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Türk • Bulgar 
Konuşmalar 

ZIJalet werdl 
Ankara : 30 (Türksöıü Muha

birirıden) - Birkaç gündenberi 
ıehrimizde bulunan Bulıar şimen
difer heyetiyle alakadar Vekaletler 
araaında müıakerrler devam et· 
mektedir. Bu müıakcrelerin mev· 
zuunu Haziranın 10 veya 15 inde 
açılacak olan Avrupa hattına ait 
tarife ve miifterek gar meselesi 
trıkil etmekledi!. Bulrar heyetine 
~urün Ankara Palasla Hariciye 
Vekilimiz tarafından bir ziyafet 
verilm.ittir. 

ORDUMUZU 
OV.ERKEN •.• 

Falih Rıllıı Atay 

Y 
almı .bu vatanan, ve yalmı. bu 
vatan türklütünün hayat, hak 
ve hürrjyet dAvasını güden 

~9'!'82. ve ~rmaz bir politika, 
ve ancık bu politikayı zafere ulaş· 
tırmık için, 11nu· boylarmdı, her 
türlü tehlibye kırıı nöbet tutan 
yitit, kararla vt: tetikte bir ordu: 
bütıe konuşmalarının sonunda 

.,...._. ~ lfte W 
•"'-iNı 'ilefa a• ,.... tut-
tular ve bu orduyu, yeniden can 
sevper4&e selirialadalar. 

Biiim halkım•z. vazife saati ıe-
iditi zaman kendi utrunda hiç bir 
f edeklrlıtı kıskanmıyan ukerinden 
elinden ırelebilecek hiç bir şeyi 
esirıemeı. 'Bizim halkımız, bin 
rün4ür kan ve ateı içinde çalka· 
nan, nice millctltrin 61ü• kahm 
faciasa oynanan, katbltt'de insanbk 
duyplannan kaskatı dondutu. 
bentaparbtm, hiylenin, hırstn ve 
zülmün köpük tertiyerek yarıttıtı 
kıdan rötGsltrinin deşilditi ve 
çocukların parçalandıtı bu kızıl 
cehennemde, hakkı kuvvete ve 
kuvveti hakka dayayarak, dimdik 
her türlü imtihanlan karşılamak 
iradesinden ve azminden başka, 
hayat ve hürriyetin hiç bir inancısı 
olmadıtını bilir. Biz ne zayıfların 
pefini kovalayan fı"'8t avcı!\ıyıı.: 

ne de ıa)'ıf vurucul:mn, boynu 
bükük, bayra~ı tesı;m avı olmak 
niyetindeyiz. Harbe firmekte hiç 
bir zaman •menfaat bulmadık; harp 
biıi içine almakta menfaat gör
medik'çe, vatln çocuklarının bir 
damla kantnı harcıyacak değiliz. 
Bunun aksi varmış, ıbi olurmuş 
rlbi . dil altından konupnlar ve 
elalt~ndan yazanlar, Türk milletini 
bilmiyenler anlamıyanlar, h~le . ~~ 
milletin yüretinde ise kendıl~rı ıçın 
fÜphe ve nefretten batk.a b~r ~y 
bulamıy'1mlardır. Bu vatan turklu· 
pne kartı suykutı olmayan her-
kes, bize inanabilir. 
Ordumuı. bizim için mukaddes bir 

ıOerW • bet -~, ... , 

Vergi-······• 
ı 

r····Zamlannı 
ı; l'evk• lld• Jaaıyetler ı 
f t1e•palJI• v.,..ııer• J•· f 
f •••ler ha'11Und•· f 
f ki kanun d Un vlllyet• t 
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Memleketimiz 
ve Avrupa 

Peıter LIOJll'ID ltlıı 
dair bir raıı11 

Budapefte : 30 (A.A) - Ma
car ejanıı bildiriyor: 

Pt'lter I.loyd gazett'sİ 21 Ma, 
)'ııı tarihli nüıha11ndı c:Türkiye ve 
Avrupa ıo başlıklı başmakalesinde 

Kemal Atatür"'ün yarattıtı yeni 
Türkiyeden bahsedertk şöyle di-
yor: 

Türle Milletinin tarihi rolünün 
ıonı erdi!i hakkında Avrupada 
umumi ve yanlış bir dütüncenin 
hüküm ıürd6tü devir üzerinden 
henüz çok zaman gcçmiı değil· 
dir. Bu yınlıı dütilnüş, çökmekle 
olan Osmanlı lrrpıratorluğu kuv · 
vctlerinin arkaıında giılcnen Tfü k 
Milletinin hayati enerjisini farlce· 
demiyen sathi bir muhahmeden 
ileıi geliyordu. 

Bu ıı"t kuvvetler Türk milli 
ruhurıun' derinliklerinde yaşıyordu. 

lıletilmemiı olan bu kuvvetleri mey· 
rlına çıkaı mık için kuvvetli bir 
imanı ve çok }'Okaek bir dehaya 
ihtiyaç vaı dı. Bu yaratıcı hare it et 
Türlı.iye ve Avrupa tarihinde Ke
mal Atatürlı!ün edına r.hediyen 
batlı kalacaktır. Türlt Milletini 
Asya} t uykusunnın uyanılırıp onu 
ten:kki yoluna ıevlcetmclt lüzum 
ve imlıAnını k8vrıyan Atatiirlı: ol
muıtur. 86yük Şef, aynı zamanda 
hu \Jn lnn o ru·u • I• A ••• •·--1- -- .. ı • 
tıkamet i ni takibedebilece21ni de 
idrak clmitti. Avrupa medeniye · 
tine katılmak ıayesini hedef tutan 

Ziraat Vekaletinin teşebbüsleri 1 ~:~:.~'~:~~~~~·:~d~::..~~~:!~:: 
------ hAları ve azimleri 11yeıinde tım 

Çag ekim sahası 
çok genişligecek 

Ankara : 30 ( Tlrlaıazi mu 
babirinden ) - Ziraat Vekilliti 
çay iıtihaalioin arttırılması için 
}'eniden 6aemli tedl.irler almı' , 
çay ziraati yapanlara yıllardan· 
IMri yaptıtı yardımları genişld· 
mittir. Çay ı.iraati yapanlara eı· 
kisinden d11ha fazla p11raaız çay 

Afrika harekatı 

Toltraıaa zaltb 
ımellal aımaaıar 
1erlae getırımedl 

Ankara : 30 [ Radyo B•· 
zeteal ) - Almanlar Libyada 
büyük bir taarruz başladığını söy
lemeyor. Fakat Roma bu hadiseyi 
teyit ediyor. Anlaşılıyor ki Alman· 
lar bu muharebenin mihver lehine 
gelişmesine intizardadır. Bir lngi· 
liz askerinin ifadesine göre, Al · 
ınanlar Çarşamba günü Tobru~u 
alacaklarını iimil ediyorlardı . 

Bu harekata lngilizler yanın· 
da Hür Fransı7. kuvvctleride işti· 
rik rtmekledir. 

Tobruk cenubunda, Eladende 
ve Tobruk cenup batısında lıha· 
şimde olmak üzere Libya hare
katı üç noktada toplanmaktadır. 

inhisar maddelerine 

fidanları verilmektedir . 
Ayrıca, rene ekim ıahalartDID 

ıeni,lemeıi maluadile , çay bah · 
Çeleri kurmak istiyenlere avaaı 

teklinde para yardımı yapılmak· 
tadır. Çiftçi, alacatı avanıı, eb· 
ceti ve yetiıtireceti çayla ide• 
yecektir • Ziraat Vekillitinin bu 
yardımlarile çay ekilen aaha lS,000 
dönüme çıkarılwı,tır • 

Bir çok maddeler araıında 
çayın da hariçten getirtilmcıinin 

kolay olmadıtı •u zamanda faala 
iıtihıal için yapılan bu çalıtma 
lardan faydalı ve önemli ıoauç· 
lar el.le edilmekte.lir • 

zafer elde edilmittir . 
Atatürlt 'ün yarattıtı ve arlta

daılarının devam .etti eıcr aadece 
maddi bir uer detildir. 

Atatürk tarihi vaıif esine bat· 
larken ilk ifinin Tilrk Mılletini 
uy.andırma. olduiunu ltabul et
mit bulunuyordu. Ruhunda Türk 
Milletinin idealini yaıatan kl'dın 
ve erlı:ek Türk gençliiidir ki Av· 
rupa'ya Atatilrk'ün büyüklütünil 
tınıtmı~tır. 

Atıtüık'ün ölilmünden ıonra, 

onun yaratıcı eserine devam et· 
mck vaıifesiııi liyahtli haldi bu
&ün~ü Cumhurreiıi Qıerine almıı· 
tır. Şimdi Türkiyenin haıında bu
lunan adam, bir aıker ve devlet 
"damı ııfatiyle, Atatürk'un ve<li
asuıı yeni kıymetlerle z.enainleı· 
tirmek yükünü üzerine almış bu
lunuyor. 

cGerlal J llacü aartahl 

• 

f .... llllalunmu• tur. Yeni i 
f z•mlar Hnlrwntten Hlll•· 
t ren tattal.k edll•c• ktlr. ı 

•••••••••••••• 

zam olmıyacak 
Ankara: 30 (Radyo Gazeteal)
lnhiıarlar Vekilimiz mecliıte bir 
aüale cevaben vaki beyanatında 
inhiMr .maddelerine yeniden zam 
yapılmıyacaQ'ım bildirmiftir . 

TECRÜBE ÇOK 
lYi YAPILDI 

Şehrimizde dün gece saat 20,55 de pasif korunma tecrübeıi ya· 
pılmııtır. Bu dakikada bütün tebirde ışıklar sönmüş ve yollarda na 
kil vasıtalarının ve şehir balkının hareketi durmuştur . Elli dakika 
kadar devam eden hu . tecrübe muvaffakıyetle neticelenmiştir . Vali 
Vekilinden aldıj'ımız mah1mata göre;yapılan teftİf çok memnuniyet 
vericidir. Halkımızın bu işte gösterdiği ciddi alaka kayda şayandır . 

Yalnız, bundan evvel yapılan tecrübeler münasebetile yaı.dıtı 

mızı bu veıile ile yine tekrarlamak lazımdır ki , alarmı vermek için 
yalmz saat kulesindeki Canavar düdüğü kifi değildir . Şehirdeki Bü· 
tün fabrika ve şimendifer düdükleri harekete geçmelidirler. Veyahut 
şehrin müteaddit yerlerine Canavar düdükleri koymalıdır. Gerçi diln 
gece ıaat kulesindeki Canavar düdütünün sesi fehrin her tarafından 
işitilmiftir . Fakat gündüzleri veyahut derin bir uyku saatında bu dil
dük füpheaiz ki kifi ıelmez . 

Mebus 

Bugün saat onda şehrimiz 
halk partisi salonunda olacaK 
Cumhuriyet Halk Partisi nıer- \ 

kezinin dün mebus namı.etlerini 
ilan ettiği mclümdur . Açık bulu
nan Seyhan mabuılu~u için de 
Bay Ahmet Kudıi Tecer namzet 
rö.terilmif bulunuyor. Bupn ikin
ci mOnlibler fchrimiz Cumhuri-

yet Halk Partisi Vilayet idare He• 

yeti salonunda [(aa,l 10 da) top· 
lanarak seçim için reylerini kulla· 

naca\dırdır. Yeni Mebuılarımız.ın 

yırın ilin edilmeli pek mnh
temeldir . 

""""""""""""""""""""""""""ı 
ı ı 

1 iaşe Belgeleri i 
ı · pek yakında İ 
1 teVzi ediliyor 1 
ı ı 
ı"""""""" •• 

lcabederse 

&merlllablar 
rruıaJa 111r · 
çıllıı 1apacall 

• Ankara : 3t ( Türktöıü mu 
ı habirinden ) - iaşe Müıteşarhjı. 

iaşe itlerinin iyi bir düıenle yü• 
rümeıi için halka detıtı&mak üae· 
re < laşe Belıeleri > har.ırlam•f· 
tır . Bu belgeler nafus hüviyet 
kağıdı yerine de geçecektir • 
Vatandaşlar ekmek karnelerini de 
~iştiıirlerken bu belgelerle milra 
cıat edeceklerdir . Pelt yakında 
halka daj'ıtılmaıına batlınacak 
olan iaşe belgelerinin , diQ'er ih· 
tiyaç maddelerinin tedarikinde 
de önemli faydaları olacaktır. 

Ankara : 30 (Radyo G~zeteal)
General Marşal icabında Ame

rikan askerlerinin Fransaya çıka 
catını beyan etmiştir. 

Bir İtalyan ayan 
A 

azaıının raporu 
Roma : BO ( A. A. ) - Ayan 

aıAıı Salata verditi bir raporda 
yeni niı.amın Avrupıda daha şim· 
diden başladıA-ını , Akdeniz.in Ak 
deniz milletlerinin oldutunu kay. 
detmiş ltalyan mcnf ıatlcrini anlat 

mııtır . 

Gnetelerde ekmek karnete• 
rinin kaybolduğu hakkındaki ilh· 
laı totalmıştır . Bu kayıpların 
do~ru olup olmadığı da belli de 
ğildir . laıe MüıteşarlıR-ı , 
durumun önüne geçici tedbirler 
almıştır . Yeni c late Belıeleri 
karne kayıplarının da ark .. n 
lt~ııecelttir . 



31 Mayıs 1942 

1 Günün meşhur adanılan 1 

Mrş. Timoçenko 
--...:...---·. -------

ASKERi VE SiY ASI SAHADAKİ HAYA Ti 
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ti 
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1941 ıenesinde Sevyet • Al 
man harbi baıladıktan ima bir 
mliddet sonra, sovyet ordusu 
yülseJ,; lumandası üç losma a)' 
rılmıştı. Bu uada Timoç~nkonun 

ismi ilk defa dünya matbualına 

•~•etmişti, Büiün ise Timoçenko 
ordularını Har kof kapıların• da · 
yanmış bulu.) oruz. 

Gösterişli bir vücuda malik 
olan Tfmocenko, kumanda etme· 
sini, ders vermC"ıini ve yalnıı su 
bıylarla deiil, fakat maiyetindeki 
11kerlerle de aıl.:adaş olmasını 

bilen bir. adımdır. 
Geçen sene yapılan manev· 

rılar esnasında l.:ıı.ıl orciu kuman · 
danı sıfati} le Timo.çenkonun söy. 

11 

;> 

llediii ıu söıler; bu kumand11nın 
modern harp takti~i hakkındaki 
fakirlerini aö termck itıbt!riyle bil· 
hassa enteresandır. 

. .. 

ıc <Bir ordurıun bölük, tabur 
ve alıylarının ycliftirilmtsinde 
aöıterilen itina o ordunun kuvve· 
tinin temelin• tt'şkil ec1er. Bu nok
tı) a bilhassa diHat etmC"lidir. 
Ordu taliminde en }Ük-ıcL derece 
ancalr: ukeri makine} i teşkil eden 
her uıvun, her unsurun bir saat 
katiyetl ve do~r uluii) le hareket 
cdebildi~i ıaman elde edilir. 

t 

n 

u 

T • cE.r ve kumandanlarımııın 

l ~eaarctlerindcn, vatana sadakat . 
terinden ıerre kadar tüphe etmİ· 
yonıoı. F•kal bu meıi}dlert; a· 

a , ıimkir ve k.att bir Hkcıi talim 

1 
ı ilive edilmelidir ki, onlar; bugü· 

nün karııık harp tcknitine göre 
ıı dövüımenin bir uıtası olabllıinlerl 

Orducfa ıiyaıi malumatın tbem 
e mi yeti de qıühimdir. Ordunun 

e~ç~~J?.i .. J~- O~T.a~~~ı~:- ~~-renme!; 
renmckte devam t'tmek ve ö~ret· 

e mclı.l., 

d Mareşal Tımo.;enkenun tecı ü 
e heleri ~adt.ce Sovyel ordusuoa 
< hb dcğildır. O avrupa~a bulun
. i 

Fabrika: ve matbaala-
rın kazanç vergileti 

Fabrika ve matbaaların 1942 
r mtli yılı içinrlc tabi olacakları 

ı ~ aa,aari kuanç verg 'ıi nisbetleri 
lcrı vekilleri heyetince kabul e · 

1 •ı 

1 

dilmittir. T.-ıvıki sanayi kanunu 
ile birinci ıınıf sa~ ılan mü~111ese

lerin maktu vergiı.i 100, müteha· 
vil verıisi 3, ııisbt vergisi l üzde 

lı J 

bt1, ikinci sınıfların maktu veıgi 
ti 

ıi 90, mütehavvıl vcrgisı 2,70, ni•· 
a bl verriıi .) ilıde 4.~u. üçü11cü ıSı · 
8 

nıfların makUJ ver,giıi 80, müte· 
havvil veıiisi 2,40, niıbı vergisi 

e 
tı yüıde 4, dördüncü ıınıfl\ı ın mak-

tu veriİIİ 70, mütehavvil vergiııi 

ıl 2.10, niıbi veı~iııi yüırle 2,50, 
dlSrdünr.ü ıınıfhın aşaRı olanların 

auıkt~ vcrii•i 60, mütehavvil nr· 
aiıi 1,80, nisbi ver2iıi yüıde 3 
tür. 

T rfvıki aana.> ı kanunundan 
o 

istif adc r.lmiyrrı müts'!lt selerde 

muş, bır çok orduları ya\"ndan 
tetkik etm'ştir. Bu müşahedelerirı · 
den istifade ettiği de muhakkak· 
tır. F'aL:at o başka yerlerde gör. 
diiğüne kendi fıl..iılerirıi de ilave 
ederek ort&)8 yeni usuller, çıka· 

·ran bir adamdır. 

Timoçenkonun yukarıki söz. 
!erinde ne kadar haklı olduğunu, 
uzağı ne kadar iyi görebildiğini 
bugün biıc vakalar iıbat ediyor. 
Hakiıcaten l..ızıl ordunun, arka ile 

alakaları kesilen tn küçük cüıü
leri bile, bozguna uğ-ramamıtkta, 

bü}ük bir meluretle düşmanın 
motöriıe kıtalarına, tank bölük
lerine icar fi koyabilmektedirler. 

Sem.> on K. T4moçcnko, Sov
yet hükümctiııiıı askeı i ve siyasi 
sahnedeki c'ij r bir çok liderle• i 
fibi oldul..~·a fenç bir } &$ta, he· 

nüı. 47 yaşındadır. O 1895 sene 
sindC", Besarabyada Furmanko 
köyünde hır çiftlıktc doğ'du; 1915 
ıenesinde Çarlık ordusuna girdi . 

1917 ihtil5.llinin ili.; günlerinde Ti· 
moçenko fııltaaiyle hirliltte Sov· 
yellere iltihak etli. 1919 ıcntsin

de ihtilal hitip de lm.ılorrlu kurut 
du2u zaman Timoçcrıl..o\ u dd u
nutmadılar. Askeri görüş ve kabi· 

liyeti yüksek olan Timkçenko aı 
ıamarıda itibar kazandı ve gittik· 
çe daha ~ ükıek mevkilere çı\ı.tı . 

1935 Eylülünden, 1937 Hdıi
rarıına kadar Kicf askeri mınta· 
luı ikinci kumındanlı~ında bıı · 
luodu. 1937 haziranından, Eylülü· 
ııe kadar $imali kafkasya askeri 

mıntıtkıısı kumandanlığını; 1937 
E}'lülünden 1938 Şubatına kadar 
ı,.tMLnf ıu\,,.,\ punlAl.&!11 kı.tmıın· 
darılıgmı: 11/38 .;;>Ubal ınıları ıtıharr n 
de Kit f lıususi a!lkeıi mıntakası 

kunıaudanlığını yaptı Haı p patla 
mu.den evvrl de bütün kııı!ordu 
rıun kumandanlığına getirildi. 

Tımoçerı~o ht'nı Sovyet sos· 
yalıst cümhuriyetlcri }~ksek !C'ŞU 

ra> sında atadır. Ve şu dakikada 

o ismi ağızl~rda dolaşan; siya~i 

veziyet üzerinde bü) ük trsirleri 
olacak olan Harl-of ukeri haralce
tini idare eden adamdır. 

A 
nne, bu kelimeleri söylerken 
karı•sındaki ad•m kadar ken· 

disi de hlly reUt>r içinde kal 
mııh Fakat , diter taraftan bir 
ŞE>yin daha f ark111a varwışh : 

Ne bahasına olursa olsun bu 
kö.şke sahip .olrnak için duydufcu 
istek 1&ptedilmeı bir ibtirlli ha 
lini almıfb • 

Takdis dC"rcct-ııinJe Liı a.laka 
il~ La~lı olJu&u bu eve bu kil:i · 
ah herifiıı , &ahi)I olal·aQ'ını dü · 
şünwek LitC' ouu kendindt"n ~e · 
çiriyorJu . 

ı tt şvilLi aanayi lanuounun ikinciıi • 
il 

maddesine göre taınifc tab i tulu· 

- Gidip bebt"klerinizle oy · 
nasanı:ı daha iyi tdenioiz Mat · 
mazel . iş kadını oynamak rolün· 
den vazgeçiniz Ve sonra, bil bas · 
sa, başkalarının sahip olmaia oi· 
yet ettiti ve karar verdiği bir 
mala da göz koywağ'a yelten · 
meyiniz .. 

ll lırık yukardıki tasnife göre as· 
ıar i vcı fİlcr mükellef olacaklardır. 

8 

a Alman takımı 

e memleketimizde 
• 

a Edirne: 30 - lstanbul ve 
·ı Ankarada maçlar yapmak üzere 
a bir .almın futbol takımı bugün 

tehrimiıc gelmi$tir. Bölge adına 
futbol ı1jını ve iki sporcumuıla 

r Ütanbul alman ko'oniıi adına al· 
man mektebi!proft'sörlerinden bir 

: ut ve mihmandar Vamık Gezen 
a tar.alından Kapıkulede icar şılaoan 
ıl b1ı1 kafılenin baJında alman spor 

tetkilitı reisi ,Pr. Karldim bulun. 
1 ma,ktadır. Kafıle ıchrin görülecek 
ıı yerlerini reıdikten sonra Babae,s· 
r. kb'e hareket etmiştir; Oradan da 

ı > bu 11lıahki trene takılacak hususi 
a vaıonla İ•tanbulı ırideceklcrdir. 
1 

- Ya öyle ıni? Ben de size 
funu arz.deyim ki,bi1,Jeffle bera· 
her bu kö$kü satın almayı sizden 
çok evvel düşünmüş ve karar 
vermiş bulunuyoruL . 

- Hi 1 Demek ışın içind~ 

bir de Jeff var .. Dotrusu bu işi 
hal için kafi bir sebeptir. Bunun· 
la beraLer Matmazel , tekrar ih · 

tar ederim ki, bu köşkü dünya· 
nın alhnı mukabilinde de olsa 
başka birisine terkedemem • Bil · 
hassa onıın bir bal ayı yuvası ol· 
masına tahammülüm yoktur. 

Bunun üzerine Anne müs · 
tehzi bir gülüşle : 

- Demek ki Mösyö Bal ayın• 
dan hoşlanmıyorlar 1 

- Bal ayı ve izdivaç .. Bu ild 

TORKSOZO 

i , HAB __ RLER 
Halkevimizde 
diploma töreni 

Halk köy halle dershaneleri 
ve J.urslar L:omit~~i tarafından açı

hın daktilo kıırıu bitmiş olrluğun· 

dan imtıhanlar yapılmış ve kurı 
mezunlar ıııa dün saat 18 de ev 
salonunda diplomaları töreıılc ve· 
rilnıiştir. 

Pamuk tarlalarında 
haşaratla mücadele 
Biıe haber verildiğine göre, 

Dörtyolda pamuk tarlalarında L:a
raderiııar denilen yaprak kurduna 
raallanmış oldu~undan eı.aslı nıü· 
cadelcye lıısşlaıımıştır. Kua vila· 
yetin baıı yerlerinde ve bu arada 
Ceyhan, Koıan nıerkcı löylerincie 
L:i pamu~larda zuhur eden hafe· 
reltre kaıfı ziraat mücaclele mü 
dürlü~ü tarafından geoiş ölçüde 
mücadelt'ye bıışlanmıı bulunmak· 
tadır. 

Bu ) ıl bölrede pamuk vaıiye· 
tinin çok i} i olc!u~u uıılıışılmak · 
tadır. 

Fudbol maçı 
Bugün ög-leden sonra ıaat 17 

de Şehir Stadında Mılli Mensucat, 
Malatya Meı ucat muhtcliti ile 
Adana Gençlik ve o~mirspor 

muhteliti arasında yapılacak olan 
fudtJol maçının alakalı olaca~ı 

tahmin edı!mekledir . Bu nHtç 
neticesinde muhtelit takım için 
clcmar:lar St'Çİlrcektiı . 

Hayvanatın sıhhi 
durumu 

Kaulıu da telkıltata çıkan 

Veteriner müdürü Şefık T.-ul . ~...._ 

ve Cerhanda kıştan çıkarı hay. 
vanların umumi vaıiytti iyi olup 
fevkalade bir hastalı!.: yokıur . 
Hayvıuı hastalıklarına L:aışı her 
tedbir alınmış bulunmaktadır . 

Domuz mücadelesi 
Kazalarda ve köylerde do 

muı mücadelesi yapılmakta oldu
~ıı malumdur . Ôğrendiğimiıc gö 
re bu mücadekye yaz aylarında 

da devam edılecektir . 

Çeviren 

Nevzad Glven 

-
Çeltik sahalarına 

su tevzi edildi 
ı ........................ : 

İ SEHiRli ! ! 
~ : 
• Kiler.ine kı• için kon • • • : ••rve, ••bze ve !"eyve ı 
ı hazırlamayı unutma ? : 
: ı .......................... 

Okul kampları 
nasıl kurulacak 
Maarif vekilliği bu sene yük· 

sek okullar ve liseltrde yapılacak 
askcı f kampların laı ihltrini ttsbit 
etmiş alakadarlara bildirmift ir. 

Vt-kıiletin dün gönderdı~i ıon 
bir emre göre evvelce bir ay ya· 
pılmaaı muvafık görülen }Ükstk 

okul ve liıe kampları 20 gijn } a
pılacaktır. Lisenin 1 ve 'J. ıkinci 
sınıflaıında askt-ri kamplar 3 ha· 
haziran Salı gürü başlı\•acalthr. 
Liıe son ~ınıf talebeleri 2 tem· 
muzda eı kek ö~retmen okulları 
22 haziranda, } üksek oku\ların bi· 
rinci partiıi 6 Temmuıda askeri 
kllmplara baslıyacaklardır. Lise 
kampları gündü2.lü; JÜkıck okut 
lorın kdmpları da recdi gündüzlü 
olsıcaktır. Lise talebelerinin öğle 
~·emekleri Maarif vekilliği tarafın. 

dan verilecek tBhsisatla temin O· 

lunac11ktır. 
Oığer taroftan yüksek okullar 

kampında açılacak kaolin tal~be 
biri fı tarafından idare t'dilecek· 
tir. 

Liselerde muvaffak olamıyan 

talrhenin de bu ıene 1'amplara 
alınmama'\ı kararlaştırılmıştır. 

Tesviki Sap.avi 
Kanunu merıyetten 
kalkmış bulunuyor 
Ttşviki sana\'İ kanunu dün 

ı.kşam meriyetten dütmüştür . 
HüHımetin yeni bir sana}•ii tef 
vik kanun projeıi haıırladlğı ma 
lumdur. 

Düne kadar mer'i olan teı · 
viki unayi kanunun 1927 de btş 
ıenelık olarak haııtlannıış , üç 
defa bı f"r sene müddetle temdit 
e.lıl mi ştir . 

Büyük bir 

lngiliı lıikôye~i 

Hamuı suyunun Ce} han ve 
Osmaniye çeltik ekicilerine tev
zii huıusunda çalıştığı malumdur. 
Çeltik mutahassısı Bay Harun 
Onuk evvelki gün su tevıiatını 

yapmak üzre mahalline gitmitti. 
Haber aldıiımıza göre su tevzii 
işi ikmal edilm iş ve ıuyun iki de 
üçü Cf"yhan ve üçte biri de Os 
maniye çeltik ve diğer yaı mıh 

süller i yetittiren çiftçilere tevzi 
edilmiıtir. Hamus auvu kanalına 
ayrıca iki su korucuıu ikame 4"di!~ 
miş olup bu hafta içinde fenni 
ıu tev1.ii ltapakla r ı yapılacaktır. 
muütehauıs Harurı Onuk ı~hrinıiıe 
dönmüştür. 

Ziraat Mücadele 
Müdürü 

Adana Zirut Mücadele mü· 
düı ü Sadettin Sarılı.ayı , Tuzla 
nahiytsınin Kapu mevkiindelli 
pamuklarda yapılmakta olan mü 
cadeleyi tt:tld\ı etmek üıere bu 
bölgeye hareket ttmiştir . 

Maarifte tayinler 
Yıllardanbcri f~hrimiz. İlkokul· 

larında bat öğretmtnlik yapmış 
olan Kemal Altan, Gazi terbiye 
enstitüsü pedagoji şubesini muvaf: 
fakiyetle ıkmal ederek müfettiş 
otmuıtur. Kemal Altan ı~hrimiıe 
gt-lcrck yeni vaıifeaine baflamıştır. 

Halk için 
cam eşya 

lstanbul : 30 ( Türksöıü nıu· 
habirin<leıı) - Pasa bahçe ş ıe ve 
cam f abrıkası mamullerini do~ 
ı ııuaıı uuıcruya halka satmak ıçın 

haziran başında Galatad" Perfem 
be paıarında bir salı~ maQ-aıası 
açıyor . 

Fabrika mamullerinin halk 
tarafındın ihtiyaca göre alınabil

mesi için satışları nüfus cüıdan· 
)arına işaret vermek suretiyle 
rapmak ve muhtelif cam eşyayı 
bir nüfuıun ihtiyacını lı.:aıtılıyacak 
miktardan fazla vermemek ta sav 
vuru vardır. • 

rektöre, bir genç kıza bakarak : 
- Karanfilli Kö.tkü ılmak is

tiyor••· Otrlııl mukaHleyi ya· 
pını:t... dt-di. 

- Çok eıef edt'rim . Bu ev 
için w.akav~leyi bir kaç dakika· 
eynl Matmut:lle iruzaladık. A rıu 
t'der.seuiı Iİ'.lt' \,a"'a Lir köık ve 
rebiliriı • 

- Ben Lu kö.ılıü isliyoruw .. 
Bıaıllasını dt'til • Bu t'V amcalı 

· rırndan birisi tarllf ınduı yaptıral · 
uııştır. Beniw içiu laususi bir dt" 
i't-ri vardır • 

----~------------....... ------=-----------------------------
- Tekrar esef ederiı.u efen 

diın .. Kararınızı daha ön~t' vermi 
olsaydınız . Şimdi artık yapılacak 
bir şey yoktur . 

şey dt- benim kara li:ıl~mt> da 
hildir. Ayni sahifede v~ kadm · 
ların hizasında .. 
• Anne dudaklarını ısırdı ve 

sonra omuılarım silkerek: 
- Bana gelince mö~yö. bt"u 

evlcnect'ğ'im . Eğer biru. şövalye 
ruhlu bir adam olsaydınız derhal 
bu evi lerkcderdiniz .. 

- Size ne kadar şövalye ruh· 
lu bir adam oldutumu isbat için 

yarın derhal ilk iş olarak acanta 
ile satış mukavelesini imza ede · 
ceğim .. 

- Hakikaten • işte buna ba · 
yılırım .. 

Bu söderden sonra Anne o · 
danın kapısını çekti ve yabancı 
adamın üstüne anahtarla iki defa 

kilitledikten sonra merdivenleri 
ikişer, üçer atlıyarak c•den çıktı. 

Acantanın direktörü Anneyi 
nezaketle kabul etti . 

Anne fazla ıöıe lüıuw (Ör· 

roeden dirf'kföre Karanfilli Kö,kü 
alacağım ve bunun için de dt"r· 
hal bir avanı vermete hazır ol-

dutunu hildiıdi . Yakıt kaybetme· 
sioi pek sevnıiyen acaola direk 
törü dcrhıl mukaveleyi tanzim 

ettirerek genç k11a imzalattırdı. 

- 300 liralık hir avans ver · 
seniz kafidir. dedi . Ve onu bü · 
ronun kapısına kadar yolcu eder 
ken de ilave etti : 

- Size, son zamanlarda yap· 
tırdığımız tamirat dolayısile Ka· 

ranfilli Köşkün fiatını ·ısoo liraya 
çıkardığımızı söylemeyi unuttum. 
Affedersiniz • 

Anne birdenbire sarardı , sen · 
dr.ler gibi oldu. 1000 lirasına borç 

alacağı 400 lirayı ilave ederek 
eve sahip olabilecetini ummuştu. 
Fakat , fimdi •.• 

O anda büronun kaptst şid · 
detle açıldı. İçeriye çehresi öfke · 
den karoıakarıfık bir halde ya· 
bancı adam gireli. Saraııile bir di · 

Aıınt> acentadan çıkmıştı • Ve 
Köşkü elinde tutmak için her 
zamankinden daha k11ti bir karar 
vermişti. Yab~ııcı ıdam da onu 
takibetmişti. 

- Buraya gelin . Siıiulc ko 
uuşacaklarmı var .• 

Genç kıı.ın itiraz etuıesine 

vakıt bıraiunadan 011.a kolundan 
yakalıyarak o civarda bulunan 
bir lokantaya götürdü. 

Aone bir masanın önüne o· 
turdutu zaman hışmı çevirmiş 
ve arkasında Mrs Smithera'i gör· 
müştu • 

Söze yabancı adam başladı: 
- Beni dinleyin . . Bir saat· 

tauberi siıte izah etmete çalışı · 
yoruın. 

- Madaw ki, bu köşkü satan 
almayı bu kadı&r istiyordunuz , 
Niçin d1tlıa evvel karar verwe · 
dini~ ? 

( Devawı var ) 

Sayfa 2 
• 

Toprak konl:ISU e e 

Alaca Fasulye 
F 

.. sulyelt'.rio elliden faılı çeşidi 
vardır. Bunların ara anda renk 
itibariyle hem bir tohum olan 

fasulyesi, hem de kapçık. yani h>· 
huın kesesi olan kavuzu blribirle· 
rind~n ayrılabilir ; taneleri saıı, 

kırmızı, erg-uvani, y~il benekli, 
alacalı, koyu ve açık yeıil, hlrcli 
ve siyah olan fasulyelerle muhtelif 
renkterde kapçıkları olan fasulye· 
ler vardır. Memkketimiıdc bel· 
lenmiş olan çt:fitler aruında aocalı.: 
10 - 15 çeşit bulunabilir. Bunla· 
rın hepsi vaktiyle Avrupadan re· 
tirtilırıiş ve yurdumuzda yerlile~miş 
fasulye çctitleıidir. 

Son birkaç sene içinde de a· 
laca fasulyelerin ycliştirilmcsiuc 

baılanmıştır. Gerek alacalı Ayşe 
denilen yarıı;:ı siyah ve yarısı be· 
yaz taneli fasulye, g-erckse bcyaı· 
lı kırmııı ve ersruvani renkte fasul· 
yeler rittikçe laammÜtn etmekle· 
dir. 

Bunların arasında çok verimli 
olanları vardır. Hele laneleıi kuru 
iken bile yeşil olan flajole cinsi 
ve turfanda yeliştirilmesine çok 

_.müsait olan siyah taneli Belçika 
f Hulyesi bahçelerimizde taammüm 
edecek olursa, kışın .bile taze fa· 
sutye bulmak imkioı hasıl olıcak-
tır. 

Taze ve kuru olarak kullam· 
lan fasulyelerin hepsinin ayrı ayrı 
hususiyetleri vardır. Bilh11 •a tane· 
leri için yetiştirilecek olanların ye· 
H~tirme tarzının bile d;iiıcbilcce· 
K-ini unutmamalıdır. 

Con Barimor öldü 
Vaşinaton : 30 ( A. A . ) -

Tanınmı§ ıincma yıldu.larından 1 

Con Barimor öldü, 

TORKIYE Radqo.u 
ANKARA Raclyoıu 

PAZAR -31.5.1942 
8 30 Proıram ve memleket saat 

ayarı 

8.33 Müzik : Haf ıf ftroıram 

(PL) 
8 45 Ajanı Habeı le. i 
9.00 · Mü·ıik : Hıfıf parçılıt ve 

marşlar (Pi)" 
9.15/ 
9.30 Evin 11ati 

12.30 Proırım ve Memleket sHt 
Ayuı 

12.33 Müzik : 
12.45. Ajan• Haberleıi 
13 00 Millik : Şarkı ve 1'Qr. 

"iller 
13.30/ 
14.30 Mü"ıL : Radyo Salon Ôr· 

kestrası. ( Violonist Necip. 
Aşkın). 

18.00 Proııram ve Memleket ~Ht 
Ayarı 

18.113 Müıik : · Radro dans Or· 
kestra11 

18 40 Miluk : Fasıl heyeti 
19.30 Memleket Saat · Ayarı ve 

Ajanı Hiberleri 
19.45 Ankara ilkbahar At ~oşul1t 

rının neticeleri 
19.55 Müıik : 
20.15 Konuşma 

20 30 Müı.ik : Şarkı ve Tür· 
küler 

21.00 Konuşma: 

21.10 TEMSiL 
21 30 Müzik: 
22.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajanı habarlcri 
22 45/ 
22.50 Yannki ve. 

Kapanış 

----------------

Nlltıtçl ICIUI 

İSTİKAMET f CZAHlNESİ 
HUklmel clv•rttHI• 

.......................... 
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OkDUMUZU 
ÖVERKEN .•. 

( Ba:;ı I inri uy/ada ) 

fÜYen ılnıiiUrudur: ,. c hiç kimıe 

için b ir rnvensizlik unsuru ne ol · 1 
ntul)ur. ne de olabılir . O ne kadar 
kuvvetlenir~. dürüst ve istikrarcı 

Türk politikasının saK-lamlıtt o 
kadaı: ar.tar ve menfaatleri bu sa· 
tlaınlıtın artmasında olanlar, yani 
Türk devltlinin bu nazik coA-rafya 
bölet.5indt, ve bir kızıl ceyeAnem 
ortasında, yapmakla oldutu niıam 
müdaHaasmın devamını istiycnltr 
ancak hofnut olmalıd11lar. 

Ordumuıu üç "üsur yıldan . 

beri • varımı& ka ıiar besledik , 
varımız hdat giydirdık ve koru· 
duk , elimizdrn 2rldiii ve ielme 

diQ"i -kadar }'eni silahlarla ci • 
haıladı!ı. . Öyle diyebiliriz ki 
Tirk ordusu , Cümhuriyet rrjimi 
nin bu yılında bıkıld ı Q-ı kadar 
ve "uciretli olduğu kada r • büyük 
fetih <tevirlerindenberi , ııe bakım 
lı ne de kuvvetli olmuştur . Unut. 
rnıyıhm ki milli hayat , ha\c ve 
hürriyeti tehd it eden tehlikeler 
de o nisbctte büyümüftiir . Yal· 
nıı Türkiye dctil • bütün cihan , 
içinde bulundutumuı. , ve içinde 
bulundutumuı. için ehemmiyetini, 
dehıetini yeter nisbette kavrıya · 
ınadı~ımız tehlikeye b~nzcr bir 
imtihan devri reçirmemiştir. 

" - Kılacak mıyım , kalmı 
yır.al mıyım ? ,,. Şimdi bu sual, 
biiyülı ~üçük nıce milletlerin lı:a· 
f aaanı ve ruhunu ya\oyor : hlıp 
kalmama" • hür ve ş:rcfti deiil , 
ıadece lıalıp ~almamak bile bu 
miUetlerden bir kı11n111m m~selesi 
olmuıtur • 

Bir büyü" vaıifc:üstündeyiz . 
İyi b11-.rıp baprmadıtımıım he 
s-.bmı , asırlarca sonraya kadar 
T~k tarihine vermek ıorunda 
oJduiumuı bir vazıf e üstündeyiı . 
Böyle bir anda , bir milletin Is 
inet lnönü aibi bir Şefe ve kı. 
lftMH • milli iradeyi olanca saf 
hlı ve hakikati ile temsil eden 
bir Millet Mc:cijsine ve onuo f 11· 

~Jetli 1-fülfımet ifl l' • nihayet itt ik 
~ 

1il kavı•sının şenh bahralaı ından 
'elen büaünkü oıdumuı aibi bir 
ludr.et ka~na sahip bulunmak, 
•aal,iı bir talih eıeridir. 

Her ~nce , her hyıı 
her ıey • hürriyetimiz şartının , 
•opıatımır.ın batialütü şartının , 
socuklarımııın ıertfli ve hür 
Y•ı•nıalan ıartının altındadır • 
Ço'k ıılııntılarıt utradık • harp 
bltmedtkçe kimi haf ıfleye , kinıi 

ı.atırlatl , .hu ••luntılar aürecc:k· 
tir ; f•kat bi' defa ikinci cihan 
h'arbi'lin sonuna • barışımız bo · 
JUlm•dan • k .. di dilctimiıle eri
tttcd• o:ursel& , ne çektiklerimiz.in, 
•e verdiklerimiıin , karşılıklara 

olan nimet yanında haıırlarımaaı 

bite •)' iP oldutunu ıöreceQ'i~ . 

Falih Rıllcı Aloy 

Memleketimiz 
ve Avrupa 

· <••ı• l inf>i .sa7/ada) 

'füıkiye, mektepleri, içtimai 
~easaeleri, hına ieli~mek~e olan 
ekonomisi, sr isal tefi<, il eden dafıi · 
li nizamı, satlım maliyesi ve en 
boıta olarek yeni teçhiz edilmiş, 
deterti \le-\udrttli ordusu ile bu· 
ıün Avrupa milletleıi camiası a· 
sındı kıymetti bir uzuvdur. 

Macarlar. Türk milletinin bu 
)'eniletme hamlt:ı;indeki ehemmi 
yeti tamımiyle takdir eden millet· 
ler ıraamda bulunmaktadır. Şark· 
tın f'tlmiş olan bizler Kemaliz 
min ifürk tarihinde yıptıtJ deti· 
•iklikte kendi yaşama kanunumu· 
~un sevindirici bir misalini rörü· 
Yoruı. 

. Türk ve Osmanlı mefhumları 
aynı mahiyette mefhumlar dettldi. 
Tam minasiyle ı:f ürk olın bir ara
dım Tüıkiye'de Osmanlı mefhu· 
manu yıkmak itini üzerine aldı ve 
Türk milleti•c Avrupalılatmı yo· 
fonda yeni bir istikamet ıösterdi . 
Atatürk hiç bir r.aman, Macar is· 
n.ini .. kardq :kelimesini ilave et· 
nıeksiıin teliffuı. etmemi;tir. Bu 
büyük müceddidin Macaristan hak
kındaki hisıiyalı itte bu merkez
de idi. Macar milleti o zaman oı . 
dlıltu ı.ibi buıün de ayni kardtı • 

1 Sovyet cephesi 

Al_man olagan 
üstü tebliği 

BABBOFTA 
BARiKAT 
BiTMiŞ 

240.000 Eıir ! 

Ankara : 30 [ ltadyo Oa · 
zeteal ) - Alman Radyosuna 
ıöre Ruslar Harkofta şarka doğ· 
ru kaçmakta fakat bu tr.şebbüslcri 
akim bırakılmaktadır. Tcıniıleme 
hareketleri dc\·am ediyor. Bulgar 
mahfilleri halka Sovyel taarruzu 
nun henüz başlamadığını anlat· 
mak istiyorlar. Ve Bulıar gazele· 
teri, Rus harekatı bittikten sonı a 
sıranın lngiltereye geleceğini yaz· 
maktadır. 

Anglo · Sakson halkı Rusyaya 
suratle malzeme yardımı yapıl 
masını istemektedir. Keza karada 
yeni bir cephe açılması da şiddetle 
arzu edilmektedir. 

Almanlara göre, Harkofta 
Ruslar 2'16,000 esir v~ mühim 
mikdarda ölli vermiştır. Sovyet 
tebliğinde ise hu malumatı teyit 
edici hiç bir ha her yoktur . 

Berlin : 30 (A.A.) - Alınan 
Raşkumandanlığı hususi tebliği : 
Harkof meyd.ın muharebesi Al· 
man zaferile nr.ticelenmiştir. 

Moskm:a:30 (A.A)-Almanların 
üç Rus orduııunu Har"ofta çcvir
ılıkleri hctUıodald haberler atıl ım ; 

giiliinçtür. 

Amırlkablarıa 
llatırdılı gemiler 
Vaşinaton: 30 a.a. - Btthri· 

ye Naıır lıA-ınının tebliği: 

Uı.a"ıark sularında faaliyet · 
te bulunan deniultılannm, aıa 

iı~aki düfman vapurlarını ya ba· 
tıı mıf veya hasara u~ı atmıftır: 

Büyilk bir muavin gemi bat· 
mıştır. Orta bü}üklüktc bir şiltp 
a~ır hasara utramıı ve muhtemel 
olar•" batmııtır. Bir aQ'ır kruva. 
zör torpil darbeleriyle hasara ut· 

ramııtır . 

Bunlar, bahr iye naıırlı~ının 
bundan evvelki tcbliA-lerinde ba
his mevıuu edilmiş değ~ir ve 
~ucan deniıi muharf'hf"si ile ıic 

alakası •;oktur . 
Ôt~ki bölııelcı <le l.:a} ıla de · 

A-er bir şry yoktu r. 
Vaşinaton : 30 a .a.- Bahriye 

Nazırlığmın bildirdiğine gürt-, or · 
la büyüklü"tc bir ıicaret g~miıi 
ile bir kilçük tilrp, Atlantikte 
torpillenmif ve bir amerikan ba · 
lıkçı a~miıi bir dtniıaltının obüs· 
teriyle ayni "e•imde batmıştır . 
Ru üç vApuı nn nıürettehatından 
saA- kalanlar, dotu lıyısıııda bir 
limana çıkarılmıştır . 

lilı: duyiularıiıı bütün kalbiyle iz
har etmektedir. 

Mesuliyel hissi ve muhakeme 
salabeti bugünkü Türk politikası 
nın başlıca vasıflarıdır. Haı iciye 
Vekilinin son nutku Türk siyase · 
tinin Avrupalılık istikametinde in 
kişafını gösteren yeni bir misaldir. 
Hariciye Vekili bu nutkunda Al· 
man- Türk münasebetlerinin mü
kemmel oldııiunu belirtmiştir. 

Sarf ettiği başlıca ıayrctler ba
kımından Avrupa'ya bağlı olan 
ve Milli müdafaalan bolşevikliğin 
rcnişll'mc emelleriyle tehdide ut· 
rıyan Türkiye, yerinin ve iıstikba 

linin düfmanlar safında olmadığı· 

nı ııün a-eçtikçe daha açık c;urt:l· 
te wörmcktcdir. 

, ............ . 
Amerika esirleri, 
Japon yemekleri 
V•şi ngton: 30 a.a. - Unitct 

Preas Harbiye naıırlı~ı smeri"an 
harp u irlerine f cna muamele ,.. 
dilrli~ini ve esirlerin dövüldü~ünü 
bildirmtsi üzerine japoıı amiralı 

Mitau Matsufhaga radyo ile aşa. 
ğıdaki meıajı nı şrctmiştir . ............. 

i l A N 
Seyhan dılterdarlı· 
tıadaa: 

1 - Fevltalade vaziyet dola · 
yısile kazanç vergi ve resimlere 
2am icrasına dair olan 3828 ve 
4040 numaralı kanunların bazı 
hükümleriuin detittirilmesi ve 
bazı verri ve resimlere yeniden 
:ıaoı icrası hakkındaki kanun 30-
5-1942 tarihinde oefredilmiştir . 

2 - Bu kanunla . ; 2731 nurna· 
rah kanunun birinci maddesile 
3828 numaralı kanunun 8 inci 
maddesi "mucibince istihllk ver· 
gisine tabi tutulmuş olan mad · 

delerden • 
A ) 2731 numaralı kanunun bi · 

riııci maddesinin befİnci bendinin 
0 , E, F fıkralarn~da yazılı kau · 
çuk ve mamulatı ile muaddel 9 
ve 10 numaralı bendlerinde yazılı 
pamuk ipliti. pamuklu mensucat 
ve pamuktan hazır ~şya, yün ve 
kıl ipliği, yün ve kıl mensucat , 
yünden ve kıldan yapılmış ha:ıır 
efyanın. 

B ) 84 tarife numarasına ıi · 
ren yüderi boyalı boyasız deri· 
lerden ve tabanları köseledto ve 
ya sair • mevaddan mamul ayak 
kabıları hariç olmap Bzere 2731 

numaralı kanu~un birinci madde · 
sinin 8 numaralı bendinde yazılı 
deri ve mamulatı ile 11 inci ben· 
dinde yazılı her nevi demir ve 
çelik ve 12 inci bendinde yaz.ılı 
bakır ve halitasının . 

C 'ı Gümrük tarifesinin 129/ B, 
13'2/ 8 numaralarına giren ıun 'i 
bükülme mi' ham ipekle ıuo 'i 
ipekten mamul boyalı ve boyasız. 
iplik ve ibrişim hariç olmak üze : 
re 3828 numaralı kanunun seki· 
zinci maddesine batlı cetvelin 1 
numaralı bendinde yaıılı bilcilmle 
ipek ve iplikleri ile ipek ve aıah· 
lut ipek mensucatın,ipek ve mah 
lut ipekten hazır eıyanııı. 

O ) 2741 numaralı kanunuıı bi · 
riııci maddesinin 6 ve 7 inci beııd · 
!erinde yazılı pencere camı ve 
kitıt ve mukavva ile 3828 nu · 
auaralı kauunıt batlı t'etveldc ya· 
Lılı baharat , lf'rkip yolile elde 
ediltıı plastik maddf'ler v~ bun· 
!arın uıaruıılatı , kaplamalık ağaç 
yaprak ve şeritler, parke tıthtası 
ve konlrpl .. k tahtaları keten • 
kendir, manita kendiri, jut ve1111ir 
iplik iwaliııe veya dokumaya el · 
verişli nebati maddeler , keten • 
kendir vesair mevaddı nebati · 
yedeıı u1amul mensucat ve bun· 
lardan yapılmıf haı.ır ef}'a , mu · 
famba ve muşamba mamulatı , 
çini ve porselen mamulitıuıo 

lstih•ak vf'rgiler i arttırıl · 
mışlır . 

3 - Yeni kanunun 
kat bir inci maddeıi 
göre 

muvak
hü"müne 

1 ) Bu suretle istihlBk ver 
gilerine :1.am yapılmış olan eıya 

ve mevatidı yabancı memleketler 
den ithal ederek toptan veya pe· 
rakenrle satan ithalatçılar' 

11 ) Bu maddeleri ithalatçı
lardan V<'ya memlt'ket içindeki 
t icari ve ıınai müesseseleıden 

mübayaa ederek aatan toptancı · 
lar ( mübayaa ettiti eşyayı umu
miyet üzere dotrudan doğruya 

müıtchliklere satmayıp mütcvas · 
sıtlara veya aın"ai müesseselere 
satanlar "asdedılmiftir . Bunların 
müstrhlikede mıl aatmaları top· 
tıncı vufıııı Jetitlirmeı . ) 

Prağda örfi 
idare durumu 

Ankara : 30 (Radyo gazetesl)
Prağda Alman Şl"Jlerinden Ham
rih'e karşı A:apıl!ln suik:tt failleri 
henüı henih mf'yılana çıkarıla· 
mamıştır . Fakat d ö rdü kadın ol· 
malı: üzre suikastla al!"adar sa. 
nılan on iki kışı kurşuna dizilmiş
tir· Prağda öı fi idare ilin olun · 
muş ve sokaklarda zırhlı otomo· 
biller geımeğe başlamıştır. 

Uıaktark darama 
Tokyo : 30 (A.A) - Başvekil 

General Tojo Di} et Meclisinin ka· 
paııışı mÜnaıebetile söylediği nu
tukta Japon milletinin azmini le· 
baıüı ettirm iş ve harbe ı;onuna 
kadar devam olıınaca~ını iiÖyle · 

m"ştir. 

ili ) Bu ma-l<lel ri memle"et 
içinde imal edipte 2731 numaralı 
kanunun İkinci maddesinin beşin· 
ci fıl.:rası mucibince istıhlalı: ver· 
giıinderı muaf bulunan müeıse 

seler . 
Bu maddelerden kan•nun 

neşredildiği günün yani 30-5-
1942 gününün sabahında dükkan, 
mağ'ıza , fabrika , imalathane , 
anbar ve drpolarında şube veya 
acenteleri veya komisyoncuları 
nez.dinde vesair yerlerde bulunan 
stoklarının cins • miktar ve aık· 
letlerini , pamuk , yün ve kıl 
mensucBlta ı'. ayrıca bir metre 
murabbaının aıkletini ve bulun
dukları yerleri bu ilinın yapıldı· 
~ının ertesi günündtn itibaren 
üç aün urfında bir bryanname 
ile baih oldu\daıı vuidat daire
ııine ' Ôildirnıe§e m~cbur<lurlar . 

..( Bunlar.dan sınai müc~ıc~cler ka· 
nunun neşri tarihinde imali tc· 
kemmül etmeınif bulunan mevad
dı beyannamelerine iptidai mad 
<le halindeki miktar ve sıkletleri 
ne göre aeçirecr:klerdir. ) 

4 - Kibritle çakmak taşların · 
dırn alınan müdafaa vergileri de 
arıtıı ılmıı oldu~undaıı 

J ) Kibrit lııhiurı işletme 
Şi r hti Acenteler ile 

IJ ) Kibrit alım ve satımı ile 
iıtigal eden diter bilumum hakiki' 
ve hükmü '"hıs!ar (Toptancı ol
sun, perakendeci olsun) da yuka· 
rıda bu ilanın üçüncü maddesinde 
yazılı mahalleıde mevcut kibritler· 
le çakmak taşlarının miktarını ke
za bu ilanın yapıldı~ının ertesı 

gününden itibaren üç gün içinde 
ba2'lı oldukları varidat dairesine 
bir beyanname ile bildirec~kler
diı. (Kibrit inhisarı işletm .. şirke· 
tine ait olup aeenteler nezdinde 
emaneten bulunduğ'u kayıt ve ve 
sikalarla tevsik edilen kibritler be· 
yannam~ye ithal edilmiyecc"tir.) 

5 - Kanunun neşrinden evvel 
satı!nıış olmakla beraber mezkt.r 
tarihte müşteriye tevdi veya ) rsa 
suretiyle teslim edilmemiş olan 
mallarda beyannamede gö 'lterile · 
celı: lir. 

6 - Kanunun neşrinden ev· 
vel satılmış ve alıcıya gör.deril
mek üzere yola çıkarılarak satıcı 
elinden çıkmış ve kanunun neşri 
tarihinde henüz alıcının eline geç· 
memiş mallar allcıya vasıl oldu2'u 
günü takip eden g-ünden itibaren 
üç gün içinde ayrı bir beyanna 
ıne ile varidat dairesine bildiıile· 
ceklir. 

7 - Bu ilanın yukarıki bend· 
!erinde mahalleri varidat :dcirele· 
rine verilmesi mecburi olduku tas· 
rih edilen beyannameleri müddeti 
içinde vermeyen veya mevcutları · 
nı beyannamelerine noksan ıeçi 
renlerden beyannamesini verme
dikleri veya noksan bildirdiklwi 
maddelerin verıisi beş kal fazla
siyle ltthsil edilecektir. 

Alikıdarlan·a bilinmek iiıere 
ilin olunur. 14207 

Sayfa g 

ADANA İNHİSARlAR BAŞMÜOÜRlÜGÜNDEN : 
1 - 32 maddeden ibaret şartnamesi mucibince. 

A - Narlı , · Antt-p, Ant~p. Marh, Naraş, Antep, Ant~p, 
Maraş, 

B - Narlı. Nizip, Niıip: Narlı, Antt'p, Nizip, Nizip. Antep 

C - Narlı, Kilis, Kilis. Narlı. Antep. Kilis, Kilis, Antep 
D - Antep, Birecik. Birt-cik. Ante p , Suruç. Ante p , An· 

tep. Suruç, Urfa, Antep. Antt>p, Urfa. 
E - Fevzipaşa - • ntep, Antep. Fevzipaşa, Fevzipaşa. 

Kilis. Kilis. F evzipaşa, F evzipaşa, Nizip. Nizip Fevz ipaşa. 
F - Urfa, Akçakale, Akçakale . Urf.ı, 
J - Birecik. Karkamış. Karkamış. Bit ecik. 
K - Maraş. Eloilu, EloA"lu, Maraş. Maraş, Göksün, Gök

sün, Maraş. Maraş, Andırın , Andırrn. Maraş. aralarrnda gele· 

cek ve gidecek inhisara ait bilumum emval ve eşyanın ııakliya· 

h kapalı zarfla ve, 

A - · Suruç, Mürşitpınar, Mürşit pınar, Suruç, 

B - Pazarcık - .. Pazarcık istasyonu - Pazarcık istasyonu 

Pazarcık , 
C - Kapıdere - Elbistan , Elbistan. Kapudere. aralarm· 

da gelecek ve gidecek inhisara ait bilumum emval ve eşyanın 
da açık eksiltme ile 2 t/5/942 brihinden itibare n 15 güıı müd· 

dt"tle mahalleri itibarile ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur , 
2 - Eksiltme 5 Haziran 942 tarihine müsadif cuma günü 

saat 15 de G. Antep İnhisarlar Başmüdiriyetindt> müteşekkil 
Komsiyon marifetile yapılacaktır. 

3 - Nakli Taahhfü edilecek inhisara ait emval ve eşyamn 
nevi ve cins ve muhammen mikdarile Yo 115 muvakkat teminat 

akçalarınm tutarı şartnameye bağlı cetvellerde gösterilmiştir. 
4 - İstekliler açık eksiltme için ihale günü saat 15 e kadar 

komisyona ve mahalleri inhisarlar idaresine müracaat edebile· 

cekleri gibi kapalı zarf usulile olan eksiltmeye talib olanlar da 
tekiif mektuplarını ayni gün ve saata kadar komisyona tevdi 

edeceklerdir. 
Şu kadar ki bu ihalelere iştirak edecekler 2490 sayılı kanu· 

nun 32 - 33 üncü maddelerine harfiyen riayet şartile temi

nat makbuzlarını ve kanuni ikametgAh ve s icilli ticarette ka· 

yıllı olduklarını bildiren vesikaların da komisyona vermiş bulu· 

nacaklardsr. 
5 - Şartnameler bu ilanın yapıldığı mahal inhisarlar ida-

resinden alınabilir. 29-31 - 2 14199 

Seyhan p.t.f. müdürlüğünden: 
1 - idaremiz ihtiyacı için Karaisalı kazasının Pathcanhk Or 

manından kestirilip Seyhan nehrine en yakın iskeleden ve Sey
han nehri üzerinden Adanaya nakil ve 100 aded i Karaisahda 
mütebakısı Adana istasyonunda gösterilecek mahalde teslim ve 

şartname mucibince istif edilmek şartile 770 adet 6 metrelik, 
71 O adet 7 metrelik, 1340 adet 8 metrelik, 170 adet 9 met-

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

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

3 - Eksiltme 10 61942 çarşamba günü saat 16 <la Seyhan 
P.T.T. Müdürlüğü binasındaki arttırma eksiltme komisyoııurft:fa 
y..lpılacakhr. 

4 - Bu babtaki şartname her gün - mesai dahilinde- Mü-
dürlük k!\lem şefliğim~ müracaatla görülebilir. 

5 - Talipler muvakkat makbuz veya Banka teminat mektup
larını ve Ticaret odalarından alınmış bu seneye ait vesikalarile 

249J No. li arttırma ve eksiltme ve ihale kanuııua uygun ola 
r .ık ta ııim edecekleri teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını 
3 üncü maddede yazılı ihale günü saat 15 e kadar ekıiltmc ko

misyonuna tevdi edeceklerdir. Postada vaki •gecikmeden mes' u-

liyet kabul edilmez. 26- 31 - 4- 7 14 l 8J 

İnhisarlar Adana Başmüdürlüğünden: 
t- inhisarlar Adana Başmüdürlüğünün eski ve yeni istas· 

yonlarla idarehane, Gazhane, Barut deposu , lmlithane, Yaprak 

tütün dt-polariyle Mazbaha aralarında naklonulacak tahmint'n 

6 milyon kilo balya halinde yaprak tütün , sandık içinde mamul 

tütün . Müskirat , barut ve patlayıcı maddele r. çuvaHı ve çuvalsız 
tuzlar ve sandıklı tuz ile bunların boş zurufları ve sair bil'cüm· 

le eşyanın mukavele tarihinden itibaren bir se ne müddetle 

nakh (idarede mevcut şartnamesi mucibince) açık eksiltmf"ye 

konulmuş eksiltme günü olan 29/5 942 tarihinde talip zubur 

etmediğinden eksiltme on gün uzatılarak 9/6 942 tariliine rasla
yan sah günü saat 16 da yapılması kararlaştırılmışhr. 

2 Eksiltme inhisarlar idaresi Başmüdürlüğü binasında 
yapılacaktır. 

3- Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyenler 

satış şubesine müracaat etmelidir. 
4- Eksiltmeye i,tirak edeceklerin b~her tonun muhammen 

bedeli olan 150 kuruştan tutarı 9 bin liranrn %7,5 güven parası 
olan 675 lirayı ihaleden evvel makbuz mukabilinde Başmüdü· 
riyet veznesine yatırmaları ilan olunur. 14206 

İM TİHABI MEB'USAN HEYETİ TEf Tİ~İYE RİYASETINOEI: 
Münhal bulunan Seyhan Meb·usluğu için Mayısın 31 inci 

pazar günü saat 10 da Atatürk ( asfalt ) cadde üzerindeki 

Cümhuriyet Halk Partisi salonunda seçim yapılacaktır. 
Sayın müntehibi sanilerin ellerindeki müntehibi sani mazba· 

talariyle birlikte muayyen zamanda r eylerini kullanmak üzere 

parti salonuna teşrifl~ri rici\ olunur. 30- 31 l '1202 



1 

1 

r 
) 

a' 

Sayfa 4 TORK~ZO 31 Mayıs 1942 

...................................... : 
i 1 
1 TÜR.KSÖZÜ 1 

Seyhan Defterdarlığından: 
TAMAMININ 

Mahallesi Mevkii Ada Parsel Cinliii Mikdarı Hazine hissesi Det eri 
M/2 Lira K. 

: . : 
• • 

Uluca mi Saraean 151 15 Mağaza 51 Tamamı 750 00 
Şarıyakup Kazanc tar 101 26 Dükkan ·15 Yarısı 200 00 
Kurtuluş Y. istasyon 517 1 Aısa 6000 3000 00 ! Gazete ve Matbaası İ 

• • 

.. 
.. il 518 3 .. 1560 .. 780 ou 
" " 

518 1 .. 1330 " 
665 00 

" " 
541 3 

" 
470 Temarn ı 141 00 

.. • 541 8 ,, 300 .. 90 00 
520 2 7435 Yarısı 1478 00 : . .. • .. 

Döşeme Hasan ça- 245 6 • 115 Tamamı 115 00 
vuş '>okaiı 

I Türksözü OKUYUCUlARINA OÜNYANIN HER TARA- I ! flHDA VUKU BUlAH HADİSUERİ GÜNÜ GO- : 

I Gazetesi NÜNE VERİR. TÜRKSOZÜNÜ TAKIP EDiNİZ. 1 
istiklal 

Hoca vezir 
Tepebağ 
Sarı Yakup 

Şakir paşa 

Caddesi 
Mermerli 
Hacı Hamit 
Kazancılar 

333 22 

229 43 
262 10 
101 23 

• 130 ,, 130 00 

" 204 .. 204 00 
73 • 36 ~o " .. 

Dükkan 10,5 ıco 00 H 

Karasoku Durmuşfakı 192 28 Arsa 17,5 
" 

35 00 . ·- . Tapu ta. No: 
Gerdan köyü Köy içi Nisan 942 41 1722 100 00 

=: 1 Bitap, mecmua, çek, bilet, afiş, 

•
• plAn, barıta, ltllamum matbaa TürksözÜ I 

ı,ıerlal Tilrklyede mevcu l mat-

Yılanlı 

" 

Celil Mayıs 940 18 
Çavuş 

Sarı ali Mart 938 47 

" " Tarla 8957 
" 

220 56 

Bağ ve hane 12177 
" 1800 00 

: baaıara rekabet eder derecede Matbaası : 
: tall ve sflratıe elden çıkarır. : 

Yukarıda evsafı yazılı on yedi parça gayrı menkulun mülkiyetleri a~ı k arttırma ve peşin para 
ile satışa çıkarılmışdır. Kat' i ihaleleri 12/6/942 tarihine müsadif Cuma günü ıaat 15 de Defterdarlıkta 
müte~ kkil komisyonda icra kılınacağ'ı ndan izahat almak isteyenlerin her gün Milli Emlak servisine mü
racaatJarı ve isteklilerin mezkur gün ve saatta % 7,5 teminat makbuılariyle komisyonda hazır bulun· 
malan ilan olunur. 27- 31-4-9 14183 

• • • • i Türksözü Cilt Kısmı ! • • 
Mükellefin adı 

ve soy adı 

S~yhan Defterdarhğından : 
işi Senesi Kazanç Buhran F. Z. Muvazene H. 1(, Y. Zam ceıa 

: SAGlAM. TEMİZ , ZARiF Cill iSlERiHIZI ANCAK TORKSOZO i ~~~~n s::~:k ~.::::. ;; ;/E !~~o O,OO 

2

'

23 ıoo ~:E 
: MÜC(LlİTHANESİND[ YAPTIRABiliRSİNİZ : ~ ~dı ve işi y:karıda yaz~~8mükel~e~~~~5işini ;.:~~~·~· ve yeni adresini bildirmediği ıibi ya~~~;~~n 
• • aı-ama neticesinde adresi tesbit olunamadığ'ı cihetle namlarına ta rh olunan veriıilere ait ihbarnamenin 
• • tebliği mümkün olamadığından 1692 numaralı kanuna tevfikan tebli2' yeri ne g-eqınck iizere ~cyti · 
............................. _ ••••••••••• __ Yc_t _ilan olunur. • ____ 14_20_6 _________ _ __ _ 

ı .................................................. ı 
f Bilgenin en ııblıl içme suyu i 
ı ı 

1 ACI DERE ! 
ı ı f Bu yıl yeni müstecir elinde ; 

i AÇILDI i 
ı ı 

f YATAKU, YEMEKli TEMİZ YERLER, MUTEDİL TARİfE J 
! Acı dere İ 
ı • ı 

1 içmesine gidiniz ı : . : J Çok memnun kalacaksınız i 
ı 1-10 14173 ı : .................................................. : 

••••••••••••••••••••••••••• 1 Her gece bütün güzide ailelerin toplandığıi 
: SEYHAl\J PARKINDA : 
: ERTUÖRUL i 
1 SA·Di TEK! 
1 TiYATROSU e 
1 . •• 
e ~ ~lUJ G lECIE e e 

i SEKİZİNCİ i 
• M~fhur Komedi4 Perde Yazan : Ahmet NuPİ • 

• •••••••••••••••••••••• 1 • f Saot 19 dan itibar~n SAZ ı 
• f <t 21 " (( . VARYETE 1 
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Çay ve Kahve hakkıncİa ilan 1 
1 - 1/Ha'liran/ 942 tarihinden itibaren Kahve ve Çay inhisar e Ceyban lktlıada MllU T889ID Abm YI 

Nazarı dikkate 
altına alınarak Umum Müdürlüğümüzün vazifeleri meyanına ithal olun- •s t O I ki 1 v tlf il t. "ti d 
muştur. • a ım r a 1 1 .. oopera .... • •• 

'l - Bu maddelerin ticaretiyle iştiğal edenlerle ticaret maksadiy· 1 · 
le bu maddeleri bulunduranlar veya imalatında ipt~d~i ~~~d~ olarak Senelerdenberi faaliyetini durdurmuş 
kullananlar Kahvehane, Gazino, Lokanta ve Otel gıbı pışırılmış Kahve l İk • d M•ll" T •• Al S 
ve Çay satanlar memleket dahilinde ellerinde bulunan veya si pariş • o an tısa ı ı ı eavun ım ~e . atım 
edilmiş oıup da yoıda oıan veya ak reditifi açılarak sipari~ yapıtmış e Ortaklığı Kooperatif Şirketi bu kere ye· ı 
bulunan Kahve ve Çay mikdarlannı ayrı ayrı göstermek suretiyle • .d C h d f 1. b la H 
ı Hazirandan itibaren 2 Huiran akfamana kadar bir beyanname ile • nı en ey an a aa ıyete aş mıftır. er 
mahalli inhisarlar idaresine bulunma}'an. ye rlerde en ya.km inhisarlar 1 nevi manifatura ve kantariye mallarını ve 1 
idaresine gönderilmek üı:ere mülkiye amirlig-inc bildirmeğe mecbur· • • ..... 
clurlar. e eşyalarını devletın tayın eyledıgı muayyen 

3 - Beyannameler 3 nusha Ü?.er'.nden tanzim ediler t-k iki nusha· • kar mukabilinde perakende olarak sahıa 
sı inhisarlar idaresine tevdi cdilecektır. • • • 

4 - Halt:n Kahve ve Çay satışıyle iştiğal edenlerden beyanna· e başlamıştır. Sayın halkımızın Şırketin Sa· 
melerini vererek bu işe devam etmek isteyenler iki fotoğraf!.~ bera• • tış mağazasına uğramaları kendi menfaat· 
ber lnh sarlar idaresine 3/Haziran/ 942 akşamına ~adar muracaatla 1 . . 
alacakları beyiye tezkereleri mukabilinde iş'arı ahire kadar satışa bu lerı ıcabıdır. 23- 26 14082 
günkü fiyatlarla devam edeceklerdir. 

5 - Tezkereler pul ve resimden muaftır. • ......................... . 
6 ·- Beyanname verıniyenlerin veya hilafı hıtkikat beyanname 

verenlerle 4 Hazirandan itibaren tezkereiiz satiş yöpanlar hakkında 
Kahve ve Çay kanununun cezai maddeleri tatbik olunacaktır. 
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T. I ş Bankast 
&açak taıarral besapları 

1942 ikramiye plinı 
K1"Ş/DELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Aiulloa, 

2 lkinciterrin tarihlerinde yapılır 

1942 lkramlyeıerı 

1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 

3 1000 ""' 3,000 " " " il! 
1,500 2 

" 
750 " .. 

3 500 = 1,500 .. .. .. 
10 250 ,. .. 2,500 

" 
40 100 " -- 4,000 

" " 50 ., 50 " 
= 2,500 ., 

200 25 " 
.»: 5,000 .. 

200 1c -:: 2,000 " " 
,. 

TUrklye ı, Banka•ın• para yatırmakta yalmz 
para blrlktlrmlf ve faiz almıf olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de daneml• olur•unuz 
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.NEVROZIN 
Btltla aınıarıa paazelllrltllr 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BiR TIK llA,1 

NEVROZiN 
!u muannid BAŞ ve DlŞ atrılo
rını süratle izaleye kafidir. Ro

... nat izma evcaı, ıiılir mafsal ve 
·dele ıstırapları NEVROZIN'le 

tedn i edilir, MüeHi r il~ç : 

N E V R O Z 1 N ' dir. 

NEVROZiNi TERCiH EDiNİZ 
icabında günde 3 lıaıe alınabilir 

-
Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basıl~ığı yer : Türksöıü Matbaası 


