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OKUMAYAN BiRTEK 
OCUK KALMIYACAK-

BU MÜHİM PROJENİN ESASLARI NEDİR? 

• Ankara : 29 ( Türkıözü mu 
'birinden ) - Köy okullarını 
e enstitülerini teşlcilitlandırma 

11Un projeıinin Büyük Millet 
. tcliıi encümenlerinde incelenme 

t devam edilmektedir • 
Bu incelemelerin önümü1deki 

}' İçinde bitirilerek Meclis umu· 
1 heyetine gönder iteceği umul· 
'~tadır. 

Proje e aslanna göre köy 
tdc rumt , mtcbort köy okul· 
tı • ö~retmenli köy okulları , 
tetll\enli ve eQ'itmenli köy okul 
tı • 1 • • pan11yon u veya pansıyon· 

t bölıe.,Lköy olrnlları adiyle 
rt klima ayrılmaktadır . 
. Bu 'okullar , durumu ve ara-

• 
1 Dıaksada•eıverişli olursa na
l'c ınerkfıİerinde tercihan açı 
•~tır , Bundan baıka a~şam 
ıııı,rı ve köy meslek kursları 
bulunacaktır • 
Etitmenlcr ve köy enstitüıQ 

t~unu ~rctmcnler , Maarif Ve· 
. tince tcsbit edilectk olan ge· 
1 ötretmenlik veya geı.ici bat· 
retaenlik bölgelerindeki köy
de kurulan okuJlara tayin cdi 
~lcrdir • 
&u bölrelerdelci etitmen ve 

~tnıenlcrin v aıif e ile ilrili her 
' 11 itlerini ıl>rmek ü:ıere , her 

• ltye köy enıtitülcrinden me-
11 \le köylerde başarı röstermiı 
'et1nenlerden bir gezici ökrct
ll Veya fC:ıici bİfÖQ'retmen ta
tdilecektir • 
l'etkil edilecek gcıici ötrct 

illik veya rezici batötretmen 
bö11elarinden lü:ıumu kadar 
1tttirilerek bir teftiş bölgesi 
'llJtcak , bu bölıcye &İren O• 

• cQ'itmen , öQ'retmen , ıezici 
thnen veya bıtötretmenlerin 

t tlrlil itleri • bir ilk öfretim 
f t\titi tarafından idare , teftiı 
lalilrakabe edilecektir • 
Maarif müdürlük~ri • kanun, 

. laıname , talimatname ve 
itlere röre bütün okulların ve 
. tif kurıımlarının her türlü iı· 
•1tıi idare , teftiı v• mllrakabc 
1 
ttektir . 
Valilik merkez ka:ıasiyle di
~•ıalara batlı köylerin etit· 

tinin köy enstitülerinden 
ötretmenlerinin • reı.ici 

.ttıncn ve oeıici başö~retmcn· '•r • 1" disiplin itlerine bakmak 
'' , teftiş bölresi müfettişinin 
"ınadıtı takdirde maarif me 
nun baıkanhğında her kaza 
beter üyeli birer < Kaıa 

1 
tif Disiplin Kurulu , teşkil 
tcc~tir • 

lJzak9arkt~ 
llrmuJada 
•ı11ret ciddi .. 

-r.dalay yaziyeti 
~l\\lltinı : 29 tA.A) - Bir· 
)'41. durum aon derece bula · 
1' bir vaıiyete girmektedir. 

Pon tllmeni yukarı Birman · 
h.rekettedir. Çinliler Lqyo· 

t 1•Y yolunu ümitıizce wOda· 
~ t11ıektedir. 

• 
lngiliz harp gemileri pasifikte 

"""""""""""""""""""""""""": ı . ı 

i Pamuk fiahna i 
: ı 

i dair bir demeç 1 
ı ••••HffH•HHHHffffffı 

Ankara : 29 ( Türksözü mu· 
habirindcn ) - 1942 senesi ya
pağı fiyatlarının bu kere teıbit 
ve ilfinı münaacbctile pamuk fi. 
yatları hakkında da yeni bir fi. 
yat tesbit edilip edilmiyeceğini 
soran muhabirimize salahiyetli 
makamlardan şu cevap verilmiş. 
tir : • 

- Geçen ıenenin hala iıtih
lik edilmekte olan pamuk fiyat
ları, iıtihaal şart ve maliyetlerine 
göre müıtahsili tatmin ettiği ka
naatindeyiz . istihsal ve maliyet 
ıartlanna ıöre, vaıiyet tetkik ve 
1942 senesi pamuk mahsulünün 

, fiyatları zamanında tcıbit ve ilan 
edilecektir . 

ispanyada yeni 
tevkifat yapıldı 

Madrid : 29 ( a. a. )- D. N. 

li. : Valensiya polisi , komünist 
faaliyetlerinden dolayı uzun za· 
mandanberi ıüpheli telakki edilen 
bir çok kimseyi tevkif etmiştir . 
Tevkif edilenler evlerinde silah 
ve ehemmiyetli sayıda lngiliı. 
propa~anda ka~ıtları bulunmuş
tur • 

Poliı tahkikatı devam etmek
tedir. 

Romada yapılan 
son toplanb 

Musolini'nin demeci 

Roma : 29 (a. a.) - Musoli
ni dün V enedik sarayında valiler· 
le Dahiliye müsteşarının ve faşist 
Umumi katip, ziraat ve kültür na· 
zırlarının bulunduğu bir toplantıda 
halkla yakından temas eden valilerin, 

ltalyanların mukavemet etmek ve 
zafere k:t"uşmak zaruretini herkes· 
ten eyi görebileceklerini belirtmiş 
ve demiştir ki : 

"En mühim mesele iaşe işidir. 
Bu iş bütün Avrupb, hatta bitaraf 

devletler ağırşartlardoğurmuştur. 

ltalyanlann ekmeğini temin için 
y e n i tedbirlerle vaziyetimiz 
muhafaza edeceğimiz gibi diğer 
bazı mahzurlara da nihayet ve· 

receğiz. Bütün gayretlerimiz ve 
bilhassa sanayı faaliy~timiz harbin 
muvaffakiyetle idamesine haıredil· 
melidir. Bize zaferi getirilecek 

ve daha ehemmiyetleri olan harp 

endistrisidir. 

Hollanda Valisi 
Londra : 22 (A.A)- Hollanda 

umumi valisi İngiltereye gelmiştir. 

. 

•••••••••••••• • • : Almanyada ı • • • i Katı Savaş i 
i Kararlaşmış i 
• • ı Şayanı dikkat ı 
f bir makale f • • •••• • ••••• 

Bertin : 29 (a. a.) ·- Alman 
orduları başkomutanlığ'ı nezdinde 
çalışan albay Krauss tarafından 

D. N. B. Ajansı için ya1ılan haf· 
talık askeri makalede şöyle deni· 
liyor: 

Bu kış esnasında verilen ka· 
ratla harbin cıhanşümul bir mahi· 
yet alınası H111m geliyor. Böyle bir 
harbin oı taya siirdü~ü meseleler, 
hu işin alelade harplerle başarıla· 
mıyacağını göstermektedir. Füh· 
rer'in 26 Nisanda Reichstag'd:t 
söylediği nutuk bu kış do~u cep· 
hesinde cereyan eden muharebe· 
terin de normal })ir harp sayılmı· 

yacaA"ını belirtmiştir. Führer nut
kunun diğer bir yerinde bizi teh· 
dideden felaketten de bahsetmiş· ' 
tir. Fakat şimdi kati muharebeler 
kararlaştırılm'ış bulunuyor. 

Geçen hafta doğu cephesinde 
cereyan eden askeri harekat Füh
rer'in sarih sözlerini teyit mahi· 
yetindedir. 

Vakıa Rusların şimal ve mer· 
kez. kesimlerinde haftalarca hücum 
ettikleri doğrudur. Fakat bu hü· 
cumlar düşmana ağır kayıplar ver· 
dirilerek püskürtülmüştür. Ruslar 
yalnız Karelide geçen hafta 
başında fin c_ephesine belki yüz 
kere hücum etmişlerdir. Fakat 
14.000 ölü verdikten başka birçok 
esir vermişlerdir. 

Rusların Laponya bölgeSinde· 
ki taarruzları Alman dağ kıtaları· 

nın mukavemeti karşısında kırıl· 

mışhr. Buna karşı kıtalarımız tara· 
fından yapılan birçok hareketler 
büyük muyeffakiyetlcrle neticelen· 
miştir. 

Şimal ve merkez kesimlerinde 
kuşatılmıı bulunan düıman kuv· 
vetle, gösterdikleri Jiddetli ma· 
kavemete raQ'men tamamile imha 
edilmiştir . Cephenin cenup ke
siminde Alman ve Romen kuv
vetleri cüretli bir taarruz. hare-
ketine geçerek düşman mevıile
rine girmiş ve pek çok esir al
mıştır • Bilha11a gerideki müna
kale yollarını • demiryolu teıisle· 

rini ve köprülerini bombardıman 
etmiştir. 

Merkc:ı kesiminde bir günde 
3 mühimmat treni havaya uçu
rulmuştur. Stalingrat bölgeliindeki 
silAh fabrikaları ile uıak şimal 
bölgesindeki liman tesislerini de 

<Gerlai 3 üncü aufaclal 

""lting : 29 (A·A) ·- Japon 
) •rı clOn sabah birwanyada~ 
0h fiddetle bombalamıttır.~ 

<Q...ı.a 1 laull •rfaüj 

Yurdun her tarafında ekim seferh.rtili ııar. Resmimiz genç Köy Kızlarımızı toprakta çalıwktn 
ıöıteriyor . 

, 

Bomba davisı 
Bir çok şalıidlerin 

ifadeleri alındı 
BOBNILOF ALEYBINDE DELiLLER 1 

Muhakeme bugüne talik edildi 

Suikast davası esnasında Ankara afrr cezasından bir köşe 

Ankara : 29 ( Türksözü mu- ı 

habirinden )- Fon Papene ya- ============= 
pılan suikasd davasına bugün saat 
9,4o:da Ankara Ağırceza mah- Milli Şefin kabulleri 
kemesinde devam edilmiştir . Bu 
celıede 1atanbuldan zoala geti
rilen bir çok şahidlerin ifadele
rine müracaat edilmiştir . Suçlu
lardan Korniıofun ölen Ömer Tu
fanla münasebeti olduğu hakkında 
verilen ifadelere Kornilof ıtiraz

larda bulunmuş ve bunu söyliyen 
şahid içm oı: Delidir o demiştir • 
Bu şahidin muayenesine karar 
verilmiştir . 

Bombanın patladığı anda o
radan reçen kadın şahidin de ifa
desi alınmış ve muhakeme yarına 
( bugün ) talik edilmiştir • Suçlu
lar bugünkü celsede gayet sakin 
idiler . Ankara A~rceıa salonu 
çok ~kalabalıktı . Hemen bütün 
Türk ıa:ıetecileri ve ecnebi ga
zete muhabirleri celseyi takip et
mekte idiler . 

Büyük millet 
meclisimizde 
Ankara : 29 (a.a.) - Büyük 

millet '· meclisi bugün toplandı. 
Maadin nizamnamesinin bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu 
nizamnameye yeniden baıı mad
ddeler ilavesine dair kanun layi
hası ve Adliye, Maliye, Bütçe, ik
tisat ve Dahiliye Encümenleri 
mazbataları. Devlet iktisadi te· 
şekkülleri memurları tekaüt san· 
dı~ı hakkında kanun layihası ve 
iktisat, Maliye ve bütçe Encü· 
menleri mazbataları. · 

Erzurum - Karabük hanları 

dar hattının Milli müdafaa veka
letine devri ha.kı.ada kanun layi· 
hası ve Bütçe, Nafıa ve Milli mü· 

Ankara : 29 ( a. n. )- Bugün 
Reisicümhur ismet lnönü vaktile 
maiyetinde l Fırka Komutanlığı 

yapmış olan General Gur'u ka
bul etmiş ve öğle yemeğinde alı

koymuştur . 

Ruzvelt bir 
nutuk verdi 

Harp gayretlerimize 
hiç bir şey 

mani olamıyacak 
Vaşington : 29 ( a. a. ) -

Ruzvclt dün akşam bütün Ame· 
rika radyolarile neşredilen bir 
nutuk söylemiş ve b,ilhassa de· 
miştir ki : 

c Pör Harburda hücuma u~
m~rlal 3 üncü l&Yfad&l 

c.Jafae Encümenleri mazbataları 

Emniyet umum müdürlü~ü ile 
gümrük muhafaza ve muamele 
sınıfı teşkilatı hakkındald kanun· 
lara bağlı kadrolara dahil maaşlı 

ve daimi ücretli memurlara birer 
tayını iıtihkakı verilmesine dair 
kanun layihası ve Dahiliye, Güm
rük ve inhisarlar; Milli Müdafaa 

ve Bütçe Encümenleri mazbataları 
Örfi' idare kanununun 7 inci mad-

desinin değiştirilmesine dair ka
nun layisa11 ve Milli Müdafaa, Da
hiliye ve Adliye Encümenleri 
mazbataları. 

Türkige-M acaristan 
ticari görüşmeleri 
KONUŞMALAR BiTMEK ÜZERE 

Anlıara: 29 (Türlu6zü muhabirinden) - Bir miiddet· 
ten beri deoam etmekte olan Türk - Macar ticaret anlaı· 
ma•ı ~6riıfmeleri iyi ve her ıekild11 devam etmektedir. Yü
rürlükte bulunan anla,mada bulunan konterıjanlardan bir· 
~oiu daha 6nce bitmiıtir. Yeni 11örüımelerde kontejan mik· 
tal'ının arthrılması imkdnları ön tarafta bulunmaktadır. 
G6rüımelerirı önümüzdeki hafta icinde •ona ereceii ümide-
Jilmelttedir. • 
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ikinci cephe 
nasıl açılır? 

Sabun imali . . 
nızamnamesı 

Sabun inıali hakkında iktisat 
Vekaleti tarafından yeni bir niı:aw · 
name hazırlanmıştır. Dahilde İmal 
olunacak veya hariçten getirilerek 
satışa çıkarılacak sabun ve nüm · 
unelpri bu nizamnamede gösteril· 
en evsafı hai1. olacaktır. 

Uçdemiri imalatı 
Tetkik' Ediliyor 

ZİRAAT MÜDÜRLÜGÜNDE TOPLANTI 

Ş
imdiye kadar yalnız Afrilcadaki 

taarruz hareketleri müstesna 
lngıltere ve sonradan Ameri· 

ka hep tcclefül vaziyette kalmış· 
!ardır. İki buçuk sene devam e
den bu vaziyetten sonra, şi~di 
AvJupaya bir ihraç hareketi yap· 
mak, ikinci bi: cephe açmak la
kırdıları sık sık işitilmekteoir. A· 
caba. logiltere ve cınunla birlikte 
Amerika, bu defa taarru7. teşeb· 
büsünü ele almak kat'i işi ile cid
di hazırlıklar yapıyorlar mı? 

Böyle bir hazırlık varsa, bu
nu avaz avaı bağırmaktansa, müs
takbel taarruz planlarını en bü
yük esrar perdesi arkasında ha
zırlamak gerektir. Gerçi lngiliz 
harp kabinesi bö) le hir hazırlık 

ıçin pelc o kadar talakatli davran
mamaktadır. Kıt'aya taarruz plan· 
lan yapılıyorsa, bunu İngiliz genel 
kurmayındae ve harp kabınesi 

azasından başka kimsenin bilme
mesi tabiidir. 

Bununla beraber, haritaya 
bakar ak, baıı fırtınalar ve tahmin. 
)er yürütenler de vardır. 

K/Usik bir yol 

Klasık tahminciler, Almanya
ya karşı bir lngiliz taarruzundan 
bahsedildiği zaman, derhal Fran· 
sa ve Holande tariki ile Berline 
uzayan istikameti düşünürler. Çün
kü lngiliz.ler tarihte, bir kaç de
fa hep bu istikametlerden kıtaya 
karşı harekete geçmişlerdir. 

Fakat şimdi İngilizler, Alman· 
!arın işgali altında bulunan liman
ları nas il ele geçirebilirler"? 

Fransa sahillerinde bir kBÇ 
noktayı intihap ettikten sonra, 
logiliz genel kurmayı evvela hava 
hakimiyetini temin için kuvvetli 
tayyare teşkilleri gondereccktir. 
Bundan sonra donanmanın kuvvet
li toplarının himayesinde seçme 
piyade kıtıları ihraç edilebilecek -
tir. Bu suretle bir " köprübaşı ,, 
elde edilince, istenilen iıtilıamette 
harekete geçmcğe hazır zırhlı tü· 
menler ihraç edilebilir. 

Kıtadaki istila limanları şun. 
lar olabilir. 

Brest, Şerpurg, Havr, Kale, 
Dönkcrk, Ostand, Hamburg, Em
den ve saire. 

Ayni zamanda Atlantik ve Şi

mal Denizinden harekete geçerek 
Manşı ve Kici kanalını ele aldık. 
tan Sonra, lngilizler sürprizler ve 
yer yer taarruzlarla düşmanı fa· 
fırtmağa çalışabilirler. 

Bu şekilde taarruzun /ayda/arı 

ve malızurları 

Bu fekildc yer yer ihraç ha· 
reketlerinin faydaları olduğu &ibi 
mahzurları da vardır. Mesela Fran
sada, Belçika veya Holandada bir 
ihraç hareketini misal alalım: · 

lngiliı. kıtaları Fransada, ken. 
dilerinden çok üstün kuvvetlere 
karşı ne -kadar zaman tutunabi
lirler? Belçikada Almanların bu
lunduğu bir kaç yüz bin kişiye 
nasıl dayanabilirler? Yahut bunla
ra karşı avantajlı bir vaziyette 
bulunmak için nr. kadar asker 
sevkcdebilmelidirler. 

Klasik tahminciler bu müşkül 
görünen suallere cevap yermeğe 

çalışıyorlar. Alman genel kurma
yının iki cephede biröen harbi ka · 
bul etmelır istemediği harbi bi
dayetinden beri anlaşılmış bir hıt
kikattir. 

Bununla beraber, Almanlar 
geniş Avrupıt kıtası içinde kuvvet · 
!erini dağıtmış bulunuyorlar. Rus· 
yadan ta ispanyaya kadar gayret
leri dağılmış 'demektir. Binaena . 
lcyh hücuma uğrayan her nokta
da lnriliı. istılacılarına kartı ayni 
mukavemeti gösteremezler. 

Bunlar diğer bir faruiyeyi 
dıhı ileriye ıürüyorlaı: Kılanın 

bazı yerlerine çıkarılan İngiliz 
kuvyetleri buralarda uzun müddet 
tutunamualar ve tekrar gemil~ri
ne binmeğe mecbur kalsalar bile 
manevra geııe faydalı olacaktır. 

Çünkü böyle gösterişler düşmanı 
şaşırtacak ve bir gün başlıca hü. 
cuma nereden girişileceğini kes. 
tiremiyeceldcrdir. Almanlar mü. 
temadi.Yen kıtalarının yerlerini dc
gi4tirmek mecburiyetinde kalacdk· 
lardır. 

Bu manevrayı şöyle hülasa 
ediyorlar, : 

Bir gün Alman kumandanlığı 

İngilizlerin şuraya , buraya ihraç 
yaptıklaı ını haber alıyor . Bura
lara takviye kuvvetleri gönderi
yor. Fakat l..uvvctler, muavenet 
istemesi muhtemel diğer yerlerin 
çokluğu nazarı diHate alınırsa • 
o kadar mühim kuvvetler o\amı

yacaktır. Her şe>'e rağmen Al
manlar lngilideri püskürtüyorlar . 
Bıl' kaç gün sonra ayni manevra 
başka noktalarda tekrar ediliyor . 
Bir kaç hafta bu böyle devam 
edince, düşman şaşırıyor ve ln
gilizlerin büyük hücuma hangi 
limandan kalkacağını dü~üncrek , 
ona göre planlarını hazırlıyor . 
logilizlerin de istediği budur . 
Çünkü İngilizler , düşmanın hiç 
beklemediği yerden bü)·ük taar
ruza kalkacaklardır . 

Bu suretle Fransanııı bir çok 
sahillerine ayni zamanda kuvvet
ler çıkararakr bu sefer çok mik
tarda tankların himayesi iı~~. Al· 
mantarın mesela 1940 Mayıs -
Haziran aylarında tatbik ettikleri 
manevrayı tekrar edebilecekler
dir. 

Zira Belçika ve Hollanda ıa· 
hillerine de çıkarılmış olan İngiliz 
kuvvetleri Fransa sahillerinden 
gelen kuvvetlerle muayyen ileri 
bir noktada birleşerek düşmanın 

hatasını tamamlıyabileceklcrdir . 

Cenahtan ve Saltıktan taarruz 
Geçen umumi harpte Vinston 

Çörçil Almanyaya Saltıktan ta
arruz edilm~sinde ısrar etmişti . 
O zaman bahriye birinci lordu 
olan Çörçil burasını Almanyanın 

en zayıf noktası olarak görüyor
du. Bogün ise bu faraziyeyi der
piş etmek bile güçleşmiştir . Fa
kat gene tahminciler, Almanya ya 
ltalya yolu ile taarruz etmek im· 
kanlarını düşünüyorlar . 

Almanya kendi toprağında 

taarruza karar veren lngiliz ge
nci kurmayı ltalyaya külli kuv
vetler ihraç ediyor. Bugün bö}'le 
bir ihraç çok müşkül olsa da , 

Ziraat enstitüsü 
talebeleri grupu 
Ankara Ziraat Enstitüsü Pro· 

fesörlerinden B. Vamık Taşı sekiz 
talebesile birlikte Adanaya gelmiş 
ve .Mersine gitmiştir . 

Profesör ve talebeler dün 
devlet Ziraat kurumunun Tekir 
çiftliğini gezmişler ve tetkiklerde 
bulunmüşlardır. Oradan Dalaman 
çiftliğine gidecekleri öğrenilmiştir. 

ltalya' dan limon 
getirmek ıçın 

ltalya'dan yurdumuza limon 
getirmek ve karşılığınıda ihracat 
yapmak üzere Ticaret Vekili~i ile 
görüşmeler yapmak üzere şehri
mize beş kişilik bir heyet gelmiş· 
tir. Görüşmelerin sonucu mayis 
başında belli olacaktır . ---
yeni bir Tarant ve Mataban mu. 
harebeainden sonra iş daha ko
laylaşır . 

, ltalyan donanması harp ha
rici bırakılınca , lrıgiliz kuvvetle· 
rinin kütle halinde ihracına bü
}Ük mani kalma1 .• Nihayet İtal
yanın işgalinden sonra Brenner 
geçidiııe ulaşılacak , Avuııturya 

geçilecek ve Alman toprağ'ına 

girilecektir. 
Göklerden kuvvetli surette 

himaye altında bulundurulacak 
olan bu ordu, vazifesini başara
hilcccktir . 

Bütün bunlar tabii lngiliz tah
mincilerinin muhayyilelerinden doğ 
maktadır . 

Bundan yirmi sene evvel , 
Fuller ismindt.• bir İngiliz gennali, 
Almanyanın Skajerrak yolu ile 
istila edilebilece~ini temin edi
yordu. Fakat şimdi burasını da 
hir atlama taşı yapmak güçlet• 
miştir . 

Norveçe bir ihraç hareketi 
de gene tahmincilerin planlarında 
dahil bulunmaktadır . Ara sıra 

lngilizlerin · Fransız sahillerine yap
tıkları küçük ihraç hareketleri , 
acaba girişilecek büyük hareketin 
ilk Jenemtleri midir ·ı diye soru· 
yorlar. 

Şurası muhaH:ak ki , bu iş , 
öyle hiffetle göz.e alınacak ser· 
güzeştlerden değildir. Batıda cep
he açmak kolay görünmiyor. ln
gilıı genel kurmayı is«; suspustur. 
Fakat tahminciler her gün mu
hayyilelerini kurcalıyarak ortaya 
yeni bir plan atmakta devem 
cdıyorlar . 

- ı .......................... 
f ŞeblrU 1 f 
ı : 
ı Mayıs, Haziran ayı ı 1 
ı Ek mek kartı tevziatı bu· ı 
ı gUn akfama kadar de· ı 
ı vam edecekt1r. Kartına ı 
ı almayı unutma l ı 

: ........................ : 
CENUP ANAOOlUOA 
SUBA~I TE~Klll Ti 

İçelde de teşkilatın 
kurulmasına başlandı 

Mersin : 29 (TürbözG Muha· 
birinden) - Yeni mabaulüa idraki 
yaklaşması dolayısiyle köylerde 
bulundurulması icabeden subaşıla· 
rın seçilmesi için Halkevinde Sa· 
yın Valimiz Sahip Örgenin riya· 
seti altında bir toplantı Y.apıl· 
mıştır. 

Bu toplantıda merkez kazaya 
tabi bütün köy muhtarları ve 
Nahiye Müdürleri de hazır bulun· 
muştur. 

Merkeze bağlı olan köylerin 
Kazanlı ve Kuzucubelen Nahiye· 
leri köylerinin subuf1lan bu top
lantıda tesbit edilmiştir. 

Elvanla Nahiyesi köyleri için 
de sc•çim yapıldıktan asnra Ziraat 
Müdürlütnnce tanzim' edilecek 
defter Vilaynte verilecek ve mu· 
cipten çıkacaktır. 

Subaşılarına ayda on lira ma· 
aş verilecek ve bunlar derhal işe 
başlayacaklardır. 

Subaşılannı Vilayet Ziraat 
muallimleri daima kontrol ede· 
ceklerdir. 

Mersin belediye 
bütçesi 278.160 

lira kabuledildi 
""' 

Mersin: 29 (Tiirksözü Muha· 
birinden)- Şehrimiz belediye me
clisi bütçe işini ikmal ederek top· 
lantısına ıon vermiştir . 

Bu seneki bütçe 278 bin 160 
lira olarak hazırlanmış ve o suretle 
kabul edilmiştir . 

Su işletmesi bütçesi mülhak 
btitçe olarak kabul edilmiş ve. bu 
da 83 bin 765 lira olarak tesbit 
ve tasdik olunmuştur . 

Bütçe tasdik edilmek üzere 
vilayet makamına sunulmuştur . 

UZAKLARDAN HABER • 
Miknat isli mitralyöz -

Şimdiki muharebelerde ölüm gürliyerek geliyor. 
Küçük tabancalardan büyük toplara kadar hepsi 
patladıktan zaman seslerini de duyuruyorlar. 

Teksaslı bir müheudis' şimdi elektrikli bir mit
ralyöz yapmıştır. Miknastis'i bobinler sayesinde bu 
mitralyöz ses ve aleA çıkarmadan ateş etmektedir, 
Henüz tecrübe edilmekte olan bu mitralyöz mermi
lerini saniyede 120 metre sür'atle göndermektedir. 
Halbuki şimdiki mitralyözlerin mermileri saniyede 
900 metre sür'atle hctjefe gitmektedir. 

Sonra miknatis'i mitralyöz henüz dakikada 70 
mermi atmaktadır. Eakat bu miktarın dakikada 600 
e çıkarılacağı umulmaktadır. Bu silah, harp sahala
rında , görünürse, yerini belli etmeden düşmanı hır
palıyabilecektir. 

Sonra bu yeni silahın namlusu, öteki mitralyöı

ler gibi kızmamakla ve akimlatörle işlemektedir. 

• • • 
lngilizcc (Sandey Dispaç) gazetesinde profesör 

Loiv ~unları yazmıştı: 

' 

Uçan, gözlü bombalar 
"Harbin sonundan evvel, kafi amil olabilecek 

yeni ·.,ir silah meydana çıkacaktır. Karadan ve uzak 
ıncsaf elereen telsiz~ idare edilecek bombardıman 

' tayyareleri mürettebatsn: olarak, düşman hedefleri· 
nin üzerinde uçabileceklerdir,. 

Uzak mesefelerd~n ve Herç şualariyle mürelte
batsız kara, deniz ve hava nakil vasıtalanoın ida· 
resi şimdiye kadar tecrübe edilmiş ve fili,at saha· 
sına girmiştir. Fakat istikbalde bunun daha pratik 
tatbikatı görülecektir. 

iki Amerikab teknisyen, hakikaten uçan bom
balar imalini düşünmüşlerdir. Bu bombalann kanat
ları, bır motörü. istikamet ve irtifa aletleri olacak· 
tır. 

Bu madde kütlesinin insan gözü gibi gören 
bir gözü olacaktı. 

Bu da televiziyon sahasında elde edilen terak· ' 
kinin bir neticesi sayılm•kladır. 

Uçan bomba gene radyo vuıtasiyle ve 20 ki· 
lometre mesafeden uçan bir tayyare tarafından ida· 
re ve kontrol edilecektir. 

\ 

Pulluk Uçdemiri imali için 
Devlet Ziraat işletmeleri kurumu 
umum Müdürlütünden g<Snderilen 
Karabük fabrikası demirleri gel· 
miştir. Uçdemiri imal edeceklerle 
Ziraat Müdiriydinde görüşme· 
ler yapılacaktır. 

İhracat mallarımızın 
fiyatları tesbit ediliyor 

Ticaret Vekilliği yün paçavra 
ve zeytinyağında oldugu gibi di
ğer ihraç mallarımızın da dışarıya 
satış fiatlarını tesbit etmektedir. 

Tiftik gibi önemli ihraç mal
rımız da bulunan bu teshil işinde 
bilhassa spekülasyona mani ol· 
mak esas olarak tle alınmıştır. 

Bu husustaki çalışmaların ya
kında sona ereceti ve azami satış 
fiatlari tesbit edilir edilmez ilan 
olunACağı haber verilmektedir. 

Doktorlar kanuna ay· 
kırı reklam yapamıya· 
caklar 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekilliği bazı doktorlann ilan ve 
reklamı ne şekilde yagacaklarına 

ait olan kanuni hüküm dışında 

reklam yaptıklannı görmüştür. 
Vekillik bu türlii ilinlann hasta 

vatandaşları yanlışlığ'a sevkedccek· 
lerini de göz önüne alarak valilik
lere yeni bir emir göndermiştir . · 

Bu emre göre kanuna uygun 
olmıyan ilin, reklam ve saire ya· 
pan doktorlar bulunduğu takdirde 
bunlara kanuna uymaları için teb· 
liğat yapılmasını, k•nuna aykın 
hareketleri devam ettiti takdirde 
kanuni takibat yapılmak üzere 
Cumhuriyet Müddiumumtliklerinin 
haberdar editmesini istemiştir. 

Sığınaklar temiz 
bulundurulacak 
Sıhhat ve içtimai Muavenet 

Vekilliği sığınak olarak' yapılan 

hendek ve çukurlarm son derce:> 
• dikkatle kontrol edijerek şahıslara 

ait olanların bunlar tarafından ve 
umuma mahsus bulunanların da 
belediyelerce daimi surette temiz 
bulundurmasına itina edilmuini 
valiliklere bildirmiştir . 

1 stan bulda sadeyağı 
fi atları 

lstanbul sade yağların pera· 
kende fiyatları tesbit edildi, Bursa 
210, Diyerbakır 204, Ardahan, 
Kars 207, Trabzon 150, Vakfıbekir 

175 kuruştur. 

Gelen çuvallar 
Almanya Çekoslovakya ve 

Macariıtandan memleketimize gön· 
derilen katıttan imal olunmuf 
mühim miktarda çuval ve kana· 
viçenin ilk pıutiıi İıtanbula jel· 
miftir • 

Ambalajsız unlar 
Maliye ~ Vekilliti yeni bir 

kararla amballjaız olarak satılan 
unların m•mele vergisi iptidai 
maclcleler tenzilit cetvelinden 
istifade eclemiyeceklerini kararlaş· 
brmlfbr • · 

Sahte ekmek karh 
basıp satanlar 

lıtanbu:: 29 (TOrlcsözfi muha· 
birinden) - Buıün KAmil ve Mus
tafa adında iki lcifi ••hte karne 
bastarmak ve. aatmai.-çuyla mil-
li korunma mehlcempine verildi. 
Bunlar, Türkiye luliıehanesinde 
yaf)tırdıkları kıli4elerıe liatilc harf· 
lerle sahte muvakkat ekmek: kar· 
neleri basmak ve bunlart satmak
la suçludurlar . Bunların bir aydan 
beri her gün beş ila altı yüz karne 
yaparak sattıkları tahmin edilmek·· 
tedir. ' 

Sayfa 2 

Tetkik 

Adanada spor 
kalkınması 

1 
lk dcf a Adanaya yirmi sene 
evvel geldilimde bir futbol 
maçı seyrettim. ( Türk Gücü ) 

ile ( W.M.C.Y. ) isminde iki ku 
lüp sahayı çıktılar . Biri Türk , 
diteri ckılliyetleri içine almat bu 
lunan Aciananın iki takımı diz.il
di • Yılda ancak bir defa yapıla
cak bu mühim maçı ; yüze yakın 
meraklı mektep talebeti , mah•I· 
le çoluk ve çocuklao ile Adana 
da bulunan topu topu bu iki ku
lübün bir kaç id.areciıi ıeyretmc · 
ğe gelmitti . Adananın en sıcak 
mevsimi Haz.ir•n ayının tam or
tasında ve 1922 yılında yapılın 

bu maçı hiç unutmam • 
Eski istasyon hıristiyın me· 

ıarlığının boşlutu ile kumluktaki 
( Hayvan paıarı ) yeri; o zaman· 
lar - üzülerek yazı.vorum -
Adana iençlitinin spor alanları 
idi . H~le futbolcuların kıyafet· 
!erine gelince hak getire : Boyun· 
da ve başta mendiller , ayaklarda 
futbol ayakkabısı pek aı . Ço
ğunda fotin hatta bazısında isl.:ar· 
pin . Forma :c defile ) yıpıyor· 
muş giLi .. 

Aradan zaman geçti • Dev· 
rimler yavaı yav•t sökün etmete 
bqladı . Adları ••Yf' ile anılma· 
ta deter spor id.-recileri itb1rliti 
yapmata.bafl•dtl•r. 

( W.M.C.Y. ) spor kısmını 
aradıtı ek•Uiyet rl~manlırı bula 
mayınca içtimai bir kulüp; ve ni· 
hayet ıamanla 1aııyamaı oldu ; 
1'apandı • 

Fakat buna ~artılık olarak 
( Türk Gücü ) , ( Türk Ocatı ) 
oldu . Ocak güzel bir spor kolu 
açtı . Kulüpler arttı • Büyilk Tür~ 
zaferi Adana spor hayatına dı 
hız vermcj'e bıtlıdı . Eğemenlik 
aavaıındı ( Karaisalı ) dı kırk 

kişi ile dörtyib kit illk bir t•buraı 
esir alan ve Türk etemenlil'i ut 
rund• pek büyük hhramanlıklır 
gösteren Adanalılar (Spor) u ih• 
mal edemezdi . 

O zamanın Baıv~kil i Büyük 
Sporcu ve lnkilapçı Milli Şefimi• 
Sa}"m 1NôNO Adanty• ilk defi 
onur verdikleri ıün ; Tiirk Oca• 
jtı salonunda bir SJ>Of idarecisinill 
spor •lanı hakkındaki maruzatın• 
çok büyük bir alaka ile dinledik' 
ten sonra çok kat'i emideriP' 
derhal vererek Adına unçlitiR' 
bugünkü ( Stadyom ) u hediye 
ettiler . · 

( Türkiye idmu cemiyetlef-1 
ittifakı ) ile ubaaadaa çıkel' 

( Türk Spor Kurumu ) tefkilil' 
lırı da kısmen ve imkiÔ içerisi•' 
de çalıştı • 

Nihayet ik' seneden beri te& 
bik sahasına aıircn 3530 • 
Beden Terbiyeli kanunu ile e1" 
lı ıekilde cıle alınan Türkiye , 
ve Beden Terbiyesi . hayatı içi 
( Adana ) bir varlık olm.ta 
lımııtar • 

Bugün Adınada artık yıl 
futbol yok • Her turUl spor y 
pan ; Beden Tcrbiyoıi ho 
mucibince de yurt mildaf aes' · 
çalışım kuvvetli bir gençlik t 
lulutu , lcaynatmaaı ve cınll 
var . 

Cümhuriyct rejimimiz sı 
ıindc Adana modern spor t 
ve 'lllanlarına dı k8vU1ınuttur 
Bü}·ük bir stad)Om ve bu at 
içinde her ti'"' ~ 'Y._i . 
nizami altı kulvarlı kotu pi•tı 
atlama , atma yerleri , volef 
ve bcsketbol sahaları , sıc•~ 
soj'uk duı tesisatı , revir • t · 
gibi lüzumlu muhtelif tesisler 
pılmıştır . 

Stadyomdı bıtka yerle 
de : Hipodrom , açık jimn••" 
hane , kapılı JÜrtf H)onU 
m•lıemeleri , çabşan bir atat 
ligonu ve her türlü sillbtırl 

malzemesi , Türki>:ede detil 
tün komıu memlelı:etlcriınlıdl 
Balkanlarda ve hıttA Rusyıd• 
le eti olmıyın modern ya 
hıvuaij , 

• 
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Uzakşarkta · 
( Başı l iaci sqla4a ) 

J.P«Hllu Mandalay,1 ele aeçjrmek 
İtin uami a-•yrel ıarfetmektedir. 

Tokyo : 29 (A.A) - Tokyo 
N~i Niti ıaaetdi japQa deaiz 
ka.vvetlui tarafıad.n yeni Gine.'nin 
fiaaal bat111 ıahiHerinf' kartı y• · 
palan. Larekittan bahsederken Ja· 
Poalann buralarda petrol cihetin · 
den tok zenıin ıabalar elde et· 
tlkl~i yazıyor. Gazeteye göre, 
Japo,a kuyvetleri bqlaca olarak 
A....Wuv.er ıkoyuoda Fakfak ve 
Babtiıabo noktolarıoı ele ıeçir· 
•itlerclir. Yeni Giae'nin d<>tu 
HoU..dalılara ait kaamınm timal 
dotatunda imparator Giyom •ra· 
z.İıine ~ yakan blr yerde bwu · 
aan Hollandiya fehri İfial edil· 
•ittir• Hollandiaı,nın işgalinin hu· 
ıa.şi ~i .... ~hemmiyeti vardır.._ Zira 
bu noktadan karekrt edeeek Yeni 
Gine'nin fİmal dotuauna karşı 
harel&At yapabilir. 

Ruzvelt bir nutuk verdi 
(Bq&ararı Birincide) 

rıyışı•ıaden beri hemen hemen 
beı ay reçti. Bu hücuma takad
düm eden iki yıl içinde memle
ketimia btlylk öl'6de harp mal
ıemesi iıtihaaline baıtamııtır. Bu
nunıa beraber o zamanki harp 
layretlerimiı. ekıeriaıizin normal 
hayahnı pek az sarımaıtı . O za. 
lllandanberi ordu ve bahriyemiz.
den mühim kuvvetleri binlerce 
lı.ilollf:Ctre uıakta bulunq üılere 
ve harp cephelerine rönderdik . 
HarP. ;ıtih..U.iıi de hızlandndık. 
Avrupa cepheliade reÇen yıhn 
en dWlhim *elifmeaini bly6k Ruı 
ordutarınm Al•u ordusun• et 
titi eıici t•arrua lefkil etm flir . 

· Bu RDı kuvvetleri bitin diler 
birl,mit milletlerde daha fula 
niıbeıte en kuvl'eUi dlpnaaıa or
duaur.:u tahr.,, c:tnrittlr ve bili 
edi)or. Akdeniı bölıeainde ·va· 
ıiyet ıörfidQlt• beıı•en detiıme-
lllİf olarak, kat•awr • ... 

Fakat b'J bölgedeki vaziyet 
dikhtle göz öninde tutuluyor. 
Paai&kte •japonlara cenuba dotru 
ileri harelletlerini önlenditinin 
a.n.ttir~cek bir çok sebepler 
Yardir. Fahl .bu .akı•~ Birman
Y•d• gelen h•• iyi delildir. 
Japqalann Birmanya yolunu kes
•eleri mimkündür. Fakat. utar.• 
nıan Çin milletine ıunu IC'Sylelnelr 
iaterjmkt, japon ileri hareketleri 
her 11e olvra olsun Bat komutan 
Çaıauy - Şekin ordularına uçak
lar ve Cl'lphade teılim etm~k ça
resi dalma bulunacaktır. Harp 
için .4ilnde yüı milyon dolar: 18r· 
fediJıOruı.faht b• yJI sona eı me· 
den ince bu..Uıaaalmuı &üç mik· 
tar liri miıline .çıkacillktar. Bu pa· 
ra llarcanacaıls. tıem de .Orafle 
har~nac•ktar. Harp rayretlerine 
hiç bir mahüf. korkM-. h-_in, 
bencil veya görUltilcil in11n en 
lel ohn....tıdar. Teabit edilen 

. ''<>rramı tatbik için elimizdeki 
bütia icra aellhiyetini 1'ullanaca· 
tız, Taribte ıivilerin ceaarct, ta 
ha ... ve sada•tinin bu derece 
ha,th h•mi•i olmamııtır. 

Memnuniyetle kaydedebiltri& 
l..i bu yaı TilrJ<iyc yüıme birin· 
CililJlıed.,, AdanaR&D bu .gilıel ve 
lnOflern yüzme havuzunda yapı
f.ac.ıtt ır . 

Adananen ea mühim btr hu· 
IQıijeti tler tJrll ıporult yapıl•· 
bü.İeıi için cotrafi durumunun 
•iiUmmeliyeticllr . 

Torosun en yüksek ıirvelerine 
- lır-.,ın aençlik ayni pnler için-
-de ~kdeniım tfıiı Kıratıı Pi•· 

1111<11 ktlrclc çekmek , kotra ilera 
leri yqatıuk k111 ıamanda yax 
~. ~ıı ıporları yapmak imUnını 
bum.yCll' • Beledi1em•ain imlr 
P ... .J.ehri•isi de slı•lleetirmek 
ledie 

Adana ; yumuş•lt iklimi ile 
~le Yal.••• Tlı.kiyeııin an mü· 
b~ ( turialik ) ıehri olacak • da
~~~en ve hariçten seyyahlar cel 
-_ecıe~ kı..-.. 1.iaelletectık , İs· 
kaçr...m Monblan 'ıne , fran11nm 

otdlllrW:rekabet edecektir . 

it••• ••Hh ••r•r 

TORKSôZO Sayfa ! 

Dl$ HABERLER 
ISIEHOERUI DEMİZ KOMUT UUAIMOU 

lskenderun Deniz Komutanhğma 3-8 sınıf bir muamele me· 
muru ile S0-8S lira ücretli ve 40-50 lira ücretli iki anbar 
mt>muru ve 40-50 lira ücretli bir aşcı almacaktır. 

lskenderiyeJ& 
hava akını 

Kahire : 29 ( A. A. ) - lı 
kenderiye bölgesine yapılan akın 
da 58 kişi ölmüı. 111 kişi yara· 
lanmıftıl' . 

Ruzvelt de askerlik 
şubesine kaydolunacak 

............. 
Vişi Müttefiklere 
kar.şı ,hazırlanıyor 
Vaıington : 29 ( A. A. ) -

Viıi , Müttefiklerin her hangi bir 
teşebbüsüne karşı koymak Üzf:re 
Maöagaskara kuvvetli bir eteniz 
filosu göndermiştir . 

••••••••••••• 
Japonyada yangın 
To1'}o : 29 ( a. a. )- Japon· 

yanın batı sahilinde Toyama eya
letinde Şinminato limanında bü

yük bir yanaın çıkmııhr . Kısa 

Vaıington : 29 ( a. a. ) -
M. Ruı.velt , kaydo:unmıya çağ
rılan 45 ila 65 yaı araaında bu. 
lunan kimseler arupuna dahil bu
lunduğundan kaydin son günü 
olan yarın baıvurarak kaydını 
yaptıracaktır . Bu grupu teşkil 
edenlerin sayı11 13 milyon kader 
tutmaktadır. bir zamanda yüzden f aıla ev 

Gaydanın Makalesi 

ltalyansız Almanya 
Zafere erişemez ! 
Roma : 29 (A.A) - Yaadıtı 

bir makalede Gayda italyansız bir 
Almanyaııın zafere erişemiyece · 
ğini yazmaktadır. Gayda Bolşe 
vikliğe karşı İtalyanın daha bü· 
yük vazifell'r alacağını da ilave 
etmektedir. 

Almanyada kati 
savaş kararlaşmış 

(Jlattaralı Birlnt'.idel 
bombalamıştır . 

Şimal Buz denizi ile Kara· 1 

denizde ve Azak denizindeki ti· 
caret aemileri de bombalatımış 

ve bunlardan bir çoR-u a~ır ha
sarlara uğratılmıştır . 

Gereken şeraiti haiz isteklilerin İskenderun Deniz Komutan· 
lığına müracaatlara ! 25-28-30 J 4080 

ilan 
BElEDİYE- RiYASETİNDEN: 

1- Kumaşı Beledeiye tarafından temin edilmek ve dikiş 
ve malzemeleri müteahhidine ait olmak şartiyle Belediye zabıta 
memurları için (32) takım yazlı~ elbise yaphralacaktır . 

2- Elbiselerin muhammen dikiş bf'deli, beheri (17) lira 
hesabiyle (544) lira ve muvakkat teminat akçası (39) lira 70 
kuruştur. 

3- Sartnamesi yazı işleri kalemindedir. Arzu edenler her ~ 
zaman mür~caatla görebilirler • 

4 - ihalesi 12/Mayıs/942 gününe musadif Salı günü saat 
on beşte 'Belediye encümeninde yapılacakhr. 

5- Taliplerin mezkur gün ve saatte muvakkat teminat ak
çalariyle birlikte Belediye Encümenine müracaatları ilan olunur. 

25-26-30-2 14079 

işçi kaydı kanı>nu geretince harap olmuştur. Yarıgın hala de- : ........................... : 
Amerikada ifÇİ olabilecek kim- vam ettiti bildirilmektedir . Ge- " 
ıeler 11yıaı!lm umumi kayıt ne· çen ıene de bu limanda büyük ıı · İlAU ıı ilan 
ticesinde 40 milyon kişiye baliğ ~· b" • k 600 d n 

. . . ır yangın çı mış ve en ı ı 
ol1tcatı tahmın edılme1'tedır. · 

--...;;._,__ _ fazla e\· tahrip etmiıti. ı Yüks~k Yarış ve lslih ı 

Hint liderleri çalışmadı · . ı Encümeni namına 3 ve 10 ı 

AOA"A · Kil LiSESİ MOOORlOGONOEN · 
- Adana Kız lisesinde (2976) lira (68) kuruş keşif bedel

liheli inşaata açık eksiltmeye konulmuştur. 
Londra : 29 (A A) - Avam Petenin kabullerı ' ı Mayıs 942 Pazar günleı i ı 

Kamaruında Emeri ıöz alarak, Viti : 29 (A.A) - Peten eski i At koşuları icra olunacağı 1 2- Talip çıkmadığından onbeş gün temdit edilmiş ve 11 
Mayıs 1942 Pazartesi günü saat onda Adana Maarif müdür· 
lüğünde ihalesi yapılacaktı. Hint liderlerinin kendi aralarında '--b 1 d .: ve birinci haftanın ka'-ıt mua: 

nazırlardan bir kaçını .ILll ~ e e • J 
anlatmak için hiç utraşmadıkla· : melesinin '30 Nisan akşamı· ı 

, reaı alylemifir. }ek~ bulu~"4l~· ı na; ikinci haftanın kayıtı · r 3 - isteyenler bu işe ait keşifname ve şartnamelerini gör· 
mek için Kız lisesi müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

SEYIU ORMAN ÇEVIRGE M000RI88811M: 
Cinsi Kental Lira kuruş 

Çam enkaz odunu 5713 00 12 
1 - Hat y vilayetinin lskenderun lcazasa dahilinde Hayma· 

sekisi zıbİJ!b ormanmdan (5713) kental mikdarında odun satışa 
~ıştır. 

2 - Satış lS - 5 • 942 günü saat 15 de Seyhan Or. Mü· 

dürlüğü dairesinde pazarlık ile yapılacaktır. 

3 - Beher kentalınm muhammen fiyatı 12 kuruştur. 
4 - Şartname ve mukavelename projelrri Orman umum 

~, müdürlütü, ~yban Orman Çe, müdürlüğü. lskenderun Or. 

Bölge şefliğinden alınır. 
5 - Muvakkat teminat 51 lira 41 kuruştur. 
6 -S.tq umumidir. 

7- Orman 28 • 4 • 912 gününden itibaren onbeş gün mün· 

detle sabp; çıkarılmıştır. 
8 - Orman on ay müddetle verilecektir. 

9 - Talibl~n Ticaret odası vesikası veteminal makbuzla
riyle birlikte Seyhan orman çevirge müdürlüğünde müteşekkil 
komiıyonda hazır bulunmaları (Ticaret odası vesikası köylüler· 

den istenmez). 29·3-7-12 14089 

lıan 
Nitele Hususi Muhasebe Müdürlüğünden: 
1 - Niğde Husuıi idaresine ait Ulukışla kazasına batlı Çif • 

tehan civarındaki (Çörmük) kaplıcası, • üç sene müddetle ve 
kapalı zarf usulu ile 20/4/942 tarihinden itibaren 16 gün müd· 

detle 'arttırmaya çıkarılmııtır • 
2- ihale, 5/51942 tarihine müsadil sah günü saat 15 de 

Nitde Viilyet Daimi Encümeni odasında yapalacaktar • 
3- Talip olanlann mezkur gün saat 14 de kadar teklif 

mektuplarını Daimi Encümen riyasetine makbuz mukabilinde 

vermiş bulunacaklardır. 
4- Muhammen bedeli (27999) lira (99) · kuruş olup teminatı 

muvakkate mikdan 2100 liradır. 
5- Talip olanların şartnameleri Ankara, lıtanbul, Kayseri, 

Adana, Menin, Konya ve Niğde Hususi muhasebe Müdürlük· 
lerinde ıörebilirler. 28-29-1-2 14083 

- -

-
11 l N 

Devlet Demİr)'olları Adana 6. ıncı işletme 
Artbrma, eksiltme komisyonu Reisliğind~n: 
ln.-atı ikmil edilen Toprakkale istasyonu büfesi bir yn müd

detle kiraya verilmek üzere pazarlığa çıkarılmıştır. Pazarbk 
16 Mayıs 942 cumartesi günü saat 11 de Adanada işletme 
Müdürlütü biauanda toplanacak komisyonca yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 240 lira ve muvakkat teminat 18 liradır. 
lstr:lclileria- 942 yalı Ticaret Oduı vesikU1, nüfus cüzdanı, iyi 
huy kitıdı vesikalarile birlikte tayin edilen gün de komisyon 
Reisliğine müracaatları lazımdır. Bu işe ait şartname ve muka
veleler. komisyona müracaatla bedelsiz olarak görülür· • 

305--9-14· 14101 

ı muamelesinin 7 Mayıs ak- ı 
ı şamına kadar devam ede· 1 J ceği ilan olunur. ı 

4 - isteklilerin (225) lira (25) kuruş muvakkat teminat ver· 

f 29- 1 14090 i 1 

meleri ve ehliyet vesikası almak için de bu miktar Nafia işlerini 
yapbldanna dair bonservisleriyle iki fotoiraf, (38) kuruşluk bir. 
(8) kuruşluk bir matbu ve bir kuruşluk uçak pullarım dilekQe
erine bağlamak suretiyle ihaleden üç gün evvel vilayete mura• 

: .................... ., .. : caatlan lizımdır • 14098 

Seyhan Defterdarhğından ': 
Mükellefin adı soyadı 

Telgraf muhabere memuıu 

Köyü Senesi Matrahı Veraset Hayvanlar Zam cezası 

941 
Ôlü Sadri ot. Mehmet 

,. ,. ot. Zeki 941 
Yusuf Alef Kiremit hane 941 
Atiret Oıman Kara Acıdere 941 
., Mehmet Harı.um ,, 941 
Salih Koyuncu Miıis 941 
Haaan oğ. Mehmet köylü Bahçe 941 

313 20 

313 20 
1 sı2'ır 
7 sı2'ır 
2 .. 
ı at 
3 koyun 

3 13 

3 13 
3.S 

T4S 
70 
10 

ı so' 

63 

63 
70 

4 90 
1 40 

3 60 

Yukarıda adları yazalı mükelleflere tarholunup isimleri hizalarında miktarları yazılı bulunan vergi 
ve zam cezalarını mübeyyin ihbarnameler , mükelleflerin ik•'Detgahlarını terkettikleri ve yeni adre•· 
lerini bildirmedikleri için teblili mümkün olamamıştır . 3692 sayılı kanun mucibince teblit yerine 
feçmek üzere keyfiyet ilan olunur . 14099 

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

Sey~an Defterdarlığından .: 
Mükellefin adı 
Soy adı Köyü, Mahallesi Senesi Matrahı Kazanç Buhran F. Zam Zam Cezası 

1.'eni Saadettin Talu 

" .. .. • 
Şerbetçi Cevahir 
O. SaJihattin 

" • 
Kunduracı lbrahim 
O. Şükrü 
Ekmekçi Hasan O. Ali 
Demirci Zeki Çelen 
Mobilyacı Jhsan Tevfik 
Sinemacı Dundar T onaruç 
Mesahacı lsmail 
Oğ. Süleyman 
ESki eşyacı Mehmet 
Yıldırım 
Terzi Hacı Hasan 
gelini Arman 
Saraç Rıza Öcalan 
Terzi Mevlıit Uçak 
ve lsmail 
Çaycı Gafo Ot. Mehm~t 
Çaycı Mahmut Ot. 
Dcmirezen 
Abdullah Yılmı.z 
ve H6ır&eyin 

• ' • • 
Mehmet Bol 
Rif at Kayadelen 
Nedim Karadağ 
Ahmet Kaya 
Bıçakçı Emin Gürcü 

Karasoku 

" 
• 

Emirler 
Emirler 
Kömür Pazarı 

Deruni Kale 
Camiicedit 
Karasoku 
Sisli 
Durmuşfakı 

Kömür pazarı 

Ocak 

Çırak 

Döşeme 

Mermerli 
Tekkekurbu 

Taşçı 

• 
Kızıltahta 
Ç

0

avuşlu lnnaplı 
Yassıveren 

lsmailiye 
Kapahçarşı 

939 60 00 2 07 
939 60 00 9 69 
939 135 00 18 7.S 

940 50 00 ıo 21 
940 50 00 6 16 
940 15 00 25 

939 400 00 16 oO 
940 40 00 2 14 
939 8.S 00 8 74 
939 450 00 92 65 
938 50 00 15 39 

93~ 12 ()() 2 13 

939 30 00 6 01 

941 50 00 7 89 
939 20 00 3 16 

941 50 00 7 38 
941 18 75 4 58 

940 100 00 5 01 

940 100 00 23 92 
9'.i9 25 00 3 80 
939 22 50 5 89 
940 52 50 6 60 
940 12 00 8 76 
940 20 00 26 

o 41 o 
1 93 
3 75 

2 05 2 57 
1 23 54 

05 56 

3 20 
43 53 

1 74 
18 53 
3 os 

O, 43 

1 20 

1 58 
o 63 

1 48 
o 9'l 

J 00 

4 78 
o 76 
1 18 
l 32 
o 15 

s 

3 94 

3 69 
2 29 

1 25 

5 98 

1 6S 
o 19 

6 

o 37 

o. 
1 34 

05 

2 H8 

1 57 

2,77 

0,38 

1,08 

2,01 
o 57 

1 88 
1 16 

1 09 

5 20 
o 68 
1 28 
l 44 
o 16 

05 

Yukarıda adlariyle iştir.al nevileri ve ticarethanelerinin bulunduğu mahaller yazalı mükelleflere 
tarholunan ve isimleri hizalarında yazıla bulunan vergi ve zam cezalarını mübeyyin ihbarnameler, mü· 
kelleflerin ticarethınelerini terk ettikleri ve yeni adreslerini bildirmedikleri için kendilerine tebliti müm
kün olamamıştır. 3692 sayılı kanun mucibince teblii yerine geçmek üzere keyfiyet ilin olunur. 14100 
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BOR SA 
PAMUK- HUBUBAT 

29 • 4 - 1941 

1 

KiLO FIATI 
CiNSi En az JEn çok 

K. ~ 1 K. S. 

[ K~za 1 00,00 oo.oo 
KlevlandÇ. 1 00,00 
Klevland l 00,0Cı l 00,00 
Klevland 11 00,00 00,00 
M. Parlağl 00,00 00,00 
P. Temizi 00,00 00,00 
Kaplmah 
Y. Çiğidi 00,001 
K. Çiğidi 0,00 
Susam 0,00 
-Buğday yerli 00,0 0,00 1 

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

ı 
0,00 

::-=-= 
Serbes Döviz Kurları 

DOLAR : 

Ahş 129.20 
Sahş 132.20 

STERLiN 
lıhalôt bedelleri ( mol 'e· 776 
d•li ) primli salı$ 

' 

Türklyeden g6nderllen nov· 749 
lun bedelleri 

1 

ihraç edilen mol bedelleri 728 
olarak gelen Dbvlılerln olıı ' 

~uru 

Yardım ve 'Mlyyohlaro ve· 728 
so.ire lc;ln gelen dövlzleıln ı , 

alıı kuru 

Primsiz satı, ( T oluıl mos• 524 
1 rotları vesaire ) 
, Pr lmslı olıı Kuru 520 
- • · -

Nlbetçı eczaae 

M. Rif AT ECZAHANESİ 
K•le Kapl•ınd• • • ........................................ --------------------. , 

T. I ş Bankası 
Blçlk taıarral lleıapları 

1942 ikramiye plinı 
KFŞIDELER : 2 Şubat, f!4 Mayı•, 3 Aiu.to•, 

2 lkim;iteırin tarihlerinde yapılır 

1942 lllramlyelerı 
1 Adet 2000 Lir alık = 2,doo Lira 
3 .. 1000 .. ..... 3,000 

" 2 .. 75t •• = 1.500 .. 
3 .. 500 tt = 1,500 •• 

10 .. 250 it - 2,500 .. 
40 •• 100 " = 4,000 .. .. 
50 •• 50 " - 2,500 ., 

200 .. 25 .. - s.ooo / .. 
200 •• 1c •• - 2,000 •• 

TUrklye lf Bankasma para yatırmakla yalnız 
para blrlktlrmlf ve faiz almıf olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de denemlf olursunuz 

TORKIYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : t888 

Sermayeai : l00.000.000 Türk Lira•• 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamclekr . 

ftara 9iriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

a~aQ-ıdaki plAna gör1: ikramiye daQ"lt!lacaktır. 

4 Adet 1000 
4 • . 500 

" .. 250 
40 .. 100 

100 50 
120 .. 40 
160 ti 20 

Liralık 

• .. 
.. 

.. 

4000 
2000 
1000 
4000 
soor 
4800 
3200 

Lira 
.. 
•• .. 

" 
DlKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 

liradan aşatı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
29 fazluile verilec~ktir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylıll, 11 Birincikinun, 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 

Seyhan P.T.T. Müdürlüğünden: 
· 1 - Müdürlüğümüz müstahdemleri için 19 çift Fotin ile 

beş çiftı kadın hademelere olmak üzere (55) çift iskarpin 15 
gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - F otinlerin beher çiftinin muhammen bedeli (20) lira 
ve iskarpinlerin beher çiftinin muhammen bedeli ( 16) lira olup 
her ikisinin tutarı ( 1260) lira ve muvakkat teminatı da 94 lira 
50 kuruştur. 

3 - F otin ve iskarpinler Müdürlükte mevcut nümunesine 
göre olacak ve öl9ü üzerine 1yapılacaktır • 

4 - Ayakkabıların nümuneleriyle şartnamesi her ıün -
mesai ·~ahilinde - Müdürlük kalem şefliğine müracaatla ıörü· 
le bilir. 

5 - Eksiltme 4/5/942 Pazartesi günü saat 16 da Seyhan 
P. T. T. Müdürlüğü binasındaki eksiltmo komisyonunca yapıla· 
caktır. 

6 - isteklilerin eksiltme gün ve saatinde muvakkat temi· 
nat makbuz veya Banka teminat mektuplariyle birlikte komis· 
yona müracaatları. 18- 23-26-30 14064 

30 Nisan 1942 

ıı· .. •• .................. . 
1 Nazarı dikkate 
1 Ceyllan iktisadı MDll Teavln Abm ve 1 
•ısatım Ortakblı Kooperatif Şlrlıetladea 

Senelerdenberi faaliyetini durdurmuş 
1 olan İktisadı Milli Teavün Alım ve Satım 
1 Ortaklığı Kooperatif Şirketi bu kere ye
• niden Ceyhanda faaliyete başlamıştır. Her 
1 ~evi manifatura ve kantariye mallarını ve 
e eşyalarını devletin tayin eylediği muayyen 
: kar mukabilinde perakende olarak sahşa 
e başlamıştır. Sayın halkımızın Şirketin Sa
: hş mağazasına uğramaları kendi .menfaat-
i leri icabıdır. 2-26 14082 

•••••••••••••••••••••••••• 
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D N DiS MAcUiuHu~~ARATTlll SIHHAT. 
ft CAZiBE YE GÜZELlllTIR ! 
M "Radyolin., harikulMe mües- de p ırlak neticeler veren 
il sir terkibi, daima tazeliti ile "Radyolin,, sizi terkibi meçhul 
" temayüz etmiş ve onbinlerce ve birkaç misli pahalı ecnebi 
R kişinin tercih ettiği yegane diş müıtahıarlarından da DlÜstat· 
il macunu haline gelmiştir. Diş 
it hıfzlssıhhasında ve gil:zellitin~ ni kılmışbr • 
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Bitin alrdarıa paaıeldrldlr 

ıBeyhude ıstırap çekmeyiniz 
ı BiR TEK KAii 

NEVROZiN 
fo muannid BAŞ ve DIŞ atrıla
nnı ıüratle iıaleye Ufidir. Ro
natiıma evcaı, ıinir mafıal ve 
dele ıahrapları NEVROZlN'le 

teda...i edilir, Müeııir HAç : 

N E V R O Z l N • dir • 

NEVROZiNi TERCiH EDiNiZ 
icabında pnde 3 lr.aı• alına6ilir 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basıldığı .yer : Türksözü · Matbaası 


