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NAFIA VEKiLiMIZ 
General Ali Fuad Cebesoy 

dün şehrimize geldiler 

Afrika'da 
Mııır me1dan 
mabarebeıl 

beniz ba,ıamadı 

Marsamatruhta 
İngilizler bir 

esir bile vermedi 
Ankara : 30 (Radyo Oazete•I) 
Mır11matruh ııtferlt'rimlen dole)'• 
Milıvercilet sevinç içindedir. Mih
~er anetderi ille dda olarak Mı· 
ıııırın büyük bir tehlikeye düştü

Qünü yaımalttadır . Bilhaua ltal-

Y•u aazeteleri bü}·ük puntolu 
harflerle Marnm!ltrııh ufcıini 
tıalka hildirmiılerdir . 

Yalr.ıntarkıu alın yaııaını ft'f · 
l&it edecek olan Mııır meydan 
ınuharebeıi henüz baılaruıı de
lildir, 

Londra : 30 ( a . a. )- Mar
•aaıatruhta bir tek bile esir ve
tilmcmif, burası daha evvel tah 
liye edilmiştlr . Mıhvn iddiaları 

••ılaııdır . 

Bcrlin : 30 (n . a .) ~ Şimal 
Afrikasında Marsa - Matrut\'un 
ıaptından sonraki durum bu ak
~arn askeri mahfillerde fU kdiırıe · 

lcrle anlatılmaktadır : 
- Ne olacaA-mı biz bilemeyiz. 

Bu iş Rommel'in işidir. 
Berlin 'in salahiyetli nıahfıllt:ri 

nıihvcr kıtalarının Marsa - Mat
ruh'un 20 kilometre do~ısunda 
bulundukları hakkınJaki haberi 
lcyid etmiyorlar. 

Berlin : 30 (a. a,) - Baslcr 
Nachrichtcn gazetesinin Kahire'· 
den ÖQ-renditine göre, başvekil 
Nahas Paşa. bir beyanname ııeş
rt:derck hal"ı yanlı, haberler ya· 
Yılmasını karşı dikkatli davran · 
rnata ça~ırmıştır. 

Nahas paşa, Kral taraf ıııdan 
kabul edilert"k askeri durum hak· 
kında izahat vcrmiştk 

Bundan baş1'a , l>undaıı böyle 
casusluk suçlan askeri nıalıkeıne· 

ler tarnfından üç yıldan 15 yıla 
kadar hapis ceıasiyle c~zslaııdı -
tılacaktır. 

Londrıs : 30 (a. ıı .) - Mar · 
saınatruh etı ufıııdaki ıııuhtm:be 
bütün şiddetiyle devam ediyor. 

Bu nokta üzerinde lngiliz ve Al
ınan kaynaklarından gelen haber
ler birbirinin aynidir. Zaten de 
bcktenciiği gibi savaş başlar baş
lamaz seki2inci İngiliz ordu!ıu ile 
~omel kuvveıleri arasındaki çar
pışma çok şiddr.tli bir şekil alınış· 
tır. 

Bertin: 30 ( a .a. ) - Aıhıi 
bir kaynaktan bildiriliyor: Rome
liıı ıırlılı ordusu şimal Afrikada 
lnailiı kıtalarını takibe devam e· 

fGerlal J öncü • .,.rad.a> 

Çörçilin Avam 
l<amarasında beyanatı , 

Londı a : 30 ( a . a. )- Çör
Çil Avam Kamaruıııda d~ınif · 
tir lr.i: • Şu ırnda Mısırda cereyan 
tden hnlı muharebeler haltkında 
her hanei bir Mmeçte bulunmak 
iıtemiyoruuı. General Ohinlek 25 
liaıiranda Riçinin yerine ıeld 
~irıci ordu komutanlıR"ını ıahaan 
derulıte f'tmit ve bu karar hükü
~tçe taıvip ~dilınittir. 

Nafıa Ve.J<.ilimiz Ali Fuad Cebesoy 

Nafia Vekilimiz sayin gene
ral Ali Fuat Cebesoy dün Hatay· 
dan şehrimize gelmişlerdir. Sayin 

Ali Fuat Cebesoy Vilayeti, Partiyi, 
Komutanlığı ve Beled'yeyi ziyaret 

ettikten sonra Baraj da tedlcikler 
yapmışlar ve Şt'hrimizde bulun · 

Adanaya geçen gelişlerinde garda , 

makta olan Parti genel sekreteri
miz sayin Memduh Şevket Esen· 
dal ile görüşmüşlerdir. Vekilimiz 

Su işleri müdüründen bölgedeki 

su inşaatı faaliyeti hak\ıında izahat 
almışlar ve direktifler vermişler· 

dir. 

I cra Vekili eri lıegeti 
dün toplandı 

Ankara}: 30 ( a a. ) - icra Vekilleri Jleyeıi bugün Başvekil 

D"ktor Refik Saydamın rdslif inde toplanarak, ruzrıamtdeki muhtelif 

işler üztrindt konuşmalarda bulunmulfur . 
-· - -- ------- -

· Rakı imalah için 
bazı kayıtlar kondu 

Tabllyetlmlzde oımayaaıar rakı 
yapamıyor; tltla ıatamıyor 

Suikasd davası 
Ankara : 30 ( f ürksfüü Mu

habirinden) -- Aııkara Ağır Ce· 
ıa mahkemesinin Alman Büyük 
Elçisi Fon l'.:.ıpeıı•e • karşı yapılan 
suykast zanlıları hakkında veıildi · 

~i llararın bir lıülasasını evvelce 
rıeşretnıi,ti1'. Muhkeme ilk ~kara· 

tında bile.lirdi~ i iizeı e bu defa ge· 
rekçeli kararını vererek 21tnlılıııa 

tebliğ- etmiştir. 

ayni kanunun hükmüne göre tat· 
ili faliyet edeceklerdir. 

Gerek rakı amilleri ve gerek· 
se tütün imal ve • toptancıları 
bilhassa eskidenberi faaliyette 
bulunduklarını ve hakkı müktc · 
sebleri oldu~uou iddia etmektedir· 
ler, Rakıcı ve tütüncülerin ara· 
larından bir heyei seçerek bu 

husu9ta bazı istekler de bulunoı•k 
üzere Uekalete gönderecekleri 
söyleuwektedir. 

Aukara : 30 (Türloözü Mulııt· j 
Lıtl,iriııden) - Tewıuuzuıı 12 sin· 
d~ Wt"r 1 İyele gireccek olttıı İspir· 
to ve ispirtolu içkiler iıılıiııarı 

kauuuuııun hüküwleriniıı tatbiki 
için inhisarlar idareai tarllfından 

kıuıuııla alakalı olanlara ikiuci 
Lir tebli"ıat yapılmıştır. Bu kanun· 
un abkawuıa xöre rlllu 3williti 
hakkı y1tlıı11 Türk tabiiyetinde 
Luluuan iiwillere verilect"ktir. 'f. 
ürk tllhası olwıyau amiller ve 
Türk tAbaaıı olmayanların teşkil · 
ettiği imal şirketlerinin Temmuz· 
un 12 sinden ıonra icrai faaliyet 
etmeleri menedilecektir. Şehri · 
wizde bilhassa bu hükümden 
wütess r olan birkaç firma bulun· 
waktadır. Mezkur firmıolar kanu· 
nun mer'iyet tarihine kadar fab 
rikalarını devretmezler veyahud 
Türk tabiiyetinden bir ortakla 
birleşmezlerse imalatlarını durdur· 
acaklardır. Diğer taraftan tütün 
toptıancılarile iwalatçılarıudan da 
Türk tabiiyetinde olwayaular 
~~~------~~~--------~·~--~----~--~--~~~---

HARiCiYE UMUMi 
KATiBi MUA ViNi 
ANKARA: 30 ( TÜRKSÔZÜ MUHABlRlNDE.N ) - HARlClYI 

VEKALETİ UMUM KATiB MUA V 1Nl MEHMED CEVAT AÇiı(ALI 
NJN BÜYÜK ELÇlLlKLERIMlZDEN BiRiNE TAYİNi KARARLAŞ 
MlŞTIR. a 

Bir lnıilu bomba uçalı havada 

Parti Genel Sekreterimizin dünkü temaslan 

Memduh Şevket Esendal 
okul Müdürlerile görüştü 

5ovyet ceph~ 

Do nette 
Sovyet 

taarruzu 
sıvaıtopol 

makavemeu 
J\ıkare 30 (Radyo gaı.etcıi) • 

Sivıuıl<-pol cephe•inde Almanlar 
yeni CPıvaff akiyetler kazandıkları· 
nı bi!di~yorlar. Alman kuvvetleri 
bu bölJıde l:iaıı mühim tepeleri 
işgal elDiş, Sovyetler Kerç yarı· 
madaıını ••ker çıkartma ttşebbü 
ıüne gt'{llişlerdir. Har kof ve Kı
rım mıtıırebeleri hakkında yeni 
bir haler gelmemiştir. Ruslar Do· 
nette ıeni bir taarruza geçmiştir. 

~rlin: 30 (a.a.) - Sivastopol 
dotuunda çelin muharebeler ol
makldır. Almanlar tahkimat çen· 
beri\! girmişlerdir. t 150 esir alın · 
mışlr. 

Loııdra 30 ( ı..a. ) - Do&u 
ceR~ıindeu bugün geleıı :hı.bere 
gö~, Kursk'a · karıı yapılan Al· 
uı-. taarruLiyle Harkof'un doA-u · 
ıu'daki taarruz, belki de uzuu 
t"1aııdaııberi bildirileıı yaz huır
r~uuun Laşlaugıcıdır. Bu taurru · 
L~ı eııas hcd~fi Rus ordulıarıııı 
ii~ Lülıuddir. 

Harkof'uıı do~uııundaki Kap 
luısk taarruzu, Kafkaıya 'uın wer 
~z Rusya'sından •tecridi içiıı ilk 
ı olarak Rostof'un zaptını hedef 
utmak.ta gözüküyor.~Daha şimal· 
le Kursk taarruzu hedefinin :iıe, 
)oııeç havzasındaki Timoçenko 
kuvvetleriyle General Zukof'un 

fG~rbıt J üncü aa:rtMl.aı 

.. 

Mer!in, Ceyhan tetkiklerinden sonra şehrimize dönen Cümhuriyet 
l lalk Partisi Genel Seheterimiz. Sayın Memdulı Şevket E.<iendal dün 
de Adanada temaslarına devam etmişlerdir. Genel Sekreterimiz ö~le
den evvel Valimiz Akif İyidoğanla Ziraat Müdürü Bay Nuri Avcı ile 
görüşmüşlerdir. Sayın Eıendal müteakiben gazetecilerle ve Parti Vi
layet Reisimiz Mustafa Rifat Gülekle konuşmuşlardır • Öğleden sonra 
da Genel Sekreterimiz Adanada mevcut bütün lise ve ortaolrnl Mü
dürlerile ilkokul Başöğretmenlerini kabul ederek kendilcrile Kültür İŞ· 

!erimiz üz.erinde konuşmalar yapmışlardır. Sayın Memduh Şevket Esen
dal dün geceki posta ile lzmire hareket etmişlerdir. 

Kömür işlerin ize 
dair geni bir karar 

ODUN VE ODUN BGMIBCNE AiT 
Y ~BAK ABTlll llALDIBILIYOB 

Ankara: 30 (Türkıöz.ü muha
birinden) - iktisat VekilliQ'i, her 
türlü taı kömürünün taksimi ve 
da~ıtılmasında V eltilliğe selahiyet 
veren koordinasyon heyeti kararı· 
nı dayanarak kömür dağıtma işinin 
tatbikata alacağı ıekli gösterir bir 
kömür aatıf ve tevıi talimatrıa · 
meıi hazırlamıştır. 

Talimatnameye 2örc lok&nta, 
aüthnne ve benzeri mutlak ocalı.
ları, lı.üçük demirci ve döküm~ü

ler, şeker, helva, pastil gibi mad· 
deler imal edenler, kolacı, lekeci 
gibi esnaftan eskiden beri · ko1', tef 
kömürü, linyit yakacak tesiı;atı O· 

olup da işlerini bunlarla gördük· 
leri sabit bulunanlar iş yerlerinde 
kullanaculdarı kömür için verecek
leri ihtiyaç beyannamelerıni bir
likleri vaı 88 birli1'1erine, yoksu 
belediyeye taadik ettirecekleıdiı. 

DiQ'er sanayi müesı;esclcri ve
recekleri ihtiyaç bc:yaııııameleriııi 

be~lı bulundukları mıntalca iktiıat 
müdürlü~üne tasdik ettireceklerdir 

Teıhin sobaları için verilecek 
ihtiyaç beyannameleri Halk da~ıt· 
ma birlikleri tarafından tasdik edi· 
lecektir. Bu birliklerin heuü:ı ku-

rulmadığı veya faaliyete geçme
diği ycılerde bu tasdik aranmıytı· 
caktır. Ancak bu birliklerin kuru
lup işe başlamasından sonra be· 
yannameleri tasdiksiz kabul edil· 
miş olanların isimlerile kendilerine 
verilmiş olan kömürün nevl ve 
miktarını gösteren bir li•te kömü
rü satan tarafından alakalı birlik· 
lere gönderilir. 

Ticarethane, yaııhane gibi 
halk dağıtma birlilderine tabi ol
mayan mahallere ihtiyaç beyan· 
namelerile kömür istiyenler tapu 
senedlerini veya musaddRk kiıa 
mukavelelerini gösterecekler, veri· 
len kömürün nevi ve miktarı bu 
ve ikalara işaret olunacaktır. 

iktisat Vekilliği, ba:ıı valilik 
daire ve müesseselerinde odun 
ve odun kömüni yakılması yasa
ğını kaldu maktadır. Böylelikle 
mahrukat kanununun koymuş ol
duğu yasak yüzünden odun ve o 
dun kömürü yakamıyan vilayet ve 
kazalarda istedikleri şekilde ha· 
rekette serbest bırakılmışlardır. 
Odun ve odun kömürü yakmahırı· 
na izin verilen vilayet ve kazaları-

ıGufaı 1 ilocll aayfMJa> 

ı ............ . 
ı 
ı Yeni illa 
1 tarllemıı 
ı f • .......... : 
ı Bugünden itibaren i/6n ta ı 
ı rifemiz şudur: i 
i Rumi ilcinlardan satırı 25 ı 
ı kuruş, icra ilcinları: Bir .sulu· ı 
ı nu geç•1tlerdtn 1500, bir sü· ı 
ı tundan az: olatılardan fQOO, : 
ı zayi, açık teşekkür, nışan, dü-ı 
ı liin ve sair ilanlardan 200: ı 

lnıiliz v• Sovııel lıafla komiıgonun dafi botarga mermil•rini te~kik 
•diyor, · 

i 
Reklam mahiyetini haiz: ilan· ı 

/ar pazarlıla tabidir. ı 

ı ........................ ı 



Sayfa 2 

Ankara'dan Adana ya 

Çif • 
• • 

Şe 
.. 

··~·~·-·~. . . . . .······· • Tür-luyenın ıstıkbalı makınt~ z.ıraatınde ıse memleket- f 
• te büyük ve Ot ta z.iraati te~vik etmek lazımdır. Ada- f 
f ııada on senelik :zirai tecı übelerin gösterdiği hahikot : 

f budur. t 
~ . ..... .. Yazan : Asım Us •••••••• 

A
danayı <liğeı büyük Anııdolu 
şelı i rlerinclen ayırde t'.ıı ek ,i,ç i~ 
turıf etm ı:k laum gelıı se Bu 

) ük bir ç iftçi şe hir,, demı- k doğ· 
ıu olur. Zıra Lu şehrin ça rşısın rl a 

ki lıer dükkih ve mağ1.a sAhibi, 
buradaki her iş adamının mutlaka 
toprakla bir münaseb eti vardır. 

Burada !:,>ü)ük, orta ve küçiik 
çirtçıle ı İn h er nev'iııden iıısa r l a r 

görülür. 
Fakat hu mulıtt·lıf tipteki ıİ · 

raat mensupları a raımıdn Atlnııa 
ya hususi bir brnkte r v e ren lıil

lıass.ı büyük ve orlu ı,; i fr;ıl e ı dir. 
Çulıurovadnn bıı şlrn mrmlt kt:limiı 
d e 1 üyük ve orta ç rçi lt: ı iıı tc..p lu, 
bıı leş ı k, bir bir leı ile .11tlıı şık liuluıı · 

du~u Lir ye ı ) o ktur. 
Adnrıuııın hii) iik v~ urla ı; i f

~·ıkıi oıı yıl evvel "Çıfç i bırliğ i,, 

adında bir teş .. kkül \İicııde ~t'liı· 

nıişler. Bu t eş ı:: kl.:ül içc ı isind e hr~ 
} Ü7. kadnr aztı to plnoıışhır. Aıl.ı· 

rıa çıftçilcr birliğ' i t eşkiıiııde ıı ıııal.: 

sot, sHdı::ce ı i ı aa i ıı ter :ık k ıs ine 
} ardım etmı::kl ı r. 

Bu t esekkül biı tarııftuıı ç ı f. 
çilt"riıı ılıtiyaçlııı ırıı lıfıkl'ı nı ı·l c, ıli 

ğer Itır aftan yapıl 11 rı nıGnıcoatl:ıra 

karşı lıük\imetiıı ccvrıplnı ır ı ç i! t
çılerr- bıldır ir . 

Şi mdıye Lrnuoı y:ıp.lnıı lt· Cı Ü· 

heler hu ,tau.d, çnlışrırndaıı hÜ· 
yük foydıılar olucn~ ı:u ıshat el· 

ın ıştir. 

On ene t'VVd Adaııodo "nıiU 

:r.er,. ıııakiııcs : yııı hı . Çıftç ı l .. r 
bir lıgi zir ant ve kale ti vas ıl11-1il e 

Arııcrilrndarı beş } üı nııb7.t'r gı:t i ı 

rnış ve çifçılen: dağıtm ıştır. 

Uu suretle hiç bir ç . ftçiııin 

kcııdi başına .elde edcnıiytccği 

· bir ınuvaffakiyet lıasıl olıııuşlur. 

Amcrikndı111 gelc ıı bu mııkiııc:kr · 

den µarnuk ek imi nde büyük la · 
sarıuf yapı l mış ! ır. Pamuk ç apa 
ıı rbatı<lır. Çsp.ı anıeliye !ii İSt! çok 
ma sra flıdır. Bu ıı c l.rnt, ııeı ıını c e 
kilir ie IJl ıısra f daha / İ yarJe tııta r, 

Sonra bir de Adana l ıı ukala 
parnuk davası vardır. Burada üte 
deııberi lıı:ı kt-siıı bildiy,i yer lı p .ı 

muk l ıtçık koı.:ı, iııııe poınu~u ) 
dejeııere olmu ~ cinslt: rd i. Zı rırnt 

Vekaleti Adarıada bir ııı lu!ı ista~ · 

y<•ııu lı.urıııuştur. Arneı i kııdaıı Mııı 
tt•r Klaı k isminde bir mütelı a ssı!i 

g etırilm ıştir. 

lkş, altı senelık l rcr ülı d t" ıı 

soııru Ameı İl;a p arnuk cın !! l er in· 

<len ldevlarııl v~ alı.alrı ıki t ı p tf' S 
bit edılnıış ve iiıı tılm ı şlir . Hıı 

dnı. pırnıuklnı ııı t"I) :;ıfı cı>kiler e 
rıi::ıbetle ılalı , ı uzun Vt> tıcaıi kn · 
ııı etlı·r i ıl ılı.ı } üb .. ldiı . Y:ıpılıııı 

trcı iibelr.ıılr: klevlnııdın Ada na 
Lölg erıirırlı·, nl. nlıın ııı Jrnıir bölge· 
sinde ı,;ıığaltılrıınMır .• ı l.aı ıır Vt"I il · 
ııı işlir. 

Fnka t üç sene tecrübeden on 
ıa Adana çıfçis i akttlnrıııı klcvlnncl 
dnıı dahu kı} metli <ıltl ıı ğıınu gör
müş ve bu cins pamuğun kendi 
topraklarında yetışebileceğine ka
natil getirerek tecrübelerin t ekrar 

edilmesini istemiştir. 
Bunıın üzerine akala cinsi tek 

rıır Adana bölgesinde tecriıL~ e· 
dılın i ştir. Tecrübelerin peticesinJe 
b u cins pıımuğun bu muhitte mü 
kemııı el surette yetişeceği ve kluv 
landa rıisb etle yüıdc 15 faıla rand 

c nıan vereceği anlaşılmıştır. Bun . 
' dan sonra Adana da akala bö!ge 

sine girmiştir . 

Bu seneden itibaren Çukuro. 
van ı n bir kısmına akal11 pamuğu 

ekilmiştir. Gelecı-k sen,. buııuıı t!

kirııi urıııııiulc~t"t: ,. klir. • 

Gt'rek dış gı.:r ek iç pirnsıi 

bu akala ciııs' ııı daha 1.iyade he· 
t{enmektc: ve dah:l ziyade fiyat 
veı rıı ektedir. Bu ciııs panıuğuıı 

el}• arı ııı.un olması vr daha iııce 

numara dan iplikler yapmHğa mü
saıt bulunmas ı piyttsanın rağlıelİ· 

ııi aıtttrmııktadır. 

Adana çiftçi ler birliği bir 
ticari şi rket dt' ğıt l ir . Biıliğe dalı ı l 

olan çıftçi auıdıırı lı e r. lıiı i ker el i 
toprakları ii ıeri ııde serbestçe ça
lışır. Karı ve zararı kcııd isi İıe 

aıtliı. Aııcak çıftçi tnanııı ferdi 

t r'Ş t>bbü sl ı.: rle başarmal ımııu inık !irı 

buluıınıayurı, bütün anı ile bcru· 
brr memleket in d e uıııuıııi me n· 
f.ı h ti b~lıis ınevıuıı ol ,uı i şlr.ı de 
bıriık teşekkülü lııırt"kete gı•çc r. 

Yalnı1. çirtçılt:r bırlıği ınüşlt' 

ıt:k fnaliydlcı ırıe '\lll fcd lınrk Üı· 

t-ı ~ pnınuk lıasılntıııdrı ı ı kılo başı · 

ııft üç para alır. Bu ııuıdlt· " eııede 

<•tu:ı bııı lira toplanmuktAdır r. 

Adaııa çiftçileı •·iıli~ı modern 
bir l ı i rlık mer ke:r.i vücutla getirırı c: k 
karnrıııı vt-rmiş ve bunun ıç ın 

Ada rı ııııırı Knleko pı ı den ile n nıa· 
lı ıılılt· ke nd ine lii~umu olf! n arsay ı 

d a satırı ıılnı ıştıı . Ayni L8maııda 

J\ ı..lıı nr. nıııl'le bıırıınsı kııı u l:ırı 

bu Vt'rdc yokııı hir zamanda bir
lığirı nırr kez.ini trşkıl ,.d~ cek hiıı o. 

ııırı inşası na başlanacaktır. 

Hutıı-lardad ıı ki 1927 serı e s iıı-' 
de Mılli Ş t' f ım iz Jsmet lrıüı.ü Bu ş . 
vel.: i llıkten bütün memleke t çiftçi · 
ll· r iı . ı çift mahsul almağa t rş .,,i k 

dm şti. Hükumet cephtsindt ıı 

mak inalar gı:t irr:i ck ~c mu nfire t· 
ler tc mı rı etmek surt~ l i 1e ele hu 
nıcık:o;adın husulüne yardım e d il · 
nı işti , Ftıkat o ı ıı ınan bü.,,ük bir 
arı.u ile boş1 uyan bu hareket 1930 
ikti~J di buhrnrııııın rı e l ıeesi ulanı k 

zir ui ın ıı hsu l fit fıyalla ı ı n ııı d üşmes i 

ile m ı:ı L.: i ııe ı i raat ine ka ı şı lıi.
lepki vücudıı gdirrn i şt i. Mukiııc 

1ir a:.ıtinc üküz r. i ı aat , ııi kı c ıh 

rdı:ııicr göı iilıııeğe bı:ışlnmış lı . 

11.ıd isele rirı g e l işııııi hu lt p!d· 
ııııı d evarus11 olduğunu gö~tt•rmiş 

tir. 
1 Y15 se ıı t> sinılt'n sorıı a d evlet 

hıı ştıı ol nıak iiı.rH' bi!lı.ıs:sıt Çu · 
kurııvada nıakııı~ ı. iıaotı yuluıı· 

ılak i lıaıeke tll'r yenid~ıı cRnbn· 

ııııştı . Mo.lrrıı ıir :ıatin ve mil · 
let lc:r ara.sı io;tılısal olanında ınn . 

knwıne l i n ba şka tiirlii miinıl..ıin 

>M 

Aııu lı:ıba, Lı'll:uıııın gittikçe 
erimekte uldıığu rı ıı göıiiyoıd ıı . Ve 
t:dı!' !Jirıi hıı l<lııl.u· : l"t>ı ilııı bir d t' 
rıi'lciyt> fi-;ıkt ı . 

Ddik:ııılı bnsit ve fokiı di. Hi r 
gemide ikinci ıncıkinistıi . Fak:ıt 
C<'sur, merıi yiirekli ve gii1t:'!di. 
Feı ilın Sadıkla bir kotra ynıışı 

gür.Ü tanışmıştı. O ~ünden sorıı a 
biribirlerinden ayrılmamışlardı. Bü· 
tün lıir } azı beraberce, cııgin ve 
mavi sularııı üstünde geçirmişler, 

deni1in ebedi güzelli~i ile arka
daş olmu~lard ı . 

Fakat deniz, ı l ı !.: yaz sabalıln

nnda göründüğü gibi lıer zanııın 

tatlı hir uysallıkla sessiz bir halde 
durmaz. Güzel gün lerin ömrü az· 
dır. Niteki m tatlı hutırıılar b ı ra · 

kan yaz akşamları geçer; ve son· 
baharın matemli çehresi • ortalığı . 
sarmakta gecikmez. 

Feriha ile Sııdı kın tatlı günle· 
rirıin yaşı bir yazı bile zor dol· 
durmuştu. 

rz m 

TORKSOZO 

Tevzi işleri ne 
ait plan 

B ütün Subaşılar 
merkeze çağrıldı 

Yuı t içinde istih~al ve lıuriç
trıı ithal e d ilen ·iyr.cek , g iy <"c ek 
ve d ığer· ihtiyaç maddele rinin da· 
ğılnıa işlerini düurıe koymrık için 
yapıları tetkıkler sona ı~tm i ştir . 
Bu maksatla Tıca r et Vekilliği e 
ı.as•ı bir p lan lı n1.ır l am ı ştı r . 

Bu arad a he m rlahilde istih
sn l ve hem ele hariçten i tlıal edil• 
nı l:'kte olan marı i f a \u ra qvasıııın 
i st ı h.;al ve itlıalini ııı ttırmHk için 
de miihim bir karar verilmiştir . 

Bu kornra göre, büyük şehir leıdc 
hem ithalatçılılc , lı ı: m de pt•ıa .• 

kcrıdr cilik ve imalatçılık yapan 
müessesclt:re getir<"cekleri nıalla· 

mı yü1de ( 65 - 58 ) nisbetindf" 
bir kısmını serbeıılçr. satmak mü
saadesi verilı cektir . Ancak geri 
kalan miktarı te vr.ie tabi tutula · 
caktır. 

'2'2 Gı upa ıı \ r ıları munifutura 
ı•şyası vilayetlrrirı ıl.. l ıın ve niifus 
vaziyetine güre vcrılf'Ct ktir . 1 lt•r 
ny ithul eılıkrı ıııanıfnturntaıln ıs· 

lıh s cıl ed ilen ııı1111ifalurn t ş y rısı l ıu 

ııısbet e göre v il iiye tlcrt! tııhiııı 

r:ılıl e el'ktir. Bu surdle yurdun tırr 

t.ıı arındu lı ıı lk ıııevcuduııu göre 
mıııııfatuı ıs e şy ası verilmesi t"nıirı 

eılilt>crktir . 
Dağ ıtrrıa nıl•vıuurın girrrı ıli. 

~e ı bütün maddeler için de esa!llı 

lı.a ıa rl:ı r alın mışl ıı . 
Dol!ıtrııa Ofrsi ya kında Ltıı l i 

yete geçerek hallrlnrıuıı p[ijrıın 

ta l bik ine başları ecak tır . 

Karısını bıçakladı 
Döşerııe mahallesiııd e rı Su . 

l ı:yınan cı~ lu ! .. mail Eskizinc ır >!e· 
çJııısll llk .) üı.üıı dt ıı knr ı s ı Mclı· 
nıd kıtı Mer) eıni hıçnl.lu )ara · 
ln d ı ğ ırıdaıı ) a ka!arımıştı r . 

Güneş çarpmasından 

ölen bir adanl 
Genıisüra kÖ\ ünde ~maıliıı 

çıftliğindc amele olıırak çalış ım 

Mustfa adında bir şnhsı r ı;:ii rı <' Ş 

çarpması n e ticesirıde ölıüğ ü ha· 
b e r alırım ıştır. ' 

, ___ --~ - _ _, 

<ıla m ıyac.ığı p ek iyi a rı l ~ Ş f 111 ıştır. 

Şinıdı Aıl ıı ı ın<ln bütüıı lıı'h'ik •; c 
oı ta ç iftçilr r cllr rınd e b4u narı, 
f.ıkat )' Pd e k pa rçaları ol1ısdı~ı 
ı~·iıı kul! rnı!mıy. ıı rıı :ıkiııdeı İ Ş · 
!etmek v•· ye ııideıı yeni~·c ıraa t 
ın ıı kirı e l t• ri gctirtm k cnre r iııi 
aram11kt<1, f.ıkat cı lıaıı hııı inin 
orı l ı.: ı ine çıkuı dı~ ı i ınk:ııııııJığı 

göriiııce ııtırtıp duynı:ıktııılır . 

Tii ı ki} t ııiıı i ııtiklıuli nı:ı\iııe 
zirıHıl ın<lr: ise ını-rnleke lt ,. lıİİ .ük 
ve orl.ı zırurıti tabii ıııuuY~rl 

lıııdut dalıiliııılr: olııınk ştıı ıı~ 

tt: şvık etmek lıız ırıı dır. Aılonaıa 
on se ıı el ı k ı ir ai tccriilıdeı iıı g<\ .. 
t,.rdıki ı • ' < , ~ 'ı ılı ~. 

e ffi tF 

ı ......................... ı 

i ~EHİRU I i 
ı ı 
: Şimdiden hazırlan • ı i Yeni tasar r uf bonol~rı f 
: çıkıyor • Muhakka k bir ı 
: tane almahs m • ı 
.......................... 

Çuval, barar 
&atışı başlıyor 
Çiftçileıe dağıtılacak olan ~u· 

val ve kanaviçe listesi çiftçi bir· 
liğiııce hazırlanmış ve ı i raat mü . 
<lürlüğii ne verilm iş tir. 

Burada tetlukten sonra list e 
iaşı- mü•lürlüğürıe Vt"rilecek ve 
he<J e llı·ıi ziraat bank n!!ına yatır ıl · 

mak surdile istiycıı çiftçilt"rt: tc· 
vzj cdil( cektir . Dağıtılacak olan 
~~uv.ıl mıktarı 4000 ve h:ıı ur rııik· 

dnrı da 9000 kadardır. 

Tiirkiye yüzme 
birincilikleri 

· 5 ve 6 Eylulde Ataıür k par
kıı ıua l.. i yüune lıavuıuııda Tür
kiye ~üzme , atlamıı ve su topu 
biriı.c, lıkleı i yııpılacıı~ını t•vvelce 
}'112. ınıştık • Bu lıuıııısta aldığımız 

ınıı l Cı nı ata göı e , Hu mÜıJAbake
lıır t müteakip su sporları Türk 
milli takımı seçilecektir. Bu Tüılı. 

ıı • İ ll i ıukımı 12 ve 13 Eylulde 
başka bir mill i takımla tt:ıııaıı ya 
pBcaktır. Mcnırıuııi~·etle haber at. 
dığ ıınıta göre, bu cnterııııııyo· 

ıwi } ünne ıııüsabaknları şdııiııı i ı 

yiinııe lıavu11nıdıı yapılacaktır. 

Su spoıları 

hakem kursu 
Şelıı imi1. yüzme havuıuııda 

devam drııektc olan su sporlaı ı 

hakt::nı kurı;u Öğrf'tmenleri p~r
şenıbe gürıü Meı siııe gidecı·k vt". 
ııorı dr'ı s leıiı ı i deııiıde gÖ ı <'ceklcr
dır . 

Habe r ıı l dı{!ırn ı zft ~ı)ı e , su 
sporları lıak,.nı kur11unu ıı kapa· 
rıışırıı Mat hu;,t U rıı ıı ııı Müdür l ii ~ ü 
fılnıc al11cak t ır . 

Elbiseleri çalınmış 
Nacaran mu lı ııllcsiııde bakkal 

Kuılduııi o~lu Kazım S r lvi polise 
ıııürncaat edr:ıek rvinin sofasında 
»~ılı bu lııııaıı iki ııı ii"bım t'I pa ı ıt o · 
lıı ıı ile bir cı·kct ve bir cep soııt· 
ınırı çalırıdığırıı iddia etti~inclc>n 

tahkikata başlanmışt ır. 
--, .. -

. BİR I<Ü(ÜK HiKA YE 
---11\!li•···,...···--- --

nad 
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NİHAD IA.N G ÜN E R 

Oııtar masmavi deııiı. i n, mas · 
mavi göğiın en gı::niş, en temiz 
ve en r.bedi dostluğuııun şelıade· 

ti ile karıkocıı olmuşlard ı . Fı• rilıa 
biliyorduki, Sadıkla resmen ev leıı · 
miyccek. Çiir ı kü ana ve bahac;ı 
pek mağrur insanlardı. Onu bir 
geminin ikinci makiııistirıc hiç ve:· 
rirlerıni idi. 

* 
Sonbaharın girmesi Fer i lıanın 

bütün mevcudiyetine.le bir dc~işik
lik yapmıştı. Şimdi Sddrkı esk;si 

gibi göremiyordu . Sık sık Kara 
deniz sefeılerine çıkan delikanlı 
ile ancak ayda bir iki dcf'a bulu · 
şabiliyordu . Fakat her seferden 
JörıÜşte Sadık pek yorgun ve Ü· 

\iirılülü görünüyordu. 

İslanbula geldi~i son gün 
crihaya: 

- Yarın Akdenize çak ıyoruz. 
~ne.len bir ay ayrı ka lacağ'ım . 
bedi. 

* Bu, Sadık ırı ebedi 

-. 2ZI --.,,, i&s 

Dün salahiyettarlardan aldı· 

ğı rnı1. malumdta göre , Çukuro
vanın bu yı l ki hubuhat rekolte
s ı ni tesbit etmek üzere k urulıın 

tt şkilat, dol<luıuları defteıleri• Vi 

liiyet Ziraat Müdürlüğüne vermeye 
başlamıştır . Subaşıların tahmin 
ve tt>sbitlr:rine ait bu cetveller 

m•ıhteviyatırıın yekun edil mesi için 

bütün subaşılar merkeze ça~rıl-· 
mıştır. İki gürıdenberi bu i ~ le ha· 

raretle meşgul ıılurımaktarlır. 

O kul temizliği 
Maarif Vekillıği İlk ve Oıta 

okullarla liselere, meslek ve sanat 
okullarına, yüksek öğretim mües

s~selerinc yolladığı bir kılavuz ile 

yaı ılacak temizlik i şlerini ayrı ay · 
rı göstermekle ve bu kılavuza 

göre hareket edilrn.,siııi de lı i ı 

lamiıııle iskınektctl ir. 

Vete rine r Kongresi 
Ymdumıızda ilk defo yapıla

cak olan birinci Türk Veterinerler 

koııgresi Ziraat Vekilliğinin ~uı • 

dii~ Ü liiı.ııııı Ü 1.eriııe şimdilik geı i 
bırakılmıştır. • 

Bina sayıını 
Amasya merkez kazasında 

14, Antalya kazasıııc..la 3'2 köyde 
yapılan bina yazımı bitmiştir. Bıı 

köylerdeki binaların 1942 ma li yı
lı Vt'ı gileı i yrrıi iı atlar iizı:tindı>n 

·alı nacaktır. 

Açık hela çuk uru 
Matl.ıaaıı ı ııııı ıu ka sokağında 

Ege otelinin lıt:lasınırı çukuı u açık 
bir vaz.iyeltedir. Bu çukurdan lıu 

ııoka~a feııtt kıılrnlar yııyılmakta

dır. Alakuılaı lur ın dikimi nazar 1111 
çrkeri:ı. 

K.amyon altında 
can veren çocuk 
Evvelki gün akş11m üıeri Ada 

nadan Tursus i stikaıııetiııe i{idcıı 

meçhu l bir kamyon Adauanı ıı 

1 lac ı sofu ınahallcsinde rı Bahı i İs · 

ıııindl.! b ir çocu~a \~aı p<11f.lk y:ırn 

lıwıış Vt! yaralı ted.ıvi ı~dilııı c k 

üz.,. re lı1tı.tı111eye k:ılılırılmış isP. 
de ö l mii ştü r . Bu mt·çlıııl kıtnıy ıı ıı 

lrnkl..ınd,ı t ulıl..ıl.:tıt vr. tak ı Ln td 

devunı edilmektedir. 

Gelen göçınenlcr 
Y :.ılı :ıııcı ıııı-rıılt-kt:t lrı c.lı•n ~ iiı; 

ıııeıı ola ı ;,ık veya iltica suretiyle 
yutduınuı.a gelmiş bulunan U87 
kişi vatıınd;,ışlığıın1'1.a alırıını~lır. 

- .wu=w . -- • 
dıı . Çiirıl ü, allı yedi gün soıııa 

biitüıı tel-:iılt'r "Yc-şil bnad"ın -
Sodı~ ırı ç 1h">lı~ı geıııi - l>iı seı 

S ı:ı i tuıpılr• ç.~rpıırnk lıaltı~ııır }ı;ı · 

be ı vrıdi . 

Gr'ııÇ kı:tın ıut ık yaşamak i . 

çin, lllt'S
1
11t olınnk için bir üınid 

uoktası yoktıı. Ve böyle lıir Şt>y'i 

de aramak aklıııdaıı ıı slii g eçme· 
di. Bıından soıı rnk i hayat, onıın 
için, yaşamağa lıiç değıııeyt-n Lir 
şeydi. 

* 
A na babıı, bir s:.ıhtth uyan 

dıkları zaman kıılarını bulamadı . 
Çırpınd ı lar. Hütün lstanbu1 sanki 
Ferihayı aradı : Gaı.eteler, polis 
hep bu "kayboluş., ile meşguldü. 
Fakat o bulunamadı. Yaln ız Bulu· 
nan ipucu şuydu : Ferihanın kay
bolduğu gün Jstanbuldan kalkan 
vH pıırdan Silirke açık larınd a bir 
genç kızın denize düştü~ü şayi· 

ası . 
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l Görüşler e O 
1 T ARII·I REKORtJ 

VeJad Nedim 'J'ör 

E 
~er l ııı~ii l) , trkrıik ve t"kuı~o· 
ııı i k ıı l.u~ l ııı ı'.ıtfa eıı i~t>ı i ıııtııı
lt-kd, Hııleşık Arııf".111..11 dt"V · 

Jetleri ise, l:tıilısc:I ııervt:t st.ırıdı:ıı· 
dırıııı eıı } iikıı ı: k basauıtı~uııla d.ı 
Türkiye lıuluııuror. 

Fakat şu faı kltt ki, bıııiiıı 
ııaatte bir tayyare ytıpabilen Aııı· 
er ika, hiç bir vakit bin } ılda IJile 
bir harabe veya eski taı iht biı 
anıt kurısnııyııcaktır. Barış dün· 
yasına, Ameri~n. ·"Yeni"rıirı ş;ıııı. 
piyonu o lHrak çıkacakııa, Tür ki 
ye de "E-;ki"oiıı ve "Tarilı i "rıiıı 

sahibi ola rak atılacaktır. Tar ilı 
zerıgirıliği, çeşitliliği ve eskil ır:- i 

balcırnınd<ın Türkiye, dünya rı-kıı· 
runu rlaima elinde tutac..ık.tır. F.lm· 
nomi ve teknik alanlarında şanı. 

piyonluk memleketten memlek.ete 
gt>çebilir. Fak ot tarih ~ampiyoıı. 

Juğu mahşere kadar bizimdir • 
İş t e, yarınki barış dünyasına 

girerken, elimizde buluııan eş sil 
kozlcırdan biri de bu tarihi kıdem 
ve servettir. 

Aşağılık duygusunu tol..ııin le· 

riııden ruhun u en çok k.urunıamıı 
bilmiş olan Amerikalının bir lıürük 
ve onulmaz acısı va r dır: Tarihi 
kı<lr:mdt:ıı mahrum olu~I Amt"rilcn- · 
Jı, her şeyi yapauilir, her şı-) i~ 
satın alabilir. Fakat bir Hitıt, lıir 
F.fez, bir balk ı s, b'ir Beıganıa 
lıarebesin i , bir Selçuk kapıııı ve 
köprüsünü, bir Ayasofyh'yı, bir 
.Si ıı arı'ı, bir Bursa türbeıJiııi, lıir 

Eyüp ve Karacaahnıct mezarlığır:ı 
ne, yııpabilir, ne, s·1t111 alabilir . 

Bunu n içindir ki, eski dürıya· 
}'a en çok turist ilıraccden kıt'a 

Anı er ika'dır. Amerikalı, t•ski güı. 

mek ılıtiyacmı doyu ı nı.ılc ı çın 
· bir kaıuciğP.ı hastasının Karlslı.t· 

d'a gitıııe!Iİ g ibi · adeta bir ııı::vi 

tı:davi oı nksadıle, Avrupa 'rı ve 
P.s}a'yı 11yard eder. Hele bir 
gün gel ip, bıı savaş du sonıı t•ıi ıı · 
ce, o vakit kıtalar içirıde v~ luta
lar ar asırıdtt. şimdiye kadar gö. 

ı ülmedik bir seyalıat hareketi 
bıışlıyacaktır. Yıllarca memleket · 
ininde mahpus kalm ış, sığınak· 

laı da buııalmış ölümle yüz yüze 
gelm iş, ruhları zrdelerını ;ş, s:nir · 
lcr i yıpı ımmı~ iıısaııla r, muhıt 
tlcğiştirmt k, yeni urukl nr, başka 

insan !ur gö• mek ilıtiyacıııı en 
yükst'lc: d , rect>s nde duyacııklardır. 

lştc o vakit, Tür k iye, sava: 
yıllarıııda olduj!urıdaıı daha ziya· 
de, gerçt k barış ında da cenneti 
olabılir. Ye ter ki, Liz, bu geniş 

imkanlara güre evimize, nıiıusfır 

kabul edl'bilecek çeki düıeni ve: 
r ebilnıek için şimdiden plaıı laşa· 
lım \'e haıırlanalım. 

ti?~t•~li 
TONK/Yt: Rad.11osu 

ANKARA km/yom 
Ç:ıı şaıııba - 1.6. 194'.l 

1.30 Pro&rnın ve nı~mlt:ket saat 
ayıiı ı, 7.33.Müıik : R8<l} o 
Salon Oıles~ra:;ı. (Viuloııİ!ıl 

Necip Aşkın) , 7.45 Ajan• 
Hsbt!r lr.ıi, 8.00 Müzik : Rad · 

yı> S:tloıı oı kt·stı sı Trası 

Pı OKı-arıııııııı Dev:ııııı, 1.1 .15/ 
IJ.'iü Evin ~mıti . 

12.JO Pıojlraııı v~ l\1emlekf'l sall l 

Arısrı, 12.33 Müzik:Tüıkült"r. 

13.45 Ajans 1 laberleıi,lJ.00/ 13 .30 
Mü:tik : Şaıkı ve Tiiıküler. 

18.00 Program ve Mı-mleket ıııtet, 

Ayarı, 18.03 Müzilc: : Raci · 
yo Dans Orkestrası. (Nihad 
Esengin ldare.sinde), 18.45 
Fasıl Heyeti. 

19.30 Memleket Saat Ayarı vt: 

Ajanıı l laberleı i, 19.45 Ko· 
nuşına ( Kabotaj ve Deniz 
Hayraıııı Münasibet iyle), 19.55 
Müzik : ı~fahan Makamın· 
darı Şark ı lar. 

20. t 5 Radyo Gazetesi, 20.45 Mü· 
zik : Rir Marş Öğreniyoruz. 
Denizciler Marşı, 21.00 Zi· 
raat Takvimi, 21.10 Müzik: 
Beraber Semai ve Şark ılar , 
2 1.30 Koııuşma ( Av ve 
Spora Dair). 

22 .45 Müı k Riyaseticumhur. 
81mdotıu . (Şef: lhaarı Kürı · 

L 
ı 



1 temmz !942 

( Başı I ind sıJylaıla ) 

kumaııdıısı ultında üsleri Mosko 
va olun werkeı: kuvvelleriııin ir 
tibatlıırıııı kesmek olduğu nnluşı 
lıyor. Ruslar Herkof kesiminde 
İnatla mukavemet ediyorlar ve 
Van Buclı ~şimdiye kadar Kup· 
Y•nsk 'tun ilt-ride biç bir terakki 
kaydedememiştir. 

Sivastopol kalesi şiuıdiye ka· 
dar küçük bir sahaya karşı ya· 
pılan en şiddetli hova hücumları 
ve en şiddetli topçu bombardınııııı 
larıudan sour;a, hala dayaııwakta · 
dar. 

Resuıi olnııyan Sovyet haber 
leri Biriansk cephesindeki faaliye 
tin orttığmdaıı bahsediyorlar. Al· 
lQanlar bu kesimdeki Rus müda · 
faasının kuvvetini anlamak için 
yoklamalar yadmaktadır. 

Moskova 30 ( a .a. ) - Rus 
llliltahitler, Kurak taarruzunun 
bir şaşırtma hareketi mi, yoksa 
ICeniş ölçüde yaz taarruzunun baş 
la111aııı için bir yoklama lııtrekeli · 
lllİ olduğunu henüz kestiremiyor 
lar. Almanların Kursk taarruzu· 
ıaa başlamadan önce Kupyansk, ta 
iti Sovyet cenup kanadıuı çevir 
•ek teşebbüs tin ün neticelenmesi· 
aıi bek'eınedikleri kaydedilmekte· 
dir. Bundan dolayı Harkof'uıı 
200 kilometre kadar şimalinde 
stratejik demiryolu kavuşağı olan 
l<ursk doğusundaki hücum muvaf 
fak olduğu takdirde Almanların 
bqka bir yerde yeni hücumlarda 
blllunmaları muiıtemeldir. 

Zurich 30 ( a.a. ) -:-- Basler 
Nachrichten gazetesinin Berlin 
llluhabiri Almanların Harkof taar 
ruıuııu durdurduklarını, şimdi ge· 
rilcriııde temizlik hareketiyle meş 
Vul olduklarını yazıy.or. 

Bıçaklı kavga 
Dağlı oğlu köyünden ·Abdul · 

lıılı oğlu Ahmet ayni köyden 
Ali oğlu Hakkı) ı bıçakla yarala· 
nııştır. Yaralı tc:davi edilmek üz
ere memleket hastanesine yatıııl· 

lttış ve suçlu haldrnıda kanuni 
llıı.ıaıııelc yapılmıştır. 

Ticari mübadele 
Ankara : 30 ( Türk!lö.tü ıııu · 

habiriııdcrı ) - 1941 ve dalın c·v 
"elki ) ıllnru ait yıf'ğlı tolıumlaı ın 
Orıümüzdeki nuıhsulle ayni fiııt rc
İ1rııirıc tabi tutulma) ac<ıkları ilan 
<'luıırııuştu . Bu ilanın fili talbika
lıııa başlanmış vr: ellerinde lıu 
kaoit malları olnnlur :o ihracat baş 
koııtı olürlüğfüıc bı) an name ile • 
hptılc laıı miirucaotlar ü:ter ine ı;u
'Y111iıu 8 koııulaıı .) ı.ığlı tohumlıu 
~oııtrolöı leıce mühürlf'ııınek su· 
tttile teabit c"dilme\ c heşlaıınıış
tır . Bu munmeleni;ı lıaşlıaş to 
11urıııarı için bu O) ın suııuıın ka
<11tr, diğt>r }llğlı tulıumlar içiıı dı: 
ıs ternıııuu kadar dt:vsnı edö 
l'r~j bildiı ihıı~ktcdiı. 

Bir hırsızlık 
Ağanıelınwt ııırıhullesiııd~ O · 

tı.ıran Şü k ı ü tığl u teı zi llııuuı al· 
tlırınaz, mevsim dola) ııile aile:.i 
•le: birlikte lııı~d11 bııluıımasındaıı 
bilistifade evirı~ lııı sız. gircrt'k bir 
tııkıın clbiıılsi ile bir mıktar mtt'· 

llıUıtlaıının çalındığını iddia ~tti 
~İııden tahldlaıta boşlarımıştır. 
'---·~~--------~----

Z A Yl - Antalya askerlik ŞU · 
bcairıderı aldığım teı lıis kağıdımı 
~~Ybettim . Yenisini alaca~ıımlan 
1Uku1ü olmudı~ıııı ilan ederim. 

-ı2 

Arıtalyaııın Kcçibalı nıa · 
hallesinden Alı oğlu 

Mdınıet Hilscn 317 dı>ğumlu 

çer). 
.3() Memleket Sattt A) arı ve 

~ Ajans haberleri 
~2.'15/22.50 Yarınkı Pı o gram vr. 

Kapanış 

Afrikada 
llbştnrah llirlncidcl 

diyıır. Cöı ürıüşe gör,., ıJüşın:nı Al 
ııı:ın ve ftalynrı kııvvt"tll"riııirı 
hu dı:-rece surıırlı lıan·keti kuı şı

sırıda hayı C'lc cliişmiiştür. Almaıı 

lınvs kuvvetleri münakale ) ollu · 
ı ırıı devamlı suretle boLdu~u 
için sı>~iıinci l n g i 1 i ı. ordusu 
çok sıkıntı çekıııckte<lir. Düşman 
takviye kıtaları getirt>bilect"k va 
7.İyclte dq~ildir. Bu st'lıı-plc 7.ırhlı 

kuvvı•ller ınliteınadiycıı dogııya 

do~ru çekiliyor. 

MacaristanClaki 
ekmek darlığı 

Ankara : 30 (Radyo gazetesl)
Mııcaristnııd.1 ek mek tııyıııı güııtlt! 
ıso grama indirilmiştir. 
- ~----,,.--

I<ömiir işleriınize dair 
yeni bir kaı·ar 

(B:ışt:ırafı Birlncidl!I 

uıız şuıılardır : 
Arhıpa"la rı, Akhis<ır, Akşehir, 

Alaşehir, Aıgıthaıı, Balıkesir, Baıı

dırın :ı , BayımJır, Bilecik, Bozöyük, 
Çankırı, Çarşamba, Darıca, Falsn, 
Gebze, Giresun, Hopa, lnt"bolıı, 
İstanbul, hmiı, Kırklareli, Kocaeli, 
Kütahya, M~ııisa, Ordu, Ü'lııı:ıneli, 
Riz~. Samsun, Sap;rnca, Sinop, 
Süımenc, Tnıbwn, Ünye, 

· Vekillik bıı hususta valilikleıe 

yaptığı bir tamimde şöyle demek
tedir: 

" lçiıı<le bulı:rı<luğumuz şmt
lar <lolayısiyle ın11l1cıı kömürii ve 
kok gibi mahrukr.tlar yanında bil
hassa odun ve odun kömür ünden 
mümkün olduğu kadar geniş mik· 
yasla istifade olunması zaruri bu 
luııdıığundan yakacak ilıtiynçlarııım 

karşılanması için şimdiden odun 
\ e odun kömürü temin edilmek 
üıere gereken tedbirlerin alınma· 
ı;ıııı eh~mmiyelle rica e<leı im.,, 

Mevlud 
l lacı Yuııus zade Ali Yerde· 

lenin ruhuna 3 temmıız Cuma 
naınaı.ındıııı ~oııra Ulucamide Mr.v
iüd okuııac:ı~ıııclım arzu ed~nle 
ı ın huyurnıflsını rica ederim. 

Aliye Yt:nklcn 
1 -3 

Komple Hlks 
ev eşyası 

Lüks yemek. yatak ve ıııtloıı 

takımlrııından miin·kkep t:V c~· 

yası nır.1.at ı;alonuııdıt kşhir edil
mektedir . Bıı cu ıı 10 Temmuı. 
cuma sahıılıı ııırnt on binlr. ııatı· 

lacnktır . ----------
ZA YI - Askerlik terlıia tn· 

kiıemi ve 30 liıalık lıir Sf'll(diın] 
çHl<lıı d ıın . Yeııisin i alııcH~ınHlaıı 
lıiikıııii tJlrııaılı~ıııı il:'.iıı t"clt'.ı im. 

Kadiıli ka1.ası Kesim kö
't üıı<.l~ıı lMınail oğlu Alı
m et Çııkııı 324 doğumlu 

-~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·; , - . 
• 
• 
• 
• . 

BÜYÜK flRSAT : 
Sahlık arsa • 

• . 
• • t Adana I !ayvan p;mııı it- i 

t tisaJ;mle Divıırlı h:ılıçe nam f 
i nıt"halde ıniitt•addit parçalar da ! 
i 15.ooo nıclı o miiı nbbai arsa ! 
i müsait fiyatla toptnn satılıktır. ! 
t Talih olıınl;ır Rağdnt Otelinde ~ 
i l Nomııraya miinıcacıtları. ! 
• 3 - 3 14293 • 
• • ! ~·...-·~·~·~ ............... ~·~·~- ... ~ 

Satılık arsa 
Yeni lstasyon civarında 

Şinasi fabrikası ile tren hattı 
arası 9190 metre arsa satılık
tır. (Ada 334 parsel ?.28 ka
dastrolu) taliblerin Bıı~dnd ole· 
tinde 1 Numaraya munıcaatla· 
rı. 2- 3 

TÜRKSOZO 
• 

i l A N 
Devlet Deıniryollan Adana 6. 

Müdürlüğü Arttırı~1a, Eksiltn1e 
1 eisliğinden : 

ın cı İşlehne 
Koınisyonu 

Muhammen beddi 1 !l.000 lira tutan ıııulıtf"]if f.'b'adda 120 
M/3 çam kereste şartnamesi veçhile 17/Temmuz/942 cunıa 

günü saat 16 <la kapalı zarf usulil~ A<lrınada 6. ncı lşletme 
nıudürlüğü biııamııda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1125 liralık muvakkat tt nıiııat 
akçaları ...,eya teminat mektupları, kanuni ikametgah vesikaları 
nüfus cüzdanları ve Ticart"t Odası vesikala;ile yukarda tayin 
edilen günde 2490 No . lu kanunun emrdtiği şekilde hazır
lamış oldukları tt-klif mektupları~n eksiltme saatinden .~i~ s~~t .. 
evvel A<lanada Devlet Denıiryolıarı 6. ncı işletme mudurlugu 
binasııı<la toplanacak Arttırma, Eksiltme Komisyonu Reisliğine 
tevdi etmeleri lüzumu ilan olununr. Şartnamaler komisyona 
müracaatla bedelsiz olarak verilir. 1-5-10-15 14317 

atbuat Umum 
nüdürlüğünden : 

'\nkara Radro!IU Türk Mtısikisi Heyeti knllrosuııclaki nıünhalleıe 
imtı lınııla ses ve. saı ve imtihanda gösterecekleri istidat ve liyakate 
göre ıırtist nıtımedi ve stajiyerler alınacak ve bu stajiyeı ter yetiştiri
lı•rek müteakip imtihanlarda muvaffak oldukları takdirclr kadroya 
gcçirılmck üzere muayyen hir ücretle çalıştırılacaktır. Bu heyete ar
tist vevıı stBjiyer olarak çalışıımk istiyenlerin Temmuzun on bf'şinci 
c,:arşambe günü saat 10 da Ankllra' Başvekalet Matbuat Umu~ 
Müdürlü~ü Rıtdvoclifü1.yon Müdiirlü~ünde mütehassıs bir Jiirl lıeyetı 
lııızurile yapıla~ak imtihana girebilmek için nşağıda yaıılı vesaikle 
t"ll güç 13 Temmuz 1942 pazartesi gününe kadar Ankar:ı'da Ulus 
Meydanııı<la Koç Apartmanında Matbuat Uuınunı Müdürlü~ürıe nıÜ · 
roc:uııt ederek kayıt nuıııarasını almaları lazımdır. 

Mufassal imtihan talimatnamesi Ankara'cfa Ulus Meydanında Koç 
Apartmanında Matbuat Umum Müdürlü~ünden ve l::ıtaııbulda Bet~
dıyede Çenberlitaş Palasta 6 numarada Mıtthu at Umum Müdürlü~ü 
ı .. ıonbııl Bürosunda alıoabilece~i gibi telgrafla talep vukuunda bu 
ıalimatnamekr gerek Matbuat Unıuın Miiılürlü~ünce gerek lstaııbul 
Hüro.sunca isteklilt"re göndeı ilir. 

Rad} onun Tüı k Müzi~i kı'iınında artist veya. slnjiver olarak 
çalışmuk iizerc evvelce müracilat ~tmiş olanların da i~tekler iııi aşa~ıda 

yazılı vesaıki r:le göııôermek veya getirmek suretile tekrarlaınalıırı 
riea olunur. 

Talip olanlardan istenen hususlar şunlardır : 
1- Dılekçc, bu dilekçede Tıirk Mü1.ik l it>} t"tinıle lıııııgi lıirnıe 

tin istendiği açıkca bildirileceUir. 
2- Nüfus hüviyet cüzdanı, 
3- Doğrııluk kağıdı, 

4- Bulaşık hastalığ'ı bııluıııııadığıııa vr: vatifesiııi muntazaman 
ifaya nıaııi beden ve akıl arıza ve lıastatıklau olnıudığına dair ra· 
pur. 

5- Hal t~rcemcsi, hu yrı11ıla vakııı akı ahnsı, talısil dere<'esi, 
~vvelct: bulunılugu hizmetler, halen ne- gıhi bir işle nıeşgul oldtı~u 
kısaca yuzı!acak lır. 

6- 6x9 boyunda açık bnşla çıkarılmış 6 tane foto~rof, 
7- Haklarında nıalı'.imnt alınabilecek kimseler ve adresl!!l'İ. 

1-3-5-9 14318 
• 

( DEVlET HAYA YOllA~I UMUM MÜDÜRlÜGÜNO[N: l · 
Mevsim <.lolayısil~ 117/ 1942 tarihinb~n itibart>n hareket 

saatlerinde aşağıda göstt'rilen değişiklik yapılmıştır ... 
1- AnkaraP.T.T. den saat 14. de kalkan otobus 15.15 

de kalkacaktır. 
2- Ankaradan Elazıg'a 14.25 ele kalkan tayyare 15.40 da 

Ankaradan İstanbula 14.40 da kalkan tayyare 16. da Anka
ra<laıı A<.laııayu 14. 30 <.la kulkaıı tayyare 15. 30 <la kalkacak-
tır. 

3- lstaıılml<lan Ankara, Adana Vt' Elazığa 
A<lunadnıı lstaııbul. Ankaraya 
El<ızığ<ları Ankara v~ lstcuıbul S!"ft-rlt'ı inin lıart-kPt saat

leriıı<le değişiklik yoktur. 
4 - Ankara - Adana Vf' Adaııa Aıı~:.ıra (Pazar) st>ft-rlt'rİ 

2- 3 kalJınlnııştır. ( 4651) 

ilan 
ADANA BElEDİYE RİYAS[TİNOEH 

1- Hayvan pazanııda yaptırılmnsı Hizııngt-lt>n <lni satış 
yf'ri ve memur odası: büfr- ve hela yeri açık olarak t>ksilt
ıneye konmuştur. 

2 - İ~in keşif bedeli 178 J.51 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 133.61 liradır. 
4- ihale 717/942 tarihine rastlayan Salı günü saat 15 <le 

13dediyt! Eııcümeııin<le yapılacaktır . 
5- Şartnamesi Belediye Fen fşlı•ri M iid iirliiğüııJe<lir. ls-

tiyeııler orada görebilirler. 
6 - Fazla malUmfü almak istiyeıılerin Adana belediyesi 

Fen dairerine ve ihale günüde muayyen saatte Belediye Eıı
ciimenine müracaatları il5.n olunur. 20-24-28-1 14278 

i 1 an 
ADANA BEl[OJYE RİYAS[Tl~O[N : 

Belediye sınırı dahilinde karadon giyenlenleıı bundan sonra 
nıaktuan üç lira hafif para cnası alınacağı ilan olunun. 

3 Sayfa 

SEYHAN ORMAN ÇEVİRGE MÜOÜRlôGONOEN : 

Orman Emvali Satış llarıı 
Cinsi 

Mikdarı 
Hac mı 
Mı3 0 /3 

Behc::r metre mikabmı 
Muhammt-n vahit fiyah 

Lira Kuruş 

Köknar eşçarı 352 000 3 70 

l - Seyhan Vilayetinin Kadirli kazasi dahilinde Arpalık 
Devlet ormanından çürük <lalıil Gayri Mamul 352 metrr- mi
kap miktarında kerestelik Kö"kııar eşçarı satışa çıkarılmıştır. 

2 - Satış 13/7/ 1942 giinü saat 1 J ele s~ybaıı Orman Çe
virge Müdürlüğü dairesinde arttırma ile yapılacaktır. 

J - Beher mdrn mikfılmıın muhaınm("'n fiyatı :i Lira 70 
Kuruştur. 

4 - Şartname ve mukavelename projelC:"rİ Seyhan Orman 
Çevirge Müdürlüğünden, Ankara Orman Umum Müdürlüğün-

de, Kadirli Orman Bölge Şefliğiıı<len alınır. . 
5 Muvaklnt teminat 97 Lira 65 Kuruştur 
6 Satış umumidir. 

7 - Orman 2716 942 gününden itibaren on b~ş gün nıüd 
<letle satışa çıkarılmıştır. . 

8 - Orman bir sene müddetle vnilecek ve bedeli di;rt 
taksitte ödenecektir. 

9 - Taliplerin Ticaret Odası vesikalariyle birlikte beJli 
edilen gün ve saatte ihale komisyonuna miiracaatları (Bu ve
sika köylülerden istP.nmez). 

10 - BilUmum Mesarif müşteriye aittir. 
27-1-5-10 14294 

i 1 an 
8[lEDİYE REİSlİGİHO[H : 

1- Kumaşı Belediyemizden verilmek şarti(e Temizlik 
işleri amelesi için 65 takım •yazlık elbisenin <liktirilmesi açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2-· Muhammen bedeli: beher takımı beş lira hesabile 
325 lira ve muvakkat teminatı ise 25 liradır. 

3- ihalesi 14 Temmuz 942 sa'ı giiııü saat onda Belediye 
Encümeııiııde yapılacaktır. 

4- isteklilerin şartnameyi görmek üzere Belediye Yazı 
işleri Müdürlüğüne, ihale günü ve muayyt•ıı saatte teminat 
makbuzları ve Ticaret Odası vesikalarile birlikte Belediyf' 
Encümenine gelmeleri itan olunur. 28-2-7-11 ] 4036 

SEYHAN VilAYETi DAİMİ ENCOMENİNOEN · 
1- Dilberler sekisi konglmera ocaklarından (1500) M.3 

konglmera ihraç ve istifi (4360) lira (80) kuruşla açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2- Eksiltme 1617/942 tarihine müsadif perşembe günü 
saat onda Vilayet daimi• encümenin~ yapılacaktır. 

3 - lsliyenler bu işe ait keşif evrakını görmek için Nafıa 
müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4- İsteklilerin (327) lira (06) kuruş muvakkat teminat ver· 
mderi lazımdır. 28-2-5-10 14305 

•=~~=:::ıc=~"%Cr:ZC:~=u::=::r:::::::~ 

~ N -E Z L E n 
~ ~ 
M Kırıklık, Baş, H 

U Diş ve adele : 
~ ağrıları : 
N 1-:n seri ve en katı şe· it 
N kilde yalnız kaşe ff 

= GRIPIN: 
M ~ 
" ile geçer ~ n M 

1 

~ '• iavaların serinlediği bu ~ 
tt günlerde alacağınız ilk n 

~ -

" tedbir evinizde birkaç: GRJP.N bulundurı.ıak oknalıdır. ft 
Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri tt 

yormadan ıstırapları dindirir. ~ 
Luzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ~ 

her yerde pullu kutularını ısrarla isteyinız. ~ 

" :~~~-=:=~~::::::;.ıc:~ 



Sayfa 4 TORKSôZO 1 Temmuz 1942 
• 

Amerikadan Türkçe Radyo Neşriyatı 
Amerika Radyo Şirketleri Türkiyedeki dinleyicilere 

Türkçe neşriyat · saatlarını bildirirler 

TUrklye Saati 

8 : 10 - 8 : 30 

s : ıs - B : 30 

8 : 30 • 8 : 4S 

8 : 45 • 9 : 00 

18 : 15 • 18 : 30 

18 : 45 - 19 : 00 

19 : 00 • 19 : 15 

19 : 15 • 19 : 30 

21 : 10 • 21 : 45 

21 : 45 • 22 : 00 

r a 

Progrem 

Müzik 

Müzik 

Haberler 

Ha61:rler 

Habeıl11r 

Haberler 

llaberl,rin Tahlili 

Haberl~r 

Haberlerin Tahlili 
s a-cr ss-

aEYZF 

Bunlar 

Salı, Çarıamba, Perfemb~, Cuma, 
Cumarte•İ, Par.ur 

Paz.arte•i 

Salı, Çarıamba, Perf•mbe. Cunao, 
Cumarteai, Pazar 

Pazarte.i 
Her gün 

Salı, Çorıamba, Perı•mbe, Cuma, 
Cumarts•İ, Po:;;ur 

• Paz.arle•İ 
Her 6Ün 

Pazart••İ ve Perıe:mbe 

• 
Puz.cırteai, Salı, Çarıamba, P•rfemb• 

Cuma 

Paz.tutui, Sc1lı, Çarıamba P•rıemb• 
Cuma, Cumarteıi 

• 
Po:ıartui, S"lı, Çarıamba, Perı•mb• 

Cuma, Cumart••i 

Her 6Ün 

Her gün 

Rııdyo Merkezi 

WRCA 

WNBI 

WRCA 

WNBI 
WLWO 
WRCA 

WNBJ 
WLWO 

WRUL 
WRUW 

WCBX 

WCRC 
WRUL 

WRUW 

WRUL 

WRUW 
WNBI 

WNBI 

Dalga U1:uıılu~u 

Kilosikl Metre 

9,670 

11,890 

9,670 

ll,790 

15,250 

9,670 

11,890 

15,250 

15,130 

17,750 

15,270 

17,830 

17,750 

15, 130 

17,750 

15,180 

17,780 

17,780 

31.02 

25.23 

31.02 

25.13 

19.7 

31.02 

25 23 

19.7 

19.8 

19.9 

19 6 

16 8 

16 9 

19.8 
16,9 

19.8 

16.8 

16.8 

Bu Listeyi Lütfen kesip saklayınız 
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J Çamlar Oteli J 
ı AÇILDI j 
i . ~ 

lskenclerun Soğukoluk Yaylasının Çam- ~ 
la r oJeJi bütün konforiyle yeni bir idare i 
al.tında açılmıştır.. Müdüriyetin gelecek · 
müşterilerin esbabı istirahatını temin için 
hiç bir fedekarhktan kaçınınadığını bir !O 
d.er_a ziyaretten sonra siz de tasdik edecek· 
sınız. 11-15 14248 + 

ı+"•++O++~+o+a-+a++o-~~~~~oı 

. o • .-• t-.,.._. . -.,r~•8• •c.ııt• •1&1ı•<&1-•._._.._. • .., • ..-.~•e.•'°'•,-.•<il&i>•e-•.-.. ' i 
' . ! Doktor i • • 

! İrfan Kayra i 
• • i R6ntgen ve Elektrik tedavileri ! 
• mtltebaııııı ber tO.rltl ı lektrlk ı 
i tedavileri yapılır ! 
! Her gün 8-18 kadar hastalarını kabul eder i • • ! ltkenderun Belediye karfıtu 35 No. da i 
! 14270 i 
t .... .-·~., ..... ..., .... ~.--·._,·~·---· ........... ..., ................ ~· ..... ..., ..... .... .-: 

N•ZKa~:~xxu:xunx:*::z::ial:xM 

N .D O K T O R ~ 

" " =Muza/fer Lokınan: 
A M 
= Bergin llastaıarıaı · maayenalla· = 
: aeılade kabul eder. : 
s:::x:=x:::zc::::acrı::~K"JP=~zsx=~ 

• 

T. l ş Bankası 
K8çtlk tasarruf hesapları 

1942 ikramiye plAaı 
KFŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayıa, 3 Ağu.to•, 

2 /kincitefrİ'l tarihlerinde yapılır 

3 
2 
3 

~() 

40 
'lO 

200 
200 

1942 ikramiyeleri 
Ald WIJO f.i r<t lık :.ı,ooo 

IUJJ - 3,0)) .. 
7:,0 .. = 1,500 .. 500 .. 1,.500 
2srı " 2,500 
100 .. "' 4,000 

.. 50 .. - 2,500 

" 
:l5 .. 5,000 .. 1 (, " 2,000 

Liıa 

.. 
" 
" .. .. 
. . 
.. 

TUl"klye ı, Bankasına para yatırmakla yalnı:r 
para blrlktlrml• ve fal~ ahnıt olmaz, ayni 
zamanda talllul:zl d.ı denemiş olursunuz 

~"""~~--'""""-" 

TORKİY( CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

s~rmaye•i : 100.000.000 Türk lira•• 
Şulıe ve ajanı adedi : 26~ 

7.ıral ve ticari her nevi banlı:a muıtmeleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat S.10kasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 
a:ı 50 lirası bulurumlaro senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

oşa~ıJ:ıki plana iörc: ikr<ımiye daQ-ıtıl:ıcaktır. 

4 Adet 1000 l .i ralık 400ü Lira 
4 ôOO 2000 
4 

" 
'.l."ilJ .. 1000 .. 

40 
" 

100 4000 
100 $0 .. 5000 
ı~o .. 40 .. 41:SOO 

il 

160 20 .. 320ıı .. 
DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir ıene içinde 50 

liradan aşağı düşmiyı~nlere ikramiye çıktıtı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul, 11 Birincilcinun. 
Mart ve l l Hıtir'r.l 'l t:trihl jri ı f .. ç~'.cil t!\! ~lctir. 

·-----~-----~--------------------------- . 

, ........................ 91 
İ Nazarı dikkate : 
1 
ı: Ceyhan ~ıtlllllk Kooperatlllndea: 

1 Senelerdenberi faaliyetini durdurmuş •ı 
olan iktisadı Milli Teavün Alım ve Satım 

: Ortaklığı Kooperatif Şirketi bu kere ye· •ı 
e niden Ceyhanda( Ceyhan istihlak Koopera • 

l
e tifi) _nann ~llında faaliyete ~aşla~ıştır. Her 1 

nevı manıf atura ve kantarı ye ınallarını ve 
1 eşyalarıııı devletin tayin eylediği ınuayyen • 
• kar ınukal>ilin<le perakende olarak sahşa 1 başlaınıştır. Sayın halkınnzın Şirketin Sa· 

l lış mağazasına uğraınaları kendi ınenfaat
leri icabıdır. 26 - 26 14082 1 ........................... 

i 1 an 
BEl(OİYE RİYASETİNDEN : 
1- Mali yılı içinde şehir fakir halkı ilr: Bolediye men 

ve müstahdemlerine verilecek illç ve tıbbı malzeme açık ekı 

me suretile satın alınacaktır. 

l- Muvakkat temiııat& 72,5 liradır. 

3- Şartname.si Belediye Baştababetindedir. lıtiycnler c 
dan görebilirler. 

4- ihalesi Temmuzun (Yedinci) sah günü saat (lS) 

Belediye Encümeninde yapılacalctar. Taliplerin o gün mua)' 

saatte muvakkat te'minat makbuzlarile birlikte Encümene n 

racaatları ilin olunur. 21 2S-t-5 
Şartnamede icabed~n talilaat yapılmıştır. 14280 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçl 

Baaıl9ıtı yer: Türk.özü Mıtb .. 


