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GAZETE 
• 1 

Hububat Fiyatlarına Yüzde Elli Zam Yapıldı 
• • , ................. .. 

.. : Hizmet erbabı : 
f vergilerinde f ZiRAAT VE iAŞE 
: müruru zaman •: 

• • •• 
iŞLERiNE DUZEN ! 

f Ankara : 15 (Türkıözü 
f Muhabirinden) - Hizmet er f 1 
f bısbı vergilerine aid tahakkuk f 
f müruru zamanında müstahde- f 
f minin değil , istihdam edenin f 
f nazara alınması, bu müddetin f 
f hakiki şahıslar için 3 ve hük- f 
f mi şahıslar için 4 sene olarak f 
f kabulü kararlaştı. f ................ 

------·------
Vekaletler arasında sıkı tenzas 

Ankara : 15 (Türksözü Muha· 
birinden ) - Bua-ün Vekaletler 
arasında canlı bir temas olmuş

tur. Bu temaslar arasında Paıti 

Genel Sekreteri Memduh Şevket 
Esendal en başta gelmektedir. 
Genel Sekreter Başvekil Şükrü 
SaracoA-lu'nu 7jyaretten sonra ö~
leden evvel iktisat Vddli Sırrı 

,---

Day ve Ticaret Vekili Behçet Uı'u, • 
Öğleden sonra da Ziraat Vekilini 
görmüş ve kendileriyle u1.11n müd 
det konuşmuştur. Ayrıca Adliye 
Vekili Hasan Menemencioğlu ve 

Gümrük ve inhisarlar Vddli Raif 
Karadeniz de , Ziraat , Ticaret 
ve iktisat Vekillerini ziyaret el· 
ınişlerdir. AlakadnrlarıQ bu ziy3 · 
retler hakkındaki talımiııi Vekille 

rimizin kabine toplıı nlı~ına lüzum 
olmadan birtakım ıntseleleri ara
larında halletmek istenıtletinden 

ileri gelditi merkezindedir. 

Parti Genel Sdrn:terinin xi~ a 
reti bir tebrill mahiyetinde ol
makla berabı"r türlil ziraat ve iaşe 
itlerine taallulıı: ettiğini ııöyliyerıler 

de vardır. A} rıca Ticaret Vekili 
Behçet Uz, bugün öğled-:n evvel 
ve ıonra leşe Müıteıarı Şülı.rü 
Sökmenıüer'i kabul cderelıı: mcm· 
leketin iafe meseleleri üıerinde 
kendiıine bir çolc ıüaller sormuf 
tur. Ticaret Vekilinin vardığı ne
ticeler ve aldığı karaı lar pek ya
lunda halka bildirilecektir . İaşe 
ve ı.iraat işlerinin daha iyi bir 
tekilde düzenlenmesi • için baıı 
hı adar verileceği sÖ) lenmelı.t~
dir . 

Martllllll meııleıl 

faaliyetinden bitt aörünüı 
• 

ALMANY ADAN ALINACAK 
. DEMiRYOLU MALZEMESi 
Tlrk beyetı ·Aımanya'da bazı mukaveleler imzaladıktan 

ıanra Tlrklye•ye llareket etmı, balaaayor • 

GFRIKADA=ı 
•• 

ÇOLDE 

Ankara : 15 (Türksözü Muha· 1 --------------

birinden)- Ôğrendi~imize göre 1 ~ 
bir müddet -evvel Almanyaya git- Sov"yet cephesi 
miş olan Mürıa1'alat Vekaleti he· 

yeti, Almaııyada bir çok temas· VOL GA 
larda bulunup mukaveleler akdet· 
tikten sonra Ankarayıı dönmek 

- ~anında Alman -

Ankara: 15 (Radyo Gazeteal)
Martinik hakkında Ruı.velt tar• · 
fından yapılan tekliflerin Liival 
tarafından reddedildiği görülmek
tedir. Ruıvelt eğer teldifltr kabul 
edilmezse gtmilerin Süveyşten 
aeçemiyecetini ve lnııiltere tar&· 
fırıdan batııılmayı intaç edeceğini 
ıöy lemiıtir . 

-Fırtına üzerine-

üıere hareket etmiştir. Bu heyet 
bir müddet de Balkanlar.da temaı· 
larda bulunacaldır. H eyetin de
miryollerımı1a ait bir çok eksik 
leri tamafl\Jayııcak gerek yedek 
parça ve gerekse asli madde ih
tiyaçlarını kapatacak mukaveleler 
akdettiği bildirilmekt ~dir . 

SAVAŞI 
Nahas Paşanın 

ıiddetli bir kararı 
Kahire, 15 (a.a ) - Mısır baş

vekili Nahas Paşa kendisine hü 
kümetin takibettiği siyaseti takbih 
ederek bir tezkere gönderen on 
bir azayı Veft partisinden çıkar

mıştır. 

Bu tedbir, geçen hafta parti 
genel sekreteri Makram Paşıt hak
kında verilen ve bugünkü buhran-

lı durumda parti içinde buluna· 
bilecek diğer muhaliflerin de çı
karılmas~na dair parti divanıoc!J 
alınan kararın bir neticesidir. 

İngiliz tayyareleri 
Tanca limanına 
hücuın ettiler 

Tanca : 15 ( a. a. )- " Ste· 
fani • lngiliı tayyareleri bu hafta 
içinde ikinci defa olarak dün ak
tım Tanca üıerinde uçmaya te· 
febbüı etmişlerdir . 

lıpanyol karııkoyma topları 
· alt'f açmrı ve İngiliı tayyarele · 

rini ecri dönmek ıoıuuda bırak 
mıttır . 

•. " 
SUKüN! 

Kahire : 15 (a ıı .)- Reuter 
ajansının hususi muhabiri bildi
riyor : 

Çölde lugiliı tt>şcLbüıünün 
muhafaza edildiğ i ve cenup~ald 
İngiliz durumunun kuvvetlendiği 
iddia edilebilir . Cenupta Katlara 
çölünün kenarında, düşman yioe 
mü 1afaadadrr. Dü~manrn, Teleli 
sa 'nın lngiliıler taı af ından zaptın · 
dan önce ba~ladı~ı do~u iıtika · 
metindeki hareketi durmuştur. 

Müttefikler cenuptaki muharebe 
a-ruplarını ileri göndermektedir, 
toplar da faliyettedirler . Bu müt 
tefılc muharebe gruplarının , topçu 
ve tanksavar bataryalarının ah.şi 
müstesna olmak üzere, çok büyük 
bir mukavemetle karşılaşmadıkları 
söylenebilir. Kum fırtınası kara 
harekatını güçleştirmektedir, 

Simalde. elcscrisi İtalyan olan 
düşman piyadeıi müttefiklerin 
tuttukları çıkıntıyı aıaltmağa ça · 
lışmıştır . Bu düşman kıtalerı pa
zar gfinü mevzilerimize a-iı nuğe 

muvaffak olmuşsa da Avustralya· 
lı!ar tarafından süngü ile püıkür

tiümü lcrdir. 

Sanayi birlikleri 
karalacak 

Ankara : 15 (Radyo gazetesl)
Genel sanayi ve bölge ıanayi bir· ı 
likleri kurmak için İktisat Vcka
lctiue salahiyet verilecektir. 

Rostof a büyük 
Alman hücumu 

Ankara: 15 (Radyo Gazete•l) -

Almanlar Volga civarında 
yeni bazı mevziler işgal etmiştir. 
Alman hava kuvvetleri Rostofa 
karşı büyük bir hücumda bulun-

IGeJ'bl ı liocıü ıa7ladal 

............... . • • i Demiryôl meslek 
• i okulu açılıyor 
• • • ................... i 
f Ankara, 15 (Tiırluözü Muhabirinden) - ô;rendi· : ı iimize göre Devlet o .. miryolları Umum Müclürliliü t 

j f .-t11kar•a' da liu dereceainde bir Demiryol Meılek Olıulu f 
i f açmak kararını tahakkulı ettirmiıtir. Okulu-ı bu eler• f 
: : yılı bafında faaliyete ~·çebilmeıi için hütün ha~ırlıltlar f 
f bitirilmek üzeredir. f l•··························· • 

.. 

.. 
Hükllmetimizin çok 
yerinde bir karar) 

Ankara : 15 ( a. a . ) - Al
dı~ımıı haberlere göre , yeni Ti
caret Vekilimiz. evvellci gün İcra 
Vekilleri Heyetine geniş izahlarda 
bulunmuştur. Bu izahatı dinliyen 
Vekiller Heyeti en başta ekmek 
bulunmak üzere bir lı:aç mühim 
ve müşkül meseleyi bir an evvel 
hal etmek için bunları bir kere 
daha tetlcik etmiş ve icap eden 
tedbirleri birbirini arkeaından al
maya karar vermiıtir. 

Bugün memleketimizin birçok 
yerlerini yeni mahıule lı.avuıun . 

caya kadar büyük darlık içinde 
gören Vekiller işe hububattan 
başlamak lüzumunu görmüş , ve 
ötedenbcri lıaııtlanmıı olan rapor· 
ları bir kere daha göıden geçi
rertk bir karara vaaıl olmuştur . 
Hadiselerin seyrühareketlerine in -
tibak için alınan bu karar her 
ıaman oldu~u gibi bu defa da 
milli menfaati hak ve adalet göı. 
önünde tutularalc alınmıştır . 

Bu karar müstaluilleri hemen 
kamilen Türk köylü~ü olan hu
bubat fiyatlarına tskriben ~'Üıde 
elli zam yapmayı hem hakka lıeın 

adalc.-te hem de mil it m~nf aate 
uygun bulmaktadır. Bundan beşlı.a 
bu ıam bu ıerıe alınmış ve alın· 
makta oları 1942 aeneıi malııul

lerine ue ttşmil edilmiıtir . Bu 

karara göre, küçüle çiftçiler mah· 
ıullerinin yüzde 25 ini, orta çift
çiler yüzde 35 ini, büyük çiftçi· 
ler de yüzd e ellisini hükumete 
bu yüksele fiy atla satmaya mcc· 
burdur . 

Bu yüzdeler ekinlerin orağa 

gelditi zaman yapılmış veya yll· 
pılacak tahminler i1zerinden be· 
sap edilecek ve :müstahsiller : bu 
mikdarlar için borçlandırılacaktır. 
Bu yüzdelerle resmi teşekküllerin 
ve muayyen büyük şehirlerin ia· 
f«?»iııi üz.eriııe ıtlacaktır . 

Müstlllııııil borcunu öJt>Jikteıı 
aour11 elinde kalan bütün hubu 
b11tı iaşesi bükuwel tarafın yapı -
llln tehirler lıaricinde satıuakta 

subest olacaktır. Yukarıdaki ka
rarlar alıoınadan evvel memleket 
lıububatının memleket ilıtiyacııııt 

yetişip yetmiyeceği tetkik edilwiş 
ve yetişıuiyecekmiş gibi düşünü· 
terek kararlar ıt.lınwasıııııı daha 
ihtiyatlı olacağında ittifak edil· 
miştir. Bu iyi haberleri biı.e ve· 
ren oıenba şu : tıt.vsiyeJe Lulu · 
uuyor: 

Httydi çiftçiler iş başmal Har· 
manlarmrzı iıtediğiıı i1. yenle ya · 
pın.zl Borçlarınızı ııüratle ödeyi
uiı. Ve neşe içinde yeni ~kim 

ha:ıırlıkluıaıil baflayınıı. . 

1 Memleketin Mühim lhtiyac'ı 

Kömür • • 
ışı • 

AMİRAL FAHRİ ENGiNiN DÜN Y APTIGI 
BEY ANA Ti LİMANDAKİ TEMİZLiK iŞİ 

Münakalat Vekilimiz Amiral Fahri Engin, kömür bölgesine yap· 
tıta •eyahat balı.kanda ıu demeçle hulunmuıtur: 

"- Adliye, Milli Müdafaa ve iktisat Vekilleri arkadaşlamnla kö
mür bavzuıoa yaptatımız seyahat her huıuıta faydalı olmuştur. 

Havzada kömür istihsali itleriyle ıueşgul olan genç wüheııdisle
rimiz ve müdilrlerimiz büyük faaliyetle çalafıyorlıtr. 

İıtihsali artırmak hususunda 
yapmakta olduklara hazırlıklar gün 
reçtikçe ilerliyor. Kömür istihsa· 
linin artması halind~ lıaradao ve 

denizden bu artıtı karıılıyacak 
tekilde nakil imkanlarını tetkik 
etmek ve ona göte çıt reler ara· 
mak icabetmektedir. BufÜn demir 
ve denizyolları vaıUaluı istihsal 
edilen kömürleri tawamcn oak· 
letmektedirlcr. • 

Kıı aylarında denize açık 
atızlardaki tahmil ve tabliye zor · 
luklarını ortadan kaldıracak çare · 
ler bulmak mecburiyetindeyiz. 

Kozluda istihaal edilen kömür
leri icabında Zonpldak'a nakle· · 
derek bu limanın tahmil ve tab · 
liye vusıtalarındao iıtifadc etmek 

CGerlıd 3 tlncil ıufadal 

HiNDiSTAN 
• 

MESELESi ! . 
Ankara : 15 (Radyo Gazete•I) 
Hindistan meselesi, Gandinin faal 

bir rol ile politika sahnesine gir
mesile tekrar canlanmıştır . Hind 

meclisinin kararına göre , lngilte
renin siya5i o toritesi Hind istanla 

lceıilmelidir. Fakat Hindistan in-
giliılerin harp gayretlerini asla 
baltalamıyacaktır . Demokratlar 

birliği ve üniversite talebesi bu 
karara iştirAk etmiyecektir. 

• 
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Mali meseleler ............................ 
Milli Ek.onomi 
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TORKSOZO 

............................ • • : Türk miUetinin ahlak 
kıymetlerindeki kemali 

iı Şehir Meclisinin 
! yarınki içtimaı 

Çiftçimize ziraat 
aletleri satışı 

t 

ı 
ı 
ı 

ı 
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ı ........ • .............. ~ .................. , 
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kinci dünya harbi içindeyiz. . 
geçen büyük harpten beri ordu 

harbi, milletler harbine , total 
harbe yerini bıraktı. Maddi güçle 
mınevf güç kol kola beraber dö· 
ğüşüyor.1914-18 denberi ulusların 
sistemli bir harp ekonomileri var. 
Harp ekonomiıi Devletinin ina
nından kuvvet alarak zılferin en 
emin ve en kestirme yolunu mad
di güç namına keşfettiğine emin
dir. istihsal vetiresinin amillerine 
şimdi harp en hırçın bir ihtirasla 
tahakküm ediyor. Tevzi makanız . 
masının dümenine de ondan baş. 
ka kumanda eden yoktur . Yıne 
biliyoruz ki, harbin karnı · doy
madan kimsenin midesinin istek• 
terini söylenıe~e bugün için cesa
reti yoldur . 

20 nci asrın U}'Ü urma dinle
rine fesat tohumları serpen yine · 
odur . işçi kütleleri , durmadan 
tank, top ve zırhlı döken tezgah· 
arın ateşten dilleri öııüne onun 
)arma~ına balıarak harıl lıarıl 
akıyorlar . Ne ince hesaplar , ne 
~engin ümitler üzerine kuluçkaya 
ıatan sermaye devleri şimdi yine 
ınun enırile cephe ve istikamet 
ahaveüllerini haz.metmeğe çalı

ıyorlar. • Benim yavrum bundan 
>aşka bir şey olmaz 1 1) diyen 
oprağa < Hayır benim istediğimi 
er 1 > diyor ve dediğini yaparak 
nu gebe bırakıyor. 

Mılli ekonomilerin örgüsü is
er sosyaliıt , ister liberalist icfe
ıloji kuluplctrıııcl meyil gö:ıtcr$İn 

•ine de kuvvetli bir sinir ve de
eran menıumesile birbirine bağ

dırlar.• Alçak ve yüksek konjonk
jr dalgalan gemilere ve motor· 
ıra binerek milli ekonomilerin 
apılarını birer birer çalacak ve 
atta anahtar deliklerinden içe
ye sızarak nabızlarında ayni ih
laçları tekrarlayacaktır. 

Harbi , içinde olsun , dışında 
!sun yaşıyan her devlet oııun 
lağanüstü isteklerine yine C>la
anüstü tedbirlerle cevap vNe
:ktir. Bu bir zaruret, binaenaleyh 
r prensiptir. 

Milli tasarruf bonoları dalıili 

r istikrazı gerçrkliyor . Biz oou 
nme kredisi tekniğinin üç hal 
resinden, ağır vergi , enflasyon 

} istikraz.dan en eyisi olarak kar
e lıyoruz~ 

de niıbi kıymetler yönünden tet
kik edilirse büyük bir başarı ola
rak sivrilir . 

Tasarruf bonolarının bugün için 
Türk mitır ekonomisine yapaca~ı 
tesir höyük olacaktır . 

1- Milli müdafaa bedarflaı ı 
tatmin edilecektir. Bu meta eko· 
nomik bir hedeftir . Biz vatan 
menfaati üstünde hiç bir şey yok. 
tur diyoruz .. 

2- Kemmiyet nazariyesinin 
tedavül hacmirıe kumanda eden 
kefesi hafıfliyccek fiyatlımn başı 
kırılacaktır. Pıyasadak.i başı boş, 
şuursuı iştira kudreti diıginltne

cektir . 
3- Gayri müstahsil ve uyu 

yan tasarrufa müsmir , rasyonal 
bir plasman imkanı temin edilt"
cektir. 

Tasarı uf bonolarının kapışı

lııcasına satılması bize en aşa~ı 

iki realiteyi çıplatır . 
a - Milletin hükumetine ve 

parasına karşı sonsuz itimadı. 

b - Memlekette kuvvetli bir 
tasaı ı uf P?lansiyelinin mevcudi· 
yeti . 

Bu, ihmal edilmiş , teşebbüs 
fikri körletilm iş , ( Allah kerim. 
dir ) zihrıiyeti ilıklerine ltadar iş

lemiı kaderce ve U}'U$Uk bir mem 
lekette Cümhuriyet hüHımetinin 

( Olamaz ) tanımıyan dinamik si
yasetinin kısa bir ıamanda nelere. 
kadir oldugunu aösteri} or. 

Kredi potansiyelin kredi ef · 
fekt if halin~ gPli~indeki bu delik· 
ıiz kayış ild başlı bir kolaylığı 
şart koşar. 

1 Amme kredisi şahıslarının 
lıakıki arzuları mevcuttur . 

2- Kredi potansı}·el ruşey
mini yırtm ış cenin harekt te baş
lamıştır. 

Medeni Türk cemiyetinin Ke
malist ihtilalle kazandı~ı bu ik
tisadi zihniyet, ıktisadilik yanında 

bir onun kadar da ahlak kırmet
lerinde buldu~u Kemaldir . , 

E. Batuınlu 

Bir Doğum 
Eczacı B. Memduh Görgünün 

bir erkek çocuğu olduğunıı mem
nuniyetle haber aldık. Yavruya 
uzun ömür diler anne ve babasını 

tebrik ederiz. 

Şehir Meclisi yarın toplana· 
caktı~. Belediye bu fevkalade top· 
lantı için şehir meclisi azalarına 
davetiyeler göndermiştir, Yarın 
saat 11 de yapılacak bu toplantı· 

nın ruznamesi şudur: 

"Atatürk parkıııda\..i yüzme ha
vuıunun (50) sene müddetle icar· 
sız olarak Beden Terbiyesi Umum 
Müdürlüğü Seyhan Bölge Baş
kanlığı tmrine verilmesi.,, 

B. Sezai Bilge 
Bir kaç gündenbeti şehrimiz

de ve diğer Cenup vilayetlerinde 
tetkilderde bulunan Adliye Ve
kaleti teftiş heyeti rtisi B. Se1.ai 
Bilg · dünkü Toros t kspresile şeh 
rimizden ayrılmışlardır. 

Yüksek tahsile 
gidecek talebeler 
Her sene ulcJuğu gibi bu sene 

de lo ağustos <la başlamak üzere 
Ankara Gazi Terbiye Enstitüsüne 
talebe alınaraktır . Bu husustaki 
şartname maarif müdürlüğüne 
gelmiştir. 

Atış müsabakası 
Önümüzdeki cumartesi günü 

Beden Terbiyesi atış poliğonunda 
Seyhan, Mersin, Hatay, Nığde 
ve kayseri bölgeleri mükellefle
rinin iştiraki ile atış müsabakaları 

yapılacaktır . Bu müsabakalarda 
birinci, ikinci ve üçüncü gelenlere 
umum müdürlük tarafından müka 
fatıar verilecektir. 

Atıcılar cuma günü ~clıı iıniı:.e 

gt:lmiş alacaklardır. 

Değişen komiserler 
Şehrimiz Emniyet müdürlüğü 

kadrosundan baş kom iser İhsan 
Dener Gaziantep ve Celal Erkan 
da Kastamoni emniyet başlcomi · 
serlilderine naklen ta}'İn edilmiş· 

!erdir. Bunların yeı ine Burdur 
Emniyet başkomiseri Salih Sayin 
naklen ve S .lrtısurı komiıerlerinden 
Cevdet Ozan terfian şehrimiz 
emniyet başkomiserlıklerine tayin 
e<lilm işlenlir . Yeni komiser it rimize 
ınu vaff ak iyet dıleriz. 

Şapka hırsızı 

Sıverekli Hasarı oğlu Ramazan 
adında biri Misabir oğlu Mehme
din dükkanından bir şapka çala · 
rak kaçerken yrtkalanm rştır. 

• 

: ........................ : 
İ SEHiRLi ! f 
i Bazı sebzelerin :ıa- ı 
ı mana geçiyor. Kiler ine i 
ı kıf için sebze kurusu ı 
ı ve Konser va yapmnyı ı 
ı ihmal etme ı ı 

ı ........................ ı 

Kız Enstitüsünde 
imtihan faaliyeti 
Şehrimiz Kız Enstitüsünde, 

Ankara meslek ö~retmen okuluna 
gidecek talebenin imtihanlarına 
dtvam edilmektedir. İmtihanlar 
yarın bitecektir. 

Bu ı.ene umumiyet itibarile 

Kıı Enstitüsünden alınan randı· 
man memnuniyet veric;dir. 

Harman yangını 
Bebeli köyünden Ethem Boz· 

do~aııın 40 dönümlük. arpa har· 
manı, _Rüstem Alcan tarafından 

makine ile dövülmekte iken maki· 
neden çıkan att'şlerden kazaen, 

yanaralc 2300 kilo kadar arpanın 

ziya u~radığı haber almnıı~tır. 

Hatay Vallılnla 
Sariye ziyareti 
Antakya : 15 (Tiirklö:ıü Mu · 

habirinden) - Halep Fransız De -

legeıi Fokno ile C1.lnin. Hataya 

yaptıkları ziyareti iade için Va· 
timiz Şefik Soyer eşi Bayan Soy· 
erle birlikte geçen pertembe günü 
şehrimi~en ayrılarak Halebe git
mişti. 

• Halepfe çok samimi bir dost- 1 
luk havasa içinde karşılanan vali · 
miz lHa!ep Fransız delegesinin 
misafiri olarak bir gece kalmış 
ve ayni gün Halep muhafızı ile 
Belediye Reisinin ve diğer erka
nın ziyaretlerini kabul eylemiştir. 
Valimiz cuma ııabıtlıı Halepten 
Beyruta gitmi7 ve orada' du as 
keri törenle l<arşılanmıı geceyi 
Beyrutta Fransız Komutanıuıu 
misafiri olarak geçirdikten sonra 
cumartesi sabahı Baalebeg, Hu
mus, Trablus ve Lizkiye yoliyle 
şehrimize dönmüştür. 

Haber aldığımıza göre vilayet 
Ziraat dairesi tarafından, dört ve 
iki öküı.lü köten bıçakları imsı.I 
tdilmiş ve ziraat müdürlüğünce 
satışa çıkarılmıştır. 

Ankara ve Eğe t ipi, tek bey 
girli pullukların satışına ziraat 
müdürlüğünce d~vam edilmek
tedir. Bu pulluklar mevcudunun 
azalmakta olduğu ö~renilmiştir. 

Ceyhanın hükumet 
konağına, hastaneye 

ihtiyacı vardır 
Ceyhan, 15 (Türksözü muha

birinden)- Ceyhanda bütün de
vairi istiab edecek bir lıükümet 
sarayının bulunmarnası dolayısiyle 
hükumet dairelerinin dağınık bir 
halde ve kirada oturduğu ınalüm
dur. Senelerdcnberi bu vaziyet 
böylece devam ettiği halde, ala 
ka<larlarca esaslı bir şekilde na· 
zarı itibara alınmamış ve yeni 'bir 
hük ümet sarayının inşası teşebbü· 
siine de girişilmemiştir. Son gün
lerde ise mülhakatta sık sık tC't
kikat yapan sayın Valimiz Akif 
lyidoğan'ın bu mesele üzerinde 
ehemmiyetle durduğu ve Ceyhan· 
da bir hükumet konağı inşası et
rafında alakadarlarla temaslarda 
bulunduğu memnuniyetle öğre

nilmiştir. 

Diğer taraftan, köylerile be· · 
raber elli binden fazla nüfusu bu
lunan ve ayni ı.amanda çiftçi ya · 
tağı olan Ceyhanda, her yıl yaz 
mevsiminde on binlerce amele 
gelip çalışır, gerek bunlardan 
hastalananların ve gerekse yerli 
halkın ağır hastalarının vakıt ve 
zamanında tedavisi maksadile 
Ceyhanda on yataklı olsun bir 
hastahaneye şiddetle ihtiyaç ol· 
duğu muhakkaktır. M. S e lçuk 

Hayvan telefatını 
önlemek için 

Ald•zımız malumata göre; bu 
sene de hayvan telafatını önlemek 
üzere g<"reken tedbirleri alm~k 

ve kararlar vermek ü:rt-re N'ali 
mizin başkanlı~ında bir komisyon 
tıej ekkül etmiştir . 

Bir yardım 
Kadı köy 1'eı ici ku rsu tele · 

belerıne bir yardım olmak . üzrre 
100 lira bağışta bu lunan Cum· 
huriyet Fabrikası salııbi Hasan 
Atıl'a bu horeketiııden dola} ı 
Maarif VeJ.:aletince teşekkür «"dil · 
miştir. 

Şimdi dünya devlerine kısaca 
~kalım : ......................... lliiii ... llilliiill ........ _._. ............................................................................. .-.---

ı • • 
ı 

İngiltere ağır vrrgi ve istik · 
z devresine girmiş bulunuyor ·. 
giliz maliye nazırı konuşurken 

ıtılaıı tasarruf bonolarının mik · 
ırını en aşağı milyarlık bir ra· 
anı dıığı ile çerçeveliyor. 

Almanya ağır vergi , istikraz 

1 
! hafıf enflasyon devresine gi · 

z li seneyi geçti ve hayli ileri 
tti. Kcynes'in nazariyesine tıst

{ ki hır şeldl veren Schacht'ın 
Y ojesi bile Aftalionun iddia et-

~~i enflasyondan kendini kurta
ku madı. Alman finansman tekni . 
talt 'ıin müıtakbel vergi hasılatını 
ola le irca eden kuvvetli pazusu 

ticeyi, iktisat hnunlarının tayin 
a~ eceği akibeti değiştirmiş değil

ın • Daha 1941 de harbin başın
!ezg : ki ( 3,5 ) milyar marklık te-

t
ey vü! hacmi 18 milyara çıkmıştı. 
va Her kıymetin kendisinde bir 
tr n kurtaran simidi aradı~ı dola· 

'ı memleketi bile dahili iıtilcra
l ' kucağında avunuyor. 
rff Tasarruf bonolarının uçuncü 

tibi de süratle satıldı. 75 mil. 
nu bulan dahili istikraz bu ıu
le son haddini bulmuş oluyor. 

, Türk dahili istikrazı mutlak 
metler bakımından bu milyar 

• ~ıarı yanında pek küçük ise 

G
eniş omuzlu dinç aciam tra
mvay durağının önünde kısa 
turlar yaparak s11brsızlanıyor 

ve mırıldanıyor. 

- Saat 9 da bana geleceğini 
vadetmişti. saat tamam dokuz İŞ · 
te. beş dakika bile beklemiyece
gim artık .. 

Kalben sevmiyordum ki .. ma· 
k'sad sinamaya yalını gitmemek .. 
Hatta onu davet ettiğimden ııadi

mim bile .. 

Şu karşıdaki afişler olmasa bek
lemenin imkanı yok.. Ne güzel 
afişler .. Hele fU bir yaylayı nasıl 
canlandırıyor .. Koyu yeşil ağaçlar, 
bir inek .. Bacalarından duman tü 
ten köy evleri, balık tutan sakallı 
bir ihtiyar .. Cidden güzel, canlı, 
gözleri çeken bir atış dogrusul.. 

Genç adam birden mırıltılarını 
kesti, biraz ötede kendisine alıcı 
gözlerle bakan çapkın bir sarışını 
gördü .. 

Bir dakikada, beledigi kadını 
unutuverdi, büyük bir emtıiyet ve 
metanetle ona doğru yürüdü: 

- Sizde mi gelmiyecek olanı 
bekleyosunu1.? 

BiR KÜÇÜK HiKA YE 

Ayaküstü .. 
Yazan 

t N iHAD TANGÜNER 
• 

- Ne o kilçü~üm, konuşmak 
tenenülünde bulunmuyoı sunuzr .. 
Bana arkadaş olmak lütfunu gös . 
teriı misiniz? 

-Hayır. 

-Demek konuşmazsınız? 

-Hayır.: 

-Bininimi bekli} oı sM;Q.u aıı. . 
kikaten? 

-Hayır .. 

- Ah .. Siz ne imsıfsıı. bir kü-
çüksünüz. 

Kamuran mecmuayı koltu~una 

ııkıştrarak genç kıı.a biraz daha 

yakJAftl: 

-Ümit vıe intizar 

ğmi~ 

-· 

IJi fena de~· 

Şim<1i omm kolııtncı şu mec

m.a gibi "olumun ıtlhnda tutmak 

iaterdim. Ve alnının aıca.klı~ını 
d'udukliuınw hizasında hissetmek 
isterdim. 

Söylediğim sörler size tuhaf 

geliyormu ? sizi i;ııa~ etnıiyorum? 
işte elinizdeJc:i mecomada kanştı
racak •yaprak kaJrııadı. Fakat bek

lediğiniz ve beklcd;tim hala. gö· 
rünmüyorlar .. . 

Bu sözlerim .fikrinizi karıştır· 
mıyormu ? Ne o gülümsüyormu
sunuz ? fakat yine "Hayır .. değil· 

mi ? her halde çekilip ı.ı-itmekliği· 

mi istiyorsunuz.. Eğer isterseniz 
sizi biraz ökde bekliyebilirim Si 
zin sevgiliniz olmadığını iyice an
lıyorum . Keza Mocni.z de burada 
de~I . Emin oluntttki ,oktan gi 
decektim. Gitmek niyetini çok-

tan taı;arlamıştım . Beklediğim kim 
se artık katıyen mevcut değil. 

Sizin önünüze dikildiğimden beri 
·sizi bekliyorum. Fakat gidiyorum. 
:.Ben zavallı çapkının biriyim. 

Genç adam daha iki dım 

ayrılrth.'\dan döndü: 
61r k~lime daha!.. Ben artık 

insana 'Vakit harcatan kızlardan 
bıktım. Aruk ciddiyim. ciddiyi ie
veceğim. .Şu tramvay ı:iurafında 
sizden 4r.clivacıruıı isteyebilirmi 
yim ? "'evet.. veya "hayır,, diye 
~evap 1.1.eriniz? .. 

Kamurım genç .kazdan hiç bir 

ıcevap alamadı: 

-- A ... Demek artık "hayır .. 

demiyot'SUnuz güzelim. O halde.? 

................. lliiii .... fMiiiiiiilll~liiii ...................... ilii .......................... zq ................................ liiiii .... iiili .. . 

16 Temmuz 1942 

!Amerika Mektub u 

Hürriyet 
Filoları 

B
~rle~~k Am.erika devletleı i deniz 
ışlerı konuıyonu , birçok kum· 
panyalarla gemilerin inşaatı için 

kontratlar yapmış ; her tarafta 19 
dan 59 a kadar her yaşta deniz 
ameleleri bu iş için seferber edil
mişlerdir. Bu (kumpanyalar 1942 
senesinin sonuna kadar 1,400 ta
ne. hürriyet gemiıi inşa etmeyi 
deruhte etmektedirler. 

Cumhurreisi Roosevelt : 1941 
senesinde bu "Hürriyet gemiler. 
seferberliğini açarken ; ayni za
manda bu gemilerin inşası için 
hususi tezgahlar kurulmasını da 
şeırt koşmuştu. Bugüne kadar A· 
nıerikada bu iş için kullanılmak 
üzere , tam 19 teı.gah kurulmuş· 
tur. Kumpanyaların aralarında ya· 
pılan anlaşmalara göre ; Allantik 
sahilindeki (7) teıgahta 444, Mek
sika körfezi sahilindeki (6) teıgah
ta 434, Pasifik sahilindeki (6) tez· 
gahta da 633 hürriyet gemisi in
şa eailecektir. 

Bu gemilerin çabuk yapılabil· 
melerinin birinci amili ortada bir 
tek model bulunuşudur. Her tez
gahta E - C 2 tabir edilen bu 
tek tip ; model olarak kullanıl
maktadır. tık zamanları çelik. azlı
ğı yüzünden biraz zahmet çekil
mişse de şimdi bunun da önüne 
geçilmiştir. Bu maoiin önüne geç
mek için gemi modelinde ufak bir 
tadilat yapılmış; ve ince çt>lik lev
halarla ikıifa etmek imkanı elde 
edilmiştir. 

Beri yanda yakın zamana ka
dar buz dolabı ve otomobil yap· 
makta kullanılan çelik de şimdi 
bu gemilere gitmektedir. Amerika. 
da otomobil ve buz dolabı sana
yii : •hürriyet gt>mileri , inşaatı 
uğurunda durduıulmuştur. 

Bu gemilerin sürati gayet az, 
15 mildir. Fakat bu sürat bütün 
"hürriyet gemilerinde .. ayni oldu· 
ğu için himayesi gayet kolay bir 
konvoy teşkil etmektedirler. 

ilk inşa edilen hüıı iyet gemi· 
si ; Patrik Henry, lo.ooo tonluk 
yüküyle Baltimor'dan kalkmış. Ce· 
nubi Afrika , Kızıldeniz. Süveyt 
yoluyle 18 Martta Mısıra varmıştı. 

Bir Mayı..cıta alınan istatistik
lere göre ; o tarihe kadar ; 57 
hürriyet gemisi teslim edilmiş ; 
1 o5 tekne denize indirilmiş ; 183 
ü de tezgaha vetilmiştir. Yapılan 
tetkikler ; Nisan ayı zarfındaki in· 
şaatın Mart ayındakinin üç misli 
olduğunu göstermektedir. Demek 
ki , günden güne ; hem malzeme 
hem de işçilerin:ustalığı artmakta. 
dır. 

Ve i~te Birleşik Amerika dev· 
leli : böylece karada olduğu ka
dar denizde de kafi derecede va· 
sılaya malik olabilmek için harıl 
harıl çalışmaktadır. 

l ·Lk1•>7•1 
TÜRK/ YA RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Perşembe - 16.7.1942 

7.30 Program ve memleket saat 
ayarı 1 7.32 VücudumuLu 

Çalıştıralim. 

7.40 Ajana Haberleıi. 

1.55 Müzik : Karışık Program 
{Pi). 

8 .20/ 
8.35 Evin saati. 

12.30 Program ve Memleket saat 
Ayar , l 2.33 Müıik : Saz 

Eserleri. 

12.45 Ajanı Habcrleıi, 

13.00/ 
13.30 Müzik : Şarkı ve Türküler. 

Program devamı. 

18.00 Program ve Memleket saat, 
Ayarı. 

18.o3 Mji~ik : Ç ifle rasıl. 

19.oo Konuş~f ( Dıt Politikast 
icmali). 
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liatay yolundaki 1 lilal = ~ 
b· "~~ry~~~5(~~:t~:.~ Muh•- fi kLll& ,B:J:il~ll#G 
.'tinden)- Geçen yı · giı.lice Su· 

tıhden gelerek Belen daQ'ının s t h • 1 
1~tinder~ mevkiinde yolu keıip 1 ovye cep esı 
b 1 otobuı yolcularını toy an ve 
b Q •tada bir poliıimizi şehirleden ı ( Başı 1 iaci ~~7l•d• ) j 

Cf şalcideQı, biri o zaman yakalan· ı muş, şehirde ve istasyonda yaıı-
1111t ve dördü kaçmağa muvaffak gınlar çıkmıştır. 
01ırııışıu. Oi~er taraftan Pravda gazetesi 
b' Bu dört ıakiden Yusuf adlı cephe gerisindeki sanayi işlcrin-
lti giılice yine hududumuzu ge- den şikayet etmektedir, 
~tek Adanaya kadar_ gitmiş ve Moskova, 15 (a.a.) - Sovyct 

her aldı~ımıı.a gore, orada denizaltıları geçen hafta şimal 
:'bıtaınız. tarafından te~his odi· buz denizinde ve Baltık'ta 70,000 
;~e~ ~a"81an~ışbr. Yus~f yakında tonilatoluk gemi batırmışlardır. 
1 

tıınııe getırılerek adlıyeye tes· Sekiz: gemi yalnız Baltık'ta 
1111 

edilecek ve di~er ıuç orta~ı batırılmıştır. 
'1t b" ,.,_ d . . • d • ij ır ıde a lıyenın pençeıın e Moskova, 15 (e a.) - Gece 

ı Yık olduldarı ceıayı görecek- yarısı neşredilen sovyet tebli~i: 
trd' . 

ır . 13 temmuz gt!cesı kıtalarımız 

leş •k• iden fay- Voronej çevresinde gedik açan 

d 
vı ı sanay alman ordu gurubiyle savaşlar 

alanan müesseselerın yapmıştır. 
tuh t t k · · harcı Boğaşar şehri çevresinde, düş-

sa ez ıresı manın tank ve piyade kuvvetle-
l'eıvild Sanayi kanunu 1 Haıi· ıiyle şiddetli savaşlar yapılıyor. 

1
' 11 1942 tarihinden itibaren yü- Lisiçanska'nın doğusunda, kı· 
~tliikten lı.~llcm ı ş olduğundan bu talarımız yeni müdafaa mevzilerine 
'• -ııundan fayddlanan sınai mu- çekiliyorlar. 
:~c•clcrin muafiyeti de ıuna er- Cephenin başka kesimlerinde 

'f butunmaldadır. önemli hiçbir değişiklik olmamı~-
. Maliye Vekilliği bu hususta tır. 

~lılilcre verdiği bir emirle mua
lYttten iıtif ade eden sınai mües 
("lerin ruhsat teı.kereleri harç· 
b~tı rrıuaf olmıyan müesseseler iİ· 
1 tahakkuk ettirilerek fevkalade 

l'lllla birlikte alınacağ'uıı bildir· 
~'ftir. ·Yalnıı muaflık takvim yı
~dan ba~ladığından 1 Hazirana 

.dır ıeçen brş aylık müddet 
~1ndcki jel er muaflı Han istifade 
ttt· y 

itilecek ve tahakkuk yalnıı: 7 
ıy . 

1Çin yapılacaktır . 

Taşla yaralandı 
~ Kasap Bekir mahallesinden 
brnct oğlu İsmail ile Mehmet 

~lu lbrahim odlı çocuklar . bir· 

1 
titrine taı atarlarken o cıvar· 

y'11 lleçmekte olan Ahmet oğlu 
traya bir tat isabet etmiş ve 

il~ ı: 
R~nde eyi olacak derecede bur· 

~1111dan yaralanmasına ıebcp ol
ııı 11'lur. Suçlular hakkında kanutıi 

111 tncle yapılmıştır. 
Sıtma mıcadele 
teııcnAtı maaııarı 
~ ~ıt111a n:ücadeleıi mesul mu · 
• 

11Pliti bugünden itibaren la~· 
~011.ııunaldadır. Sıhhat ve içtimai 
~k•veııet Vekilliği mücadele ınıo • 
~ l uıerkezleriyle bu uııntaka · 
;; batlı kazalarda bulunan mü · 

1•! tlc teşkilabııın ınaa, ve mas 
~•tııım ue ıuretle verileceti 
,~tııda bir talimatname hazır · 

1t ve ilsrililere yollamıştır. 

laller ailelerine 
rardım 

ıt ~liııc 50 liradan az para ıe · 
~ lllenıur ve müılahdewlerden 
t\ t ailelerh.e yardıw olarak 
._ ~e bir keıiliyordu. Fevkalade 
~itila birlikte 50 liradan fazla 

--~' almata başlıyanlardan da bu 
~ ~t ailelerine yardım paraıının 
1\ '1lıneıi Maliye Vekilliğince ka 
,~1'ttırılmı' ve ilgililere bildir · 

~ 
~~====~=-=~~~ 

~~.A. YW- Terhis teıkiremi kay
~· lılll. Yen isini alacağımdan hük· 
~ <>lrnadığını ilan ederim.14388 

Adananın incirlik köyün
den Durmuı Ali o~lu 

315 do~umlu 
\.. Süleyman Kocahan .......___ ______ _ 

Müzik : Danı Müziği (Pl.) 
19·ıs 
lg·lo 

Memleket Saat Ayarı ve 
lg S Ajanı Haberleri. 
~ıi Müzik : Halk Türküler. 
,., Radyo Gazetesi, • 
""J.1c. 

"' Müzik : Beraber Şarkılar. 
l 2 l.oo Ziraıtt Takvimi. 1·1o Müzik : Kürdilihicaıkar 
lı Makamından Şarkılar. 

·3o Konuşma ( Kahramanlar 
,1.~5 Saati). 

Müzik : Senfonik program 
~ (Pi.) 

-3() Memleket Saat Ayarı ve 
~ 

1 
AJanı haberleri 

' S/22.50 Yannki Proıram ve 

Kapanı o 

Moskova, 15 (a.a) - Cenup 
cephesindeki sovyct gurupları 32 
köyü mütearrızlardan temizlemiş
lerdir. Çete grupları alınanların 
iaşe sevkettikleri yollara mayinler 
koyarak mühimmat yüklü 22 kam· 
yon havaya atmışlardır. Çete gu
rupları son günlerde tank, kam· 
yon ve mühimmat yüklü iki treni 
tahribetmiş, biri nehir köprüsü ol· 

mak üzere 14 köprüyü havaya at-
mışlardır. 

Moskova, 15 (a.a.)- Moskova 
radyosu, Moskovanın şimal batı
sındaki Katinin cephesinde gene
ral Zukof kuvvetlerinin şiddetli 

savaşlarla alınanları müteaddit köy
den kovduklarını ve önemli bir 
yolu müteaddit noktalardan kes
tiklerini bildirmektedir. 

Adana askerlik şu
besi Başkanlığından : 

1- 339 dogumlular ve bun· 
larla muam'eieyc tabi (Sıhhi du
rumları dolayısile ertesi seneye 
terk edilen 338-337-336 ilahiri 
do~umlularında ilk ve ıon yokla· 
m.tlar1 13/7j912 tarihinde başlana· 
rak 28/7/942 akşamına kadar de
vam 3decektir. Bu tarihten sonra 
gelen yerli ve yabancı 339 do
Q-umlu erlerle muameleye tabi 
olan erler yoklama kaçaQı tanı· 
larak halclarında kanuni muamele 
yapılacaktır. 

2- Bu müddet yani yoklama 
günleri aea~ıda yazılı olduğu veç · 
hile tak•İPl ed ilm :ftir. Bu nı ıntı· 
kalara ait mümessil ve köy muh-
tarları gösterilen günlerde 339 
dokumluları nüfus hüviyet cüıdan
ları beraber olduA-u halde birlikte 
şübeye gelecektir. Askerlik kanun· 
unun 25 inci maddesi bu huıuse 
sureti katiyede emretmektedir. 339 
Jularla beraber şubeye gelmek 
mecburiyetinde olan muhtar ve 
mümesaıllerden gelmeyenler hak· 
kında şiddetli muamrle yvpıla 
calctır. 

3- Merkez nahiyesine bağ-lı 
köyletle mahalleler 13;7,1942 ta· 
rihinden 16-7-94.: tarihine ka· 
dar, Misis nahiyesi 17-7-942 
tarihinden 21-7-942 tarihine 
kadar, Karataş nahiyesi 22-7-
942 tarihinden 24-7-942 tari
hine kadar ve Tuzla nahiyesi 
25-7-942 tarihinden 27-7-942 
günü akşamına kadar 339 doA-um
lu ve bunlarla muameleye tabi 
erlerinin yoklamalarının yapılma · 

sı için askerlik meclisine tıu er· 
teri getirecekle:-dir. 

4- 339 doğumlu talebeler 
mektepte müdavim talebe olduk· 
larına dair Mektep Müdürlükle· 
rinden aldıkları vesikayı Askerlik 
meclisine getirecekler. Bunlar 
içerisinde lise ve liseye muadil 
mekteplerden meıun • olanlarla 
338 ...... 337-336 ilahiri doğumlular
da meıun olanlarda ellerindekı 

vesikalarla askerlik mecli•ine mu
ratsal edecekler, etmeyenler hak· 

İngiltere , Almanya 
Üzerinde faaliyet 

Berlin : 15 (A.A) - O. N.aB. 
Ajansına askeri bir kaynaktan 
bildiriliyor: 

Alman aavaı uçakları dün ve 
dün rece lniiliz ıuları ve nehir· 
üzerinde silahlı ketif uçuşları yap· 
mıştır. Uçaklarımız vazifelerini 
bitirdikten sonra üslerine dön· 
müşlerdir. 

İngiliz bomba uçakları şimal 
Fransaya bir akın yaparak birkaç 
bomba atmı,larsa da askeri he· 
defterde hasar yoktur. İnriliz 
bomba uçaklarına refakat eden av 
uçaklarından dört Spitfire uçafrı 
Alman müdafaa vaaıtarı tarafın· 
dan düıürülmüıtür. 

Londra : 15 (A.A) - lnKiliz 
hava nazırlıtının tebliti: 

Dün gece İngiliz bava kuvvet 
lerine mensup bomba uçakların 
dan mürekkep büyük bir tetkil 
Rulır endüstri havı:asına hücum 
etmiştir. Uçaklarımız avdf!t eder· 
lerken büyük yangınlar müşahade 
etmiı 'erdir. Beş uçatımız dönme· 
miştir. 

lı müddetleri nizamnameıi 
Baıvekilliğe ıunulda 

iktisat Vekilliği iş dairesi tara
fından hazırlanmış olan iş müddet,. 
leri nizamnamesiyle aralı işler ni
zamnamesi Devlet Şurasınca ince
lenmesi bitirilerek yüksek tasdika 
arzedilmek üzere Başvekilliğe ve· 
rilmiştir. Ağır ve tehlikeli işler 
hakkındaki nizamname proiesinin 
hazırlanmasına devam olunmak
tadır. 

Memleketin 
mGblm ihtiyacı 

(Bqtarah Birln cidel 

için balen yapılmakta olan Zon· 
guldak • Kozlu tüneli . inşaatının 
tamamlanması için tedbirler ahn · 
masına tevessül edilmiştir. Ayna 
suretle loafrzı'nda istihsal edilen 
kömürJeri ddmiryollariyle içeriye 
veya Zonııuldak'a taıımak için 
emir verilmiştir. 

Kandilli, Çamlı, Kireçlik ve 
T eflenli madenlerinden istihsal 
edilecek kömürün fena havalarda 
nakli için, bu wınt.akaların 15 20 
kilometre mesafesinde bulunan 
Eretli limanıoA bir hava hattı ile 
bafılanması üt.erinde müı:akere 
yapılmıf ve bunun · ycpılabilmesi 
için etütle yaptmlmasına karar 
verilmiflİr. 

Eretli Jimanınm kış aylarında 
Hav:ı.a'ya kömür yüklemek üzere 
ieleo ; gemilerimize mühim bir 
melce teşkil ettij'i malumdur. Bu 
limanda yirmi. otuz "senedenberi 
enkaz halinde bulunan eıki ge· 
miler, vapurlarımızın limanın is · 
tifade kabil olan kısmına demir· 
lemelerine mini oldukları ve bu 
ıebepten bunların temiz.lenmele· 
rine büyük bir ihtiyaç bulundutu 
herkesçe bilinmektedir. 

.••• o OKT OR••f • • • • Mavallak Emsen • 
•
f Asker hastahanesi dalıilige •• 
f Müt•hauısı f 
f Hastalarını hergün sa- : 

f at 15 ten sonra Kızılay ci· f 
: varında 18 numaralı evde f 
f .kabul eder. l 4339 f 
•••••••••••••• 
kında kanunt muamele y~pılaca~ı. 

5- Mahalle ve köylerde bu· 
lunan 339 doğumlular ve bunlarla 
muameleye tabi yabancılarda ay
nen yerliler gibi haklarında mua
mele yapılacak ve bunlarında 

yoklamaları yapıİması için ıube· 
ye muracaat etmeleri. 

6- 339 doğumluların ve 
bunlarla muameleye tabi olanla· 
rın namına davetiye yazılmış ve 
mahallelere dağıtılmııtır. Bu da -
vetiyede "ünyeıi olmayan 339 
doğumlular varsa bunlarda yok
lamalarını yaptırmak üzere behem· 
hal fubeye muracAat etmeleri 
ilan olunur. 

ADANA BİRİNCİ İCRA 
MEMURlU~UHDAN : 
Gayri menkul malların açık . 
arhrma ilanı madde: 126 

D. No. 942· 798 
Alacnklı : Arlanada ı\li Kipri 
Borçlu : Filık Mehmet ka-

mı Huriye Filık 

Borç : 755 lira ve ayrıca mıııs· 

raf ve saire. 
Gayri menkul : Adana Kesik

li çulhaviranda vaki tapunun ağuı· 
tos! 927 tarih ve 73 numarasında 
kayıtlı dört yüz on doku~ dönüm 
tarla olup beher dönümüne 
kırk lira kıymet takdir olundu . 

Hududu : Şarkan Yeni köy
den Yasaı virana giden yol, Gar · 
ben Filik Mehmet Şimalen müı· 

terelclercicn Mehmet, Cenuben 
koranşadan Cırıa-a ifiöen yol ile 

çevrili. 

Satıfyeri, 

Gün ve saatı : Adana icra 
dairesinde birinci satıı 17, ağus · 
toı, pazartesi günü ıaal 11-12 
de ve ikinci satış 27 ağustos 

942 perşembe günü ayni aaatta 
yapılacaktır. · 

1 - işbu a-ayrimenkulün art· 

tırma .şartnamesi l /8/942 tarihinden 

itibaren 942/796numara ile Adana 

Birinci icra Dairuinin muayyen nu · 

marasında herkesin görebilmesi 

için 9421796 dosya numarasiyle 

memuriyetimize müracaat etmeli· 

dir. 
2 - Artırmıya iştirak için yu• 

karda yazılı kıymetin °/o 7,5 nicıbe
tinde pey akçasiyle veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarlann ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze· 
rindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 
ilan tarihinden itibaren on gün 
içinde evrakı müsbiteleriyle birlik· 
te memuriyetimize bildirmeleri ica
beder. Aksi halde hakları Tapu 
siciliyle sabit olmadıkça satış bede 
linin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırma 
ya iştirak edenler arhrma şartna· 
mesini okumuş ve lüzumlu malü· 
mat almış ve bunları temamen ka
bul etm iş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa batrıldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilir. 
Ancak artırma bedeli muhammen
kıymetin yüzde 7 5 şini bulmaz ve 
ya satış istiyenin alacağına rüchana 
olan diğer alacaklılar bulunupta 
bedel bunların o gayri menkul ile 

emin edilmiş alacaklannın mecmu-
undan fazlaya çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak 
üz.ere artırma 10 gün daha 
temdit ve on beşinci gün ayni 
saatte yapılacak artırmada Le

deli satış istiyenin alacağına rüc· 
hani olan diğer alacaklıların o 

gayri menkulile temin edilmiş a
lacakları mecmuundan fazlaya çık-

mak şartiyle, en çok artırana iha
le edilir. Böyle bir bedel elde edil 
mezse ihale yapılmaz. Ve satış ta
lebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver 
mezse ihale kararı fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek
lifle bulunan kimse arzetmiş oldu-
ğu bedelle almağa razı olursa ona 
razı olmaz, veya bulunmazsa he-
men 10 gün müddetle artırmaya 
çıkanlıp en çok artırana ihale 
edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşden 
hesap olunacak faiz ve diğer za· 
rarlar ayrıca hükme hac.et kalmak
sııın memuriye~imizce alıcıdan tah 
sil olunur. Madde {133) 

Gayri m~nkul yukarıda gösterilen 
1718/942 tarihinde Adana 1 inci icra 
memurluğunda iıbu ilAn ve ıöste 1 
rilen arttırma şartnamesi daiıesin- l 
de Hlılaeaıı ilin olunur· 14387 
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Defne Oteli 
Harbiye'de [Antakya'da] 

Çağlayanların ortasında, geniş salonları, her türlü 

konforü haiz rahat odalara, ve cazbandı ile cenubun en 

lüks ve güzel otelidir. 

Temmuz 10 dan itibaren açılmıştlr. 

Tam Panıiyon ( Kahvealtr, Yemek, Banyo ) kabul 
edilir. 

Fiyatlar çok mutedildir. .. .......... .. 
. 

Turizm Oteli 
ı 

Soğuk Oluk'ta i 
Bu yaz yep yeni tesisatla müşterilerini f 

kabule hazırlanmıştır. 
Hatayın ve bütün Çukurovanın eo güzel sayfiyesi ve isti 

rahat yeri olan Souk Olukta sakin ve rahat bir tatil devreıi 
geçirmek isterseniz mutlaka TURİZM OTELi'ne ininiz. 

Tu·rizm Otel i 
ANTAKYA1DA 

Antakyanın Biricik Otelidir 
Yen iden tanzim edilen bahçeıi ve lokantaıile An· 

takyado uçme inıanların toplanh yeridir. 

MÜRACAATLARA TELGRAFLA ve MEKTUPLA 
DERHAL CEVAP VERiLiR. 

1:::======== .......... =========::::t 
11 an 

OSMANİYE BElEDİYESİNDEN : • 
14806 lira bedeli. keşifli elektrik tes~sine talip zuhur etme· 

diğinden 6-7-942 tarihinden 6-8-942 perşembe günü saat 

14 de kadar pazarlık suretile verileceği ilan olunur • 

11-16-21-26 ·14360 

Memur ahnacak 
T.C. Ziraat Bankası Pamuk Müessesesinden 

(Eski Belçika Fabrikası) 
Müessesesemizin muhtelif servislerinde çalıştırılmak üzere 

Lise veya Ticaret Mektebi mezunlarından müsabaka imtihaniyle 

üç memur alınacaktır. imtihanı kazananlara aldıkları derecelere 

ve 3659 sayılı barem kanununa göre maaş verilecektir. imtihan 

24 ve 25 Temmuz 942 tarihlerinde yapılacaktır. Musabakaya 

iştirak etmek istiyenlerin imtihan şeraitini havi broşiirleri almak 

ve gereken vesikaJarını ibraz etmek üzere 2J/ Temmuz perşem 
be gününe kadar Müesseseeemize muracaatlan • 

2-3 14383 

i 1 an 
İnhisarlar Adana Başmüdürlüğünden : 

1- inhisarlar Ceyhan idaresi anbarlarlyle Şimendifer 
istasyonu ve: Kozan, Kadirli idareleri ambarlan arasında müte· 

kabilen naklolunacak idareye ait Tuzdan gayri 200 ton ağır· 
lığında bil'cümle mevaddın nakli işi Şartnamesi mucibince mu

kavele akdi tarihinden itibaren bir sene müddetle muteber 

olmak üzere açık eksiltmeye konulmuş ve eksiltme günü olan 

18/6/942 tarihinde talip çıkmadığından bir ay zarfında pazar· 

lıkla ihalesi yapılmak üzere 30;7/942 perşembe günü saat 14 
e bırakılmıştır • • 

2- Eksiltme Ceyhan inhisarlar idaresinde yapılacaktır. 
3- Ş1rtnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyenler 

Adana ve Ceyhan idarelerine müracaat etmelidir. 

4- Pazarlığa iştirak edecekler muhammen bedelin % 7,5 
güven parasını iştirakten evvel idare veznesine yatırmaları 
ilan olunur. 15-20-25 14376 

SEYHAN VillYETi DAiMİ ENCOMENİNO[N : 
Memleket hastanesinin senelik Yiyecek ve içeceğiyle yaka· 

cağına evvelce tayin ve ilan olunan vakitte istekli .çıkmadı
ğından Eksiltmeleri yapılmamıştı. 

Şartnameleri hergün hastanede görülebilecek olan bu ihti· 
yaçların Eksiltmesi 23-7 -942 perşembe günü saat 1 O da 

Encümenimizde yapılacağından isteklilerin müracaatları ilan olu .. 

nur . 9-14-18 -21 14348 
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1 Beden Terbiyeli Umum MGdGrlilti terahndu ........ 

kiteplardan qalıtlakiler ~ndaki bedellerle Allfa Çlbnl· 

l IDlfbr. lstiyenler: Aak-.'cı.: Akba KitabeW.ct., ~W'da: 
Muallim Ahmet Halit, lnkıllp ve Çıp kltabevı.rindeD;ıQfa'la : 

1 
Mehmet. Turlceı'den, Bolu'da : Zafer kitaDevinden, Aakan, la· 
tanbul, İzmir, Ditarbabr, AfYon, Konya, Aiatalp. ,....., An· 
takya, Sivas, Erzurum; Trabzon, Sam ... Maalil VADliti Y•,.•· 

1 
evlerinden sabo alabilirler. • 

K••ut 
SO Atletim el.tita~ ! ' 4G Futbol -hakem blavam, 

ı• so Beyaehnllel Aatbol k~leri, 
50 P'Qtbc;I blawzu, 

ıı 20 K&y ~pör Mhalan hakklDdıa :61,il~ ... _L 

S l~ ElkPTiirk sporlari berinde anP....., 

ı 7S Modth atletizm; 
so Balk•• 1nr "~ 1 50 Balkın rtlrerfieri, 
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1 8" kitabevlerinde Beden Terbiyeli ve Spor 
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