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ORDU iÇiN YENi ~TAHSiSAT~ KABUL EDiLDi 
ı ........................ , 

1 Vişi- Roma i 
ı h b . ı i mu are esı ı 
ı ı 

1 çıkabilirmi i 
ı -- ı 
i Peten'in . askeri f 
i kuvvetleri teftişi f 

Lonra : 28 (A.A) - Britano· 
va ajansının diplomatik mu harı iri 
yauyor: 

Vichy'nin Niı:ı 'le Korsik11'nın 
tulimi hakklnda ltalyanlar tara· 
fından dün ilc:ri sllrüleıı istf'kl~ri 
• 
•çık bir aıurette reddedece~i ruu· 
bahkak rchUlmektedir. Hatti La· 
nl'in ltalyanlar Korsika veya 
Tunuı'u zapta kalkıştıkları tak 

dirde Fransız filosunu kullana· 

catını bildirerek Musolini'yi teh· 

clitettiti tahmin ediliyor. Bu boı 
bir tehdit dahi olsa manalıdır. 
F ranıız hududunda 300 bin ltal · 
Y•n •ıkerioin toplanmış olması · 

~un ıinir harbinin bir şekli olması 
ınümkündür. E;er böyle değilse 

~k yakında Niı do;usunda bir 
ltalyan ilerlemesini beklemek la · 
ıımıiır: 

lttlyanlar yürüdütü takdirde, 
l.u herhalde Almaoyanm emriyle 
Y•P-ılmaf olacaktır . Filhakika, Hit · 
lcr, bu Franıız İtalyan ıerginliği 

\ 

~leriade ~rde ~rkasancla kal 
ııaakla beraber, Fransız filosunun 
~İz.metine verilmeıi ve Fransız 
ilalerinden ve bilhassa Bizerte ile 
Dakardan faydalanmaıına müsaade 
c.tnmeıi için Vichy'yi tazyık et-
111ektedir. 

Keı.a Almanların Fransadan 
Cat'ta ve üıtüva Af rikasuıdaki 

Hır F ıanıızlara ve belki de Bel 
çik akonroıuna hücum edilmesini 
de iatedilderi sanılıyor. Cu istek · 

lf'r kabnl t>dilmediti takdirde bir 

taraftan Rommel tüwt"nleri'nin 
Tunuı'u i,ral edecekleri, öte ta· 

raftın da Muaolini'ııin Nis' Sa· 

voie ve Korıika'yı ıaptedecekleri 
bUdlrilerf'k Vichy hükumeti taıyık 
•clilmektedlr. 

Ankara: '28 (Radyo gazetesl)
ltalyanın Korıika, Niı, ve Tunuıu 
iıı•l etuıek yolundaki arzuları 
IOn haddini bulmuıtur . ltalya 

timdi Vitinlo ıadakatsizlitini or · 

taya ıürerek bu amilleri tazele · 

ınektedir. Fakat Alınanyanın bu 

\'az.iyet karıııında ne düşündü · 
tu henüz malum detildir, 

aııtapo ,eııne 
ıalllııt oldu . 

.. 

• 

• 

fi / 

Libya cephuinde harekat tekrar büyüdü. Resmimiz Afrikada müttefiklerle 
falııan hür Fran•ız aaker/,mini göateriyor. 

beraber 

PARTİDE MÜHİM 
BİR TOPLANTI 

Afrika vaziyeti 
Ankara : 28 (Radyo Gazetesi · 
Libyadaki tank muharebesi hak
kında Mihverciler sükutu ·muha· 
fua dmektedir . Vaıiyet henüı 
aydınlanmış değildir . ------·. ·-------

Parti Millettlşlmlzln Riyasetinde yapılacak 
toplantıda parti ocaklarıaın tenılkl 

Libya cephesinde timdi Al· 
mantar Gazala ve cenup bölge· 
lerinden harekete1 geçmiş bulun· 
maldftciırlar. lngiliılerin ~imdi ce· 
nup kanadında muhareb~ve giriş 
lıkleri tahmin ediliyor . Esasen 
büyük tank muharebeıi de burada 
olmaktadır . Hava muharebelerin-

ve bina ıaııatı koaa,aıacak 

ı 

Parti Müfettişimiz B . Halit Onaran 

Alakadarlardan aldığımız ma · 
lamata göre , vilayetimizde parti 
ocak teşkilatı kadrosu daralaştırıla 
cak bu suretle bazı ocaklar lai · 
vedilecektir. Diğer taraftan yeni 

teşkil edilecek ocaklar için zarif 
binalar in'a olunacaktır. Bu iş · 
)eri teıbit için dört kişilik bir ko
mite seçilmit ve bu komite çalış · 
ınaya ba,lamıştır. 

Pazarertesi günü Parti Müfet 
tifi .. iz Bay• Halit Onaranın reisli 
thıde Parti Vil&yet salonunda nıü 
him bir toplantı~ yapılacak ve bu 

toplantıda bu meseleler koııuşu · 
lacak ve seçilen heyetin yeni 
inşa edilecek ocak yerlerini teıı 
bit eden rap~ru mUı.akere oluna· 
caktır. A yııı zamanda bu sene 
için şelırimizde kaç ocak binası 
inşa etmek ve bunları nerelerde 
kurmak lazım geldiği de karar 
laştırılacaktır. . 

Amerikanın hazırladığı 

iktisadi proje 
Vaşington : 28 (A.A) - Bay 

Hal, Sovyet elçisine verilen beu 
zer bir iktisadi prof enin Çin bü· 
yük d~isine de vt'rilditini bt>y•u 
etınlşlir . 

de dokuı Mihver ıayyaresi düşU. 

rü l müştür. 

l.ondro : 28 ( a. a. )- Şim· 
di umumi dıkkati Libya C(pheıi 
çekiyoı . Tank ve uçaldar hima· 
ycsinde büyük Alman kuvvetleri 
doğuya doğru ilerlemektedir. Al
.. an ordularının Giridde hareket· 
ter yapması da ıüphe uyandır 
maktadır . 

Londra : : 28 (A.A) - Tank 
ve uçaklar himeyesinde oldukça 
mühim Alman kuvvetleri Libyaıia 
ilerliyor. Fakat henüz esas mev· 
:ıilert' varuıawıştır. 

--·------------ --- ·----
""""""""""""""" .. "" .. "" .. " ...... : 
~ Yeni bir Feribotumuza İ 
i törenle bayrak çekildi 1 
! ı • ı ı Mtır•İn : 28 ( Tü1l116~l'l muhabirinJen ) - Lima· ı 
ı nımızda bulunan Siliori Fedbot vapuruna Jün mera· ı 
ı simle ıanlı Türk bayrağı çelcilmiftir • Bu meraıimJe ı 
ı Valimizle oilayet , parti er•a ı hazır bulunmuı ue ı i m 0raıimden ıonra belediye bahçesinde bir çay ziya· ı 
ı feti ıJerilmiıtir. ı 
: 
"""""""""""""""""""""""""": 

Ankarada'ki içtimaı , 
Akao•• : 28 (Tü•k•ti•Ü Mu!.abi<ôudeu) - loı• Mü,ıeş•kl•t•n~n J_a 1 

Veli Q1erinr. yuulnn türlü bölgf'lniaıden ııt:luıiş Luluuau ı:ahirt': \öc.'r 
leri ddn Ticaret Vtkilli*inde vekillik iehi geleıılt'riııin hu:ıurıylt ılk 
top1antılarıaı yapmttlardır. _ . . 

Bu toplanblarda bakliyat faıileıioden olan bu !aı ~~h~ull~rının 
aıaaıl toplanalacatı. naııl alınacatı ve ııaııl depo edıleceğı 11hşarı uut· 
hiyette olmak üzere aörüşülo1Uttür. Toplantıya bugüıı de:- de\ttlU olun-

lllu9lur. 

Sovyct cepheaind"' kanlı savaılar deıJam tdiyor. Reımi· 
miz Sovyet 111hirlerinden '1ir köt•Yi köıtermektedir. 

Mecliste dün bazı 
mülhak bütçelerin 

müzakeresi yapıldı 
MECLİS BUG()N YiNE TOPLANACAK 
Ankarıt : 28 (RadyoGazeteal)
Büyük Millet Merliıi hu2ün saat 1 
14 ele toplanarak mülhak bütçeleri 
konuşmuŞtur. Milli Müdafaa mun· 
1snı tahıisatı oları 120,000 lirada 
kabul olunmuştur . Mtclis yarın 

saat 15 ele toplanacaktır • 

iktisat Vekilimiz. Kok kömüı Ü 

mese-lrsi haHında Mecliıte fu 
be) anatta bulunmuştur: 

iktisat Vekili Sırrı Day (Trab· 
ıon) - F.fenclim, hu cihet Bütçe 
erıcümC"ni mazbatasında tasrih 
edilmi~tir. Ga\'el mühim bir mad
de olmak itib~rile kömür fiyat
larının mümkün olursa eski fiyatta 
kalmasını ve mümkün olmaua 
yapılacak zammın umumi ha} atı 
tazy i lı.: etmiyrcek şekilde olması 

hükumetçe iltizam ed ilmektedir . 
Tekrar aı7.edcyim ld meııela, Dev- 1 

let Demir} ol!arına verilmekte O · 

lan ve yekunu 600 bin ton kadar 
olan kömüre bir miktar ıam ya-

pılsa bile •u z.am tarifelere ka. 
ti}en müessir olnııyacaktır • 

Abdurrahman Naci Demir ağ 
( Sivas ) - Bilhassa mahrukat 
meselesi için ıormuştum . Kok 
fi} atlarına bir 7.8m kabul edilmif 
midir? 

İktisat vekili Sırrı Day ( de· 
vamla ) - Aruttim . Başvekil i

miı Hükumet reisi olanık Bütçe 
encümeninde verdikleri izahatla 
kömür fiyatının tesirleri bvz.ı 

mahdut işlt>rde mahsuı olabiltce· 
fiui ifade etmişlerdi. Yani kok 
fiyatlarına zam yapılmıyaca~ını 

söylemiflerdi. 

Durak Sakarya (Gümüehane) 

- lkt:aat vekilli2'inin farkta tev

ıi edt'Cf'ii kömür ve mahrukat 

nerelerde Hlllacaktır? Bunlar her 

yerin ihtiyacına göre satılacak 

mıdır? Yoksa bir merkeıde mi 

satılacak? F.ğ'tr böyle olur'a halk 
) andı . On beş liraya tonunu ge · 

tirc-me1ler. Bunu sormak iıti.>O · 

rum. Sonra müc;aadeniıle tunu 

da ö~renmek tsti} orum ld or· 

mandan daha ataç keıi lmes•ne 

müaade edilıııcmiş nıiıiir, öyl~ söv · 

IÜ}'Orlar. 

İtalya maliye nazırı 
Budape,te : 28 (A.A) - ltal· 

yan maltye nazırı Budapeşteye 

fClmiştir. Şerefine Verilen ziya · 
fette Macar ·İtalyan dostluj'ündan, 
münasebetlerden bahıatmiftir. 

Amerika Planörcülüğü 
Vaşington : 28 (A.A ı - Ame· 

rika hükumeti 18·39 yaş arasında 
arasında plinör pilotu yetiştirmek I 
tasavvurundadır. 

Yeni cepheler 
için haz1rllk 

Litvinof Ruzveltten 
ikinci bir cephe 
açılmasını istedi 

Ankara : 28 (RedyoGazetesl)
lkinci cephe hakkrnda yeni bir 
haber yoktur. Amerika ,elleri 
büiün süallere kaçamaklı cevap· 
)ar vermetkedir. 

Stokholmden gelen haberler, 
Almanların Norveç sahilindeki 
halkı tahliye etmekte oldutu~u 
anlatıyor. 

Vaşingtor. : 28 ( A. A. ) -
Vaşingtondaki siyesi müşahitlerin 

mütalaasına göre , önümüı.deki 

bir kaç ay içinde Almanyayı ve 

Japon) aya karsı yeni cepheler 

açılması ihtimali vardır . 
Bu görüşü kuvvetlendiren 

şı>y • A mıorilcllİ ordu ve hava kuv· 

vetleri şeflerinin Londraya gelişi 

ve Birleşik milldler reiıleri ara

sında yapılmış olan ehemmiyetli 
toplantılardır . 

Reiı Rooıevelt , Amerika 

heyetlerinin Londraya gelişinin 

i1'inci bir cephe kurulecağına bir 

iıaret otu, olmadığı ıualine karta 

çok ihtirnlı davranmış , bu •e· 
yahatin harbi kar.anmak için bir-

leşik milletler arasında yeni bir 
bağ olduğunu söylemekle iktifa 
etmiftir • 

Bununla beraber Ruı-Ame· 
rikan ifbirliğinin g"itıide daha iyi 

tcşkillenmektc oldutuna dair bı
lirtiler vardır . 

Dün ö2'1eden sonra Sovyet 
Büyük elıtisı M. titvinof bir ıaat 

kadar Amerika Harich·e Naıırı 

M. Hull ile 2örüıtüktcn sonra 

beyaı. saraya aitmiı ve reiı M. 
Ruoıevcltle uıun uıarlıya konuş· 

muıtur . • 
Vaşingtonun 

alan kaynaklarına 
ıyı malumat 

göre Ruıva ile 
ehemmıyetıi Amerika arasında 

~iyasi hareketler olmak üıeredir. 

Bunu u1'.eri bir hareket takip et 
mesi tabiidir. Bu hareketin biride 

Tokyoya ve diğer Japon endüstri 
merkezlerine kartı hava taarruı

ları hazırlamak olacaktır . 

Vaşington : 28 (A.A) - Lit · 

vinof ikinci bir cephe açılmasını 

Ruzveltten iıtemittir· 

Yeni hava hatları 
yakında açılıgar 

Ankara : 28 ( Türksöztl mulıabirirıdcn ) - Devlet Hat1a Yolları 
Umum Madı1rlülı1 •on yıl içinde mevcut hatlara ek olarak Ankara
Eltizıl hattını açmıı ''' Ankara- Afqon lıatlının da açılmaıı hazırlılc· 
larını ıok lltrlelmiJIİr . 

Ankara- Antalya , Sivaı , Samsun hava hatları açılması için de 
tct/...ikler yapılmaktadır . Bu bölıeler artumda en kısa iir aamanclo sı · 
fır/erin temini için ftreken ttd6irlır alınmak (Jz~rıdir . 

• 
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Sovyet Rusyadan Röpartaj 

Rus çocukları 
Bu harp içinde 

Şehir otomatik 
f elet onu işi 

Ormanlarımızın 
gelişimi nzeselesi 

• 
•••••••••••••• 
: SEHiRli ! ı nasıl çalışıyor 

ŞAYANI DiKKAT BAJI HADİSELEI< 

P. T. T. umum müdürlüğü 

daha geniş nisbette sürat temini 
için posta, telgraf ve telefon mer
krzlerinde bir çok yenilikler yap 
mıştır. İdare merkezlr.r arasında 
tr.Jgraf muhaberelerini temin eden 
şehekcyi de y_,eni tahsisatla iılah 

etmrktedir. 

f Bir karıf topraOını f 
f bll• bof bırakmal Yiye ı 
f cek tohumları eki Kıf f 

S 
ovyet Rusyada çocuklar nasıl 
çalıtıyor? Atağıdaki satırlar· 

d irn bunu anlıy acalcsınız. 
Bir gazrtaci; bir hayli müna· 

luıfadan ıonra, bir gün ilci küçük 
kızı; Moıkov1t civarındalı:i evleıi· 
nin bagçesinde bir mabet gibi 
ıiıli tuttulclaı ı uf ık maQ'aralarını 
ona göstermelerine ikna etti. Bu 
deHğin içi ufak demir ve boy boy 
mermi ıtarçalariyle doluydu. Bun· 
lar, her gt-ce hava hücumları eı · 

naıında harekete geçen tayyare 
dafi toplarının t ehir üzerine yağ· 
dırdıQ'ı mermi parçalarıydı. 

Her aabah . bu küçük lcııla

rın ilk işleri, kollarına birer sepet 
ıeçirip civar kır ve ormanlara 

',kıeıfmalch Vaktiyle rlat çileği top· 
mdalları bu yerlerde ,;mdi dılfen 
bu mermi ve demir parçalarını 

topluyor ve evlerine tapyorlardı. 
Ellerinde bunlardan kafi dere· 

cedc birikince, bu maddeleri ye
niden mermi ve sair te,Yler yapıl 
mık Oztre ct-phane f abrilı:alarına 
aöt6rüyorlardı. Yaptıkları bu iş, 
onlara büyük bır gurur veriyordu. 
Sanki ~ ızıl orduPUn ilı:ibeti, onla 
rın biriktirrliği bu ufak maden 
parı.;alarına batlıydı. 

Bugün sovyet diyarının yüz-

Portre • • B. G1J1'TIM 

S 
on zamanlarda kend isinden 
rn çok bahsedilen adamlar
dan biri de Avustralya Baş-

vekili B. Curtindir . 

B. Curtin , Avuttralya işçi 
partiıinin lideridir . Amelelikten 
yetiımiıtir . 1885 te Avustralya
nın garbında Perth şehrinde dot 
moş , ilk tahsilini bitirdıkten son 
rı maranroı olmuştur . Çok ıe 

ki ve u19nık olduQ'u için içtimai 
areıetelere ve amele hareketleri
ne de büyük alaka göıtermiftir . 
1911 ae kercate ifçiler i birli~foin 

umumi Utibi olmuştur. 

Daha ıonra kalemi ile amtle 
hareketini kuvvetlendirmek için 
1917 de Perth şehrinde c G;rbi 
Avuıtralya işçisi > namı altında 
bir gazete kurmuıtur • Cevval 
kılemi kendisine iıçiler arasında 
tiiiyik n6fuı kazandırmıştır . Bu 
nun neticesi olarak 1924 te top· 
lınan beynelmilel amele konfe
ransında umum Avustralya işçi 
tefkilitını temsil etmittir . 1928 
de Avustralya parlimentosuna 
ffçi mebusu ıeçilmöş , bundan 
sonra her ıeçimde mebus olmuş
tur • 1934 te Avuıtralyı amele 
partisi ktndisini lider seçmi~ir. 

Curtin tam mlnasile İngilizdir. 
Amele partisinin batında bulun
makla beraber ıoıyaliıtli~e ait 
fılurleri mutedıldir . Daha ziyade 
bankaların ve maden tesisatının 

devleth-ftirilmuini istiyor • 

• Avuatralyanın iktisadi buh
ranı namile yudıQ'ı eser bu iti
daliai bir kat öahı iapat etmiştir. 
Bunun için lcapitaliıt partiler bu 
ıoıyaliıt liderinden pek korkmu· 
yoılar • 

Curtia evweloeıfotiliz dit po· 
litikasına muarııdı . Avrupadaki 
lbtillflıra hnşılmasını istemiyor 

du . Harp b11layınca Avuıtralya 
kuvvetlerinin deniz aıırı memle· 
kellere gönderilmesine de itiraz 
etmiftir , Japonya harbe ırirdildt'n 
aonra B. Curtin bugünldl duruma 
16re bir yol tutmuş , Amerika 

ile bir ittifak yapmıftır. 

lerle, binlerle çocuğu, bu iki kü 
çük kız ğibi, demir, kurşun ve 
bakır parçaları toplamakla mt ş 
guldür. Hep birlikte 9,8fl0 k ı log 
ramlık madeııf parçalar bıı ik tırmi· 
ye mrıvdff ak olan büçülc bir kasa 
banın çocukları bu havaıiisi, ma 
halli gaıetelerind~. altına §U fık 
rayı da eldiyerrk nefretmiflerdir: 

<Ey cephedeki askerler, s izin 
muvafıalc olabilmeniz iç n, bizim 
topladığımız bu nı adf'n kırpıntı 
lan fabrikalarda eriti lip ycnıden 

tank, mernı ı , tayyere yapılacak 

ve cepheye aönderileceletir> . 
Timurcuların ziraat ıahneıin· 

oynadığı rol de büyük olmuştur. 
Rusyada 1941 senesi hasadı 

her zamankinden mebzul ve be· 
reketliydi. Senelerden beri g rÜI· 
memiş bir pamuk, hububat, seb
ze ve meyve bolluğu vardı . Ge· 
9en ıene yalnız Rvazan mıntakası 
tarla ve çiftliklerinde gör üllü ola· 
rak 1C6,000 çocuk çalı~tı . Kuyibi· 
şef havaliıinde IC0,000 Sverdlov· 
ık'ta 100,000, Gorky, ve civarın· 
da 200.000 ve ilAh çocuk tarlala
ra döküldü. 

cTımurcular> her Ulrlü işe 

yaramaktadırlar, Onlar cepheye 
giden askerlerin ailelerine yardım 
ettıkieriiibi; hastahanedeki yaralı 
luı ziyaret etmekte; ordu için 
giyecek topl11makta tahliye edilen 
harp mıntakalarından getirilen ço
cuklara bakmaktadırlar. Velh11ıl 
Sovyet çocukları, anaları, b:ıba· 
lariyle b irlıkte seferber olmuş, 

vatanları içiıı çalı§maktadırlar. 

( ":'inıur çetesi> romanının mu 
harriri memleketinin çocukları a 
rasında yarattığı bu hava, yaptığı 
bu tesirden dola) ı muhakkak ki 
iftihar doymaktadır, 

~Timur> cular tabiri, Ruı li · 
ıanına yeni, ancak iki sene evvel 
girmiıt•. 1940 senesinde daha 
harp herıüı ilan edilmemişken, 
Arkadi Gaidar isminde tanınmış 
bir Sovyet muharriri cTimur çe· 
teıi > ismınde bir çocuk kitabı 
neşretmişti. Bu cTimur tarihin 
mefhur cTimurlenk>i deRil; Mos· 
kova civarında oturan 13 yaşında 
bir çocuktu. Kitabın bu küçük 
kahramanı cTimur çetesi> namile 
bir çete kuruyor ve bu suretle 
etrafına topladı~ arkadaşlarını 
kızıl orduya mensup asker ve ıu· 
bayların ailelerine yardımda bu
hinmuya teşvik ediyordu. 

O zaman çocuklar bu kitabı 
kapıı kapıf okudular. 194l ıene· 
sinde, Alman - Sovyet harbi 
çıkınca. ıovyet çocukları kitabın 
bu kahramanını hatırladılar ve 
birdenbire bir çolc yerlerde cTi · 
mur çeteleri, belirmiye başladı. 
Memleketin her tuafında; • Mas · 
k~da, bühara ve Semerhntta, 
Beykalın arka t1t1tflarında çocuk · 
lar f-'ıtiyete reçtiler. Ortaya bir 
çok Timurlar çıktı ve bunların 
her birinin emri alhnda çalışan 
çetıoler arttıltç" arttı . 

Al ı nan son terlbirler ve yapı 
lacı mukav. lt"lnle Aıık .. ıa ve lı
tarıbul sarıtrallarırıın genişletilme

si; Adana, Zonguldak, Bursa, Mer 
sin, Kozlu, Çekirg,., Afyon, Ada
paıarı, Kayrt'Sİ, lımir ve Balıke· 
sir gı bi Önemli merkezlerde } eni· 
den otomatik telefon tt-sisatı 

meydana getirilmesi kararlaftırıl

mıştır. 

Bunlardan bafka Anrlcara
lstanbul, İ•tanbul - lımir, Anka
ra - Adana, Mersin - lıkende · 
run, Ankara - Zerıguldak, An· 
kara - Kayseri - Sivas t ehirle 
ri arası münasebetlerinde hugüne 
onaran bir kaç misli daha } ük
sek ltonuşc~a imkanlarını temin 
edecek tesisatın faa1iyete geçiril
mesi de k2rar alttna alınmıştır. 

Mcıaleketın if hacmi bakımın
dan baıı ehemmiyetler gösteren 
doğu, cenup Anadolu ile fimal 
sahıl kısımlarında daha ğen •§ bir 
telefon şebekesinin kurulması da 
lüzumlu görülmektedir. İdare bu 
bakımlardan çalışmalara devam 
etmektedir. 

Türk Alman 
futbol maçı 

lstanbul : 28 ( Türlcsözü mu . 
habiı inden ) - Evvelce Ad mira 
lalıımı namı altır.ria hir Viyana 
muhtelitinin memlelcetimiıe gde
rek maçlar yapacağırıı bildirmiş

tik. Gdecek ta~ım Admira olma
yıp Almanyanın maruf oyurıcu 

!arından mütrşekkil bir muhtelit 
tir . 

Alman takımı kadrosu 14 fut 
bolcudan mürtkkeptir . içinde 7 
milli takım oyuncusu bulunmo1k· 
tadır . Gelecek oyuncular 
Deyh1e Er\'in 28 yafında Mecha· 
nilcer takımından bir defa mttlt 
takımda oynanıııtır. Neulıner Le· 
opold 26 yatında Drucker tn•· 
mından Garhart Güstav 20 ya· 
tında MaschinenschloHer takı · 
mından . Mirschitzka Josd 28 ya
tında Dicher takıınnıdan 4 (Jefa 
Viyana muhtelitinde yer ılmıttır. 
Klacel friedrich 28 yıışında Kuf · 
mann takımından 3 ldef a.- Viyıoa 

muhtelitindc yer ıl•ıftır . Henri · 
ener Franı 29 yaıında Samtaa 
ehilfe takımından 4 defa Alman 
milli takımında ve 15 defa Vi 
,-ana muhtelitihde yer almıttır . 
Malecki Edmund 28 yaşında Kaf. 
mann takımmdan 5 defa Alman 
milli takımında oynamııtır. 

Schilliııg Fraus 32 ya§ında 
Angetellter takımından 7 defa 
Viyana muhtelitinde yer almıştır. 
Bergmann ViUi 26 yaşında Kauf • 
mann takımından . Arit Villi 23 
yatında Kaufmann takımından 11 
defa Alman milli takımında yo • 

•
f için hazırlık yap ı f 
•••••••••••• 

Talebenin okul 
kitaplarının tesbiti 

Maarif vekilliği okulların ki· 
tap ihtiyacını karşılamak üzere 
fimdiden gereken tedbirleri alma· 
ya başlamııtır. 

Vekalet bütün maarif müdiir· 
Jükl.-:rine bir tamim ıöndererek 
okullar tatil edilirken talebenin 
elindeki kitapların tcabit edılme· 

sini bildirmiıtir. 

Kaymakamlar 
Arasında 

Dahiliye vekilliği kaymakam· 
tar arasında yeniden bazı deği
§iklikler yapacaktır. Buna ait ka · 
rarname projesi yüksek tasdika 
arzeeilmittir. 

Mersin ticaret müdürü 
Mcrıin: 28 (Türksözü muhabi · 

rinden) - Vili_vetimiz Ticaret 
mmtaka müdürlü~üne tayin edilen 
Trabzon mıntaka Tıcaret müdürü 
B. Sami Sayrun f"hrimiıe gelmiş 
ve vazifesine batlamıftır. 

Emniyette terfiler 
Emniyet itleri umum müdür 

lü~ü haziran ayında yapılac1k o 
lan emniyet menauplarımn terfı. 
let1 hakkım.hl hanmkt"nn• t•m•m 

lamak üzeredir . 

namıştır. Reinhard Schaletikı 26 
yaşında Tıabhler takımından 2 
defa Alll\.an milli takımında oy. 
namııtır. Zehetmeler Friedrich 20 
yaşında Friı•r.ur takımından . Ga 
uchel jost.:f 26 yaf ında 15 defa 
Alman milli takımında oynawış 

tır. Urban Adolf 2S yaşında Ms· 
ler takımından 18 dt'fa Alman 
m illl tak ımmda oynamıftır. Schal· 
ke 22 yaıında. 

Alman takımı ilk maçını CU · 

marteıi i'inü Galatasaray , ikinci 
maçını paıar Fenerbahçe ile ya. 
pacakhr. 

Galatuaray Şeref ıtadında , 
Fenerbahçe kendi sahasında oy· 
nıyacaktır. Alman takımının ge-

lecek haf ta pazar ıllnQ An karada 
bir ltnaç yarması muhtemeldir . 

Yaz ayları içinde Almanyadan 
bır terıis takımı da gelerek tenis· 
çilerimizle karıı~şacaktır . 

Gelecek Alman futbol takı 
mında aaQ'açık Malecki solaçık 
Arit santrafor Gı\Uchel ve soliç 
Urban fevkalade oyuncularıdır . 
Takım Alman beden terbiyesi di
rektörü doktor Dicm muavini 
futbol federaıyoeu baıkanı Kan· 
dry Alman futbol srciıisi Her
bergen ve Admıra lculübürıün re
iıi Glaser refakat etmektedirler . 

UZAKLARDAN HABER ================== • 
Tam alışsaydı - Güç bir iş -Afrika harekatı 

Franunın ışgııl t-diım · m ış kısmında çıkan 

ııaz.!telerde karikatürlerin ÇOQ'U ıaf~ vuıkalım , 
çekilen dırlık Üzf'rinc çizili yor • rsunlardan bir 
tanesinde karı koca falcırıın önünrle : 

- Bir sene daha sıkıntı çek'!cekliniz . 

- Ya sonra? .. 
- Sonra , alıfacalcaınız 1 .. 

Fransız kartkat6riıt , bizim rahmetli Nesreddin 
Hocanın ~thur hikAyeıinden ilham almıı olacak, 
hani fU : c Tam eçlığa ıı.ıtıydı ... ~ blklyeıi. 

••• 

Bır taraftan .Bc:rlinle Vifİnin , öte taraftan 
Moskova ile Londranın telgraflarını okudum Ye 
kar,ıl

0

a1Jtırdım . İlci tarafın tam mutabakat halinde 
oldukları bir tek hakikat bulabildim : Harkof ke· 
ıimınde fiddetli muharebeler olduğu. 

Hl"rkcain ittıfak ettiQ'i bu gerçeQ'e ulaıabilmek 
için ne kadar keçi boynuzu çitniyoruıl 

• • • 
Şimal! Afrikada bazı hareketler baflamıf 

c Nerede hareket , orada bereket > derler ama, 
nerede olursa olsun harp hareketleri bereket de· 
til • oraya kıtlık retiriyor. 

Orman umum müdürlüğü 
son bir yıl içinde önemli işler 

görmüstür. Bu arada, Saban - Ka
rabük · Karasu devlet ~letmele· 
rine bağlı 60 bin hektar orman 

amenaje edilmiş, bu suretle şim

diye kadar amenaje edilen orman 
tutarı 1,000,0CıO hektarı bulmuştur. 

Gene aynı yıl içinde valilikler 
bölge şeflikler, kasaba ve köylü 
ihtiyaçlarını karşılamak için 200 
küsur bin hektar genişliğinde ke· 
şif evrakı hazırlanmıştır. 

Sayısı 16 ya çıkan devlet or· 
man işletmeleri, dünya buhranı

nın doğurduğu zaruretler yüzün· 
den bu yıl içinde 263,836 metre 

küp tomruk istihsal etmişlerdir. 
Ayrıca köylülCTin zati ihtiyaçları 

için de 3,646 metreküp tomruk 

elde edilmiştir. Maden direQ'i is· 
tihsali io;e 59,016 metreküpe çık
mış, odun istihsali yekünu 1,442,726 
kentali ve kereste istihsali de 

28,965 metre küpü bulmuştur. 

Kömür istihsali de 35,214 ker.· 
laldir. 

• Orman kanunu, umum mü· 
dürlüğe, ormanların hududunu 
i'Cniıletmek, boş yerleri tekrar 
ağaçlandırmak, ormansız olan ve 
ve bir orman teşkil etmek istiyen 
köylüye fidan vermek maksadiy!e 
orman fidanlıklannın kurulmasa 
gibi önemli vazifeler vermiştir. 

Genel Direktörlük 938 yalındanbe· 
ri fidanlıklar kurmıya devam et
mektedir. 

Şimdiye kadar meydana ge· 
tirilmi§ olan Ankara, lzmir, Eski· 
tehir. iç t, Çankın, Antalya, EıA. 
zıt ve Sivas vıliyetleri fidanlıkla

rırıda ilk zamanlardanberi Herdeki 
' ihtiyaçlara yetectk ekim yapılmış· 

tır. Köy ve Belediyelerin fidan 
ihtiyaçları da bu f ıdanlıklardan 
parasız olarak temin edilmekte· 
dir. 

Ôt~ yandan, yurdun •taçsız 
yerlerinde yapılan aQ'açlandırma 
ve cenup havalisinde meydana 
ielirilen okaliptüs ormanlannın 
budutlan gün geçtikçe büyümek· 
tedir. 

Beden terbiyesi 
Teşkilatı 

Beden terbiyeıi umum mü· 
dürlütfinün Maarif vekillitine bıt· 
lınmaaı hakkındaki .. anun proj~ıi 
hiik6metçe Bü) ük millet mecliıi· 
ne aevkedilmiıtir. 

HAlK(YI REISUGIMOEN : 
Köycülük komitamızda açık bu 

lunan bir bAlık için 2-6-942 
nci salı giinü saat ( 18 ) de Hal· 
lcevinde seçim yapılacağından bu 
§Ubeye kayıtlı bulunan Adların 
o gün Hallcevinde hazır bulunma
ları . 

Çlltçl Blrlllbldea : 
Makine sahibi bulunan çift

çilerimiz mazot almak üzere 
elde mevcut fıçalarmı Ömer 
Başeğmez ve şeriki Ticaretha· 
nesine getirmeleri ehemmiyetle 
ilin olunur • 

ZAYi - Yuvarlık ıaain tek· 
tinde eski yazı ile (Mustafa 1316) 
ynılı güm0f mührümü 1341 yılın· 
da Resülaynda ıaip etmit ve 
Mardin valili~i vaaıtasile ilin et
tirmiştim. Lüzumuna mebni bu ' 
uki mührün hiikmü olmıdıtını 
ve yeni haıfli mühür veya imza 
lı:ullandıeımı tekrar ilin ederim. 

c 

Sabık Şirvan, ResW.yn ve 

Gülnar kaymakamı 
emekli 

Mustafa Sünb111i Baktı 

Toprak Konasu e 
Patataıla llliliı•ı 

D• wne- 1aıhk elif 111 f.aliyetile 
llbir çok bahçe sahipleri patates 

dikmiflerdir. Ziraatte her pyl 
kolaylıkla ekmek mflmkindir. Fa· 
kat her : eki&eni bakmak timar 
etmek, sulamak, ltudamak ve de.· 
şirmek için her ekU...ia y.....
ve g«:liJme şartlarını bilmek iı · 
ter. Aksi halde eldleni yetiflire· 
bilinelt ühil olama. 

Patateı dielerin, b• ebat· 
lara n ... ı Plulaca&Jaı ~itılaeleri 

lbımdır. F &kat yeni elarak bu 
iıc baılamıt olanlar kin de li· 

zım felea .. ıtmab • .,... W.rüt 
almalarına ihtiyaç vardır. 

Bu itibarla dikilmİf pateteı · 
lerin bılaı•ı sa• ehıleldt fay· 
da vardır; 

Birinci çapa - Patateılerin 
topraktan 10 15 santimetre yilk· 
ıelmif a'llan aaplarının yanlarına 
kadar topratı çapalamaktao iba· 

rettır. Filizlerin, ıürrünleria ze · 
deleamemeıiae dikkat etmelidir. 

ikinci çapa - Dallana 20 · 2S 
santimetre boylandıtı pilA.ce 
ikinci çapa yapılar. ikinci çapa 
yapılırken topratı hafifce riSvde · 
nin etrafını çıelaerek hopa clolclur· 
maaa ,apalır. Faka! topratJ derin 
iflemek zara11hdır. Zira p.tateı · 
lerin köklerini zedelem•k ihtimali 
vardır. 

Bofaz doldurme çapasında top· 
rak 15·20 ıantimetre kad'ar Hlm· 
.eklik: ile fidanın etrafını 11rmq 
olacaktır. Bu tGmaek teprak iÇtnde 
patateı yumruları yetip:oeMtW. 

ÜçilncO çap• - Bu ZA1'11ri de· 
tildir. Ancak foprak lzerinde 
yabancı otlan temiılemek ~ 
yapmahdır. 

Patateslerin ~çelr 9flllc•ya 
kadar bqb bir ıtt. ... rold•r· 
Yalnız iki defa bordo bua...oı 

ile yaprak ve dalları iMı•-kla 
haatabk relaaeıinia ... .......,. 
Bahçelerinde ıuy11 ..........,_ 
pata~int .......... fay.Wıtlar. 

Sulama, alzpçli ıu ltenll Ue 
yapılmalıdır. Fidanlar 'çlfek .,_. 

cakları zaman yalnız çlçelderlai 
koparmak faydalıdır. Pldateıler 

daha btlyük olurlar. Dalları 'hu· 
damak zarardır. 

rfJRKIYE Radyom 

ANKARA Kadyoıu 

CUMA -29.5.1942 
7.30 Proaıam ve memleket aaat 

ayan 

7 .l'l Müzik : Karirık Prqmm 
(Pi.) 

7.45 Aianı Habedıeıj 

8.00 Müeik : SenfuıMk (Pt.) 

8.lS/ 

8.30 Evin Saati. 

12.30 Proıram ve Memlelcef saat 

Ayarı 

12.33 Müzik : Oyun Hıvalan 

12.45 Ajanı Haberleıi 

13.00 
13.30/ Mbik: Şaik& v• Tlıküler. 
18.00 Prorram ve Monaleket saat 

Ayarı 

18.03 Müıik : Faaıl Heyeti • 
18.40 Müzik: Hafif Parçıter (Pi.) 
19.00 Konuıma ( Kitapsevenler 

Saati). 

19.15 Müzik : Genç Bestekarlar 
19.30 Memleket Saat Ayırı ve 

Ajanı Haberleri 
19.45 Müzik: Klasik T6rk Mhiti 
20.15 Radyo Gaeteai 
20.45 Müzik: Mahur Mllkammdan 

Şarkılar. 

21.00 Ziraal Tıkvimi. 

21.10 TemıiL 

21.45 Müıik : Radyo Salon Or· 
keıtruı. ( Violoniı& Necip 
Aşkın). 

22.30 Memleket SHt A.r-n ajanı 
Haberleri ve BorMlar 

2245/ 
22.50 Y annki Prol'ram ve 

Kapanif 



1 So~yetceph~ 

Alman 
iddiası 

Timoçenko 
azledilmiş 
.. rll ..... ,. 
aetlceıe..ıı 

165,000 Rus 
esir edilmiş 

Ankara : 28 (R•dyo Gazeteel) 
- BerUD radyoıu Timoçenkonun 
aıledilditlni bildirmif ve 165,000 
Rasan ee9r oldutunu lcaydetmiıtir. 
.Ruslarda Harkof cephesinde va
z.iyetten emin ıör&nmektedir. 

Berlin : 28 a.a. - Harkof 
meyden muharebeıi bitmif ve 
16S,OOO Sovyet uiri alınmıştır. 

Biyük herp malzemesi almmlfhr. 
Berlin: 28 ( A.A. ) - D.N.B. 

bildiriyor ; S.hı ve aayı bıkı
mmdan , hentlı bittin tiddetiyle 
devam etmekle olan Harkof mey 
dın muharebui , Alman müte· 
huaıslaıının fikrine ıöre geçen 
ytlın en büyük çevirme meydan 
muharebeleri ile kı)·aslanabilir . 
Salihiyetli Alman kaynaklarının 
mütallaaına'ıöre Harkofun cenup 
dofuıunda cereyan etmekte olın 
mubanlbede ,..,.. milyona yakın 
aıllter vardır : O meydan muha· 
rebesindeki Timoçenkonun en 
eeçkin taarruz. orduları demir bir 
kıskaç ı..;fne ahnmıftır . Bu kıta

ların hır p malı.emesi de pek 
büyüktür . 

Şimdiye kadar tahrip edilen 
ve ele ~eçirilen Rus r.ırhh birlik 
*i ıaı önünde tutulursa Sovyet 
iarhh kuvvetlerinin miktarı da 
'kol~ be•planabilir • 

lu mltallalırdan ve bu izah 
ludao anlatıhyor ki Tımoçenko 
tlltün ümitlerini , Kerç taarruıu 
ile uıuvaıi olarak yapılacak bu 
taarruıa ba~lamı1tı . Timoçenko, 
Avrupa cepheaini her ne pahası 
ne olursa olsun yarmak ve cenup 
bölreıinde Avrupa ordularının 
t.amaaunı çevitmck için elinde 
Olan biteni Kerç ve Harkofta 
toplallllflı . Fakat Almanlar daha 
9'buk davranarak Kerç hareket· 
leri ile bu pl&nın bir k&amını akim 
tlrıkdıktan eonrı Timoçeako 
biraı ıeç olarak kendisinin çev
dlmiş oldutunu anladı • Timoçe•· 
fııp Almanlara dü4ürmek istediti 
\111.atı en iyi taamı kıtalar• ile 
birlikte kendisi dOıtü . 

· YUGOSLAVYADA. 
ISY AN HAREKETi 

Bern : 28 ( a. a. ) ..... Zara ve 
Hırvatlslan bllaeleriade yapılan 
çarpıtmalarda bir çok ltalyan 
ıııkcri öldürülmüıtür. Ker.a çete
ler Zara valisini de öldürmfiıler· 
dir. 

~ze.kşe.rkt~ 
UsüprllDan•a 

Veyvel'in beyanah 
Yeniıiae : 28 (A.A) - Gene· 

Tal Vey.el Birmnya budacluaa 
1aphtı -ziyaretten Yenidelhlye 
~nmiftilr. General a-azetecilere: 

- "General Aleluandran kıta· 
lara timdi Hint hududuna gelmif 
ltulun•yor. Hindistanı istila için 
J..-191111 yapacald.,ı her fCYİ 
pibldlrtmek ! vazifesi artık dotu 
Hladiatan Ol'Cluaun• dilfer. 

M .... : 2i ( •· a. ) - J• 
pon avcıları bazı böleelere hCi· 
cumlar yapmıf, bunlardan bir kı• 

•' cSifGrilmlftilr. 

~ ................................................ ı 
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1 ACI DERE 1 
ı ı 
f Bu yıl yeni müstecir elinde f 
1 . AÇILDI 1 
İ YATAIU, YEMEKLi TEMİZ YERLER, MUTEDiL TARiFE I 
ı ı 

ı Acı dere I 
ı • ı 

1 içmesine gidiniz 1 
f Çoll memaaa kalaaall11aıı i 
ı S-10 • 14173 ı 
ı .................................................. ı 

ilan 
ADANA İNHİSARLAR BASMOOORLOGONDEN : 

1 - 32 maddeden ibaret şartnamesi mucibince. 
A - Narh, Antep, Ant"P· 'Marlı, Naraş, Antep, Antep, 

Maraş, 

B - Narh, Nizip, Nizip, Narh, Antep, Nizip, Nizip, Antep 
C - Narlı, Kilis, Kilis, Narlı, Antep. Kilis, Kilis, Antep 

D - Antep, Birecik, Birecik, Antep, Suruç, Antep, An· 

tep, Suruç, Urfa, Antep, Antep, Urfa. 
E - Fevzipaşa - • ntep, :Antep. Fevzipaşa, Fevzipaşa. 

Kilis, Kilis, Fevzipaşa, Fevzipaşa, Nizip, Nizip Fevzipaşa. 
F - Urfa, Akçakale, Akçakale, Urfa, 
J - Birecik, Karkamış, Karkamış, Birecik, 
K - Maraş, Elo~lu, Eloğlu, Maraş. Maraş, Göksün, Gök

sün, Maraş, Maraş, Andırın, Andırın: Maraş. aralarında gele
cek ve gideoek inhisa~a ait bilumum emval ve eşyanın nakliya· 

tı kapalı zarfla ve, · 
A -· Suruç, Mürşitpmar, Mürşit pmar, Suruç, 
B - Pazarcık - Pazarcık istasyonu - Pazarcık istasyonu 

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

da gelecek ve gidecek inhisara ait bilumum emval ve eşyanın 
da açık eksiltme ile 2t/S/942 tarihinden itibaren 15 gün müd· 
df!tle mahalleri itibarile ayn ayn eksiltmeye konulmuştur, 

2 - Eksiltme S Haziran 942 tarihine müsadif cuma gunu 
saat 15 de G. Antep inhisarlar Başmüdiriyetind~ müteşekkil 
Komsiyon marifetile yapılacaktır. 

3 - Nakli Taahhü• edilecek inhisara ait emval ve eşyanın 
nevi ve cins ve muhammen mikdarile Y.115 muvakkat temiaat 
akçalanmn tutarı şartnameye batlı cetvellerde gösterilmiştir. 

4 - istekliler açık eksiltme için ihale günü saat 15 e kadar 
komiıyona ve mahalleri lnhi(arlar idareıine müracaat edebile· 
cekleri gibi kapalı zarf usulile olan eksiltmeye talib olanlar da 
teklif mektuplarını ayni gün ve yata kadar k·omisyona tevdi 

edeceklerdir. 
Şu kadar ki bu ihalelere iftirak edecekler 2490 sayıla kanu· 

nun 32 - 33 üncü maddelerine harfiyen riayet şartile temi· 
nat makbuzlanm ve kanuni ikametglh ve sicilli ticarette ka· 
yıtlı olduklannı bildiren veıikalann da komiıyona vermiı bulu· 

nacaklardır. 
5 - Şartnameler bu ilanın yapıldıiı mahal inhisarlar ida-

resinden alınabilir. 29-31-2 14199 

ilan 
Seyhan p.t.t. müdürlüğünden: 
ı .- idaremiz ihtiyacı için Karaisalı kazasının Patlıcanlık Or 

manından kestirilip Seyhan nehrine en yakın iskeleden ve Sey· 
han nehri üzerinden Adanaya nakil ve 100 adedi Karaisalıda 
mütebakısı Adana istasyonunda gösteritecek mahalde teslim ve 
şartname mucibince istif edilmek şartile 770 adet 6 metrelik, 
710 adet j 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 (23920) 
lira ve muvakkat teminah 1794 liradır. 

3 - Eksiltme 10/6/942 çarşamba günü saat 16 da Seyhan 
P.T.T. Müdürlüğü bina11ndaki arthrma eksiltme komisyonunda 
yaptlacaktır. _ 

4 - Bu babtaki şartname her ıün -uaeai dahilinde- Mü-
dürlük klllem şelliğinc müracaatla görülebilir. 

5- Talipler muvakkat makbuz veya Banka t~minat. mekt~pe 
lannı ve Ticaret odalarından alınmış bu seneye aıt vesıkalarile 
2490 No. li arthrma ve eksiltme ve ihale kanunua uygun ola 
rak tanzim edecekleri teklif mektuplarım havi ka~lı zarflannı 

3 incii maddede yazılı ihale günü saat 15 e kadar ekıiltme ko

misyonuna tevdi edeceklerdir. Postada vaki gecikmeden meı'u· 
liyet latbul edilmMO 26-31-4-7 14185 
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Cevheri bucatı çiftçilerinden 

ölil Abdul111h ~k& kardcfim Ni· 
yaziyc 1940 seneıinde vermif ol
dutum VckMetname macibince 
ölü kardeşim Veli ve ölü babam 
Abdullahtan dörtte bir hieeeme 
isabet eden bihlmum arazimin 
idareıini vermiştim . lıAn tarihin
den itibaren meıkur araıime ait 
iılere kendim bakacatımdan mu
maileyh üzerindeki Vekiletna· 
memin kaldırıldıtını ilin ederim. 

14196 
Cevherli bucatı çiftçi· 
)erinden Abdullah <>21u 
Mustafa Cevheribucak 

ZAYi - Adana askerlik fU· 
besinden aldıtım terhis tcıkireai 
ile nüfus U~ıtlarımııı kaybettik . 
Yenilerini alacatımdan hükümleri 
olmad ı~ını ilin ederim 14195 

Adananın Kireç ocatı 1 
köyünden Ömer o~lu 
Zamir Ôıdemir ve Mehdi 

kıiı Ayıe Ôı.demir ------

HlllEVI REiSUMMOEH : 
Adana Halkevinde açılacak 

aile gazinosunun şartnamesi tldil 

edilmiştir. 
En mühim demirbaşlar temin 

edilecektir. Taliplerin Adana Hal
kevi Bürosuna süratle müracaat· 

ları. 1-3 14191 

Gebıllbereket 811111 
BüalıM••liemella· 
den : 1 

Osmaniyenin Karaboyunlu ma 
hallesinden Yusuf otıu:Muıtafanın 1 

tarla teıçili davasının icra kılınan 
muhakeoıeıinde: 

Osmaniyenin dış bahçe mev 
kiinde şarkın Eı filllO Ali fimalen 
Mehmet o~lu Mustafa b11ğçeleri 
garben ve cenuben yol ile mab
dat 4eku1. dônflm tarlanın mild· 
dei tarafından 20 seneyi mGtec•· 
viz bir umandan beri imar ve 
ihya edılditi mahallen yapılan 

ktfif ve dinlenen ehli vukufun beya 
nalları ile anlaıılmtş oldu~ndan 
dokuı. dönüm tarlanın medeni 
kanunun 639 maddesi mucibince 
namına tesçiline 24-4-942 tari 
hinde karar veriltfitinden bu ye· 
ı in eıbası miitaHibeye olup ol· 
madıQ-ınm illnen teblitat yapılma 

Seyhan 
Mükellefin 

1 • 1 

Her gece bütün güzide ailelerin toplandı"' 

SEVHA~ PARKINDA 
DTDiBDL 

SADİ TEK 
TITATaoıu 

9BU GECE. 

ÜÇÜZLER 
VoJoil 3 PnJe Yasan: SELAMI iZZET ...................... 

f Saat 19 dan itibaren SAZ f 
t • 21 • • VARYETE f 
t ~ 22 • • TiYATRO f ••••••••••••••••••••• 

Giriş 50-40 kuruş 4·26 
Aileler için numaralı maaalar iıtek üıerine aündüıden ayrılır. 

... 1 ....................... . 

iNHISARllR ADAll BAŞMOOORlOGOHOEM · 
Çay ve Kahve hakkında ilan 

1 - 1 /Haıiran/ 942 tarihinden itibaren Kahve ve Çay inhisar 
altına alınarak Umum Müdürlütümüzün vazifeleri meyanına ithal olun· 
muştur. 

'l - Bu maddelerin ticaretiyle iştipl edenlerle ticaret mak~adiy· 
le bu maddeleri bulunduranlar veya imalabnda iptidai madde olarak 
kullananlar Kahvehane, Gaıino, Lokanta ve Otel gibi pişitilmiş Kahve 
ve Çay satanlar memleket dahilinde ellerinde bulunan veya siparif 
edilmiı olup da yolda olan veya akreditifi açılarak sipariş yapılmış 

bulunan Kahve ve Çay mikdarlınnı ayn ayrı göstermek suretiyle 
1 Hazirandan itibaren 2 Haziran aktamma kadar bir beyanname ile 
mahalli inhisarlar idaresine bulunmayan yerlerde en yakın lnhiıarlar 
idaresine gönderilmek üzere mülkiye amirlitine bildirmej'e mecbur· 
durlar. 

3 - Beyannameler 3 nuaba üzerinden tanzim edilerek iki nuaba
sa inhisarlar idaresine tevdi edilecektir. 

4 - Halen Kahve ve Çay satışıyle iştij'al edenlerden beyanna· 
melerini vererek bu işe devam etmek isteyenler iki fotoj'rafla bera· 
ber lnh'aarlar idareıine 3/Haziran/ 942 akşamına kadar müracaatla 
alacaktan lteyiye tezkereli"ti mukabilinde iı'an ahire kadar satışa bu 
gihıkü fiyatlatla tlevam edeceklerdir. 

5 - Tel.kereler pu\ ve realmden ınualtır. 
6 -- Beyanname vermiyenlerin veya hilafı hakikat beyanname 

verenlerle 4 Hazifandan itibaren tezkeresiz ahı yapanlar hakkında 
Kahve ve Çay kanununun cezai maddeleri tatbik olunacakhr. 

29-30-31 14 ı 98 

sana ve hükmün teblipt t0nunda 

kcabi katiyet edecetinden bu İl 

hakkında bir itiraı.ları olanların 

Cebelibereket Sulh Hukuk Mah
kemeıi 2l2-111 sayılı doıyaya 

müracaatları ilin olur ur. 14194 
$ 

Defterdarlığından : 
Verırinin nevi 

Adı soy adı işi Mahallesi Iradı Kazanç Buhran F. Z. z. c. 
L. K. H. N. Sene Hayvan L. K. L. K. L. K. L. K. 

Mehmet otlu Toptan seb· 
lbrahim zeci lucak 375 00 230 938 70 28 14 06 o 00 12 6S 

lbr;thim ve 
Haıim Kebapçı Karşıyaka 20 00 39 > 2 31 46 " Yusuf Aysan Ziraat alalı 

' radyo ve 
satışı Hammaliye 30 ()() 18 > 4 34 o 17 

Artin Cebi- Diş imal· 
delik cısı Bucak 15 00 254 > 6 75 1 35 3 37 ı 72 

Rıza beyzade Kahveci . SucuZ ıso 00 28 • 15 53 3 11 7 76 3 96 

Cabbar Savaş Bakkal Misis 20 40 938 97 19 17 

> > > > 20 40 > S03 101 604 

Kadir ve 
Mustafa > > 40 46 > 940 188 169 

> > > > 40 > > 226 4~ 41 

Hüseyin otJu 
Mehmet Ali > Cihadiye 10 1 939 40 8 48 

Turantq Kurtuluf 1 Etek 14 941 10 

Kadir Karaman Sucu zade 1 At 103 > 10 

Antepli Ahmet 
Ata ban tcarşıyaka 1 Eşek 124 > 10 

Antepli Mehmet 10 
Köseotlu > 1 At 121 

Kilisli Dehan 
Katırcılar Merkez 3 Eıek 1 , 30 

Kilisli Hamit Arslan > 2 > 2 , 20 

> Huan Çiçek > 3 > 3 > 30 

> Ahmet Samancılar > 3 > 4 » 30 

> Rahim Çiçek > 3 > 5 » JO 

> Ahmet Gülmez Çınarlı 2 At 64 > 20 

Koıanh Heseyin 10 
Köse . Merkn 1 Eşek ' • 
Habip Güner Kıpah çarşı ıo· 00 1 60 32 ao 

60 00 > l2 90 4 58 11 45 
Osman Fikirci Karşı yaka 

Yukında adları yazılı mükelleflerin bulunduklan mahalleri terk etmeleri hasebiyle namlanna tarh 
olunan verrilere ait ihbar~ameler teblit edilememiştir. 3692 sayıh kanun mucibince teblij' yerine reç· 
mek ilıere illn olunur. 14197 

• 
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Gazete ve Matbaası 1 

IUYUCULIRIHA OOHUHIH HER URA-1 
fllOl YIU BULAN HADİSELERİ GONO 60-Türksözü 

Gazetesi 
1 • • Kitap, meom•a, çell, ltDet, anı, 
• plb, llarlta, 110.... • ...... 

lllerllll TlrlllJltl• ••woat mat· 
llaalara rellaltet eder dertoede 
tall we ılratle elde• f*arua. 

Türksözü 
Matbaası 

Türksözü Cilt Kısmı 
SllLIM. TEMiZ. ZllW CiLT ISlERiHIZI IHCll T0İIS8ZO 

TOllYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
llurulu• lerihl : t888 

S.maye•i : !00.000.000 Tiirlı Lira•• 

Şube ve •Jant adedi ı 265 

Zirai ve ticarf her nevi banka moameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tuarruf hesaplar.na e11 

aı SO 1irua bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ite 
qatıdaJd pJAna rörc illramiye dal•lacakbr. 

4 

4 
Adet 

• 
1000 
500 

Urabk 

4 2~ 1000 
40 ıoo .. 4000 

,()( 50 •• sooo 

Un 
.. 
.. 
.. 
•• 

• 

1 • • 1 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

28 - 5 - 1941 

CiNSi 
K LD FIAT. 
~az En çok 
K. S. K. S. -----

Koza 1 00.00 l 00,00 
Klevland Ç.:_ _ _ 1, 00,00 
Klevland l 00,0<• 00,00 
Klevland il 00,00 1 00,00 
M. Parla 00,0C 00,08 
P. Temizı 00,00 00,00 
Kapunalı 

Y. Çifidi ı 00,00 
K. Çifidi O,ÖÖ 

-Susam-- -o]O 
Butday yerli 00,0 0,00 1 
i\rpa- - 0,00 ' 0,00 

- - 1 Yulaf 0,00 0,00 

::o-

Seı bem l>aYiz Kurları 
DOLAR 

Alış 

Satış 

129.20 
132.20 '. 

STERLiN 
hholaı bedelleri ( mal ı •· 
d•li ) primli sotıs 
Tıirklyeden 96nderllen nov• 749 
lun bedelleri 
lhroç edilen mol bedelleri 728 
olarak gelen 06vlılerln olıı 

kuru 
Yardım ve ıeyyohlora ve• 728 
s.alr• l<:lrı 9f'l4tn d6vlılerlft 

olıı kuru 
Primsiz sohı ( Tohıll mas· !24 
rallan vesaire ) 
Primsiz alıı Kuru 

'Z , azn= 
ı 

™·-- - - -

520 

Umumi Neşriyat Müdü~ü: 

lıtJ '10 ,. 4800 n 

160 " 20 " 320!• .. 
tedbir evini7.de birkaç GRtP.N bulundumıak olmalıdır. 

DIKKA T : Heaaplanndaki paralar bir sene içinde 5(j 
liradan qaj1 dütmiyenlere ikramiye çllcbj1 takdirde yüsde 
20 ~uile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - EylOI, 11 Birincikioun .. 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çeli:ilecektir. 

Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 
yormadan ıatırapları dindirir. 

Luzumuncb& ıünde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınmıı 

1 

il 

a 

1
. her yerde pullu kutulanm ısrarla isteyiniz. 

••••••••••••~-==-amau .. ~Kıııss:s:ılldll 

itan 
lnhiıarlar Adana Başmüdürlüğünden: 

1- inhisarlar Ceyhan idaresi Anbarlariyle Şimeadifer iatu• 
yonu arasmd .. tahminen (250) ve Yumurtalık idarf'Iİ .... n 
arasında tahminen (50) ton tuzdan gayri maddelerin nakli . iti 
Adana Basmüdürlüğüyle Ceyhan Baş Memurlutunda mevcut 
şartnamesi mucibince mukavele akdi taribinden bir ıene IJlÜd· 
detle muteber olmak üzere açık eksiltmeye kon\llmuıtur • 

2- Eksiltme 6/6/942 tarihine raslayan pazartesi ıünij uat 

14 de lnhi~arlar Ceyhan Baş Memurluğu binuında yapılacaktır. 
:i- Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak İltiyenler 

Adana ve Ceyhan idarelerine müracnt etmelidir. 
4- Eksiltmeye iştirak edecekler muhammen bedeli' '9 7,5 

güven parasını eksiltmeye iştirakten evvel makbuz mukabilinde 
idare veznesine yahrıııahdırlar. 15-24-30 14143 

NEVROZI 
Bitin alrdarm paueldrltll' 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
818 Tlll SQI 

NEVROZiN 
iu muannid BAŞ ve Diş atrala
nnı ıüratle izaleye kafidir. Ro
natiııma evcaı. ıinir mıfıal ve 
'dele 11tırapları NEVROZIN'le 

tedni edilir, Müe11ir illç : 

N E V R O Z l N ' dir. 

NEVROZiNi TEii ElllU 
lcahınJa pnlle 3 lıaı• alınahillr 

• 
RADYOLIN 
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DGKTOa 1 -

Muza/fer Lokman· 
Bergla llat ........ 

• ....... 11.~ .. ·~·'· 
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