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genı programını okudu 

TtlBK MiLLETi IN6NtlY , IN6N0 T0RK MiLLETi, E YA~AŞIYOR ------. --------
Harp dışı kalmak gayretine devam 

-------. ------
ba harbe girmeye mecbur tutulursak Eler 

son lerdlmlze kadar çarpışacaftız 

KAHRAMAN ORDUMUZ 
DIM DiK AYAKTADIR ! 

Türk - İngiliz 
etmekte devamediyor. 

ittifakı 
Türk 

iki tarafada .hizmet 
Alman dostluğu devamda 

Ankara : 5 ( Türksözü mu 
babirinden )- Büyük Millet Mec
lisi bugün Şemseddin Günaltayın 
baıkanlığmda tarihi bir celse ak 
detti. Kor diplomatik , dinleyici· 
ler, matbuat locaları dohnııştu . 
Herkes Başvekilimizin beyanatını 
ııabırsı.ılıkla heklemekte: idi. 

Şemseddin Güue.llay celseyi aç· 
tıktan sonra Şükrü Saracoğlu 
itlluşlıu arasında:.kUrsüye gelmiş 
ve '.381 mevcut reyle , illifoıJda 
ta:.viv edilen 11şağıdaki beya· 
ıuatta bulunn.1uştur : 

"Muterem ttrkadaşltn ; 
lıwini saygı ilt: andığıoı sç.y• 

daumı vdlliı üzerine : hükumetin 
bafıu11 getirildiuı • Hükumetimiz 
bugüu de düıı gibi hassasiyetle 
İJ görmekte d~vam ediyor. Türk 
willeti bugün büyük bir nıevcu · 
diyet halinde ortada duruyor ve 
duracaktır • Bütün Türk milleti 
Milli Şt:f loönünüo etrafında top 
laomış haldedir. Türk m:lletl lnö
nüye, lnöoü Türk milletine çok 
yaratıyor • Emniyetle yolumuzda~ 
yürUyeceğiz • 

T opraklarıwızı harp dışm da• 
tutwak için bütün gayretlerimizi 

ııarfediyoruz Fa.kat bir güu _b_iz_i_m __ B_aşvekilimiz Şukrü SaraçoUlrı 

İsta·nbulda Kurulacak 
Milletler Arası Sergi - · . ..•. ----

İstanbul Fethinin 500 üncü Yılı 
Ankara : 5 ( ~Türksö:ıü mu · ı 

habirinden ) - İstanbul fethinin \ 
500 üncü yıldöoümüne ait hazır
lıklar yeni bir saflıaya girmiştir. \ 
Yarın Maarif V duiletinde bu mak 
satla lstanbul Vali ve Belediye re-
isinin iştirakile mühim bir toplan · 1 
tı yapılacaktır . Bu toplantı· 1 
tıda 1953 senesine kadar geçecek l 
ıaman zarfında liültilr sahasında \ 
yapılacak baıırlık faaliy~tleıi tet- ı 
kik edilecek ve mühim kararlara 
varılacaktır. Bir taraftan bu mü 
him yıldönilmüoü bir hareket ve 
teft!bbilı kaynağı haline koymak 
ıuretile imar sahasında atılacalı: 
adımlar tetkik edilmektedir. lstan· 
bulun imar plinının mueyyen kı
ıımları bu müddet içinde bRşarı · 
lacak, büyük bir milletler arası 
sergisinin esasları hazırlanacaktır. 

ı de harbe girmemiz mecburiyeti 
hasıl olursa, son ferdimize kadar 
çarpışacağız. Kahraman ordumuz 
dimdik ayaktadır. Onu Türk mil 
leti bütün kuvvelile" tutuyor • 

Harici ıiiyasetimiz " Eu iyi is
tikrar ,, kel"mesile tavsif edile· 
cek haldedir . Türk siyaseti bir 
çok tecrübelerden geçmiş , itimat 
görmüş ve göruıektedir. 

lngiltere ile olıın ittifak wu
abedewiz lıer iki taraf için de 
hizmet etuıekte devanı ediyor . 
Türk siyaseti daima lualıhütleriue 
sadık kalmak şiarıııdudır. 

Türk Almau iyi uıüııttse · 
hetleri ve do~lluğu du devaw et· 
mektedir . H~rkese kar~ı olan 
dostluk ve dürüstlüğiiınüzde de· 
vam edeceğiz. 

Bi.,_ Türküz, Türkc,:üyüz ve Türk 
kalacağız. 

Dahili politikamızın en wühim 
cephesi iktisadi cephedir • Her 
millet gihi biz de bir çok mad
deler ihtiyacında ve mübadele 
zaruretindeyiz Fakat bu ihtiyaç
lar karşısında hiç hir yabancı 

irade bizim bileğimizi bükemi 
yecektir . 

Bugünkü sıkıntılar iuşc elra 
fında toplannıışlır . Pakttt bunlar 
geçici ~eylerdir. Bugün en lef· 
kilatlı milletlerde bile bu sıkıntı 
kendini göstermiştir. ,, 

Bundan sonra Başvekilimiz 
zaıııanların bayat pahalılığı tesi· 
rindeıı kalan mahdut kaze.nçhları 
ve bilhassa memurları mevzuu 
bahsederek bunlara ayakkabı ve 

<Gerisi 3 üncü ııayfıula} 

Uzak1arkta müttefik üslerinden bir kö1e 

------~·--- ------

.......................... 
ı UZUK~ARKTA ı 
f ÇiHllLERIN i 
ı HARP DURUMU : 

Çunking : 5 ( a. a, ) - Çin 

Harbiye Nazırı General Hoy Ying· 

şing yaplı~ı bir demeçte son beş 
sene içinde yirmi milyon çinlinin 

silülı alhıuı alındığını söylemiştir. 

Hu r.okamdnn on bir milyonu ku· 

ra 3Ri eıi cılup bunlardan 9 milyo• 

nu ınulınrebe meydanlarına sev

kedilmiş bulunmaktadır. On milyon 

gönüllü de talim görmektedir. 

---------
MISIRDA 

r -

Cephede bir 
yenilik yok 

Valinin Türksözü'ne beyanatı 1 

Gnl. Rommelin iaşe 

gemilerine akın 
Kahire : 5 (a.a.) - laşe sis

temini daha iyi bir riuruma sok
mak istiyeo Rommcl, şimdi ltal· 
yan mavnaları ve motör takılmış 

yelkenliler kullanmaktadır. Bunla· 
rın sürati, saatte 10 mil kadardır. 

IGerısl 3 uocU ı;ayfadal 

'A 

Kaza işleri 
Osmaniye elektriğe kavuşuyor - Ceyhan , 
Feke ve Osmaniye gençlik teşkilah - Kasa-

balar yolları ---- Sıhhi mücadele işleri -
Ofis şubelerinin alım , nakil faaliyeti 

Valimiz Akif Eyidofrnmu 
refakatinde Beden Terbiyesi Mü· 
dürü olduğu balde gençlik leş· 

kilalını teftiş, ziraat ve iaşe iş· 
terini tetkik için kazalurıı.Lızda 

seyahate çıklıgını yazmıştık. Akif 

Eyidoğan bu teftiş seyahatiuden 
şehrimize dönmüştür . Valimiz 
kendisini ziyaret "eden muharriri · 
wiu: bt"yaııalla bulunarak u. · 
~ümit': •şunları söylemiştir : 

Çölde /ngiliz topçvsu 

"- Son seyahatimin alanı Oıı· 
uıaniye , Kadirli ve Ceyhan ol· 
mu,tur. Buradıtki gençlik teşki

latını teftiş ve Ofis merkezlerin· 
deki çalışmayı tetkik ettim • Os· 
maniyede belediyeye ait olan bir 
saha Beden Ter biyesine tahsis 
edilecek ve burada Osmaniye 
gençlerine bir spor alanı tesis 
olunacaktır • Osmaoiyede bir de 
yüzme havuzu yaptırmak tasav· 
vurumuz var. Diğer taraftan Ka· 
dirli ve Ceyhan spor alanları da 
tesbit edilmiştir. Bunlıırın istimlak 
itleri neticelendirilecek ve lesi· 
satın kurulması yolundu leşeb· 

büslere geçilecektir. 

Türk-Amerikan 
ticaret işleri 

Amerlkadan gelen mtımesıll 
lstnııbul : 5 (Türksözü Muha

birinden)- Türkiye ile İngiltere 
arasındaki ticaret münasebetleri 
lngiliz Britiş Korporeysin birliği ıl 
tarafından tanzim edilmekte idi. 

Amerika firmaları da bu şe· 
kilde bir ticaret birliği ihdas ede_ 

1 

rek piyasamızla münasebette Lu· 
luıımak istemişlerse de neticede 

İngiliz birliğine bir miimessil gön
dererek müştereken çalışmayı 

münasib bulmuşlarrlır. Bu i~ için 

Amerikadan bir mümessil memle· 
1 

ketimize gelmiştir. Müşterek lngi · 

liz • Amerikan ticaret birli~i mem· 

leketimizin bu memleketlerle it

halftt ve ihracatını tanzim itinde 

tavassut edecektir. 

Bitlerin gelecek 
dünya için plAnı 

B. Edenin beyanatı 

Londra : 5 ( a . a. ) - E.dcn 
ele geçirilen bir vesikadan bah· 

setmiştir. Buna göre, Hitler bü· 

tun milletleri büyük Almanya 

hudutları içine almak istiyor. Ay· 

ni zamanda bu Hitler planı Al-

Osmaniyenin elektrik tesisatı 

işi He de meşgul oldum. Bu şirin 
kasabe.mızm elektrik tesisatı için 
açılacak pazarlık müddeti 18 A· 
gustosta tamamlanacaktır • Ener• 

jiyi vertcek makine de Halaydan 
pazarlık suretile satın almacak• 
hr • 

Kadirli - Andırın yolu mü· 
temadi tamiratı için de tabsisa t 

verilmiş bulunuyor. Bu kazalar· 
daki diğer yolların tamiri için li 
Zllll olan yol tamirat aletleri Ko· 
zandaki depodan temin edilecek 
ve ekipler bir kaç güne kadar 
işe başlıyacaklardır . Osmaniye· 
den Zorkuo yaylasına çıkan yol 
da gidiş gelişe açılmış bulunu· 
yor • Gezdiğim üç ka·ı.amızdaki 
sıhhi durum mevzuile de ilgilen· 
dim. Buralardaki sıhhat ekipleri 
köylümüze kinin tevzii işlerine 

devam etmektedir. 

lstanbulun otel gibi ihtiyaçlarını 

tamamlamak, lstanbul ve memle
keti bir turizm ıahaaı hulinde ge· 
littirmek için bu büyük hadiseden 

i :ıtif adc edileceUiı. 
dıf mahallelerinden bir köıe 

etmiyecek 

Hububat alım satım iıleri· 
wi:ı~ gelince: Ceyhan, Osmaniye 
ve Kadirl.i Toprak Ofili ahm şu 
bderi hararetle çalışıyor. Ve ge· 

(0ı'rl.tl. 3 Unotl ıa1facJa 1 
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MeqUı Scracolf kabi• · 
nesine ittifakla itmat 

reyi verdi 
CB•ıı J /aci uyfad•) 

elbi.elik fihi aJDiJ•t yanlı•nfla 
buluaulacatau llSyleaaiflerclir. 

Muhterem Saracotlu, burllukü 
iqe :ı.orlutan• aalemek içiu bir 
taka• tedbirle.re bat vuruld11p 
au, bubabat ıtolduamma azla· 
t•DI teYll içia ele ilç elU8 mil· 
racaat edilditini , bunun : 

a: latihaali arttll'mak, 
b: lltlblAki •Hltmak , 
c: Hariçten ptirbnek fibi Gç 

tarafla tedbirler oldutunu beyau 
etmif lerdir . 

Bq.ekilimiz burada bilbaua 
lnfiltere ve Amerikanın hububat 
yardamlarıaclan f(lkranlı babıet 
mit ve Amerikanın keadi vuı· 
talarile 15000 ton ve eter nalı· 
llnl kendimiz taabblt ettlfimlz 
takdirde iıtenilditi kadar hubu · 
bat verilecetiala bilclirilditini iz 
bar etmiflerdlr. 

Sayın Saracoflu memlekette 
Ulu efyaaın alam uhmının 1er· 
beıt devam edecetini, fakat bal 
kın zaruri ihtiyaçlarına ait mad 
delerin daima alam ubmının ma 
kul 1eviy~lerde olmaııaa dikkat 
p.terilecetlni pamuk alam. fiyat· 
laranda çiftçinin ı~Sr.etilecetini 
ve efya utıfıaın da normal bir 
fiyat lktiaap edecetini bildirmİ.f · 
lerclir • 

Bapekilimiz bu beyanahnaa IOll.- Bayik Mecllaten kabi · 
affi içiıa itimat reyi iatemiı Ye 
yukanu bildirilditi aibi Sarac· 
otlu hikOmetine BOylk Millet 
Meclili tarafından ittifakla ve ıil· 
reWi alluflar araıaada iUmat reyi 
verilmiftlr. 

S.racotluadaa 10nra ldlnGye 
mlatakil rrup relı Vekili Ali 
RAnA Tarhan relmif , btlkimetin 
beriel liy-.eli bakktDCla bir py 
8'flemiyecetiai, çGnkil timcliye 
kMlar bu 1iya1etin idareıi batında 
bulunan S.racotlunun clilribt , 
mavafık bir politika takiltetti 
tWt m .. kil pupao Mlkümete 
i .. udatıaı ve muvaffakıyet dile 
dltiai M5ylemiftir. 

B.-. , ....... bir çok ha· 
tiplerden aonra Bqvekilimiz kilr · 
llye tekrar relerek teıekkilrde 
bal•mUf ve ezcimle föyle ele 
mittir : 
"- Kalbim ıunu diyor : Sara· 

cetlu; .eni mlllet bGyGttil , mil
let yetiftirdi, millete borçluıun l 

itte ben de hazuruauzda taah · 
hlt ediyorum ki , arkadafluımın 
ke,metli yanlımı ile bu borçla 
ramı biırer birer &leyecetim. ,, 

MISIR'DA 
( .... J '""' ""*'• ) 

S. mavnalar ve yelkenliler tealih 
edilmiı bulunmakta ve mlttefik 
u1ak1111n hllcumlırana mukabele 
eylemektedir ler. MOttefık deniz 
uı~lara ve lnailiı av ve hafif 
bomba uçaklara, timdi, kıya bo· 
yoqae• <h111nadın bu kilçilk deoiı 
tıfltlan• ba•ltllarnktadırlllr. SO• 
f6nlerdc bu yelkenlilerden biriıi 
atet ah,.ca kara dumanl1r çıkar· 
mıta ba1tımaftar. Her halde ben.· 
ıin yüklü bulunuyordu. Bıtkı bir 
yelkendı de inftllklar arilıında 

batmıtlar. Bu yelkenli de cephıne 
lıtıyordu. 

lnıiliz dent& uçaklara, tcmmuı 
ayı zarfında mUO...ebe böl1e1i üze· 
rinde yil&lerce uçut yapmıtlardır. 
Edabayı tiddetli htlcum ve Marsa 
Mıtruh'ta tank tamir atölyelerine 
mavıff ıkiyetli akın, deniı açıkla· 
nnın bu baıaralın ar11ındıdır . 

Adana askerlik şube· 
sinden : 

Ylkıel •ühendialik tabsiliae 
ıyralmata iıteldi subay ve askeri 
talebelerin mf11abakı imtihanlanna 
Ankarada harp okulunda 28/Ey
lftl/9'42 ılnl bqlanacık ve 3/. 

t. Tetrin /942 aOnü aonı erecektir. 
llteklilerin daba etraflıca mılO•ıt 
edinebilmeleri için Mtbemize mil· 
raca•tlırı llln olunur. 

TORKSOZO 

Dl5 HABERLER 
Ankara -Vaşington Rusya'da 

• • • lov1etıerıa 
taarraııuı 

re ım verme servısı 
Ankara radyosunda yapılan yenilik Almanlar bazı 

yerlere girmiş 

ikinci cephe 
-------ve-------

lngiliz hasmı 
Sın-franıisco, 5 (a.a.) - Sın 

franıisco Chronicle gazetesi, ikin
ci cephe hıklundaki bir ya:ıııın· 
da di) or ki : 

"Bu son hafta içinde, ıkinci 
cephe meselesi ile allkalı olarak, 
hava deQ'iımiıe br.nziyor. Londra 

·gazeteleri, bir ikinci cephenin 
nıuvaffakiyeti içl:ı lüzumlu ıartları 
lnriliı halkına bildirmete bafla
mıılardır. Bir kaç gün evvel Albay 
Fredric Palmer, ikinci cephenin 
ruıları btiyilk yardımı dokunımı
yıca{tına ve Hıtlcr'in Baldi'yı dot· 
ru ileri hareketine devam edece· 
tini ıöylem.iftir. Buna rıtmen, i 
kinci cephe ıçılmıua bu, bO)ük 
hayal iııkisara doA"urıcık ve rus 
tara karı• aldıtımıı. taahhütler tu· 
tulmam•ı olacaktır. Fakat ıurası· 
da bir hakikattir lıi bir ikinci cep
henin açılma11 yalnız London Squ· 
ır veyahut Madiıon Squar'dalıi 
mitinrler~ritmekle hılledilmeı. 

lnıiliz efklrı umumiyesinin 
bir luımı ise hilldlmetin Ufi de· 
recede haıırlınmadan bir hareke· 
te geçmeıi ihtimalinden kaygılan· 
mık tatlar. 

Kontu Aıstor, evveliıi gün, 
Sautbp<>tt'ta ıöyle<liği nutukta de
miıtir ki: 

Ruılar Blyiik Britın19 için 
detil kendileri için harbediyoılar. 
lnatıtere nazik bir durumda iken 
rusıır bize yırdım etmemiftir.,, 

Londra : 5 ( e. a. )- lnril· 
terede bulunan Amerikan as • 
kerlerinin ıuç ifledikleri takdirde 
Amerikan ııkert mahkemelerince 
muhakemeleri hakkındaki kanun 
liyih11ana Avam Kıtmıraıı katı 
ol•rık kabul etmiftir . 

Lordlar Kımıraaı bu kanı· 
nu daha önce kabul etmitti. 

Avam Kamar111nda bu kana· 
nuo kıbultlnü iıtemek üıere ı6z 
alan O.biliye Naaıra M. Morri11<>n 
demiftir ki : 

·Daha ıimdiden lnıilterede 
pek çok Amerillan aakeri vardar. 
Ve bunların uyaıa ıitaide art
maktadar . Kabulilntl iıtediQ'imiı 

karar ıeçen harpte Frınuda bu 
ı.ıoan lntik aebrlerine tatbik 
edilen kararın a.tnidir . Avuıtu 
ralya ve Yeni Zelındadıki Ame· 
rikan ulcerleri de ayni muame 
leye tAbi tutulacaklar . 

Amerikan makamları kati te
minat vermifleıdir ki, mima,il 
ahvalde Jnıiliı mahlLemeleıi nasal 
bir ceza veriyorlarH , Amerikan 
askeri mahkemeleri de ayni ce· 
zayı vereceklerdir.• 

Ticaret Vekilimiz 
lstan bula gidiyor 
Ankara : 5 ( Tlrkllbl mu

habirinden )- Ticaret Vekili Dr. 
Behçet Uı yakında lıtanbula ıi
derek tetkiklerdt balunacıktar . 
Ticaret birlikleri hakkında bu tet· 
kikleri müteakip bir karara varı
lacalatar • 

KAYIP - Aıkerlik ihraç ve· 
ıikamı kaybettim. Yenıs;nı alacı
tımdın hlkmü otmadıtını ilin 
ederim. 14491 

At Mehmet mahılle1inden 
Celil otlu 3t9 dotumlu 
Ahmet Ha'mdi Ayaaon 

Ankara : 5 ( Türkıözü mu· 
habirinden ) - Amerika sefıri 

Ştaynhart radyo ile resim ahnmı 
ya ait bir cihaza radyomuza he
diye et mittir. Bu cihazı kullana
cak mütehassaı dı beraberce gel
mif ve bir müddettenberi radyoda 
esHlı tecrübelere riritilmiştir. Re
simler ılıp vermek mümkün ol
makla beraber henüz tam ayara 
varılmamıştır. 

Tecrübelf r tamamlanınca Milll 
Şefimiı. lımct lnönÜnün resmini 
Amerikaya vermek ve oradan 
Amerika Devlet reisi Bay Ruı.

veltin reımini almak suretile iki 
memleket arasında radyo resim 
ıcrviıi açalmıı olacaktır. 

Bu sayede dünya harlisf'leri· 
nin resimlerini kendı kendine 
memleketimiı.e ıksettiımek miim
lıün olacak ,.e bize ait hadiıele
rin resimleri de hariee aksede
cektir . 

Avam Kamarası 
gizli celse yapacak 

Londra : 5 ( a. a. )- Aum 
Kamarasında demeçte bulunan 
Sir Stafförd Crip11 Baıvelcil mu
avini M. Attlee'nin ancak giı.li 
celıede sö~en-ebilecek bir takım 
ıöıleri bulunduA"urıu ıöylemiı ve 
mecliıin hemen gizli bir celıe 
yapıaı)'• karar vermcıini iıt4=mİf· 
tir, 

Mersinde lastik 
tevziatı yapıldı 

Mersin : 5 ( Türksözü Muha· 
birinden ) - Hızar fabrikası sahi· 
bt Bahri Ok'un riyasetinde topla 
nan motörlü nakil vasıtaları birli· 
ti idare heyeti viliyctçe tevzii i
çi• verilen 8 adet teneızüh !isti· 
ğini ihtiyaç sahiplerine tev:ı.i et· 
miştir. 

Hindistana ait 

Armaoil daım•lı üsr• 

Ankara: 5 [Radyo Gas .... IJ
Almanlar Kitoraskaya'ya varmıf· 
tır. Sovyetler Kafkaa cephei ha· 
riç, Lütün diter keıimlerde mev· 
ıit taarruzlara geçmiftir. 

Berlin : 5 ( a. a. ) - Bugün· 
kü resmi Alman tebliti hakkında 
D. N. B. ajansı ıu tafsilatı ver· 
mektedir: 

Kuban bölıesinde Alman yar· 
ma hareketi Roatof'un cenubunda 
Don üzerinde kurulan köprübaıın· 
dan muhtelif istikametlerde bir 
huzme halinde 1reli1miştir. 

Alman sat cenahınm şiddetli 
hamlesi bazı Rus artçılanmn kıs· 
men şiddetli mukavemeti ile dahi 
durdurulamaı. . Ordunun süratli 
müfrezelerinden mütcıelıkil öncü
lerimiz birçok noktalardan yukan 
Kuban nehrine varmıı bulunuyor-
lar. 

Bu ilerlemeler ve bir endüstri 
şehri olan Voroıilovsk'un beklen· 
medik işgali üzerine ,Alman taar· 
ruzu Salsk'ın cenubunda 150 kilo· 
metre ileri gitmiş bulunuyor. Bu 
suretle yalnız ehemmiyetli arazi 
Almanların eline geçmekle kaim•· 
mış , mahalli demiryolu ıebekesi 
de birçok noktalardan kesilmiş· 

tir. 
Bertin : 5 ( a. a. ) - Alman 

kıtalan Aıak denizinin doA-usun· 
da Ekalerinosk şehri ı i hücumla 
zaptetmiılerdir. Bu şehir Veya ır· 
mığı üzerinde ve Kuçerıakaya'mn 
40 kilometre kadar cenup doğu· 
sundadır. 

Stokholm : 5 (a.a.)- Arma-
vil şehrinin dütmck üzre olduğu 

bildirili)or, 

Valinin Türksözüne 
beyanah 

(llqtarah Birlnricle) 

len mabaaller liratle mürettep 
bazı vesikalar 

Ar>kara : 5 (Radyo Gazet••l)
lnıilıcrenin elde ettiği vesikalara 
göre, Hindistan iıtiklile kavuşur 

kavuşmaz Japonya ile anlatmaya 
bıı \ urecaktır. Bu veıikalar Gan 
di'nin ıöılerine aittir. Nehru bun· 

:mahallere 1evkediliyor • Memnu· 

ları itiraz etmiftir. 

••• OOKTOR••ı 

ı •avanak ımıea ı 
•. Asker hastahaneıi dahiliye f 
f Mıltehauuı ı 

f Hasta rını hergün sa· f 
f at 1 Sten sonra Kızılay ci· f 
f vannda 18 numarah evde ı 
t kabul eder. 14339 t ............ 

Acele satılık ev 
Yatcami civaranria dökmeci 

Namık atelyeıi yananda (31) nu
maralı ev acele aatılıldır. Talip 
olanlarm kır. liıeai katibi lsmail 
Toro11 ve evi görmtlr iıtiyenlerin 1 
de alhndaki teraib&neye mOraca- 1 
atları C 

ni1etle kaydederim ki, O.maniye 
ve Karaiaah çiftçilerinin teıli
matı, bu balreler için milrettep 
miktara yaldqmaktadır • ,, 

B•JIP erllell çooü 
On üç yatlarında HaHn Şe· 

ner 23 ıündenberi kayıptır . Ha 
yat ve mcmıtındın bugüne ka
dar haber alınmamıthr . Gören 
ve bilenlerin insanhk namına af8· 
A-ıdaki adrese bildirmelerini çok 

rica rderim. 1- 3 
Çakmak caddesi Azık 
bakkaliyesinde amcı11 
Arif Şener. 

ADADA HALIEYllEH: 
Evimizde (lngilizce, Fran· 

sızca, Riyaziye ve Fizik) Ders
lerine ait ikmil kurslan 6/8/942 
perşembe günü açılacaktır. 

Kayıt için halkevi bürosuna 
müracaatlan ilin olunur. 14482 

hoı.oı . OPlllA TOB 

Doktor Tahsin Ernart 
Memleket Hastahanesi Böbrek ve 

İdrar Yolları Mütehassısı 

AhiJinpaıa Müılim apartmanında ha•t()larını 
lıabale baflamıftır 

8 15 143118 
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Defne Oteli 
Harbiye'de [Antakya'da) 

Çağlayanlarm ortasında, geniş salonları, her türlü 
konforü haiz rahat odaları, ve cazbandı ilt- cenubun rm 
lüks ve güzel otelidir. 

Temmuz 10 dan itibaren açılmışbr. 

Tam Pan•iyon ( Kahoealtı, Yemelı, Banyo) l.abal 
edilir. 

nratıar 9011 •atadlldlr. .............. 
Turizm Oteli 

Bu yaz~~~~= t~~~~,~~şterilerini 1 
kabule hazırlanmıştır. 

Hatayan ve bütan Çukurovanao en güzel sayfiyesi ve isti 
rahat yeri olan Souk Olukla aakin ve rahat bir tatil devreıi 
reçirmek iıterıeniz mutlaka TURiZM OTELl'ne ininiz. ----------

Turizm Oteli 
A1'TABYA'DA 

Antakyanın Biricik Otelidir 
Yeniden tanzim edilen bahfHİ oe lolıanta•ile An· 

talcyado seçme İnıan/arrn toplantı yf!ridir. 

MÜRACAATLARA TELGıtAFLA ve MEKTUPLA 
DERHAL CEVAP. YERiLiR. 

.......... ==================::n 

Cenubun YegAne Sayfiyesi .. 
ISltHOERUH SOGUKOLUI YAYLASIMOA 

Çamlar Oteli 
-·---

Otele elektrik cereyanı gelmiştir. On günden fazla 
kalacak olanlara hususi tenzilat yapılır. Banyolar 
sınıflara ayrılmış olap fiyatlar herkese elverişlidir. 

Siz de hiç olmazsa bir kaç gününüzü 
ÇAMLAR Otelinde geçiriniz. 

~15 14426 ..... ................ 
i eıı .............. ·-·-·-·-·--·--· ........................... ,. ••• ._ .... ~.,.. 
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• . ! 
• . • . • 

1 
• . 

DOK TOB 

Numan B. Güreli 
Avdet etmiş ve hastalarını kabule 

başlamıştır 

Abidinpaşa caddf'!si Evkaf apartmanında No. 4 

! 10-26 • 
• ··-·-·-·-·-·-·-·-- -·~·--•-•<49 ................ -.-· ............ . 

i 1 an 
inhisarlar Adana Başmliclürlüğünden : 
inhisarlar Adana 'Başmüdürlüğü anbarlariyle tütün f 

rikası ve rakı imlahanelerinden Karaisalı inhisarlar idarel 
ve mezkur idareden ismi geçen anbarlara naklolunacak 
minen 60 bin kilo mamul tütün içki ve diğer bil'umum 
ve zurufun taşınması için 30/7/942 tarihinde yapılan ekail 
ye talibi tarafından verilen bedel haddi layikta görülmedi 
den iş pazarlıkla yapılmak üzere on ~, gün uzahlmışbr. 

ihalesi lS/81942 tarihine müsadif cumartesi günü saat 
de Adana inhisarlar Başmüdürlüğünde müteşekkül komisy 
ca icra edileceğinden talip olanlann yevmi muayyende 
kur komisyona muracaat etmeleri ilin olunur. 14490' 



Sayfa 4 TORKSôZO 

••••••••e••• .. •••••••••••••••••••••••••• • • : . 1 • •• •• •• • i TURKS ZU i 
: 1 
: Gazete ve Matbaası 1 
: 1 • • • • 

T k OKUYUCUlARINA OÜNYAHIN HER TAHA- I 
: zir sözü flNDA VUKU BULAtl HADİSHERİ GONO GO- İ 
: Gazetesi NÜNE VERİR. TORKSÖZÜNÜ TAKİP [DİNİZ. : 

1 ! 
•: Kitap, mecmua, çek, bilet, allş, İ 

plAn, harita, bilumum matbaa TürksÖzÜ 
: işlerini Tflrklyede mevcut mat- .• 

1 
baaıara rekabet eder derecede Matbaası ••• 
tab ve sflratıe elden çıkarır. 

• • 
1 :. I Türksözü Cilt Kısmı I 
: SA~lAM TEMİZ, ZARif Cil T iŞlERİNİZİ ANCAK TORKSôZO 1 
: MOCEllİTHANESiNOE YAPTIRABİLİRSİNİZ I 
• • . ., ........................................ 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

5 • 8 - 1941 

C/NS/ 

Koza 1 00,00 
Klevrand Ç. ---· 00,00 
Klevland 1 00,ö(ı 00,00 
KICVianı.i il 00,00 00,00 
M. Parlağı 00.00 00,00 
P. -~ -oo~.0-0-1~· _...,,.o..,,..o-=,o~o 

---ı 1 

Se ı Lc:i Döv i~ Kurla aı 
/J0/..4R 

Alış 

Satış 

129.20 
112.20 

STERLiN 
lilıı..lôt ı,.,J.,lleri ( nıol Le· 
deli ) primli salış 

Tw ~iyeden~96nJ rilıııı na·ı· 

lun bedelleri 
lhroc; edılen mal Led .. lleri 
oloruk gelen D3vhlerln olış 
kuru 

Yordım "" seyyuhlura ve• 
soire için gelen_d6vlzlerln 
olıı kuru 

Primsiz: soh$ ( T ohsil mo5· 

rollorı vesaire ) 
Primsiz alış Kuru 

776 

728 

728 

524 

520 

Umumi Neşriyat Müdürü: 

MACITGÜÇLÜ 

Basıldığı Yer: Türk•özü Mtb . 

------

• 
T. iş Bankası 
Küçük tasarruf hesapları 

1942 ikramiye plAnı 
KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 !ı1ayıs, 3 Ağ utos, 

2 lkincilt şrin tarihi rinde y .ıpılır 

1942 ikramiyeleri s:====-= 

1 Add 2000 Lir ulıl, 2,000 l.ıı ıı 

3 .. 1000 " 
3,0ıı ı .. 

2 7)0 .. ı . ı;oo •• 
j 

" 
500 

" 
1,5Cu 

10 'LSO " 
'L,500 

" 
40 ,. 100 

" 
4,000 .. 

50 •• 50 ., 2,500 ., 
200 " 

2~ ., 5,000 
" wo .. ıc .. 2,000 " 

Türkiye iş Bankasma para yatarmakla yalmz 
para biriktirmiş ve faiz alrnı~ olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl da denemiş olursunuz 

} 1 

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

TORKIYE CUMHURiYETİ 1 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayeai : 1()().000.000 Türlı Lira&ı 
Şube ve aıanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her oevi banka muamelel~ı 

Para biriktirenler,. 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Banl·aı.ında ~ umbaralı ve ihbarsıı tasarruf hes.ı:ıplar.na en 
a 50 lirası lıulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a i'e 

şag,daki pl11na göt~ ila :ımiye rfoğılı lacnktır 

4 
4 

40 
ıou 

ıw 

160 

Adet 

" .. 
.. 

.. 

H üO 
f'ıOO 

250 
100 

-so 
40 
20 

l lr lıl ~000 lfoı 

2000 ., 
.. ıııoo .. 

40 o 
.. 500C .. 
.. 48 o 

" .. 320 1 

DlKKA T : Hesaplarındaki paralar Lir a .. n~ içiııJ~ 50 

liradan aşağı düşmiyenlt>r~ ikramiye- çıktığı takdirde yüzJe: 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar sened~ 4 defa, 11 - Eylal, 11 Birincikanun, 
Mart ve J 1 Haziran tari ıl .rind .. Ç"!kil .. c,.ktir. -

••••••••••••••••••••••••••• 
ı Doğ·uın ve kadın hastalıkları ınütehassısı ı 
: DOKTOR : 

i HAMDI ONAR i 
t istiklal ok.ılu karşısmdaki muayenelıaı:esinde hasta· ı 
: l ııı ıııı kabule başlaıı11ştır. 3 - 7 14478 t 

••••••••••• ••••••••••••••• 

Bahçe Düziçi Köy Enstitüsü 
Müdürlüğünden : 
Cırısi 

Ekmek 
Sadeya~ı 
Zeytinyağı 
Koyun t ti 
Keçi .. 
Sığır ,, 
Kutu f ıısulye 
Pirinç 
8ıılgur 

Kırık ınt:rciın~k 

KeınH' ~lekcr 
To1. 

" Patates 
z~ytin tanesi 
Sabun 
Odun 
Meşe KömÜrü 
Ga7.yağı 
Kuru soğan 
Tuz 
Salça 
Kuru ü1iim 
• lncır 
Çay 
Ram biber 
Kırmızı .. 
Nohut 
Pelnıeı 

'l'ulıin 

Miktıuı 
Kilo 

5uooo 
2000 
3000 
2000 
5000 
2000 
7000 
7000 

14000 
:looo 
loou 
2000 
6000 
2000 
2Suu 

500000 
30000 

2000 
3000 
4000 
tooo 
looo 
looo 

5 
2 

25 
2600 
:ıono 

1000 

Fi atı 
Kuruş Sn. 

26 66 
25u 
120 
luo 
60 
5o 
JO 
47 
40 
45 

119 
9Y 
25 
80 

Joo 
1 
6 

:l1 
15 
lo 

too 
65 
7o 

1780 
180 
loo 

'4:ı 

7o 
luo 

Tutan 
Lira Kı. 

133fo 
5000 
3600 
2000 
3000 
looo 
2100 
3290 
5600 

9ou 
1190 
l '-8u 
1500 
16ou 
2500 
5ouu 
1800 

540 
450 
400 

looo 
650 
700 
89 
3 6u 

25 
1110 
1400 
looo 

Teminatı 

Lira Kr. 

9~9 75 
375 
270 
15<> 
225 
75 

157 5o 
2-17 75 
420 

67 So 
89 25 

148 So 
112 Su 
120 
187 5o 
375 
135 
4o 5o 
33 75 
3o 
75 
48 75 
52 5o 
6 47 

27 
1 87 
87 75 
loS 

75 

1 - Yukaı ıda <'irıs ve miktarı yıwlı nıa1'. Enstitü ılıtiyaçları içiıı 
249u ınyılı kanuna göre ne; ık ek!ıiltmc ııuı etiyle &!ilın ılın:ıcaktıı. 

2 - ihale 10 Ağusto'i 1942 Puaılcl'İ iÜnü saat 16 <la Enstitüde 
yapılacaktır. 

3 - Satın alınacak nıa1'.ın tesellüm yeı i Eıııtitüdür • 
4 - Faıle iıuhat alınalı. iıste}'enler Etıstitüyt: müracaat etmelidir. 
5 - Talip olanların tr.ıııinat akçalarıoı yatırmıı olarak komisyo· 

ııa mürııcaatlaı ı. 

6 - Maliye Vekilliğinin 112240 / 1712 - 162 emrine güre lıü
kumetce fi atı tespit edilen erıakın bütün nıasraf ve verg-ileri Enstitü · 
ye aittir. 

25 - 3o - 3 - 8 14434 

6 Ağustos 1942 

1 ADANA ÇİFTLİK MAKİNİST MEKTEBi KABUL SARTLARI 
1 - Aıatıdaki şartları haiı olanlar mektebe alınır, 
a - Türkiye Cumhuriyeti tebası olmak, 
b - ilk mekt:p mezunu olmak, 
c - Yaşı 15 - 19 arasında olmak, 
d - Köylü çocuğu veya bir tamirhanede çalışmış bulunmak, 
e - Hüsnühal sahibi olmak, ve her türlü hastalıktan beri bulun· 

mak, 
f - Vücudu atelyede ve tarlada çalışmata dayanıklı olmak, 
2 - Yukardaki ıartları haiz olanlar bir istida ile mektep müdür· 

lüQ'üne veya buluııdukları mahallin en yüksek mülkiye makamına ve· 
ya Ziraat müdür veya memurluğuna müracaat edebilir. Verilecek iı
tidaya aşadaki evrak bağlanacalıttır. 

a - Hüviyet cüzdanı, acılı veya musaddak sureti, 
b - ilk mektep şehadetnamesi, (orta mektebe girmiş olup ta O· 

r:ıdan gelmek İ.:ıle)'enler bulundukları mekteplerden ınusaddak taslık· 
name fetireceklerdiı. 

c - Sıhtıat ı aporu, 
d - Atı kağıdı, 

r. - Hüsnühal kağıdı, (hüsnülıtıl) kağıdının m:ılıalli emniyet mil · 
düılıtğünden lastikli olması lazımdır.) 

f - Köyül çocııku vesikası, veya çalıştığı lauıirhanedl'n alacnğı 

t:ıstikli hir vesika, . 
g - En son çıkarılmış fotoğraflanndaıı 6 adet fotoğraf (foto~ı n· 

fın kaskt>tsiz ve cepheden olması lbımdır.) 
3 - Kayıd ve kabul 10 EylUlda bitecetinden isteklilerin tekmil 

evrakları 10 EylCılda mektebe gelmiş olmalıdır. Vesikaların noksan 
olması halinde ınekt~p idaıesi burılaı ı mulıabere ile tamarıılaınağa 
mechıır de~ildir. Noksan t:Vı-:ıklı istiılalıu katiyyen nıuarııeleye kon• 
maz. 

4 - Evrakları tam olanlnı 26 I EyHllda şıhlıat mııayeııeıint: ve 
27 I Eyhilda da nıusabaka imlihanına tııl>i tutulacaktır. Bu müııa.sc· 

betle istekliler 26 I Eyllilda öğleden ewcl saat 9 da ınektr.pte lıanr 

bulunmaları lazımdır. 
5 ·- Bir heyeti sıhhiyece yapılacak sıhhat muayenesinde saQ"l:ıın 

çıkanlar musabaka imtihanına gireceklerdir. 
6 - Musabaka imtihanı Türkçe. Hesap ve Henıiese derslerinden 

yapılacaktır. 

7 - Bu musabakada kazananlar mektebin vereceği numuneye 
göre noterlikçe musaddak bir teahhüdname verme~e mecburdur. Bu 
teahhüdname numunesi kazanan talebelere mektep idaresi tarafından 
verilecek ve talebeler bunları velilerine göndereıek 10 gün zarfında 
haıırlattırılacaktır. Bu müddet zarfında teahhüdnamesini getirmeyen· 
terin mekteple alakası kesilecektir 

8 - Musabakada kazanamayan talebeler kendi paralariyle mem 
leketlerine dönecektir. Mektep bu hususta nakdi hiç bir muavenf"tte 
bulunamaz. 

9 - Mektebe musabaka ile azami 30 tıılebe alınacaktır. 
2-15 14469 

=xasx~~;=;=;==u~i 

~Muzaffer Lokmanı 
~ Bergin baıtaıarını maayeaella· ~ 
~ aeılnde kabal eder. n 
:u:z~:::::x::::::::z:ssss~ 

MAKiNE, MENSUCAT MÜHENl)fSLERİ, 
IVIEMUR VE STAJYER ALINACAK 

Ankara<la Şirket Merkezi ile Malatya ve Adaııa M~nsucat 
Fabrikalarında muhtelif seıvislc:ıde çalıştırılmak ve 3659 sayılı 
Barem kanunu ahkamına göre aylık verilmek üzere Makine Men· 
sucat Mühendisleri , Mr mur ve stajyerler alınacaktır. 

Yaşı 45 d<-n yuk:ırı olmamak ve askerliğini yapmış bulun· 
ınak şartiyle Memurin kanununda yazılı evsafı lıaiı. isteklilerin 
mufassal hal tc:criiıneleri ve hiı ad"t fotoğrafları ile birlikte 15-
8-942 tarihine kadar bi7.7at veya mektupla Ankara Yenişehir 
Erdoğ~uı sokağında Malatya Bez ve iplik Fabrikaları T. A. Ş. 
Umııın Müdürlüğüııe ıniiıat'datları. 

4-8-11 14477 .......................................................... ~ 

ADANA ERKEK ÖGR[TMEN OKUlU MOOORlO~ONOEN: 
Mulıamnıen f ıatı Muvakkat teminatı 

Eıukın cinsi Kilu Kuı uı Santim Liıa Kuruş -
Ekınc1'. !5000 '..!6 66 299 93 

Et 8000 100 600 
Fasulya ( Maden ) 5000 35 131 25 
Maraı pirinci 5000 47 176 25 

Toz şeker 1000 99 74 25 
Sadeyağı ( Urfa ) 3000 180 405 

Peynir \ Edirne ) ıoo > 125 93 75 
So~an 300~ 13 29 25 
Patateı 5000 32 120 
inek ıütü 3000 25 55 25 
inek yoğurdu 3000 35 78 75 
Milas ııabunu 1000 110 82 50 
Maden kömürü 50000 2.37,5 89 06 
Oduıı 50000 5 187 50 

1- Adana Erkt!k Öğretmen CJkulunun M:ıyıı 1943 ıonuna kadar 
yiyecek ve yalıtacak ihtiyaçları 1-8-1942 tarihinden itibaren 20 
iÜn mü<lddle elcsiltmeye konulmuıtur. 

2- Eksiltme. Maarif Müdürlü~ünde 21-8-1942 cuma ailnü ıaat 
9 da tuplanaca1'. komisyonda yapılacaktır . 

3- Taliplerin 2490 1Byılı kanunun 2,3 ncü maıldderinde yuılı 

vesaik ve % 7 ,5 nisbctindeki teminatlari~e birlikte ihale saatinden 
evvel kumis}:ona ve ıar tları iÖrme1' istiyenlerin de her iÜn okul 
iduruinc ınüracaatıaı ı ilin olunur. 1-8-14-20 


