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ı_ Sayısı her yerde 5 Kuruf GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

ı ........................ ı, 

1 Almanya ile 1 
ı ı i Sovyet Rusya 1 
1 anlaşabilirmi? 1 
ı ı 
•••• .. Necmedd~n Sadak ı 

B 
ua-ün harbe Birleşmiş Devlet
ler arasında sulhta ayrılıklar 

olacaQ'mı , evvelki günkü ya
ı.ımızda, kuvvetli bir ihtimal ola· 
rak ortaya lı;oymuştuk . Bu dil
tünccye destek olarak , Sovyet 
Ruıya ile lngiltere - Amerika ara· 
•ında ıulh gayeleri bakımından 

hila bir anlaşma · Olamadı~ını ileri 
sGrdük. Dün gelen bir telgrafta 
" Times " gazetesinin Vaşington 
muhabirine fi'Öre Jngiltere , Ame
rika, Sovyet Rusya arasında ko
nuımalar başladı~ı. bu konuşma
ların Atıantik beyannamesinin si
}'111 hükümlerini değiştirmek için 
yapıldığı bildiriliyordu . 

Çörçil ile Ru:z.vellin imzalarını 
ta11yan ve bir barıı yasası diye 
ilAn ediJeo Atlantik beyanname
sinin aiyasi hükümleri Herdeki 
•ulh ıartlarına dokunur . Bu şart
lann temeli de şudur : Kendi rı· 
laaı olmadıkça hiç bir memleke
tin ıınırlarını deiiştirmemek , her 
milletin hürriyet ve istiklalini sıü

vcn altına almak. Bu aıami hü
kümlerin detişmeıi , ileriye yani 
daha faılaya do~ru olamıyacağına 
ıörc, _:.. Şayet aelen haber doğru 
iıc ve tekzip edilmezse - ancak 
Sovyctleri tatmin edecek fekildc 
daha geriye doğru olobilir • 

Dilıüncemiıi ıağlamlıyan ba$· 
ka bir haber de Amerika hari
ciye müsteşarı Sumner Volııin ııulh 
varrıları hakkındaki söıleridır . 
Amerikalı devlet aJamına göre , 
ıaferden 19nra gerçeldeşecek şart· 
lar ıunlardır: 1- Bütün milletle· 
rin ıilAbaıı.lanması , 2- Milletler 
araaı poliı teıkilatı kurulması. 

Halbuki lngiliı hariciye na· 
.:ınna röre , c Bütün milletler " 
detil, y11lnıı. Mihver silahsız hı· 
ralulacak; Milletler arası bir polis 
teşkil edilmiyccek, btkçilik vazi· 
fesini ıadcce lngiltere , Amerika, 
Ruıya ve Çin üıerlerine alacak
lardır . 

Görülüyor ki, en belli başlı 
auıh şartlarında bile , en sılıcı ve 
hf adar iki müttefık , yani lngil· 
tere ve Amerika arasında henüz 
tam benzerlik yoktur . 

Harbin bu en kızgın devrinde 
Atman ve Sovyct orduları bir
birlerine ıaldırmak için karşı kar
fıy, dururken Vaıingtonda Pasi
fik beyannamesini değiştirme~e 
neden Ubum görüldü ? 

Kut.al bir sulh yasası sayılan 
bu vesikayı değiştirmek düşüncesi 
Amerikan ve lngiliılcrde doğa
mıyaca~ için bunu Sovyetlcr 
iste.mit olss gerektir. Anglo Sa"· 
sonhum bu iıteğ"e boyun egme· 
leri için, sıkı basmış olan Sovyet· 
leri hoşnut etmek zorunda kalma• 
ları lazımdır. Almanyaya karşı 
tek başına savaıan Rusyayı incit· 
memek özeni pek haklı olarak 

lna iltere ve Amerika politikasında 
büyük yer tutuyor. Ya Sovyet 
Rusya harbden bezer, çekinir; 
Va:tıeçiverirsc? böyle bir kaygı 
Ve korkunun, İngiltere ve Ame~ 
tikada, çok uıak bir ihtimal ola· 
tak dahi alda gelmesi büsbütün 
imkan dışında değildir. 

Hiç şüpheıiz Almanya ile 

-

HAVA KURULTAYI 
MESAiSiNi BiTiRDi 
Yurdda Büyük Bir Hava 

Endüstrisi için Karar 
BAŞVEKİLİMIZIN KURULTAY AZALARINA ZİYAFETİ 

Ankara : 8 (Radya gazetesi) - Türk 
Haoa Kurultayı bugün de çalıımasına de· 
oam etrniıtir. Memlekette bir Huoacılık 

vücut bulmıuı kararlaımıı ve yeni genel 
merkez heypti seçilerek hava ıehitlerimiz 
için tazim sükutu yapılmıftır. Ba,kanlığa 
Şükrü Koça kıeçilmiıtir. Milli Şefimizin Ku
rullılya selam ve sevgilerini bildirdiği hak-

kın dairi yazı da st'lr•kli alkıılarla karııla1'· 
mııtır. Kurultay bundan sonra iki yılda 

bir toplanacekhr. Etim~suttaki havacılık 

müessesesinin çalıımaları da Kuruliayda 
ıükranla kaydeJi/mi,tir. 

Baıvekilimiz Refik Saydam saat 11 de 
Şehir lokantaaı"da Kurultay ctza•ı ı•r•fine 
bir çay ziyafeti vermiılerdir. 

• ...... o a•ıı 

İngiliz donanmasindan 

Aııkara : 8 (Radyo gazetesl)-

bazı barçalar harekat halinde 

• ikinci sınıftan 20 kadar kruvazörü, 
çok önemli ıayıda destroyer. ve 
mayn gemisi vardı. 

Midvey deniz muharebesi günün 
en möhim askeri hareketini teşkil 
etmektedir. Müttefiklerin Midvey 
adasını çok tahkim ettikleri anla· 
şılıyor. Amerikan kaynakları Ja
ponların büyük zayıat verdiklerini 
söylem ektedir· 

J>earl Harbur : 8 (a.a.)- Mid 
vay büyük deniz muharebesi bit· 
mişe benziyor. Evvelce batırılan
lardan başka iki Japon kruvazörü 
daha hasara uğratılmıştır. 

Londra : 8 (a. a.) - Midway 
muharebesinden önce son Japon 
deniz kayıplarının bilançosu şu idi: 

iki zırhlı, bir uçak gemisi, 11 
kruvazör, 20 destroyer batmıştır. 
Harbin başında eldeki listelere 
iÖre, Japon filosunda 10 zırhlı 
vardı. Ve 40 bin tondan fazla mü
teaddit gemi inşa halinde idi. Ja· 
pon uçak gemilerinin tam sayısı 

hiçbir zaman bildirilmemişsede lis
tede en az 9 gemi görülüyordu. 

Amerikanın Rusyadan 1 

Çin için talebi 
Ankara : 8 [ Radyo Gazetesi] 
Rcımen radyosunun verdiii bir 
habere göre, Amerika Rusyanın 
Çine yeniden yardıma başlama 
sıııı ısrarla istemiştir . 

PiYANGO 
Tam li•te ikinci 
ıahif em iz dedir 

Midvayda 
deniz harbi 
neticelendi 

-Japon kaybı -

3 
13 
20 

3 

Zırhlı 
Kruvazör 
Destroyer 
Uçak gemisi 

• Japonların elinde harbin başında 
birinci sınıftan en az 12 kruvazör 

vardı veya dört veya beş tanesi 
de inşa halinde idi. Bundan başka 

Pearl Harbour : 8 (a. a.) -
Amiral Nimitz tarafından neşredi· 
len ve Midway adasına karşı ya-

pılan Japon te,ebbüsü sırasında 
Japonların en az 13, belki de 15 

harp ve nakliye gemisinin batınl· 
dığı veya hasara uğratıldığma bil-

diren tebliğde, Midway muhare· 
besinin devam ettiği ilave edilmek· 
tedir. 

Teblit bundan başka bir A· 
merikan uçak gemisinin hasara 
uğradığını, birkaç Amerikan uça· 
tının da düştüğünü bildiriyor. in
san kaybı hafiftir. 

Pearl Harbour : 8 (a. a.) -
Midway muharebesi hakkındaki 
tebliğin tam metni &iağıdadır: 

Pearl Harbor'un intikamı şim

di kısmen alınmış buluarnaktadır. 
Şimdi yurttaşlarımız. 

Benzin tahdidi 
yeniden uzatlldı 

Ankara : 8 (A.A) - Benzin 
tahdidab evvelce konulmuş esas

lar dahilinde 9 temmuz 942 tari
hine kadar devam edecektir. 

Bir Kanada hava 

Romanın Vllldea 
lıtedlll ıerıer 

Sovyet Rusya arasında en küçük 
•ntaşma ve birleşme noktası yok· 
tur, iki memleket arasındaki bu 
kıy 11ıya harp, birkaç pürüzlü 
ıneselcdcn çıkmış değildir ki bu 
•rılaşmazlıklar, iki taraftan birinin 1 
•ı çok fedakArlık göstererek yola 

telmesile ortadan ka1"8bilsiıı. ~ ... ==r.============ (Qerlll ı boU aa)tıulal .._ 

filosu Seylanda 
Ankara : 8 (Radyo Gazetesi) · 
Bir Kanada hava filosu Seyl!n a
dasına gitmiştir . Bu füonun mü 
rettC"batı 400 küıur kişidir. 

Ankara: 8 (Radyo Gazeteel)
Geçenlerde Hitlerle Musolini ara· 
sında yapılan görüşme mevı.uunun 

Nis ve Korsika olduğu söyleni
yordu. Hali görülüyor ki ltalya
nın Fransadan istekleri henüz hal 
edilmiş bir dava değildir . Keu 
Romanya ile Macaristan Giaviisı 

d• halledilmiı detildir . 

Sahip ve Başmuharriri 1 
FERiD CELAL G0VEN 1 

Kuruluf Tarihi : 1 KAnunusanJ 1924 
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........................... 
ı 

İ Feci bir tren 
! kazasıoldu 
ı 

Ulakı,ıa 1161geılnde lllr tren 
devrildi. bir 611, bir yaralı var 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

.......................... : 
ı Ôirendiiimi:cc göre Çakmalı • Ulukıfla araaında ı 
ı pazar ırünü bir tren d•vrilmif, bir f ömendüler memurui f 6lmiiı, diler biri•i yarala,,mııtır. Bu lıaza hakkında ı 
ı tahlcikata baılanmııtrr. ı 

ı .......................... " .......... " ........ J 

Memlekette Zirai İstihsal 

Bu yıl çok bereketli 
bir mahsul alacağız 
Bu yıl yurdda çok bereketli 

bir mahsul alınacatı kuvvetle ü
mit edilmektedir. Çukurovada ha· 
valar müıait gitmektedir • Geçen 
yatmurun f aydaıı büyük olmuı· 
tur. Çiftçimiz. yeni bol. bir yaR"
mur beklemektedir . Di~er taraf. 
tan alikah dairelere aelen ve bi
ze verilen malumata göre • haıi· 
!anın altıncı günü memleketin bir 

çok noktalarına ve bu arada 
Trakyaya yer yer çok faydalı 
olacak mildarda yagmurlar ol
muıtur . Mesela Edirneye metre 
k a r e y e 8 , Kırklareline 7 , 
Pınarhiura 22 , Lü\eburgaıa 20 , 
Tekirda~na 7, Ululuşlaya 37, Niğ
deye 27. Burdura 11 , Kayıeriye 
10 , lspartaya 7 , Beyşehire 14 , 

Konyaya 13 , Afyona 18 , Ilgına 
30, Şarkı§laya 20,Karaköaeye 27, 
lıkcnderuna 18 , Antakyaya 30 
kiloanm su iıabct etmektedir. 

Memleketin ditcr bazı böl
gelerinde de 2-6 kilograma kadar 
yatmur ıuyu düşen daha bir çok 
yerler olmuştur. 

ViŞI 6AZETElERiNIN 
iNGiliZlERE HÜCUMU 

Ankara : 8 (Radyo B~zeteal)
Viıideki Fransıı. razeteleri bütün 
Suriyenin lngiliıler tarafından İl· 
gali mevı.uu üı.erinde ehemmi
yetle durmaktadır , Bu gaıeteler 
o zaman Denı.'in yaptığı kahra· 
manca müdafaayı övmekte ve ln
giJrerenin hiç bir zaman affolun
mayacatını anlatmakta ve bu yıl 
dönümünün Franaamn yıkılııı ail· 
nüne teaadilf etti~ini kaydetmek· 
tedirler . 

Londra radyosunun 
Fransızlara tavsiyesi 

Londra : 8 (A.A) - Loudra 
radyosu işı-al altındaki Fransız 
sahillerinde ki halka buraları tah
liye ve terk etmelerini tavsiye 
etmektedir. 

BÜYÜK MiLLET 
MECLiSiMiZDE 

Ankara : 8 ( a. a. )- Bfiyük 1 
Millet Meclisi bugün toplanmış , 
yeni mebusların maı.batalarım tas
vip etmiş ve bazı layihaların mü
ı.akereleri yapılmış ve köy ens
titüleri layihasının 25 inci mad
desi encümene havale edilmiıtir. 
Devlet meteoroloıi umum müdür
lüğü liiyihaaı tadil edilmiş, ııhhat 
vekaleti teşkilat kanunile, askeri 
teıkilat kanun layihaları da iÖ
rüıülmüıtür . 

Emdene hücum 
Londra : 8 [Radyo Bazeteal] 
İngilizler Emdeo limanmı ıiddetle 
bombalamışlardır. 

Alman polis teşkilab 
Bero : 8 (A.A) - Alman po• 

liı . letkilatı büro işlerinde erkek 
yerine kadın bulundurulacaktır. 

Hitlerin Macar 
başvekiliyle 

yaphğı konuşma 

Ankara : 8 [ Radyo Gazetesi] 
Günüo en mühim siyasi laidiaeıi 
Macar başvekili ile Hitler arasın· 
daki görüşmedir. Şimdi anlaşılı

yor ki, Almanya büyük yaz ta
arruzuna girişmeden evvel küçük 
ortaklarının reylerini almaktadır. 
Bu görüımenin büyük taarruz.la 
alakadar olduğu anlaşılıyor. Tran· 
silvaoyauın büyük bir kısmının 
Rumanyadan alınarak Mauristaoa 
verilmesi Rumanyada ıon zaman · 
larda tekrar tazelenmiş bir mevzu 
olmuş,~ Rumen matbuata bu top• 
raklarıo geri ahnacağ'ıoı, ahomaıı 
lazım geldiğini mütemadiyeıı yu· 

<Gertaı S ll.octt a&Jfacla) 

YENi VALiMiZ 
T asviriefkir gazetesinin verdiği 

asılsız haber Vali henüs gelmedi 
Ta•oiriefkaP ga%ete.i dünlcü •ayııınıla yeni Adana Vaa 

li•inin Adanaya gelerek vazileıine haıladıfını yazmalcta 
idi. Ba haber aıılıızdır. Yeni Valimiz Akif /yidoian he· 
nü• ı•hrim~e -ıalmımirl•rılir! 
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~skerlik konusu üstünde 

Şarkceph Adanaya gelen 
lama demiri 

Çil ti;i -~için--ucuz 
Pnlluklar geldi son duraklama 

Evvelce de bildirildiği vecbile 
vilayetimizde pulluk uç demiri 
imal için 30 ton lama demiri 
devlet ziraat işletmeleri kurumu 
umum müdürlüğünden 'şehrimize 
gönderilmittir· Bu demirlerden 17 
tonu Mersine v Aotalyaya, 5 
tonu Gaziantebe sovkedilruiştlr. 
Mütebakı kısmının burada imal 
ettirileceğ'i haber alınmıştır. 

Devlet ziraat işletmeleri ku-

H 
arkof'un cenubunda haşlıyan 

ve Alman tebliğlerine göre 
büyük muvaffokiyetler kaydet· 

miş olması icabedcn Alman sal· 
dırımı birdenbire duralamış bulu
nU)Or. Bu; izahı hayli uzun olan 
iarip bir durum meydana getirdi. 
Çünkü bir Hldırım muvaffak ol · 
mazsa durması ne kadar tabii ise 
Alman iddialarına göre bü} ük 
muvaffakiyet kazanması takdirin· 
de ilerlememesi de o kadar ga · 
riptir. Bu taarruzun bü)ük mik· 
yasta olmasa dahi oldukça mü· 
him muvaffakiyetler kaydettiğini 

ise y·alnız :Atman tebliğlerinden 
d~~il, harekatın cereyanı sırasın· 

da veya ,ondan sonraki Sovyet 
ve İngiliz tebliğlerinden de anla· 
mak mümkündü. Sonra artık yııı 

gelmiş ~bulundufluna ve hareHt 
mevsiminin de başlamış olmasına 
nazaran zaten bu muvaff akiyet 
olmasa dahi büyült Alman taar
ruzlarının başlaması icabederdi. 
O halde hazır elde böyle bir mu· 
vaffakiyet varken durulması ne o
labilir? 

Bu sorunun iki cevabı var
dır : 

l - Alman büyilk taarruıu 

başladı. Fakat Sovyetlerin daha 
evvel davranmaları ve soııra da 
müdafaadaki muvaffakiyt!tlr:ri clo
layısiyle durduruldu. 

2 - Almanların büyük taar
ruzu başlamadı. Fakat Harkof ke
siminde Timoçcııko'nun giriştiği 

taarruı dolayı,ile ve müıait f ırJ;at · 

lardan istifade edilerek ,.bu kuv· 
vetin yanına doğru mevzii bir ta· 
arruz yapıldı. Bıu.ı muvafCakiyet 
ler elde edildi. Fakat büyük taar· 
ruz için gereken yı~ınalclar henüz 
ikmal edilmediği için taarruz. ileri 
götürülemedi. 

Bunlardan ikinci cevap biı.e 

daha mülayim ' görünüyor. Çünkü 
haddi zatında Almanlar tarafından 
tam manasile büyük bir taarruza 
alAmet olacak harelcet başlamamış
tı. Böyle bir taarruz yarmıı. veya 
kuşatma cephc~inde şiddetli sal 
dırımları icabettirirken Ct'plıenin 
diğ'cr kısımlarında da düşman kuv· 
vetleıini tesbit edici iÖl\eriş veya 
oyalama taarı uı.larına sebebiyet 
verir. Halbul\i ıimdiye kadar bÖ}'

Je umumt bir: hareket aör:medik. 
Bütün muhart!be Harkofun karşı 

ıında vt"ya buııun cenubunda cc · 
reyan etti. 

Bizim Raayo Gaıetf:.sinin de 
İziunı taarruzunun başlamasından 
bir iki iÜn evvelki ntşriyatı hatıra 
gctirilirıe Alman, deha <loğruıu 
Mihver yığınaklarının Şark cep
hesinde hcoüı ikmal edilmemiş 
bulunması ve mesela İtalyanların 
bu cepheye henÜL pek ıtz kuv
vet ııöndermiş olmaları hbul cdi· 
le bilir:. 

Mamafih hakikatın bu iki ce
vap veya tahmin ortası olması 

daha çok variddir. Yani mihver 
yığınaklarını tamamen ikmal et· 
~işti. bunu ikmale çalışıyordu. 

Tam bu esnada Timoçenko 
taarruza ieÇti. Vakıa Almanları 
yerlerinden atıp yıR"ınak işini bo· 
zamadı, amma, yı~nak için tah· 
ıis edilen taze kuvvetlerden bir 
kısmının muharebeye solrnlmasına 
ıebeboldu. Binaenaleyh taarruı 
için yıkınak İJİ bfitiln bütün ak· 
ıad ı. 

Arkasından Almanlar müsait 
f ırıat srörerek cenuptan taarruza 
kalktılar . Yığınak henüz tamam 
de~ildi. Bu taarruz da tümenler
den bir kısmının urfedilmesini 
icabetti. Taarruz oldukça mühim 
muvaffakıyetle bitti amma, bunu 
ileri götürmek ve ayni zamanda 
ileri gidecek bu taarruzun yanını 
aa~lıyacak kadar eld~ ihtiyat kuv-

Yazan 
ı......................... d ·ı~ 

• rumu unıum müdürlü~ün en vı a· 
ı • · ı yetimize gönderilen 27 pulluk ıi-

M. Ş. YAZMAN 
ıı ŞEHIRU I ıı raat müdürlüğünce teslim alın· 

mıştır . Bu pulluklar fimdi para 

ı BUtUn sebzeler çıktı. ıı ile çiftçiye satılacaktır . Çıftçile
ı Kr• için kllarlne sebze 

1 
rimiz. e~v~n fi atla pullukl.arı Zira . 

ı kuruları ve konserveler ı ı at mudurluğünden tedarılr. ede
ı yapmayı ihmal etme, ı 1 bileceklerdir . 

vet kalmamıştı . Muvaffakıyete 

rağmen taarruz duraladı. Geriden 
kuvvet gelmesini beklameğe meC· 
bur oldu. Yoksa muharebenin ce· 
reyan etti~i cephede ister muvaf • 
fekıyet veya ister ademi muvaf · 
fakıyet olsun muharebenin , taar. 
ruzun durmasını akıl pek alamaz. 

Bize haber verildiğine göre, 
pulluk uç demirlerinden vilayeti· 

ıı ıı İhracat ruhsatnameleri ........................ 

Fılhaki. .. a Şaı k cephesinde Al 
manlar taarruzlarını durduramaz. 
tar. Çünkü son giinleıde zorlaşan 
durumlarının düıeltilınesi ancak 
ve ancak bu cephed~ki muvaf
fakıyetlerine uağlıdır . Garpten 
gelen bava saldırımlarını ancak 
Şark cephesinde kazanacakları 

muvaffalcıyetler sayesinde ayıra
bilecekleri ve garbc gönduecek· 
Je.r:i hava kuvvetlerile önliycbilir
ler. Lihya muharebeleri hiç de· 
ğilse Almanların Orta Şarka bu 
yoldan varamıyacaklarını göster· 
mistir. O halde Akdeniz ve Orta 
Şarka inere" bundan sonra git 
tıkçe tehlikf'li bir vaziyet alacak 
olan Anglo Sakson haıırlı~ını ol· 
gunla$oıadaiı karşılamak yine Rus· 
yadaki muvaffakıyetlerine bağlı
dır. 

Binaenaleyh Şark cephesindeki 
duralama ancak muvakkat bır 
mahiyet arzedcbilir. Her iki taraf 
için de bütün yaı. boyunca sal· 
dırmak ve davalarını köle ünden 
halletmek bir zarurettir. Ônümüı
dt!ki güıılercie Şarlc cephesindeki 
haıeküt daha kanlı bir şekilde 
baf\ıyacaktır. Ve diğer cephe\N
deki harekatın gidişini de yin~ 

burası tayin edecektir . 

Yerli mallar idaresi 
Ofise bağlanıyor 
Yerli M!!llar idaresinin yeni 

teşkil edecek olan dağ'ıtma ofısine 
bağlanma!lı etrafındaki faaliyetlere 
devam edilmekteiiir. lriarenin da· 
ğ'ıto•a orisine ba~lannıac.ını müte· 
akip tevLiat ve satış işleri yeni 
enslara göre tan:r:inı edilt ektir . 

Diğer taraftan $İmdiye kadar 
nür u& teıkerelerile mensucat fişi 
almay nlara yeniden fiş verilıneı.i 
için tedbirler alınmal<tadır. 

~ampa çıkan talebeye 
600 gram ekmek 
Oüıı aldığımız malumata göre 

kamp!\ çıkan talebelere bugünden 
itibaren 600 gram ekmek veri· 
ıecektir. 

UZAKL.ARDAN 

mize bin tane daha ayrıca bir parti 
olarak gönderilmiştir. Bunlardan 
150 tanesi Kozana gönderilmiştir. 
Kadirli kazasının da 200 tane uç 
demiri istemekte olduğu anlaşıl· 
mıştır. Uç demirleri 225 kuruştan 
ve ziraat müdürlüğüude satıluııık· 
t~dır. 

Bay Faik Üstün 
Eski Valimiz Bay Faik Üstün 

pa7ar günkü posta ilt! wi&ile ~." 
karaya gitmişlerdir. Bay Faik Us
tün garda Vilayet, Adliye, Emni· 
yet erkanı, Çiftçiler ve dostları 
tarafından taşyi edilmişlerdir. 

Halk poligonda 
atışlara başladı 

Beden terbiyesi umum-~müdür· 

lüğü atıcı başılarıodao lsmail Ak 
şehrimize gelmiştir. Beden terbi· 
yesi bölge bahçesindeki atış, poli 
gonu dünden itibaren halka açıl· 
mış ve atışlara başlanmıştır. İs 
mail Ak bu atışlara nezaret e\ · 

ınektedir. 

Çimento endüstrisi 
devletleştiriliyor 

Bize gelen malümata göre 
Memleketimizdeki çimento fahri
kalarının istihsalleri b;ıhssa inşaat 
mevsımı olan Nisan · Ağustos 
aylarında çim"nto lihtiyacını kar· 
şılayamamakta ve bu yüzden in· 
.şaat işlerinin sekteye uğramakta 

olduğu göı üldüğünden bunun ön · 
üne geçmek üzere H~yeti vekile 
mühim bir karnr vermi~tir . Bu 
kararda ç im c ııto enJüsriııinirı d~v 

letleştirilme!Iİ ve mevcut çimt"nto 
fabrikalaı ıııın E.ti Baııl.: tarafından 

satın al : •ıurnsıdır . 

İpek böcekçilği 
enstitüsü müdürü 
Ziraat Vekaleti Bursa ipek 

böcekciliği enstitüsü müdilrü dok· 
tor Bay Tahir Yetmen şehrimize 
gelmiştir. 

Su tevziatı 
Bir mütehasaı• heyet 

Ceyhan ve O•maniyeye ıitti 

Ceyhan ve Osmaniye çiftçi· 
lerioio mahsüllerini sulamak ü~re 
Hauıus kanalından su tevziatı ya · 
pıldıiını evvelce yazmıştık. Öğ'
rendiğimize göre çeltik mütehaı · 
srsı:Bay Harun Onuk ile su işleri 
mühendisi Behcet, Hamus kanalı 
su tevziatını yapacak olan fenni 
kapağı koymak üzre Ceyhan ve 
Osmaniyeye hareket etmişlerdir. 

Ankara müze 
müdürü geldi 

_Diyarbakır islim kitabelerini 
tesbit için giderlerken şebrimizede 
uğrayan Ankara etnoğrafya mü
zesi müdürü Bay Osman Ferit ve 
Konya müzesi müdürü Bay Zeki 
Oral Adana müze müdürü Bay 
Nacı Kumla Adanadaki eserler 
Ül.erindt: de lt:tkikler yapmışlar · 

dir. 

Yüzıne havuzu dün 
faaliyete geçti 

Beden Terbiyesi yüzme havu~u 

dün açılmış ve faaliyete geçmiş
tir. Huvuza girmek için beden 
terbiyesi müdürlüğünden karneler 
alınmaya başlanmıştır. Her lıanıri 
bir geoçilk veya müessese kulübü· 
ne mensup gençler havuzda yüz 
wek için karne alabileceklerdir. 
Beden terbiyesi umum Müdürlüğü 

~u ııporları federasyonu yüzwc aııt
r~nörü Bay Abbulj Sakttrya şeh · 
riwize- gelıuiştir. 

Parti Müfettişinıiz 
Cümhuriyet Halk Partisi Vila

yetimiz Müfettişi Buy Halid Ona· 
ran refilı.alarile birlilr.te Ankaraya 
gıtmişlcrdir . Paıti Müfetıişimiı 

bir müddet Ankarada kaldıktan 

sonra şehrimize döneceklerdir. 

• 
izdivaç mektepleri - Sahte Polislerin çaldıklan 

Amerikada son moda. evlenecek çiftlerin clzdi· 
vaç mektepleri• denen okallarda bir müddet ders 
iÖrmeleridir. Bu okullarda, evleneceklere aile sa · 
adetinin esran ve boşanmanın sebepleri ders ola· 
rak gösterilmektedir. 

Hırvat üniversitesinde de evlenme hakkında 
bir <izdivaç kürsüsü> ihdas edilmiştir. l3u kürsüde 
meşhur pııikologlar, doktorlar ve hakimler c \llerte · 
ceklere ders vermektedirler. 

Bu profesörlerden bazıları derslerini pratik sa· 
hada da v~riyorlar. Mese?A Salem şehrinden hakim. 
o. Brien yeni evlenecek talebelerini, adliyeye götü· 
rürerek onlara boşanma davalarını da dinlettiri
yormuş. 

Bir müddet evvel Nevyorkun meşhur liankeri 
Hauton'la :nişanlısı aktris Süzana Uayt1 izdivaç 
mektebinden mezun olarak diploma almışlar ve 
dostlarına, <izdivaç mektebi~ sayesinde evlenip me
sut olduklarını anlatarak evlenecekleri, bu mektebe 
girmeğe teşvik etmişlerdir. 

Halbuki 7 ay mesut evlilik hayatından 
karı koca birbirlerinden ayrılmışlardır. 

••• 

sonra 

Pariste 3 sahte polis memuru bir kadının 35 
milyon fraok dcA-erindc e.sham tahvil§t ve mücev-

beratını ele geçirmiştir. Vaka şöyle olmuştur. 
Pariste Gouvlen Saint Cyr bulvarında oturan 

49 yaşlarında madam Gardot isminde bir kadının 
apartımanıoa sabahleyin 3 kişi müracaat etmiş, ka
pıyı açan hizmetçi kadına kendilerinin polis memu
ru olduklarını, evde araştırma yapınağa geldikleri· 
rıi söylemişlerdir. içlerinden birisi sahte bir polis 
kartı da göstermiştir. 

Hizmetçi kadın koıkudan titriyerek kendilerini 
salona almış ve hanımına haber vermiştir Madam 
Gardot 3 memurun yanına girince bunlar: 

- Evve a yanınızdaki esham ve tahvilatı tes· 
lim edin ... Demişlerdir. 

Madam Gardot korkarak içinde 300 bin frank, 
hcrbiri 100 bin franklık 3 tane hazine tahvili, 6 bi· 
!ezik biri 20, diğeri 18 kıratlık pırlanta iki yüzük. 
pırlantadan bir zincir, iki çift küpe bulunan bir çan
tıtyı getirip teslim etmiştir. Bunların kıymeti 3.5 mil· 
yon frank kadar tahmin ediliyor. 

Sahte memurlar çantayı alınca : <Bunları mer· 
keı.e teslim edelim> diyerek çekilmişlerdir. Birkaç 
dakika g-eçtikten sonra kadın şüphelenmiş ve poli· 
se telefon etmiştir. 

Bunun üzerine memurların sahte oldukları an
laşılmış, araştırma başlamıştır. Fakat şimdiye kadar 
kimse ele geçirilememiştir. 

ne yapııtırılacak pullar 
İhracat ruhsatnamc\erine ya. 

pıştırılacak pullar hakkında Tica · 
ret Vekaletinden htanbul Ticaret 
odasına bir emir gelmiştir. Bu 
emre göre, yeniden alınacak ih· 
racat ruhsatnamelerine 100 ayrıca 
her madde için 10, her madde 
grupu için 25 er lirahlc. damg:\ 
pulu yapıştırılacaktır. T.caret od
ası bu tmr i alakalı taciılere teh · 
liğ etm iştir. 

Kadirlide müsamere 
C.H.P. menfaatına, Kadirlide 

Halkodesı gençleri güzel bir mü 
ıamere veı mişlerdir. 

Oynanan, •yarım Osman.
piyesi halka çolr. tesir etmiıtir. 

Piyesten sonra, Kadirli taraf· 
!arının meşhur halk şairleri ve 
Türkücüleri güzel türküler söy· 
lem işlerdir. 

Kadınların yol 
vergisi meselesi 
Yol vergisi kanununun uas· 

larını de~iştiren yeni layiha hazır
lanmakta.dır. 

Bu layilıuya göre, yol vergisi, 
vatandaşların kazançları göı. ön
ünde tutularak bir miktar arttırıl· 
maktadır. Ayrıca. çalıfan kadın
lardan da yol \Vergisi alınması 

halckında hükümler bııluıımaı<tadır. 

Teıekklr 
Sevgili babamııııı cenaı:e me 

rasimine biuat iştirak etmek tut · 
funda bulunanlarla l.ıilahara mek
tup, tel~raf ile veya biuat baş 

ı.a~lığında bulunan akraba ve 
dostlaı .ını1.a a.yıı a)'rı teş~kkür 

etmeğe te<:ssürümüı. m~ni oldu
ğundan ı.ayın ~azetrniı. vasıtuile 

cümlesine ıııhlıat, afiyet ve uzuıı 
ömürler Jileı, ala~ ala.ı ına t~~ek 

kür ederiz . 
Aziz Nuci ve Hasan Na~! 

Çiftçi Birliğinden: 
Kam yoııları için lastik ih

tiyacı olan Çiftçilerin kamyon
larını bu gün saat öğleden 
sonra 15 te Birlik binası 
önüne getirmeleri ehemmiyetle 
rica olunur . 14236 

ZAYi - Askerlik teı.keremi 
kaybettim . Y ~nisini alacağımdan 

eskisinin hükmü olmadı~uıı ilin 
ederim 14240 

• 
Osmaniyenin Rıza.iye ma· 
hallesinden lbrahim oğlu 
Mehmet Cevdet Kılınç 

Acele Satlık Ev 
Kuruköprü mahallesi ycnica 

mi sokak karşısında 32 nci sokak· 
ta 24 No.lu üç odalı ve metbahı 
şamil elektrik ve su kuyusu mev
cut müstakil bir ev acele satılık· 
tır. Görmek isteyenlerin her gün 
saat 17 den sonra içindekilere 
müracaatları. C. 

Nlbetçl eczane 

M. Rif AT [CZANESİ 
KalakaP-ısı civarı 

2 Sayfa 

Piyango 
-

Tam Llıte ----.. ~ 
25.000 lirolılt ilırttmiye 

307.293 numaraya fılııı 

Millt Piyani'onun 10 uncu 
tertip ikinci çekilişi Ankara Sergi
evinde yapılmıştır. bu:çckili:ştc ikra· 
miye kaıanan numaralar şunlitr
dır: 

307293 Numara 25.000 
10.000 
10.000 
10.000 

Lira 
,. 
,, .. 
" 
,, 
,, 

5.000 
5.000 
5 000 
5.000 

" 
" ,, 
,, 

" 
" 
" 

l 73909 
077142 
303798 
043698 
099087 
133512 
271332 
287742 " 5.000 " 

2.000 er lira ikramiye kazanan rıu· 
maralar 

013576 074587 203081 268638 
032925 086715 2~8279 283158 
033291 089215 246976 284019 
044839 125422 250996 348649 
065156 181110 258480 376095 
1.000 er lira ikramiye kazanan 
numaralar : 

003347 005381 
012162 0'>6156 
056215 060724 
084590 085249 
106295 116387 
143152 153776 
183744 186281 
216815 217046 
262043 265854 
273825 275965 
287294 288116 
296509 297097 
313068 339451 
356705 369767 
375893 376113 

008233 012073 
049464 052310 
072191 07-4916 
085613 103396 
122312 137155 
156511 180761 
188888 197006 
229342 240952 
26608 l 27l9i5 
279992 281999 
291666 295238 
298163 311755 
342065 352658 
370229 37098.9 
399240 

500 er lira ikramiye kc.zanan nu· 
maralar: 
Son dört rakamı 0892 ile biten 
Son dört rakamı 8647 ile biteıı 

Son dört rakamı 9648 ile bilen 

100 er lira ikramiyt! kazanan nu 
maralar : 

Son üç rakamı 300 ile biten 
Son üç rakamı 451 ile biten 

50 er lira •kramtye kazanan nu
maralar : 

Son üç rakamı 2Q4 ile biten 
Son üç rakamı ~<J.5 ile biten 

20 şer lira ikramiy~ kazanan nu· 
maralar: 

Son üç rakamı 147 ile biten 
Son üç rakamı 221 ile biter. 
Son üç rakamı 447 ile biten 
Son üç ıakamı 644 ile biten 
Son üç rakamı 752 ile biten 

10 ar lira ikramiye kaunan nu· 
meralar : 

Son iki rakamı 77 ile biten 
Son iki rukamı 99 ile biten 

3 er lira ikramiye kazanan nu• 

maralar : 

Son rakamı 4 ile biten 

Son rakamı 5 ile biten 
üçer lira ikramiye knanmıtlardır . 

TORKIYE Radyoırı 
ANKARA Rad..flo•u 

SALI - 9.6. 1942 

7 .30 Program ve memleket saat 

ayarı 

7,33 Müzik : Karışık Proıram 
(Pi.) 

7.45 Ajanı Haberleri 

8.00 Müı.ik : Senfonik ~arçalar 
(Pi.) 

8.15/ 
8.30 Evin saati 

12.30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

12.33 Müzik : Saı E.!erleri. 

12.45 Ajanı Haberleri. 
13.00/ 
13.30 Müzik : Şarkı ve Tür"-ülr.r. 

18.00 Proıram ve Memleket saat 
Ayarı 

18.03 Müzik : Radyo Salon Or
kestrası. ( Violoniıt Necip 
A,kın). 



9 Hatlran 1942 

AIBl••r• ııe 109111 1 
la•ra anıaıalllUrml? · 

c•t111ımt'I .mri&idılea 

Almırnya Rusyadaıı l:ıır fı-} 

islcnıiyor. aadtce Ruıy ayı i.tiyuı. 
iki memleketin uılaşabilmesi 

için ya Ruı}·anın yarı vatanı ken• 
di elile Almanyaya teslim etmesi, 
yahut Almarıyanın, yenildiRini 
timdiden kabul ederek, batka kur

tuı111 yollan aramak için bu dava· 
dan vaıııeçmesi ıarttır. 

Şu halde, bnı Ank!o Sahon 
çevrtlerinde ::Lkorkuldutu ııibi 
R119Yanan yahat Almanyanın harb
dea va:ı ıeç~rck anlıımalırı için, 
he• Almanyının ıcçen yıl heaap
lıdfta tekilde Ruıyı harbini bq· 
ar .. ıyacatma inaa ıetirertk itin 
içi..:icn sayralmak çareaioi araması 
he• de Soyyet Rusyanın Alman· 
yaya kaıt' koymak için boş yere 
çok dalia yıpranıp b1rpalanmık· 
tan çekinmeai lazımdır. 

Bunun olaganlıtına inananlar 
var. Diyorlar ki iki taraf için de 
reri dönüı vesilesi eksik degildir. 
AJ•anya diyecek ki komünistliki 
yılmak, Avrupayı kurtarmak için 
varbtıma tehlikeye koyarak bir 
de• üzerine saldırdım, ötekilere 
anı.şalım, birleşelim dedim. Uzat 
tıflm eli ittile, arkamdan vurma 
t• çalıştılar. iki ateş arısında kıv· 
ra•p Gknektense, sol yanJa anla
tlP var rücümle sata dönerim. 

Sovyet Rusya diyebilir ki bu 
korkunç harbin bütün atırhkı an· 
1111n üstüme yüklendi. Bir yıldır 
en müthit ordulara tek başıma 
rclfüs ıerip can veriyorum. Ba· 
tınp çatırdam. imdadıma relen 
olmadı, a.a düşmanları seyirci 
kllhp beklediler. 

Bu özveriye karşalık sulbden 
sonrası için de lopu topu eski sı· 
narları adadılar. Mademki bir ıey 
kazanacak detilim. şimdidtn da-
ha fazlasını alır, bu ~onu beliraiz 
yu11ndan kurtulurum. 

Böyle bir olayın akla, mantı
ta satmadıtı söylenince tu ceYa
ba veriyorlar : Bu harbin başında 
So\ryetlerin Aknanya ile anlaşa· 
ca'fı kimin aklına geldi? Geçen 
yal Almanyanın birdenbire Rusya· 
ya saJdırıcat11ıı dalla önceden 
hallti manbk keslirebildı? 

Sonra, mevsimin ilerlemesine 
rafmen, kaç pndür cephedeki 
ikf~ taraüa aam ;sessizlik. lnriliıle· 
rin her ~e ıidddli bıava akınla
"• daha "Sonra Fühteı'in Mareşal 
Kcitel ile ııuya Finllndiyada bir 
yılclönümüne wtlrneleri ... 

Bu olaylara böyle geniş ma· 
rıa vermek, birbirini ezmedikçe ne· 
fcı alamıyacak ribi rclrünen Cer· 
men - Sl&Y kavfUIMI yanda 
kalacapa, Hiderin bitün varh
tiyle firitliti dlvadan ve besle
difi tek emelmden, yenilmeyi ka· 
blll ednü ıeri danecettae, sö 
zil& biul, ..,. ........... 
tıta akd erdirmek rüçtilr. Fakat 
ba kayf1ya hık vermemek de 
imklnsızdır. Çünkü politikanın sar· 
"• yüzde, binde, milyonda bir de 
ola. her ihtimali ıöz önünde tut
....ıttır. Herhalde ortılıkta bir po· 
litika. faal~i var. Bir iki gün, 
nillayel bir hafta içinde Şark 
cepheainde kıyamet koparsa söz 
reu:;dlbm dnmktir. 

INcnıefhlin StHlelı 

----
1M5 Müzik : Fasıl Heyeti. 

Uzakşarkta 
Japonlar zelllrll 
gaz ııaııaaıfor 
Tokyo : 8 ( a. a. )- Japon· 

lar Çinde ıehirli gaz kullandık· 
ları haklnnclaki şayiaları yalanlı 

yor . 
Tokyo : 8 ( a. a. )- Japon-

lar Şekyeng tayyare meydanını 
bombardıman etmişler ve almış 
lardır. Çin kuvvetleri geri çekil· 

mittir. 

Blelllallem'de 
mallara beler 

Tunus : 8 (A.A) - Son ha· 
berlere g<ire Libya muharebesi 
lapi& imparatorluk kuvvetlerinin 
hafifçe lehinde olmak üzre devam 
ediyor. lngili:ı.kuvvetleri Harmat· 
Tamar · Kenigıbridge üçgeninde 
ıatlam bir surette tutunmaktadır.~ 
68 saat önce inıparatol'luk kıta· 
ları tarafından İfgal edilen Tamar, 
Knigıribge'in cenup bahsındad1r. 
dünden beri aynı k.netlel'İn 
elinde bulunan Harmat ise bu 
mnkiin cenup dofuaunda bulun · 
maktadır. 

Cephcclen ~len haberlere göre 
fimdi cereJan eden muharebe Si· 
renaik bilıesinde bllfi1ae kadar 
ıörülen muharebelerin en şiddet• 
liıidir. 

Her iki taraf muharebe mey· 
danına mühim kuvvetler rirmekte 
ve stra ile teşebbüıb ele almakta· 
dar. iki g6n ahen ka"" b6cg.m• 
lardan ao•• bu kesimdeki Alm1111 
komatanhfl letebbilsG cumartesi 
gilnG ele almıf bulunuyordu. Mila· 
ver kuvvetlerinin doğuya dotru 
yeni bir yarma h81'eketi yapmak 
için ıirittllderi tepbbib akamete 
utramıt n Almaa • ltalyaa kuv· 
vetleri Kairbridıe'clea atılmıttır. 

Son haberlere balubraa ltal 
yan · Alman kabaları ilk hareket 
noktalarıoıa biraz dotU8Und• bir 
noktada veniden toplaamlfhr. Cu· 
maıteai sGnkil muha .. ebede iki ta· 
raf da tepp himayesinde banket 
eden kuvvetli piyade birlikleri bu· 
lunmuflur. lnıilia ve Hint kıta 
ları ditme• batl81'uua gttiıinde 
bulunan askeri Önemi haiz nokta· 
lar• 1irme1e muvaffak olmutlar · 
dar. Harmat'ın bat111oda bulunan 
bu mev:ı.iler bu lut.ı .... tırahndaa 
timdi çetin bir aaıette mldaf• 
edilmektedir. 

Lontlra : : (A.A - Bietha
kem 'de maharebeler devam edi · 
yor. lngiliz hava kuvvetleri tid· 
detli hilcumlarda bulunuyor. Bir 
lnıiliz generalinin esir edilditl 
haldıınclalU pyialar asılsızdır • 
Mihvecilerden külHyetli mikdarda 
malzeme alınmtflıl'0 Uçaklanmaz 
hiç kayıp vermeden altı Almaa 
tayyaresi eGtürmüşlerciİr· 

Paris Yahudileri 

, ••••••••••••• 
Belçika sahilinde 
bir deniz harbi 

Londra : 8 (A.A) - Pazıır sa· 
bahı bir devriyemiz Belçika sa· 
hillerinde iki dilfmau torpidosuna 
rast gelmif ve 600 tonilatoluk bir 
Alman torpitosunu batırmıttır. ............. 
Nehrunun beyanatı 

Ankara : 8 (Radyo Bazeteal)
Hint hallcı, Birmanyanın aldatıl 
dıtım görünce timdi Japonya 
hakkındaki itimatlarını tamamen 
kabbetmiştir. 

Bombay 8 (A.A) - Nehru 
gazetecile :demiftir ki: Hindistan 
meselesinin halli Hintlilel'in ordu· 
da vazife almaıiyle milmkiin ola· 
caktar. Japonların Hindistana te · 
cavüzü halinde bilakaydüprt tes 
lim olmayarak dötüfmek lazımdir 

Bitlerin Macar 
BatvıldUJlı 

J&ptıtı lloaaı•a 

(Başı 1 inci sayfada) 

wışlardır. 

Berlin : 8 (A.A) - Macar 
başvekili 6 haziranda Führeri 
umumi kararphında ziyaret et· 
miştir. Ribentrob'da bu görüşme · 
ler.de hazır buluamuıtur. Bu ko· 
nllfllNllar ananevi dostluk içinde 
i'eçmiştir. Mareşal Kaytel ıle bir 
Macar i'enerali de kon uf maya it· 
t!rala et.ifiir. 

1 Sovyetcephesi_I 

l\aı ·Alman 
·çarpıtmaıan 

Bcrlin, 8 (a.e .) - Alman or
dulan başkumandanhtınuı tebli~i : 

Doiu cephesinin cenup kesi· 
minele düımanın münferid hücum· 
ları alman dat kıtaları ve macar 
tctkilleri taraf ınJarı püıikürtülnıüş· 

tür. 
Dotu cephesinin merktz ve 

şimal kesimlerinde cephe hattı ge
rimode çevrilmiş düşman ıruplan 

etrafındaki çenber, teksif _ edilnıit 
hiicumlarla biraz daha daraltılmış· 
tır. Düşmanın karşı hücumları şid· 
detli muharebelerden sonra püs
kürtülmüş ve akır kayıplar verdi· 
rilmiıtir. 

Volkof cephesinde ruslar bir· 
çok yerlerde hücumlarını tekrar· 
lamışlardır. Bu hücumlar, pike u
çaklarının desteklediği çetin mü· 
dafaamıza çarpmış ve neticesiz 
kalmıştır. Düşman, gene ağır ka· 
yıplara ufrahlmıştlf'. Bu kayıplar 
arasında 18 tank vardır. 

Pariı : 8 ( a. a. ) - Pariste Bükreş, 8 (a. a.) - Mareşal 
Y ahuttiler bir ifı1ret takıp gez· Antenesku Doneç ve Kmm cep· 
meğt' mecbur edilmitlerdir . helerindeki askerlere hitabeden 

19.00 Konuşma (Dertleşme saati). 

19.15 Müzik : Türküler. 
1 iki günlük emir netretmiştir. Bu 

150.000 Fransız işçisi Al 1 
güntük emirlerde askerin bilhassa 

•• d •li 1 merhametsiz kışın şiddetlerine lP.S llmnleket Saat Ayarı ve 
Aiını Haberleri 

19.45 Sc&bcst 10 Dakika. 

11.55 Müzik : Fasıl Heyeti. 

20.15 Radyo Gazetesi 
~~ Miaik : Film Miizili (Pl ) 

21.00 Ziraat Takvimi. 
21.10 Müzik : Orkestra Eserleri 

(Pi .) 
21.30 ICGll8flDB ( lktiilat Mili). 

21.45 Mlzilt : Klaaik TiHr Mü· 
zili Proırım1. ( Şef : Me· 
sud Cemil). 

l2.30 Memleket S11t Ayarı ve 
Ajana haberleri 

22.ıc51 

22.50 Yannkl Pıoıram ve 
K.ıpanıa 

manyayagon erı yor göküa gerdikten sonra vazifelerini 

Stokholm: 8 (a.a.)- Vichy'den 
1 
yıp~akta i~sterdikleri cesareti 

Aften 81adet ııazetesine ııelen 1 takdır ve tazunle anllmaktadlf. 
bir telaı:afa göre 1)0.000 Fransız 
ifçisi pek yatunda Almanya'ya t•••••• .. ••~f 
a6taderilecektir. Bu hususta Laval 1 f . . f 
hilkümeti ile fransıı ve Alman i f Hızmetcı Aranıyor f 
sanayi adamları arasında görüf · f f 
meler yapdmaktadır. ileride daha ı f Dört kişilik bir ailenin f 
batkı işçi kafilelerinin de Alma-u f . l . . .. k . . b. ı 

,,., .ıı. -L..ril ..a.· b·ıd· .1 •-t ev ış erını gorme ıçm ır 
ya ,a fuOuÇ ec.,5 1 1 trı lftea e· ' • 
dir. it kadına ihtiyaç vardır. f 

H d .h,. • f Reşatbey mahallesi, pav- f 
ay n ın cenazesı yoalar Doktor Ahmet f 
Prat : 8 (A.A) - Haydrih'in ı evi alt kata müracaat. f 

cenaze töreni dün yapılmııtır. f 14339 f 
Hitter de töreude ha:ıır buluomut ı f f 
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SEYHAl\J PARKINDA 
eau GECE. 

• • 

SAZ 
ı Mavaffall ımıea ı • 
f Askeri hastahanesi dahiliye f 1 v E 
: Müteha .. .., : 1 
f Hastalarını hergün sa· f • VARYETE f at J 5 ten sonra Kızılay ci- ı • 
ı vannda 18 numarah evde f 
f kabul eder. J 4339 f 
•••••••••••••• 
Cebelibereket Sulh Hu· 
kuk Mahkemesinden: 

Esas: 254 

Osmaniyenin Kara Boyunlu 

mahallesinden Seydi oğlu Ali 
ile kardeşi Osmamn tarla 

tescili davasının icra kılman 
muhakemeleri sonunda • 

Osmaniyenini Kara boyun

lu mahallesinin dış bahçe mev 

kinde şarkan Batdath Ab • 
durahman bahçesi garben 

Benli Mustafa bahçesi şimalen 

dere obasına giden yol cenu

ben lağdath Abdurahman 

bahçesile mahdut sekiz dekar 

tarlanın sahipsiz arezidan müd
deiler namlarına te9ciline ka

rar verilmiş olup ve kararın 

kespi k:.ıtiyet etmesi için de 

Adanada münteşir Türksözü 
gazetesi ilanına karar verilmiş 

olduğundan bu iş baklanda 
bir itirazları olanların Cebeli

bereket Sulh Hukuk Mahke
mesi 254 sayılı dosyaya müra
caatları ilin olunur. 14234 

Cebelibereket Sulh Hu
kuk Mahkemesinden: 

Oımaniyenin Kara Boyunlu 

mahaJlesinden Yusuf ojfo Muı
tafanın hali eraziden imar ve 

ihya ettiği Karaboyunlu ma

hallesinin dış bahçe mevkinde 

şarkan Er güllü Ali ve Osman 

şimalen Mehmet oğlu Mustafa 

garben ve cerıuben yol ile 
çevrili dokuz dönüm tarlayı 

Hergece saat 19 dan 22 ye kadar SAZ 
saat 22 de VARYETE başlar. 12-26 

............................ .1 
EIAT MORAIABE KDMİSYOHU REiSLiGiHDEN · 

Ağ. ipliği ve keten mensucat kar yüzdeleri : 

lthaltiçı Kirı Toptancı 
Akreditifli Akreditifsiz Kan 

A§' ipliği % 20 % 15 % 7 
Keten mensucat% 25 t/ı 20 % 1 O 

Olarak tesbit edilmiştir. ilan olunur. 

i 1 an 
BELEDiYE RiYASETİNDEN : 

Perakendeci 
Karı 

% 15 
% 20 

14238 

Bilumum nakil vasıtalannrn muayenesine başlanacak ve J0/6/ 
942 gününden 20 6 942 gününe kadar binek arabalarının, 21/6/ 
942 den 1/7/942 gününe kadar yük arabalarının ve 217;942 gün· 

ünden 1217/942 gününe kadar da bilumum motörlü:nakil vasıta
larının muayeneleri yapılacaktır • 

Bu müddetler içinde muayeneye getirilmiyen nEtkil vasıtası 
sahiplerinin ct>zalandmlacakları ilan olunur. 14237 

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

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

tarı yazah matlar 19. Haziran. 942 gününe tehir edilmiştir. 

1 - Mahzen tozu 5200 Kilo Tahminen 
2 - Yağh kirli meydan 298.S2 ,. ,, 
4 - Hurdabalya b~zi 9100 ,, ,, 

Açık arthrma suretiyle 19. Haziran. 942 giinü saat 16 da 

şartnamesinde münderic hususat dairesinde Fabrikada sahlacalc-

tır. 4-8-11 15-17 14210 

namına tesçili hakkında C~beli· ~~=====~~=====~~=~=====~~ 
~reket Sulh Hukuk mahke
mesine ikame ettiği davanın 

duruşması sonunda • 

Yukarda hudutları yaıah 
mahallin namına tapuca tes· 

çiline 24/4/94:? tarihinde karar 

verilmiş ve kararın kespi kati

yet etmesi için Adanada mün

teşir Türksözü gazetesi ile 1 

ilanına karar verilm~ olduğun· 

dan bu iş ha"kında itirazı olan· 

ların Cebelibereket Sulb Hu

kuk 222 sayıla dosyaya müra· 

caatları ilin olunur· 14235 

Seyhan Defterdarlığından: 
TAMAMININ 

Mahallesi Mevkii Ada Parsel Cinsi Mikdan Haıine hissesi De teri 
M/2 Lira K. -

Ulucami Sa racan ısı 15 Ma~aza sı Tamamı 750 00 
Sarıyakup Kazancılar 101 26 Dükkan :s Yarısı 200 00 
Kurtuluş Y. istasyon 517 1 Arsa 6000 .. 3000 00 

• • ,18 3 • 1560 • 710 00 
,, 

" 
518 1 • 1330 • 6'5 00 

.. • 541 3 " 
470 Temamı 141 00 

• • 541 8 .. 300 " 90 00 
520 2 " 

7435 Yarısı 1478 00 • • 
Döşeme Hasan ç•· 245 6 • 115 Tamamı 115 80 

lstiklil 
wş sokatı 

Şakir pata 333 22 • 130 .. 130 00 
Caddesi 

Hoca vezir Mermerli 22' 43 " 
204 .. 204 00 

Tepebat Hacı Hamit 762 10 .. 73 • 36 '° Sarı Yakup Kar.analar 101 23 Dük kin 10,5 
" 100 00 

Karasoku Dunnuşfakı 19'.l 28 Arsa 17,5 ,, 35 00 

Tapu ta. No: 
Gerdan köyü Köy içi Nisan 942 41 

" 
1722 .. 100 00 

Yılanla Celil Mayıs 940 18 Tarla 8957 " 220 56 
Çavuş 

.. San ali Mart 938 47 Bat ve hane 12177 " 1800 00 

Yuk•ıda evsah yuıh on yedi parça gayn menkulun mülkiyetleri açak arttırma ve pefİn para 
ile sahta çıkanlmışdar. Kat'i ihaleleri 12/6/942 tarihine müsadif Cuma günü saat 15 de Defterdarlıkta 
müteıekkil komisyonda icra kıbnacatından izahat almak isteyenlerin her ıün Milli Emlak servisine mü
racaatlan ve isteklilerin mezkUr ıün ve saatta % 1,5 teminat makbuılariyle komisyonda hazır bulun· 
maları ilin olunur. 27-31-4-9 14183 
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• • • 1 • • • azete ve Matbaas 1 
: 1 • • • • : Türksözü OKUYUCULARINA OOHYAHlll HER TARA- I 
! flNOA VUKU BULAN HADİSELERİ GÜNÜ GÜ- İ 
: Gazetesi HÜHEVERİR. TÜRKSOZONO TAKİP EDİNİZ. : 
• • • • 
: Kitap, mecmua, çek, bilet, afiş, 1 
• ru··rkso··zu·· • plAa, barlta, ltllumum matbaa • 
•• • işlerini Ttlrklyede mevcut mat-
: baaıara rekabet eder derecede Matbaası : 1 tab ve sflratıe elden çıkarır. 1 
• 1 • • ! Türksözü Cilt Kısmı : • • 
İ SAGLAM, TEMİZ, ZARİF CiLT i~LERİNİZİ ANCAK TÜRKSOZO İ 
1 M0C[LlİTHAN[SİNOE YAPTIRABİLİRSİNİZ I • • • • ........................................ 

• 

B o R SA 
PAMUK - HUBUBAT 

8 • 5 - 1941 
-- - -= :-:. . - _=-:-] 

CiNSi 
_!ILO FIATI/ 
En az En çok 
K. s. ı K. S. 

-

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

ı Klevland 1 oo,ou 00,00 
Klevland il 00,00 00,00 
M. Parlağı 00,00 1 00,00 1 

11 P. Temizi 00,00 00,00 
Kapım ah l 00,00 y~ Çiğidi 

l lY-Çiğidi 1 0,00 ' 
Susam 

1 

- 0,00 
' Buğday yerli 00,0 0,00 

Arpa 0,00 0,00 ,, - o.oo 0,00 Yulaf --
,, - -- - -0,ı 

Scoh., Davı, Ku,la" 1 

OULAR 
Alış 129.20 
Satış 132.20 

STERLiN 
: 

lihalôl bedelleri (mal 1 •· 776 
deli ) primli sah$ 
Türklyeden~gönderilen nav · 749 

ı : lun bedelleri 
ı : lhroç edilen mol bedelleri 728 

olarak gelen Dövizlerin alıı 
1 kuru 

Yardım ve seyyohlara ve· 728 
solre için gelen dövlzlerln 
olıı kuru 
Primsiz safı$ (Tahsil mas· 524. 

rotlon vesaire ) 
Primsiz ahı Kuru 520 

~ 

- -

Umumi Neşriyat Müdürü: 

MACITGÜÇLÜ 

Basıldığı Yer: Türkaözü Mtb• 

T. I ş Bankası .......................... 1 
• • 1 Nazarı dikkate ı Ktlçlk tasarruf hesapları 

1942 ikramiye plAnı 
KFŞlDELER : 2 Şubat, 4 Mayı•, J Ağuıto•, 

2 lkincitepin tarihlerinde yapılır 

1942 ikramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 
3 

" 
1000 

" 
3,000 

" 
2 .. 750 

" 
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, Bankasma para yabrmakla yalntz 
para blrlktlrmlf ve faiz almı• olmaz, ayni 

zamanda talllnlzl de denemlf olursunuz 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sumayeai: .100.000.000 Türk Lira•• 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelel~r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

aşağıdaki plana g-Ötc: ikramiye dağJlılacaktır 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 .. 
4 

" 250 .. 1000 
" 40 .. 100 

" 4000 
" 100 

" 50 .. 5000 
" 120 

" 40 .. 4800 
" 160 

" 20 
" 320U 

" 
DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa , 11 - Eylul, 11 Birincikanun, 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

• • • Ceyban iktisadı Milli Teavün Alım ve 1 
:satım Ortaklıtı Kooperatll ŞlrkeUadeae 
• • • Senelerdenberi faaliyetini durdurmuş 1 1 olan İktisadı Milli Teavün Alım ve Satım e 
e Ortaklığı Kooperatif Şirketi bu kere ye- : 
: niden Ceyhanda faaliyete başlamıştır. Here 
1 nevi manifatura ve kantariye mallarını ve• 
e eşyalarını devletin tayin eylediği muayyen : 
: kar mukabilinde perakende olarak sahşa 1 
e başlamışhr. Sayın halkımızın Şirketin Sa· ı 
: tış mağazasına uğramaları kendi menfaat-
• leri icabıdır. 25 - 26 14082 1 
: ••••••••••••••••••••••••• : 

NEVROZIN 
l Bütün aftrıların panzehiridir 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BiR TEK KAŞE 

NEVROZiN 
iu muannid BAŞ ve DIŞ a~rıla
rmı ıüratle iuleye kafidir. Ro
natizma cvcaı, sinir mafaal ve 
ıdelc ıstırapları NEVROZIN'le 

teda\.i edilir, Müe11ir ilaç : 

N E V R O Z 1 N ' dir. 

NEVROZiNi TERCİH EDİNİZ 
icabında günde 3 kaıe alınabilir 

--------------------------------------
( o 

9 Haziran 1942 

· A&UA#AAA*AAttUAA#A#X:AA#, 

1 En Büyük Hakikat 
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OİS MACUNUNUN YARATTIGI SIHHAT. 

~ CAZİBE YE GOZElliKTİR ! 
M "Radyolin,, harikulade mües-
lt sir terkibi, daima tazeliği ile 
R temayüz etmiş ve onbinlerce 

M kişinin tercih ettiği yegane diş müstahzarlarından da müstat-

~ 
macunu haline gelmiştir. Diş 

de ı:; ırlak neticeler veren 
"Radyolin,, sizi terkibi meçhul 

ve birkaç misli pahalı ecnebi 

hıfzıssıhhasında ve güzelliğin· 
ni kılmıştır. 

R • 

i 
" ı 

•• 
a 

! 
N .. 

i RADYOLIN · 
~:zx:zz:::mııca:xxa:::::z~~-z\ 

•:2CIC:mııcSUS:IDIC:BZa#AUB44Z4Z:Z:ln 

= N E Z L E ! 
M Kırıklık, Baş, R 
~ Diş ve adele : 
" ağrıları : 
~ En seri ve en kati şe· il 
Jt kilde yalnız kaşe R 

! GRIPIN ! 
N • M 
U ile geçer = 
it '• ia vaların serinlcdi~i bu R 
M g-ünlerde alacağınız ilk IR 

" M it tedbir evinizde birkar GRıP.N bulundurıaak olmalıdır. fi 
N Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 

" U yormadan ıstırapları dindirir. 

R Luzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız 
N her yerde pullu kutulanm ısrarla istcyinız. 
N M 
•=:scJr~~~::s:aa:=aaaxaszaAvM 

"21C: '&X.21:21::D:.# # ttz::ıc A U # # U **AA:«:# AXZ 

H DOKTOR 

iMuzaf fer Lokman 
n 
~ Bergin baataıarını mnayeneb:~ı 
~ nesinde kabul eder. 
: 2:1e11:~=~~:a::::rıı:::n::ıı:r::zc2r:U::t:IC4Z~ 

DENİZ . HARP OKUlU VE lİSESİ KOMUTANUGINOAN : 
1- Deniz Lisesi 9 ve 10 cu sınıflarile Deniz Gedikli Erbaş 

Orta okulu 6, 7,8 inci sınıflarına talebe kayıt ve kabulüne 
1 Haziran/942 de başlaf!arak 201Ağusto1t;942 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 


