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ZIRAT YARDIMLAŞMALARIMIZ 

Yaz Rekoltesi 
geniş olacak 

VEKALETiN PLANI 
[ Sovyet cebhesl 1 \ 

Starenya 
Rena şehri 
dün alındı 
Her Bölgede 
Rus ilerleyişi 
Kiyef batısında 
şiddetli savaş 

Yua6in Alman telalilıeJe 
Moıkova : 14 (a.a) - Sov· 

yet tebiiti : Dün Sovvet kıtaları 

ileri hareketlerine devam ebnif 
ve bir çok köy ve kasabaya kur· 
tarmııtır. Bunlar arasında Sino· 
larık böl1ıeıinde Kirof ıehri ile 
Mojıyisk yıkanlarmda Crokova 
tehri vardır. Dört Alman tayya· 
le.ai tahrip ettik • Bir tayyare 
-Ybettik. 

lleriia : 14 ( •.•. ) - Biyiik 
Raa knvetleri onbir JIOD kinwıda 
Mo;ayiak'io dotu bölıeaindeki Al· 
ınan hatlarında Lir gedik açmaaa 
GıUvaffak olmutlaraa da bu ke · 
ıiJDdcki fiddetli muharebel~rde 
dllfman ıeri atalmıı ve 300 ölü 
vermiıtir. Bir kaç bomba makine· 
sile bir tınk topu .. ve bir çok ka· 
Y•k teçhizata elimize ıeçmiıtir. 

Viti i 14 (a.a.) - limen gö· 
Ul cenubunda Stareya Reoa ıehri 
Sovyetlcrin eline geçmiıtir. Daha 
Cenuptı Starenaa Kiyef kesimin· 
de Sovyetler yeniden ilerlemiştir. 
Riyefin dotu ve batısında ve ba
lıkçıler yaram adaaıoda fiddetli 
•uharebeler oluyor. 

CGerial Z Del aıfada) 

Bat.rılan Mihver 
iaşe gemileri 

Londra : l 4 ( A. A. ) -
~......_ dairesi tebliti : Akde· 
nız mo... ...... clen.izalblaramız 
dütawun Santo - Piyetro mayin 
toplayıcı :remisini baaann11 , Siy 
?- adındııki 5222 tonluk kalyan 
ıqe rernisini atır hasara utrat. 
~•ıtar • Başka bir iaşe ıcmisi de 
op ateoi ile hasara utramış ve 

•rka larafı suya batmışbr • 

lngilterenin 
Moıkova elçisi 
deiiıtiriliyor 

Londrı • 1 renia Mn.-L • 4 (•.a) - lntilte· 
U9&0va bo ük ı · · · fesindc:n ff . Y e çıaı vazı· 

• edıhney· . t d"A>' d yerine: b··L ..., .. .' ıs e ıaın en -.a• ~bırııını t · · muvafakat edil n ayıoıne 
metinden rıca ~~~~-~vyet hüku · 
· b' , . t iftır. Yeni el· 

çı ır _sıyaae •d•ınınd . 
k . •n zıyade 

meale ten lyetııme bir d' 
1 olacıktır. ıp omıt· 

•• 

Ankara : 14 (Türksözü Muha· 
birinden) - Mısır alım fiatlarının 
yükseltilmesi ve her çeşit toprak 
mahsullerinin fiatlı oluşu memle· 
kette yazlık mahsullerin fazla mik· 
tarda t:kilmesini teşvik etmiştir. 

Alınan haberlere göre, bir çok 
bölgelerde köylülc-r, uralannda 
anlaşarak ellerindeki :ziraat hay· 
vanlarını, sapan ve pulluklan ime
ce usuliyle kullanmakta ve ekim 
hazırlıklara yapmaktadır. Bu arada 
Ziraat Vekaleti teşkilatından da 
yardım görmektedirler. Vekalet, 
muhtelif bölgelerde incelemeler 
yaptararak ekilmiyen tarlaların yaz· 
lık mahsullerden hangisine elveriş· 
li olduğunu tesbit ettiı mekte ve 
müıtahsile bildirmektedir. Vekalet 
bütün teşkilitından, müstahsile 
mevcut bülün vasıtalarla yardım 
edilmesini istemiştir. Ziraat mü· 
dürleri d~ bölgelerindeki ekim fa. 
aliyeti hak"ında Vekaleti haberdar 
etmektedir. Her tarafta daha ziya· 
de mısır ve patates ile fasulye, 
nohut ve mercimek gibi yiyecek 
maddeleri ekimine y~r verilmek· 
tedir. 

Bu sene faıla kar ya~dığm· 
dan, köylü yılm bir bereket yılı 
olacatı kanaatindedir. Anadolunun 
geniş istihsal bölgelerinden alınan 
haberlere iÖre, kışlak ıer'iyatm 

iqkişafı normaldır. 

• 

Sırp isyam 
çok büyüdü 

ALMANLARLA 
llDDITLI 
IİICADILI 

ALMANLAR BELGRAD 
YAKINLARINA KADAR 

PÜSKÜRTÜLDÜLER 

Nevyork : 1-4 (a.a.) - Nev
york Taymiı gazetesi diyor ki<AI 

manlırın ıtrateiik çekilmesi yalnız 

Rusya ve Libyada değil, Sırbiı· 
tanda da baılamıftır. Çeteleri or· 
tadan 1'aldırmak •için 1ıörOlmemi1 

bir barbarlıkla yapılan mücadelt' 

bir netice vermemiş ve Almanlar 
geçen eylülde hareket ettikleri 
hatlara dönmüıtür. 

Şimdi Yuıoalav ordusunun 
Almanlara havadan da hücum 
ettiğini hayretle ötreniyoruı. Oı· 
dunun hezimet 11raaında kurtarıl· 
lnlf ve timdi Ru5 uçakları ile tak· 
viye edilmif bir çok bava filoları 
vardır. Şimalde Almanlar Belarad 
yakınlarını kadar pClıkürtillmüttilr 

Roma : 11 (a. a.) - Hariciye 
naıırı Kont Ciyano yamnda Ma· 
caristanın Roma elçisi ile Harici
ye nazırlıtı memurlan oldutu bal· 
de dün Peıteye ritmiştir. 

UÇ KADIN 
BIÇAKLANDI 

le Dün ılchtımız malumata ıöre Köşker Niyazi Yırtar adında birisiy· 
taa"'ferzi kalfuı Remzi Ôyke adında iki kiıi umumi ev kadınlarından 
._~~~· Haoni ve Patronalardan Hakime Suzanı muhtelif yerlerinden 
-..aaa yualımıflardır. Zabıta, ıuçlulan yakalayarak Adliyeye teelim 
•lıilııfıı1. 

KSÖZ 
GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

ı ........................ : 
ı ı 

ı Uzakşark'ta i 
1 muharebeler i 
ı ı 
ı ıapoa laawa ı 
ı taarrazları ı 
ı ı 
ı . çoll tlddeOI ı 
ı ı 

Sıtf p ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onseklzlncl yıı - Sayı : 5209 

----------------·----------------~ 

Büyük Millet 
Meclisinde 

Ankara : 14 ( A. A. ) - B. 
Millet Meclisi bufl'ünkü toplanh· 
sında meclisin 94 l 1 inci, 2 inci 
Teşrin aylan hesap mazbatalan 
okunmuş , noter kanun layihası 
kabul olunmuştur . Meclis cuma 
günü toplanacaktır • 

i Havay~sularında J 
ı bir Amerikan ı 
ı tayyare gemisi ı 
ı torpillenmiş ı 
ı ı 

Japon donanması Fi/ipin/erde 
Amerikan - A iman 
gazetecilerinin tebdili 

Japonların yeni 
takviye kıtaatı 

Singapur : 14 (a. a.) - ln· 

Belediye ve hususi 
idare memurları 

Berlin : 14 ( A. A. ) - iyi 
habrr :ıl:ııı rna lıfillere göre , Al 
ınan ve Amerikan diplomatlariyle 
gazetecilerinin de~i~tirilmesi ·hak· 
kmdaki tekrıik hazırlıklar ilerle· 
miştir . 

giliz tebliği : Sing-apur demiryolu 
istasyonuna tonlarca yangın bom
baıı atılmıştır. Bir çok hedeflerde 
yangın çılcarılmııtır. Batı Malez
yada lngiliı. kıtaları gerideki 
mevzilerine çekiliyor. Düıman 
tayyareleri dün Topya ve Mora· 
yı bombalamıştır. Dcmiryollann· 
da hasar vardır. 

Ba memarıarın maa, ve lcret 
tatarları VellAletçı teıblt ediliyor 

Uragavay btlkllmetlll 
ıırıeılk Amerika 
Va~ington : 14 ( A. A. ) -

Birleşik Amerika ve Urug-uvay 
hükümetlcri bir kiral:ıma ve ödün~ 
verme :ııılaşınası imzalamışlardır. 

Tokyo : 14 (a. a.) - Bir 
teblite göre, bir Japon deniz
altisı Havay adalarının batı11n

daki sularda 33,000 tonluk bir 
Amerikan tayyare gemisine iki 
torpil isabd ettirmiıtir. 

Tokyo: 14 (a. a.) - Tebli~ : 
Japon bomba tayyareleri Sinı• · 
pur civarındaki bir çok aıkert 

' hedeflere bomba atmııtır. Dört 
düıman teyyareıl dütilrillmüştür. 
İki tayyare haıara utratılmışt!r. 

Son tebli~lere:göre, Filipio
lcrde ehemmiyetli muharebeler 
Olangapurunun 20 kilometre ce
nubunda dağhk çevrelerde olu- ı 

yor. Amerikalı ve Filipinli kuv
vetler yarım adanın dolu kıs· 
mında bir m&dafaa hatta kurma
ya: çahşıyor. Japon askeri mah· 
filleri buradaki_:dütman mildafa
asmıo yarılması ile yarım ada 
akibetinin belli olacatı kanaatin· 
dedir. Bu keıimdeki düıman 
kuvvetleri 50.000 kadardır. : Bu 
kvvvetler yiyecek yolclu~undan 
aıkıntı çekiyor. Japon topçusu 

tayyarelerinde:yardımı ', ile düf
man mevzil~rini durmadan dö~ü
yor. Bu it bittikten ıonra taar
ruza geçilecektir. 

-.. 
.. 

Norveçte tam 
7000 subay 
hapsediliyor 
Londra : 14 (a.a) - Oslo rad

yosu müıt~fiklerin Norveç ~ıyıl~
nna yapılan baıkın dolayısıle bır 
miıilleme tedbiri olarak ordu, 
hava ve donanma kuvvetlerine 
mens~p bütün Subaylırın hapse· 
dilecetini bildiriyor. Bu alınan 
tedbiri altı yedi bin ıabiti ilgilt!n· 
dirir. Bundan sonra yapılacak bas· 
kınlardan Londradak.i Norveç hü· 
kümeti mcsul tutula(·aktır. 

Yunanistan'm 
ekmek ihtiyae1 

Atina : 12 (a.a) - D.N.B. 
ajan•ından : Yunan mahfilleri 
Mihver Devletlerinin yardımı ile 
Atina, Pire ve dolaylarında ek· 
mek. ihtiyacının bir müddet için 
temin edildiQfoi bildıriyor. Yeni· 

den gelecek olan ve bir kısmı 
yolda bulanan zahireler memleke· 
tin elemek ihtiyacını temine ya-

rayacaktır. 

Yukarıdaki resmimiz bir-;,/nglliz tankını harekat esnasında göstermek· 

tedir • Buna dııir haberleri difer sayfamızda bulacaksınız • 
- \ 

•••••••••••••••••••••••••• 

i MALEZYA i 
• 1 ı 

·- 1 : 1 Uzakşark cebhelerine ait tetkikler i 
ı • 
f Japoolarm· Felemenk Hiudiatanma kartı y,; bkları ıaldı• f 
f rıtı duyarken bu• adalar:bakkmclaki bilgilerimiti bira:ı taı.ele· f 
f mek gerektir.:Malez.ya"daha:dotrmu. :Malaka'nın işaret .!"'r- f 
f matı ucunda yayıla11:bu.ad1tlar, 17 nci asırda o küçü~ük .Fe· f 
f lemenk'in' eline. geçwiştir. Buular iki kısımclan ibarettır : Cava f 
f adata,· ve ouuor yaıımda miuimiuici~ görüuen M~ura ada••··: ff 
f Bu adahtr daha wt:dc:ni, daha ı.engıu ve dıtha kesıf nüfusa sa f 
f hiptirler. Sowatra'dan başlıvıuak, Yanigine'ye kadar uz~~an 
f adalar ... Birincisinde nüfua,:kue kilometre baŞına 280 luşıye t 
f kadar yükselditirbalde, ikincisiııde"0,3 e kadar düşer. Bu ad~- + 
f ların ·eıı tanıuoıı;lolanları şunlardır : Borueo, Molük, Ycııı- f 
f 'ne'~in ve Timur'un batı yarısı ve Suocl adaları... f 

i 
gı İ t ' Japonlar,•Cava yerine' Boroeu'ya ve Selep'c .sal· t 

_ 1_1 ş ed-L- evveİ ,.ak aı. oüfuİlu yerlerde kolayhkla iler- f 
dırmuuaı aua • T • 

1 k•·ımkinını aramıflardır • eme .. t .......................... 

Ankara : 14 ( Türksözü mu 
habirinden ) - Dahiiiye Vekilliği 
Belediye ve hususi idarelerde ça
lışan memur sayısiylc , aldıkları 
maaş ve ücret tutarlarını tesbit 
etmektedir . 

Kaymaltamlılc kur aa 
Ankara : 14 ( Türksözü mu 

habirinden ) - Kaymakamlık kur 
ıu bu ayın 15 inde Dahiliye Ve· 
kili iği konf crans salonunda açıla 
cakhr . 

Tütün talıa•ı İfİ 

.. Ankara : 14 ( Türksözü mu· 
habirinden ) - Ticaret Vekilliği · 
tütün takasıııa ait tasdikli fatura
lann ne şekilde kullanılacağını il· 
gililcre bildirmiştir . 

MükalatlanJırılan 
Türle inileri 

Ankara : 14 (a. a.) - Ulu· 
sal Etonomi Kurumunun en ve
rimli çalışmalar araımdalı:i mü· 
sabakaıı netıcelcnmif ve kurum 
kendilerini birer mektupla ve 
hediyelerle taltif etmiştir. 

/ngiltereJe teılıil 
edil•n Franaız liloau 
l.ondra : 14 (a. a .) - Bir 

Fransız avcı filosu teşkil edil
miştir. Bu filo lngiliz hava kuv· 
yetleriyle birli ide çalışıyor. Plot
ları Fransız. donanmasının ~ski 

mürettebatı olup evvelce hava 
kuvvetlerinde vazife görmüf kim· 
ıelerdir. 

Amerikalıların 
Umumi 

Konferansı 
Ankara : 14 (R.G.) - Gl

nün hcmeın en mühim haıtiıMİ 

Amerilı:alılar birliği üçüncü kanı• 
residir. Bütün Amerikan devlet 
mümessilleri lmnnşmalara batla• 
mıı bulunuyorlar. 

Riyo-Dejencro : 14 (A.A.)
Elgulobo gazetesi yazıyor : 

Kolombia heyeti , konferanaa 
bütün Amerika memleketlerinin 
Mihvere harp ilah etmesini teklif 
etmiştir . 19 memleketin bu tek.• 
life tarartar oldu2U bildiriliyor • 
Şili ile Arjanlinin bu hususta dil• 
şündüklcri belli de2ildir • .. ...................... : ........................ 

Çlrçll denizaltı 
ile Amırllıadaa 

lagUtereye ııu1or 
Roma : 14 ( A. A . ) - Ste 

fani : Çörçil bir denizaltı ile IDi 
giltc-reye müteveccihen yola ~ 
mıştır . .................... = .. . .. .................... . 

Askeri vaziyetin tetkiki 
1 

Kaf kasgadangarp 
ceblıesine geni baz 
kuvvet_gollanrnak 

Malezyada muharebeler ıon 

derece fiddetlenmiıtir. lngiliıler, 
Japon baskısı altında cenuba 
doğru ÇC'kilmekte devam ediyor
lar. Tokyo red)osu Kuala Lam. 
pur ıehrinin ıaptedildi~iııi ikinci 
defa iliin etmiştir. lngiliıler bu 
haberin doa-ru olmadığını, Bri 
tanya kuvvetlerinin Kuala Lam· 
pur'un timalinde yeni hatta çe
lı:ildiklerini bildiriyorlar. Maama . 
fıh lngiliı menbaları da Japonla· 

rın iki koldan bu ıehre do~ru 
ilerlediklerini 1'abul etmcktt'dir. 
Malezyada vaı.iyetin iri olmadı~ı 
L•mdra radyosunun nt:şriyntından 
ve Singapurdaki kıtalara kuman
da eden Pownel'in beyanatından 
anlaşılmaktodlr. Lonru radyosu 

Japonların vahşi ormanlardan, 
bataklıklardan geçerek her taraf -
ta karınca gibi ortaya çıktılı:ları
nı bildiriyor ve diyor ki : cBir 
aıker 6 iatikrtmelten birden atef 
ediidiOini görmüıtür. lngilizlerin 
hava kuvveıi noksana ıörülüyor. 

Jaron_tayyareleri iıc büyük faa· 
:ıiyet ıösteriyorlar. Japonlar tay• 

yarelerle de asker taııyo•lar.> 
1 Doğ'u crıbtıesi : Sovyet ku\ 

vetıerinin baskısı devam ediyo 
Moskova radyosu yeniden b~ 
".•sabaların g~ıi alındığını bild1 
rıyor. Londra radyoıu Sovyf 
kıtalttrının bir misli faıla kuvve1 
le harbettikleriııi, Kafhsya~ 
Kırıma mütemadiyen takviye k 
taları gönderildığini bildiriyo 
Maamafih burada~i harekiita dı 
ir son günlerde yeni bir hab'i 
yoktur. 

Şimalrte rın cebhesini y 
mak için yapılan teşebbüsler 
ticesiı. hlmıştır. Finler mevk 
rini muhafaza ediyorlar. 

Libyada : Libyadan ae•• 
son habeı leıe göre, Mihver bt
vclleri bir miktar ardçı bıraka 
Britanya kıtalaıiyle temuı k 
mişler ve Ageilada sahilden ..! 
kilometre içeı iye çekilmi4lercB 
Bu yeni vaziyet karşısında 18* 
liderin, sahili takiben uzayan I! 
eıüz.crinde ilerlemeleri gtlçlll!t 
mittir. Çünkü böyle bir har 
ıerilerini ve yanlarını teki 
koyabilir. 



[~ 
~Pazar günü Adana' da 
yapılacak büyük k~şu 

n 
\.n 

üı 
500 den fazla atlet giriyor 

a• Sakarya ktr ko~ularına her 1 
ın•erde olduğu gibi şehrimi7.cle de 
afJazar günü başlanacaktır. Bu bü. 
cıük koşuya iştirak etmc"k uz.ere 
nt'!isis , Ceyhan ve incirlik genç
dıeri de şehı imize geleceklerdir. 
eı'oşuya beş} üzden fazla atletin 
atlirak edcce~i tahmin olunmak-
adır. 

Sakarya koşu&u o gün saat 
1 de Ordu Evi önünden baılı· 

acaktır. 

Ziraat okulu 
ıü 
lu müdürü geldi 
ul İzmir ziraat mektebi müdür-
li6güne naklen tayin edilen bay 
tOiuzaffer Erden 'den inhilfıl eden 
eıkul direktörlüğüne tayin olunan 
diursa ziraat mektebi müdür mu· 
lt1vini B. iEkrcm dün şehrimiıe 
1 elmiş ve yeni "vaıifcsirıe başla-
1ıştır. 

tr Bay Ekrem Antalyada ipcl.: 
eıöcekçili~i mektebi müdürü iken 
,nül2emiz böcekçilik mütehassısı 
el• . Genç ve değerli bir öğret
.. ~en ve idareci olan Bay Ekreme 
; eni vazifesinde başarılar dileriz. 

ın Lik macları • 
Futbol Lik maçları önümüz

e ~ki pazar eününde şehir stad
·~munda -devam edilecek tir. Lik 
"açlarınıı~~daha iki!hafta sürme· 
eı muhtemeldir. 
e 

llJ ~111111~~~~~~~~ 
1 

u 
ıı Yeni bir keşli 
•i lngilterede en büyük döküm-
~anclerden birinin kimyageri olan 

r. Stuvart Karneı , muhtelit 
adenleri karıştırarak kılıç, ustu· 

l• traş bıçakları için, vaktlle Şam 
lıçlarının imal edildıği maden 
llitasından daha mükemmel bir 
aden viicuda getirdiğini iddia 

c,miştir. Eski zamanlarda Şamda 
:> ~pılan kılıçlar, kesldnlik ve sağ
~mhk bakımından emsalsiz. telak-

ediliyordu . Fakat o zamanlar, 
') 1 kılıçları imal edeu Şam tü · 
'kçileri , kullandıkları madenin 

p rını bildirmeden göçüp gitmiş· ,, 
,rdir. 
ı:ı O zamandanberi, birçok kim· 
ugerler , o me~lıur Şam kılıçla-
1ın imal edildiği kılıç demirleri· 
n tedkik ve ·tahlil etmişler, fa
t o çeliğin iınal aırlarını keşfe· 
·memişlerdir. 
, Şimdi Dr. Karnes , eski Şam 
,Jıçlarının ycpıldı~ı çelikten da· 
·; kuvvetli bir maden imal etme• 
e muvaffak olmuştur. Fakat bu 
#den çok pahalıya mı!olmakta
'r. Karnes'in bulduğu madenden 

,• :usturanın maliyet fiatı • iki 
•iili1. lirası tutar. Biiyle bir us· 
ranın hayatı yüz enedir. U'tu· 
ı o kadnr keskindir ki bununla 
rnaslar yontulmakta ve çelik 
-·halar kolaytıkla kesilmektedir. 

. Karncs ke~finin em:ınnı giı.Ji 

r.uyor . 

l Buharla ceza 
Amerika hapishanelerinde us 

u durmıyan aııh mahkumlar bu· 
re- banyosuna sokularak ce7.olan· 
r'ılmaktadırlar. Bu maksatla ka
iİarı iyice kapanan bir odaya 
rthkum "bırak1lır ve bu odayı 
İhar salınır. Oda, yavaş yavaş 
ıla'k ve rutübetli buğu ile dolar. 
1 kaç saat znrfında , sıcok bu· 
~ içerisinde bunalan malıkum
l•andırılır. Ağır ceza mahkum 
l•mm hu \Cnk buhar od11lurında 
~üklcri de vakidir. 

Ticaret Odası 
idare bey~tlnde 

iş böltimtl 
Ticaret Oda51111n yeni idare 

heyeti dün ııaat 15 de ocla sa
lonunda toplanarak" iş bölüoıü 
yapmıştır. Birinci reislıge Abidin 
~amıızanol:lu. ikinci reisliğe Ib· 
rahim Bnı durotılu. birinci rds 
vekilJı~ine Raşid Ener, i\:iııd re· 
is vekilliğine Abdullah Gülek, 
hesap müfettişliğine Ahmet Ne· 
elim Kozacıo~lu, murıınelüt müfet
tişliğine Ha-.aıı J\tıl ve kongre 
5ıalıklarına da Abidin Ramazan
ağlu ile Hli ·ııü Vural seçilmişler· 

dir. 

-----
SDVYET CEPHESİ 

(Uaşt.ır:ıfı Jfüincide) 

B,.rlın : 14 (a. ıı.) - Alınan 

sel5hiyetli mahfilleri Ha rkQfun 
ahndı{!ı hakkındaki Amerikan 
neşriyatını ycılı111lamıştır. 

Berlin : 14 (a. a.r- Cenup 
kesiminde dü~manın bir çok hü
cumları püskürtülmüştür. Merkez 
ve şimal kesimlerinde şiddetli 
çarpışmalar devam ediyor. Düş· 
rnan dün de kanlı ka)• ıplar ver
miştir. 

Stokholm : 14 (a.a.) - Al
manlıır kış mevıilerinin Ruslar 
tarafından sekiz noktadan yarıklı· 
~ını ve ancak Sl")')'ar olarak bü
) ük bir sahayı miidafaa 1.orunda 
kaldıklarını: itiıaf ediyorlar. Bu 
sebeple bugünkü durum şöyle hü 
lasa edilebilir : Leningrad garni· 
zonu fı.foskova demiryoluııu J\I· 
manlardan kurtarmış , dört aylık 
nıuhasarndan sonra yiyecek ve 
mal1.eme dolu trenlere kavuş· 

o:ıuştur. Ruslar Leniııgradın doilu 
cenubunda Şelesbur2'a gelmişler 
ve Almanlar , burasını boşaltma· 
ğa veyn teslim olmak 1.0ıunda bı 
rakmışlardır. Majayisl: Sovyetler 
tarafından kesilmiştir. Buradali 
yüıbin Alman knçamıyacak vaıi· 

yete girmiştir. Harl.:of la geri a· 
lııımak tehlikesine maruzdur. 

Vaşington : 14 ta. a.) -
Vaşington Po lun yazdığınn gÖ· 
re, Almanlar Rusyaclaki h:ıreka· 

tın rıoz.ikleştiğini iJI, defa itiraf 
ediyorlar. Almanların kitle ha
linde teslim oldukları :ınlaşılıyor. 

Hunun içindir ki Alrnanyada da· 
hi bir buhran olduğu şayialarına 

inanılabilir. 

Afrika 'da askeri 
barekAt 

Ankara : 14 (a.a.) - Bardi· 
yadan so~ra Sollum'da lnı:-iliı:le· 
rin eline ~eçmiş bulunuror. lngi
lizler bu bölgede gayet planlı , 
si~temli harekette bulunmaktadırlar 

Kahire : 14 ( A. A. ) - ln 
giliz Ortoışark umumi karargahı 
tebliği : Dün Düşmanın seyyar 
kuvvetlerimize karşı arlan hava 
faaliyetine rağmen yeniden meın 

nun edici ilerlemeler kaydedilmiş 

ve düşman gerisine artan bir taz 
yik yapılmıştır . 

Solluma karşı yapılan ve bu 
yerin zaptı ile neticelenen mesud 
'hücum esnasında kaybımız yüz 
kişiden fazla olmamıştır . Dün 
bütün gün topçumuz , donanma 
mtz ve hava kuvvetlerimiz Halfa· 
ya dolaylarındaki diişman mevzi 
!erini şiddetle bombalamıştır . 

7.A "'il - Osmaniye •Uıkcr\i" 

şubesinden aldı~ım terhis te1.ke
rcmi 28 11/941 de hybettim. 
Y cni11\n\ u\n<:.a •nndC\n hü\c.mü ol· 

.,. -.6~ "' ~,.. ır.I!"\~ "' " ~'-~ 

Zirai bahisler 

Dut · ağaçlar·ı 
Yazan : Horun Onuk 
Bölge Ziraat Mıitehossısı 

G 
ölge.siııden , meyve ve 
ynpraklarından, kereste.sin 
den istifade ettitirniz 

Dut ağaçlarının lüzumsuz yere 
kesilmesinin istenmesini duymakla 
ciciden tees-;Ür duymali tayı7. . Dut 
ağacı deyip 2'eçmeyiniz . 811 ağ'a · 

cııı bize olan faycialarını ıize ha
tırlatırsam onu l.ıenden f azln seve 
cek "e koruyacaksın11 . . 

Dııt ağacı nebatatla ( Mora
se ) dendir . Es11sta iki cinsi 
vardır. Biri Beyaz Dul ( Morns 
A lba ) di~eı i Kara Dut ( Morus 
Nigrn ) dır . Kara Duta Şamdu
tu da denilir . Bundan başka 
füılkım dul çeşidi de vardır . Ak 
ve kara dutların meyvelerini seve 
seve yeriz , kuruturuz , sırasın· 

dan pekmt•z ve ~urup yapaııı .. 
Aşılı veya aşısıı. dutların yaprağı 

ile ipek böcı-ii besleriz ve böce
ğ'İn ördüA"ii kozadaki ipek iplikle 
rile en kıymetli ipt:kli mensucatı 

yapıyor ve modaya uyaruk giyi· 
niriz . 

Kerestesi sağlam ve dayanık 
lı oldıığıı için araba tekerldderini, 
ispitlerini yapar ve f aydalanırıı 
ve nihayet Çukurovamızda oldu· 
ğu gibi çardak asmalarına canlı 
bir herek , kuyu ve çeşme baş
larında , tatla ortalarında yazın 

kızgın ~·üneşine karşı bir ~ölge 
vazifesini 2'Ötdürürüz . 

Bu kadnr faydalı bir ataç 
hiç kesilir mi ? 

Bazı portaknl bahçesi · merak 
lıları bahçelerindeki bu ai'açları 
2'ölge yapıyor diye kesiyorlar . 
Bir portakal bahçesinin ortasında 

ise kesilmesi belki 1.aruıi olabilir. 
Fakat bahçe sınırında olanların 

kesilmesi asla caiz değildir . Za· 
ten meyye ağaçlarının korunması 
ve kesim işi bir kanunla tayin 
edildiğinden kesimden evvel Zi
raat dairesine müracaatla bir ra· 
por istihııal etmek şarttır ve öyle 
yapılıyor . Söziimü:t.: knçak ola
rak ağaç kesenlere dair , onlara 
hitap ediyoruz ve diyoruz ki : 
Yurdu güzelleştiren , yurddatı 
faydalandıran bu ağaçlara kıyma
yıııız , anlan seviniz , koruyunuz 
ve faydalanmaya çalışınız . Bu 
sayede ipek sanayimizin inkişafı
na da yardım etmiş olursunuz • 

TÜRKiYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

Perşenbe 15.1.1942 
7 .30 Program \'e memleket sa 

at ayarı 
7.33 Müzik : Hafif Proiram 

(Pi) 
7.45 Ajans haberleri 
8.00 Müzik : Hafif programın 

devamı (Pi) 

8.30/ 
8.45 M1izik : Programının son 

kısmı Pi 
12.30 Program ve Memleket sa 

at ayarı 
12.33 Müzik : Muhtelif şarkılar 
12.45 Ajans haberleri 
13.00 Müzik : Muhtelif şarkı ve 

türküler 

13.30/ 
14.00 Müzik : Karışık Progrum 

( Pi ) 
1 S.00 Program ve memleket sa 

at ayarı 

18.03 Miiıik : Kemenç.e ve tam 
burla saz eserleri 

18.15 Miizik : Geçit praııramt 
19.00 Konuşma : (Dertleşme sa 

ati ) 
19.15 Müzik : Piano ile caz par 

çalan (Pl) 

19.30 Memleket saat ayrın ve 
Ajans hdberleri 

19.45 Müzik : Halkevleri saati 

20.15 Radyo Gazetesi 
20.45 Müzik : Kısl\ fasıl prog 

ramı 

21.00 Ziraat takvimi 
21.1 O l\Iüıik : Kısa fasıl progra 

mının devamı 

2 ı .30 Konu~ma : Hikaye saatı 
'.llA:'> Mü1.ik : Raclyo Scn{oni or 

kestrası 

2'2.30 Memleket ~:\:ıt ayarı Ajansı 
Habtr\eti 

c ., .... ..-..... h y ....... ,., ,41,.-\~\ \ııı..l • • 
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'2.~.\>0 '< ann\ü Pruaram ve Ka 

ADANA İKİNCİ İCRA M[- 1 

MURlUGUNOAN: 
Gayri menkul malların açıh 
arhrma ilanı madde: 1 Z6 

D. No. 942-317 
Açık arttırma ile paraya çev

rilecek gayri menkulün ne oldııtu: 
Adananın zencirli mezrauında 20 
dönüm iki evlek ba~. 

Gayrimenkuliin bulunduğu 
mr.vki, mahalle.si, ıokağı numara
sı : Adananın zerıc: rli mtıraasında 
ve tapunun Şubat 339 tarih ve 47 
No . hı tapu senediyle 

Takdir olunan kıym"t: Beher 
dönümüne onheş liradır. 

Arttırmanın yapılaca~ı yer, 
gün, saat : Adana ikinci icra me
murluğunda : Birinci Aı tırması 

•!/2/942 Çarşamba günü saal 
10 - 12 de ve ikinci Artırması 
1412/942 Cumartesi giirıii saat 
10 - 12 de. 

1 - lşbu ~ayrimenkulün ;ut
tırm ı şartnamesi 141 1/942 tarihinden 
itibaren 942 317 numara ile ikinci 

lcra Dairesinin m\layyen numara· 
sında herkesin görebilmesi için 
açıktır. ilanda ya7.ıh olanlardan 
fazla malumat utmak istiyenlcr, 
işbu şartnameye ve (317) dosya 
numarasiyle meınuriyetimize mi.ira· 
caat ~tmelidir. 

2 - Arlırmıya iştiı ak için yu· 
karda yazılı kıymetin ",'~ 7,5 ni'>be· 
tinde pey akçasiyle veya milli' bir 
bankanm teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
di~er alakadarloıın ve irtifak hak· 
kı sahiplerinin srayri menkul tize· 
rindeki haklarını hususiyle fai1. ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 
ilin tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbiteleriyle birlik-
te memuriyetimize bildirmeleri ica· 
beder. Aksi halde hakları Tapu. 
siciliyle sabit oldukça satış bede· 
linin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen ıünde artırmalı 
ya iştirak edenler artırma artnaş· 
mesini okumuş ve lüzumlu malü· 
mat almış ve bunları teınamen ka
bul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen ı.aınanda 

g-ayri menkul üç defa ba~rıldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilir. 
Ancak artırma bedeli muhammen· 
kıymetin yüzde 75 şini bulmaz ve 
ya satış istiyenin alaca&ına rücham 
olan diğer alacaklılar bulunupta 
bedel bunların o gayri menkul ile 
emin edilmiş alacaklarının mecmu
undan fazlaya çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma 10 gün daha 
temdit ve onuncu gün ayni 
saatte yapılacak artıı mada be· 
deli satış istiyenin alaca~ına rüc· 

hani olan diğer alacaklıların o 
gayri menkul ile temin edilmiş &· 

lacaklan mecmuundan fazlaya çık· 
mak şartiyle, en çok artırana iha· 
le edilir. Böyle bir bedel elde edli 
mczse ihale yapılmaz. Ve satış ta· 
lebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse dcrhaİ veya 
verilen mühlet içinde parayı ver 
mezse ihale kararı f esholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek· 
lifle bulunan kimse arı.etmiş oldu· 
2u bedelle almağa razı olursa ona 
razı olmaz, veya bulunmnsa he· 
men 10 gün müddetle artırmaya 

çıkarılıp en çok artırana ihale 
edilir. iki ihnle arasındaki fark ve 
ıeçen günler için yüzde beşden 
hesap olunacak faiz ve di~er za· 
rarlar ayrıca hükme hacet kalmak-

sızın memuriyetimizce alıcıdan tab 
sil olunur. Madde (133) 

Gayri menkul Yukarıda göste· 
rilen 4 - 2 -- 942 tarihinde 
ikinci •fcra Memurlııku oda· 
sında işbu ilan ve aöslerilen 
artırma şaıtnamesi dairesinden 
a\aca~1 ilin ohmur 13815 

SEYHAN DEf TERDARll~INDAN: 
Hacı Ahmet oğlu Abdul

ganinin 936 - 937 seneleri 
kazanç vergisind~n olan 126 
lira 94 kuruş borcu için Çay· 
bahçe mcvkiinde vaki tapunun 
34 \ ta.r\h v~ l \ numarasmila 

kayıtlı 331 zerre bahçesi ilan 
tarihinden itibaren 10 gün 
müddetle 3on arltırmaya çıka· 
• -..\nnıthr. l'..\u.o-..\ıu-.n l"'>e{\,-,..U•r• 

l'fr• müracaatlart ilan olunur. 

-~-:-.. -.-................ ~~-···-.-···~···~· 
!1 ASRI SİNEMADA f: . .' Suvare Su(Jflre 

ıı a,3o Ba Akfam ı.JO ıı{ 
t Dahi büyük rejisör: ERNEST LUBIT.CH, in f( 
ı AmerikaJa en aon f•virJiği... :1 
•ı· Margaret Sullavan, James Stevart t

1 

•ı •ı' t Frang Morgan'in yarattıkları 

J
1 Aşk İ liinları f: 

ıı Nefis ve harukulade bir komedi takdim ediyor . ı 
f Kahkahalarla güldürecek hatırasını .• 
t ilelebed unutamıyaca~ınız bir film 

ıı İl3.veten : TÜRKÇE SÖZLÜ +i 
1•1 Tarzan Geliyor ı1 

' ~ 'f i Pek yakında!.. Pek yakında!.. f '. 
ı.ı . 
::; Çam sakızı kongada . !1 
·~_.-·~~~·~·-·~·-~~·-·~·-~-·-·-·~~~· 

M[RKEZ MINTAKASI TAPU sicil MUHAflZU~INDAK: 
H U D U D U · MlKTARl 

------------------------------------------------------
MEVKİi CiNSİ 

Çandıroğl u Arsa ve Ev Şarkan: Molla ve Süleyman (800) arşın 
ve dükkan vereseleri, Garben: Mehmet 

ve Süleyman Cenuben: Tari· 
kiam, Şimalen : Mustafa ve 
İbrahim vereseleri. 

Isa karısı Emine ve evlatları F erideı ve Abtlulbamit yuka
rıda evs~fı yazılı gayri menkul murisleri Mehm~t ' çavuş otlu 
Dudu. lsad:ın ·intikal suretiyle fasılasız olarak tasarrufla· 
rmda bulunduğundan senetsiz tasarrufata kıyaşqn nap)larına 
tesçilini talep '"tmişlcrdir. 

24/ 1/942 tarihine müsaciif Cumartesi günü mahallen keşif 
ve tahkikatı yapılacağından bu gayri menkulde bir hak iddia 
edenler varsa bu müddet zarfında muhafızlığımıza veyahut mez· 
kur günde muhalline gidecek olan memura ellerindeki vesaik· 
leriyle birlikte müracaatları lü~umu ilin olunur. 13813 

ı ........................ :t ......................... ı 
i . Fabrika ve · bilumum makine · f. 
f sahiplerinin nazarı dikkatine ı 
ı : 

i DEMİR İŞ İ 
ı ı ı 

: Saim Yalçıner :. 
ı .ı J Bilumum makinalar , alatı z.üraiye , motörler i · 
• tamir atelyesi • • • 
ı Her Nevi Makinalara Yerlek Parça , Pık ve Kıul döküm : 
: soğuk sıcak clcınir işleri , fire1.e, büyük küçük torna ve pilınya : 
ı işleri, elektirik kaynak işlerini teminatlı olara1' yepmıga : • • • • i PEK YAKINDA BAŞLIY ACAKTIR J 
ı ADRES: • 
ı • 
: Eıkl ııtaıyoa Barııııada f 
i Telgraf Adresi : Adana Demir İş i 
ı .................................................. ı 
. 

.NEVROZIN 
Bitin atrdarm paaıeblrldlr 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 

• 

BIB TBB KAii 

NEVROZİN 
, Bu muannid BAŞ ve DJŞ ağ'rıla
rını süratle izaleye kafidir. Ro
matizma evcaı, ıinir mafsal ve 
adele ıstırapları NEVROzlN'le 

teda'ti edilir, Müe11ir ilaç : 
N E V R O Z l N 'dir. 

NEVROZiNi TERCİH EDiNİZ 
icabında 

·r ....... ~ 
\:ı Abone ve nan 
ı ,artları 

Sene/ili ..• 1400 Kr. 
I Ayltlı . . . 125 • 

banla• \o\n \u••Y• 
mQ••c.at etm•lldtr 

. 
3 ka1e alınabilir 
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