11 • lıtiyenlerin Antalya anba· 
tnilracaatları ilan olunur . C 

k AC~lE SATllA EV 
U llYcthbağ mahallesinde Kur· 
~~ş ilkokulu civarında 9 o
~ıı' ~eniş avlu ve su kuyu· 
~tı~ Şarnil bir ev acele sat
~d : Milli emlak memuru 

} 1 Dermana müracaat edil.. , .,. 
ı au olunur. C. 

-

Libya cephesi r \ 1 5ovyet cephesi 1 

(Bası 1 inci sayfada} 

dau wuh11reLesinde sou üç gün 
içinde 451 İngiliz tankı tahrip 
edilwiş ve diier bir çok ingiliz 
tankı da mulıareb~ dışı edilwiş · 
tir • 

Bu şiddetli muharebelerde Al · 

wan zırhlı kuvvetleri de kayıp· 
lara utramıştır. Fakat salahiyetli 
Alman kaynakları bu kayıpların 
Almanlara verdirildiği iddia edi · 
len kayıp rakamlarının onda bi · 
rinden daha az olduğunu söyle· 
mektedirler. 

Alman orduları Başkumandan· 

lıtı tebliğinde de Libya harekatı 
hakkmda şöyle denmektedir: 

Şimal Afrikada, kuvvetli tah· 
kim edilmiş bir mevzie karşı Al· 
man ve İtalyan kıtıtlarr tarafuıdau 
yapılan bir taarruzda İngiliz kuv 
vetlerinden bir grup kuşatılmış 
ve yok ediluıişlir. Bir tuğgeneral 
olmak Üzere elimize üç hin esir 
düşmüştür ~ 31 Mayıs ve 1 Hazi· 
randa 101 tank, 124 top, bir çok 
motörlü araba ve ehemmiyetli 
miktarda harp malzemesi tahrip 
veya iğtinam ettik . 

Düşman hatları üzerinde bir 
keşif uçuşu yaparken , Alman 
zırhlı kıtaları generali Gruevel 'i 
İngilizler düşürmüş ve esir ıtl· 
wışhr. 

Japonyada bir 

ticaret kanunu 
Ankara : 3 (Radyo gazetesl)
Japonya yeni bir dış ticaret ka · 
ııunu yapmıştır. Bu kanun Japon 
dış ticaretini yeni nizama göre 
ayarlamaktadır . 

Rus cephesinde 
sukun var! 

Ankara : 3 (Radyo gazetesl)
Bugün Sovyet cephesinde fevka· 
iade bir şey olmarıııştır. Gelen 
tebliğler hiçbir dekişiklik arzet· 
meyor. 

Londra, 3 (a.a.) - Rusya'dan 
gelen haberler Timoçenko taarı u
nun amacına eriştiğini kat'i suret· 
le bildirmektedir. Bu amaç şu idi: 
Almanların Kafkasya doğusunda· 
ki taarruz planlarının gerçekleıjme· 
sine engel olmak. 

Kalinin çevresinde faaliyetin 
tekrar başladı~ı bildirilmektedir. 
Bu faaliyetin manası hakkında bir 
hüküm çıkarmak için henüz vakit 
çok erkendir. 

Londra, 3 (a.a.) - Times ga· 
zetesi Harkof muharebesi hakkın· 
da yazdığı bir yazıda, almanların 
1941 haziranından ikinciteşrine ka· 
dar muhafaza etmiş oldukları tek• 
nik üstünlüğe şimdi tamamiyle 
sahip olmadıklarını belirtmektedir. 
Rusların, kudretli, silahları, tabiye· 
deki tecrübeleri durmadan art
maktadır. 

Berlin : 3 (A.A) - Anr"ofta 
lw~ntılıın Sovyrrı hvvetlrri imha 

e•lil miştir. 

Amerika masrafı 
Aııkarıı: 3 (Radyo Gazetesl)
Mayıs ayında Amerikan harp 
masrafı 3,5 wilyarclau fazladır. 

: .................................................. , 
: . ı 
ı Bölgenin en sıhhi · içme ıuyu ı 

1 ACI DERE 1 
ı : 
f Bu yıl yeni müstecir elinde i 
f AÇILDI ! 
i YATAKU, YEMEKLİ TEMİZ YERUR, MUTIOİl TARİFE İ 
i Acı dere 1 
ı • ı 

i içmesine aidiniz i 
ı t!j ı i Çok memnun kalacaksınız i 
ı 9-1 o 14173 ı 
ı ......••.•......•..•......•.•...............•••... ı 

ilan 
Malatya Bez ve iplik Fabrikaları T. A. Ş. 

Adana Mensucat Fabrikası Müdüriyetinden: 
4 - Haziranda satışını bildirdiğimiz aşağıda cins ve mik-

tarı yazılı mallar 19. Haziran. 942 gününe tehir edilmiştir. 

1 - Mahzen tozu 5200 Kilo Tahminen 
2 - Yağlı kirli me,ydan 29852 ,. ,, 
4 - Hurda balya bezi 9100 ,, ,, 

Açık arttırma suretiyle 19. Haziran. 942 günü saat 16 da 
şartnamesinde münderic hususat dairesinde Fabrikada satılacak· 
tır. 4-8-11 15- 17 14210 

ı ........ H .... ~ .. ff .... ff ...................... ffı 

f Ambalaj çuvalı alınacak i 
ı Tütk çimentosu ve kireci A. Şirketinden: i i Şirketimiz çimento ambalajına salih ebad ve evsafta çuval ı 
ı satın almak arzusundadır. Alakadarların Gl\latada Agopyan ha· i 
ı nında Şirket merkezine çuvalların abadı, ne çuvalı olduğu, ye-
ı ".ilik veya kullanılmışlık derecesi ile fialı hakkında tahriren veya i 
ı iıfahen teklif göndermeleri rica olunur. ı 
ı 2-3 14208 ı 

ı .................................................. ı 

Ceyban Cumbarı
yet Mlddelumaml
llllnden : 

GııLy&ğının beheı litrt:ııiııi •iı • 
mi döıt kuı uşa satmuk ~uıc:tile 

Millf Korunma Kaııunuııa muhalif 
lıartkc:tten suçlu Ccy hanın konak 
oğlu mahallesinden olup ulerı 
Derendcnin Gökyar mahalleıiııden 
Ahmet oğlu Mehmet Kutlu hak· 
kında Ceyhan Asliye Ceza Mah
kemesiııce sabit olan fiilinden do· 
layı Milli Korunma Kanununun 32. 
ve 59 uncu maddelerine göre beş 
lira ağır para cezasile yedi gün 
dükkanının kapatılmasına karar 
verildiği ve bu karar 16/5/942 
tarihinde kesbi katiyet etmiş ol
masından ilan olunur. 

o. Antep Aıllye 
Hakall Mabllımeıın
dea: 

Gaziantep Ehli cefa M. Kafa( 
Be"ir kızı Münire Dildcibaıı t:\ra
fından arzuhalle mahkemeye mü
racaat olunarak, M. aleyh Buğday 
arsasında buğday simsarı Mustafa 
o~lu Mehmut Çoban ile 339 yılın· 
da birleşerek bunun neticesi ola· 
rak 10/11/928 de Fuat ve Hayri 
adlarındaki iki çocukları doğmuş 
olduğundan bahsile bilmuhakeme 
bunların neseplerinin sübutuna 
karar verilmesi talebiyle açılan 

davanın yapılmakta olan nıuhalce· 
meeinde : M. aleyhin çalışmak 
üzre Adanaya gitmiş olup orada
ki ikametiahının meçhul kaldığı 
led~ttahkik bildirilmesi üzerine 
ilanen yapılan teblite rağmen 
gelmediğinden giyap "ararı tebli-
2'inc karar verilmiştir. Bermucibi 
karar mumialeyhin 9/7/942 tarihin
de saat 9 da bizut gelmediği ve 
ya kanuni bir mümessil gönder· 
mediği takdirde bir daha duruş· 

maya kabul edilmiyt>rek iktizası

nın gıyaben ifa edileceği ilan olu-
nur. 14215 

Seyhan kadastro 
müdürlüğünden: 
Hürriyet mahallesinde Hatibe 

ı<>kağmda 309 kapı Nolu kerpiç 
hane st>ııetsiz ve kayılıııı. olarak 
Hauum oğlu Yusufun malı iken 
vcf atiyle veresclcrine intikal eden 
ve beyne! verese ifraz ve taksim 
neticesinde Yusuf hıı Fatma ile 
lıımail vereseleri Fatma ve Zahi
de namlarına iıabet etmc1' sure
tiyle 30 ada 15 parsel Nolu gay
rimen"ulün bu kerre ahara f era~ 
edilece~inden ıe11etsiz olmasına 
binaen 2613 Nolu kanunun 42 in· 
ci rnaddeııi mucibince tııkdimen 
ilanı talep edilmiş olduğundan iki 
aylık ilan müddeti ıarfında bu 
gayri menkulde mü1"iyet veya 
mülkiyetin ga}·ri ayni hak iddia
sında bulunanların Kadastro mü· 
c.Jürlüğüne müı acaatları ilin olu 
nur. 14216 

: ......................... : 
1 SEYHAf\J PARKINDA : 
1 ~ ~U GIE~IE~ 1 
1 REVÜ ı • • • • 1 TERTiP EDEN : 1 

I SADİ TEK 1 
1 Hergece saat 19 dan 22 ye kadar SAZ • 

1 saat 22 de REV() başlar. 8-26 : ..................... . ••• 
i 1 an 

Bf l[OİYf RiYASf TİNO[N : 
1 - Kanara büfesi 31. Mayıs. 942 tarihine kadar bir sen~ 

müddetle icarına talip çıkmadıiJndan ihale müddeti on gün 
uzatılmıştır. 

2- Senelik icar bedeli elli liradır. 
3- Muvakkat teminatı 375 kuruştur. 
4- ihalesi Haziranın 16 mcı sa!ı günü saat on beşte bttle· 

diye encümeninde yapılacaktır. 
5- Şartnamosi belediye Yazı işleri bürosundadır. lstiyen

lr-r orada görebilirler. 
6- ihale günü muayyen saatta isteklilerin muvakkat temi· 

nat makbuzile belediye encümenine müracaatlara ilan olunur. 
14217 

ilan 
Seyhan P.T.T. müdürlüğünden: 
1 - idaremiz ihtiyacı için Karaisalı kazasının Patlıcanlık Or 

manından kestirilip Seyhan nehrine en yakın iskeleden ve Sey· 
han nehri üzer.inden Adanaya nakil ve 100 adedi Karaisahda 
mütebakısı Adana istasyonunda gösterileoek mahalde teslim ve 
şartname mucibince istif edilmek şartile 770 adet 6 metrelik, 
710 adet 7 metrelik, 1340 adet 8 metrelik, 170 adet 9 met· 

relik ki ceman 2990 adet çıralı çam telgraf direği mübayaa edil· 
mek üzere kapalı zarf usulüle eksiltmeye konulmuştur . 

2- Direklerin muhammen bedeli beheri (8) liradan (:!3920) 
lira ve muvakkat teminatı 1794 liradır. 

3 - Eksiltme 10/6, 942 çarşamba günü saat 16 dn Seyhan 
P.T.T. Müdürlüğü binasındaki arttırma eksiltme komisyoııund a 
yapılacaktır. 

4 - Bu babtaki şartname her iÜn -mesai dahilinde- MÜ· 
dürlük kalem şefliğine müracaatla görülebilir. 

5- Talipler muvakkat makbuz veya Banka teminat mektup· 
larını ve Ticaret odalarından alınmış bu seneye ait vesikalarile 
2490 No. li arttırma ve ekıiltme ve ihale kanunua uygun ola 
rak tanıim edecekleri teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını 
3 üncü maddode yazılı ihale günü saat 15 e kadar ekıiltme ko
misyonuna tevdi edeceklerdir. Postada vaki gecikmeden meı'u· 
Hyet kabul edilmez. 26-3 J -4-7 14185 

Seyhan Defterdarlığından : 
TAMAMININ 

Mahallesi Mevkii Ad:ı Parsel Cinsi Mikdan Hazine hissesi Deteri 
M/2 Lira K. 

Uluca mi Sa racan 151 15 Mataza 51 Tamamı 750 00 
Sarıyak~p Kazancılar 101 '.26 Dükk~n 15 Yarısı 200 00 
Kıırhıluş Y. istasyon 517 1 Arsa 6000 • 3000 00 

.. .. 51H 3 .. 1560 .. 780 00 

.. .. 518 l .. 1330 .. 665 00 

,, .. 541 3 " 
470 Tcınamı 141 00 

.. • 541 8 .. 300 " 
90 00 

" • 520 2 
" 

7435 Yarısı 1478 00 
Döşeme Hasan ça- 245 6 • 115 T:ım:ımı 115 80 

vuş sokağı 
isti ki Al Şakir paşa 333 22 • 130 .. 130 00 

Caddesi 
Hoca vezir Mermerli 229 43 .. 204 .. 204 00 
TepebaA- Hacı Hamit 262 10 " 73 • 36 -'O 
Sarı Yakup Kazancılar 101 23 Dükkan 10,5 .. lGO 00 
Karasoku Durınuşfakı 192 28 Arsa 17,5 .. 35 00 

Tapu ta. No: 
Gerdan köyü Köy içi Nisan 942 .ı 1 

" 
1722 " 100 00 

Yılanlı Celil Mayıs 940 18 Tarla 8~57 ,, 220 56 
Çavuş 

• Sarı ali Mart 938 47 Ba~ ve hane 12177 .. 1800 00 

Yukarıda evsafı yazılı on yedi parça gayrı menkulun mülkiyetleri açık arttırma ve peşin pnra 
ile satışa çıkarılmış<lır. Kat'i ihaleleri 12/6/942 tarihina ınüsadif Cuma günü saat 15 de Defterdarlıkta 
müteş .. kkil komisyonda icra kılınacağından izahat almak isteyenlerin her gün Milli Emlak servisine mü-
racaatları ve isteklilerin mezkur gün ve saatta % 7,5 teminat makbudariyle komisyonda hazır bulun· 
malan ilin olunur. 27-31-4-9 14183 
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Sayfa 4 TORKSôZO 

........................................ • • 
: •• •• •• 1 

i TURKSOZU 1 
: 1 
: Gazete ve Matbaası : • • : 1 
• • : Türksözü OKUYUCUlARINA OONYANIN HER TARA- : 
! flNDA VUKU BULAN HADİSELERİ GÜNÜ 60- 1 
: Gazetesi NONEYERİR. TORKSÖZONO TAKİP EDİHİZ. ı 
• • 
:: Kitap, mecmua, çek, bUet, alış, •ı 

Tu .. rkso··zu·· plAn, harita, bilumum matbaa 
• işlerini Tlrklyede mevcut mat- • 
: baaıara rekabet eder derecede Matbaası : 
: tab ve sflratıe elden çıkarır. : 

: 1 
5 Türksözü Cilt Kısmı ! 
: 1 
: SAGlAM, TEMiZ, ZARlf CiLT l~LERINiZI ANCAK TORKSOZO 1 
: MÜCEllİTHANESİNDE YAPTIRABiliRSİNİZ : 
: 1 ........................................ ---------

• 

~~~~_,,...~-----

' BOR-SA 
PAMUK - HUBUBAT 

2 • 5 • 1941 

KiLO FIAT/
1 

il··· CiNSi En az 1 En çok l 
K. S. K. S. =·========= 

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

Klevland ı _oo,ocı oo,oo 
Klevland II 00,00 00,00 : 
M. Parlağt 00,00 00,0Ö •. 
P. Temizi 00,00 OO"]O! 

' Kapımalı 1 

v:-Çiğidi oo,oo 
~ÇTtTcii -o.oo-
. Susam - o:oo 
Buğday yerli 00,0 0,00 
Arpa 0,00 ~ 

Yul~ _ - o.,-00 ~ 
l:'==_,Seıhes Döviz Kurları 

1 

DOLAR 
Ahş 129.20 
Satış 132.20 

STERLiN 
lıholôt bedelleri ( mol l:e· 776 
deli ) primli Mılı$ 

Türklyeden •gönderilen nov· 749 
lun bedelleri 
lhroç edilen mol bedelleri 728 1 

olorok gel•n Dövlılerln olıs 1 

kuru 
Yordtm ve seyyohlura ve· 
saire için gel~n . do~lzlarln 

olı$ kuru 
, Primsiz solı$ ( T oh~I mas• 

1 

rotları vesaire ) 
Pr İm\İZ olıı Kuru 

728 ' 

524 1 

520 ! 

~·~~-==---..--------~--=-------

Umumi Neşriyat Müdürü: 

MACITGÜÇLÜ 

Basıldığı Yer: Türkaöz.ü Mtb. 

T. l ş Bankası ··························ı • • 1 azarı d ·kkate ı Blçlk taıarral hesapları 
1942 ikramiye plAnı 

KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayı•, 3 Alullo•, 
2 /hinciteırin tarihlerinde yapılır 

1941 ikramiyeleri 
l Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 
3 .. 1000 •• -; 3,000 .. 
2 it 1so .. - 1,500 

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

10 .. 250 " - 2,500 .. 
40 .. 100 " 

4,000 .. 
50 

" 
50 " = 2,500 ., 

200 " 25 •• =- 5,000 " 
200 .. ıc. .. ~ 2,000 " 

Türkiye ı, Bankasına para yatırmakla yalmz 
para blrlktlrmlf va faiz ır.lmı, olmaz, ayni 
zamanda lalllnl:zl de denemlf olur•Ltnuz 
~~~~ - --- -- - -

• • • Ceyhan iktisadı Milli Teavln Abm ve • 
:satım Ortakhlı Kooperatıı Şlrlletladeal 
1 Senelerdenberi faaliyetini durdurıİıuş i 
• olan İktisadı Milli Teavün Alım ve Satım e 
e Ortaklığı Kooperatif Şirketi bu kere ye· 1 1 niden Ceyhanda faaliyete başlamışhr. Here 

1 nevi manifatura ve kantariye mallarını ve• 
eşyalarını devletin tayin eylediği muayyen 1 

: kar mukabilinde perakende olarak sahşa 1 
e başlamıştır. Sayın halkımızın Şirketin Sa· 
: tış mağazasına uğraınaları kendi menfaat· • 
1 leri icabıdır. 24- 26 14082 1 

..._ ______ .._. ______________ ,,_. __________ ___ 
•••••••••••• • ••••••••••••• 

1 

TORKİYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : t888 

Sermayeai : 100.000.000 Türk lira•• 

Şube ve ajanı adedi : 26~ 

Zirai ve ticari her nevi bank.a muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

aşa~ıdaki plana g-Ötc: ikr:,,miye dağılılacakbr. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 600 .. 2000 .. 
" it 250 .. 1000 .. 

•o .. 100 
" ~ il 

100 '! 50 ti sooo .. 
120 il 40 il 4800 ti 

160 
" 

20 · 
" 3200 .. 

DiKKAT : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde SO 
liradan aşağı düşmiyenler~ ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul, 11 Birincikinun, 
Mart ve 1 l Haziran tarihlerinde çekilecektjr. 

--!"-------------------------------.~-----

NEVROZIN 
Bitin atrdarıa panzehiridir 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BiR TEK KAŞE 

NEVROZiN 
~u muannid BAŞ ve DIŞ a~rıla
tını aüratıe izaleye 1'.afidir. Ro
nati~ma evcaı, ainir mafsal ve 
!dele ııtıraplatı NEVROZIN1 le 

teda~i edilir, Miieuir ilSç : 

NE V R O Z 1 N' dir. 

NEVROZiNi TERCiH EDiNİZ 
icabında günde 3 kaıe alınabilir 

3 Haziran 1942 

r &Aft##ft####AUU###U::Z:#Afi, 

i En Büyük Hakikat 
" IR 
"A 
lo 
IY 
~o 
N 

~L 
" " . 
~ 1 
~N N Ol~ MACUNUNUN YARATTIGI SIHHlT, 
~ C~ ZİRE VE GOZELLİKTİR ! 
" 'k ı~d M • N "Rady?l~n,, h~rı u a e ?'~~s-
N sir terkıbı, daım:ı tazelıği ıle 
M temayüz etmiş ve onbinlerce 

M kişinin tercih etti ti Yf gane diş 
M macunu haline gelmi~tir. Diş 
M hıf zıssılılıasında ve güzelliğin-

de p ırlak neticeler veren 

"Radyolin,, sizi terkibi meçhul 

ve birkaç misli pahalı e:nebi 

müıtahıarlanndan da D1Üila~

nl kılmıştır. 

" • M i R DYOLIN ~ 
at a:a::: ::ıa:::ı:ı::::x:a:::a::::a::::a:.:a::scac':ırZX * '*" • • • :ı:ır:::z ::a ast 

" ti 

" " ~ 

tedbir cvini7.clc lıiık:l\' l.l~ıP.N l111hındurıı1ak olın:ılıdır. 

Kalbi bJZıııadan, ınide ve böbrekleri 
yormadan ıstırapları dindi.rir. 

Lııwınunda gümle: :l adet alınır. T:ıklitl~rinden s:ıkınınıı 
N her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. 

U::::zr:::::ıı:::ııc-::::zr::zı::::::u:::21CS21t:IEX A ıd 

a·===z:==ra========·==·==· 
n DOKTOR 

nMuzaf fer Lokman 
~ Bergin baıtalarını muayeneba· 
~ nesinde kabul eder. . 
:xs:.sDE:::~=ır::xaı::x:::uxzsz_. 

·---··--·-----.-.·---

SfYHAN VillYETİ DAiMi ENCÜMENiNDEN : 
Memleket Hastanesinin ihtiyacı olan ( 17 6 7) Lira, (50) kurllf 

Muhammen bedelli Pamuk saf ve gaz saf eksiltmeye konul' 
muştur. Eksiltme 11161942 Perşembe günü saat 10,30 da E11' 
cümendr. yapılacaktır. Şartnamenin her gün Hastane idaresifl' 
de 2örülebilece~i ilan oluııur. 28-2-6 J 4190 


