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Bir Yıllık Hububat -htiyacı 
Çif çimiz E~inde Bırakılacak 

• 

Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELiL OOVEN 

Kuruluı Tarihi : 1 KAnunusanl 1924 

Onaeklzlncl yll - ..,, : 5'338 

Tasarruf Bonoları 
tamamen satıldı 
Mallye 1Vılllllmlz Faad Agrallnın 
llallıımııın allllamaa te111Elllrlerı 

Valimiz Akif lgidoğan dün Ankara 1 AFRIKAD.cı 
Ankara : 16 (a. a.) - Maliye 

Vekilimiz beyanatta bulunarak , 
Tasarruf bonolarının üçüncü terti · 
binin büyük rağbet görerek satıl· 
dığını söylemiş ve şimdiye kadar 
çıkarılan bonolar yekünunun 75 
milyon lirayı bulduğunu ilave el· 
miş, halkımızın giisterdiği rağbe· 

te teşekkürde bulunmuşlardır. 

ile yaptığı bir Tele./ on konuşmasın.da 
vekô.letin bu kararını tebelluğ etti 

Valimizin bir hafta sonra birkaç gün için Ankaraya gitmesi muhtemel 
Vazifeye baıladığı iki günden· 

beri Valimiz Aldf lyidoğan Çu-
kurovanın, Ziraat, İktisat ve laşe 
mevıuundaki üç mühim ışıne 

ehemmiyetle el koymuş ve günün 
beş altı aaatırıı bu iıler le uA'r•ş· 1 
maya tahsiı clmiıtir. Valimiı yine İ 

bu mevzular etrafında dün An· 1 
hra ile bir telefon konuşması . 

:yaparak çiftçimizi çuk memnuu 
bırakacak ulan biı ltararı tebdlu~ 

r.tmiştir. 

HükOmetiıı Vcrdi~i bu karara 
vöı t' çiftçim iıin bir yıllılı: tohum
luk, yemlik v~ yemelıılik ihtiyacı 

olan hububat kend i elinde bırakı· 
lacak ve bu suretle çiftçimiz elde 
etti~i rekoltenin ancak ihtiyacın· 

dan fazlasını Ofiıe satıı edecek· 
tir. Bu ıuretle çiftçimiz gelecek 

(G#W 1 Del u~t ... ) 
, Alrilca flf!ph .. inde harelıah ıakib f'den bir heyet 

Hint kongresi l HAVA MÜSTEŞAR! 
ve lngilizler ADANA YA GELDi 

HAVA MÜSTEŞARIMIZ ZEKi DOCAN DÜN BiR TAYYARE iLE 
ŞEMRIMlZE GELMiŞ VE H~VA Mf.YDANINOA KARŞILANMIŞTJR. Yenidelhi : 16 (a.a) - Hiut 

liÔııJresi Bakok'ta toplandı. Kong 
re derhal lnriltere ile wilnHf'batı 
kesmeye we iıtiklil ilin etmeye 
dair bir karar ıureti kabul el· 
mlıtir. 

1 Sovyet cephesi 1 

Sivastopol'da 
vahşi savaş 
Napolyon gibi -

Almanların büyük 
taarruzu 22 Haziran 
ııünü başlıyacak mış 
Ankara: 16 (R•dyo Gazeteal)
Sivutopol muharebeleri ayni hız 
ve şiddetle dt1vam ediyor . So1r·· 
yet radyoııu savı~ın vahşiyane 

cereyan ettiQ'i'li bilJiriyor . Har
kof bölgesindeki muharebelerde 
hafif bir Alman ilerlemeıi göze 
çarpıyor . BClyük taarruzun 22 
Haziranda olacağ'ı söyleniyor . 
Çünkü Napolyorı da 22 Haziran 
1918 de Moıkovaya hOcumda bu· 
lunmuıtu. 

Stokholm : 16 ( a. a. ) -
Sivaatopol muharebesi tarihte efi 
aörülmemif bir ıiddette devam 
ediyor . Almanlar yeni yeni ihti· 
yatlar getiıiyorlar. Almanlar ilk 
defa olarak paraıütıerle maynlar 
atmalıtadır . Sovyet mukavemeti 
tavsam•t dttildir. 

Berlin : 16 ( a. a. )- Alman
ların Rus harp esirleri üzerinde 
botucu gazları tecrübe ettikleri 
hakkındaki haberler asıl•ızdır . 

Moıkova : 16 (a.a) - Pruda 
t Gel'lm 3 il.ad ıtaJfiWa ı 

MÜSTEŞARIMIZ TE.TKlKL.E.KDE. VE. Zl Y ARF.. TLERDE BULUN· 
MUŞTUR. 

Dlin', açılan ıehir yü.zme havu%unda,, bir · w6rünüf • Ba 
1ft;;.zu-;-ait y;.zı ilıincidcdir. '1-o ~, •• t.~·;.. -

Büyük ceyhan köprüsü 
perşembe günü açılıyor 

Valimizin relıllllnde bir lleyet 
giderek kiprlyl tireaıe açacak 

İngiliz hükumetinin 
Yugoslavya elçiliği 

Ankara: 16 (Radyo Gezeteal)
İnriltere hükumeti Yugoslavya 
elçilitini büyük elçilite yükaelt· 
meye karar vermiştir. Büyük el 
çilite getirilen Rendel Kral Pi 
yere itimadnamesini takdim et · 
miştir. 

Petenin tetkikleri 
Vişi : 16 (a.a) - Peten ce · 

nubi fransada yaptıj'ı teftiı ıe · 
yabalan•' ıuı Vitiye clönwüıtür. 

lnıaatı bitmiş olen büyük 
Ceyhan köprüsü perşembe aünü 
Ceyhanda büyük bir törenle açı· 

lacaktır. Valimizin reisliğinde bir 
heyet perşembe günü Ceyhına 
giderek açılış töreninde bulun 
acaktır. 

İspanya hariciye 
nazırı Romada 

Ankara: 16 [Radyo Gazeleal]
l~panya hariciye nazırı Romayı 
gelmiştir. Natır Kunt Ciyano ile 
&Öı ÜfMÜftüı. 

ı ........................ ı 
ı ı 

ı Anadoluya ı 
İ inmiş olan İ 
1 Amerik811 1 
1 tayyareciler 1 
ı ı 

J Hull'in beyanab J 

Bay Hail 

An"8r: 11 (Rıdyo Oazete•I) -
Boıton radyosu bu günkü neşri· 

yatında, Türkiycye mecburi init 
yapan Amerikan tayyarelerinden 
bahsetmiı ve Amerikan tayyare· 
cilerirı~ Türldyede fr.v1'a1Act~ iyi 
muamele edildi~irıi ıöyliyerck 
"r.iet bir gün Türkiye harbe girerıe 
bu uçölı:lar Tüı kiyenin çok işiııe 
yar ayacaUıt., demiıtir. 

Vaşington, 16 (a.a.)- M. Cor· 
del Hull bugün gazetecilere de
miştir ki: 

"- Birleşik Devletler hüku· 
meti, Balkanlarda kendilerine ve· 
rilen bir hava hombardımanı vazi· 
fesinden dönerken Türkiyeye mec· 
buri iniı yapmak zorunda kalan 
22 Amerikan tayyarecisinin göz 
altına alınmasından malQmattar 
tutulmuştur. Bu, diplomatik teşeb
büsleri icabettiren bir mesele de· 
ğildir. ,. 

........... 
ı 

Parti Grupu 1 
ı........... i 
ı Ankara : 18 ( TUrk•ll · ı 
ı zU muhabirinden )-CUm· ı 
ı hurlyet Halk P•rtl•I M•c· ı 
ı il• Grupu Umumi Heyeti ı 
ı bugUn a•at U5 de toplan- ı 
ı mıf, ruz:namedekl m•••· ı 
ı ıeıerl gllrUfmUftUr • ı 

i. ........................ ı 

Rommel 
Akromayı 
dün almış 

Ankara: 16 [Radyo Gazeteal] 
Rommel Akromada İngiliz kuv· 
vetlerini ikiye ayırmıf ve Akro
mayı işgal etmiıtir. lngiliı komu
tanı Ohinlek'in vaziyeti f erıa bir 
kerteye girmiıtir . 

Kahire : 16 ( a. a. )- Roy
ter : Libya muhllrebcsindelı:i du· 
rum naıik detilıe bile müttefik 
kuvvetler için baı.ı ciddi ufhalar 
arıetmektedir • EsasC'n Rommel 
lrnvvetleri ele gc-çirilmedikçe da
ima böyle olacaktır . Bununla be
raber telAıa dütmiye mahal ol· 

madıtını kayılet01ek gerektir. 
Üç haftadır devam eden tank 

muharebesi en şiddetli safhasına 
varmııtır . Bugün bildirildiğine 

göre, selcizinci ordunun ve Alman 
tümenlerinin kayıpları ( çok ağır ) 
olmuştur. Almanların tank kayıp
ları bilançosunu, son defa, Rom. 
melin Tobruğa doğru yaptığı mu
vaffak olmayan ilk hamlesinin bi· 
rinci haftası ııonundıt General 
Ritchie vermişti : O zaman 267 
Alman tankı işlemiyecclı: bir hale 
sokulmuş ve yahut ele geçiril· 
mişti. 

Rommclin geçen haftaki yeııi 
teşebbüsüne geçmeden evvel e
liaılı talı.viycler alıp elmadı~ı Ka
hirede malum değildir . Fakat 
Rommelin eski kayıplarının yerini 
dolduıecak takviyeler almıı ol
du~u muhtemel bulunmaktadır. 

<Gerisi S Docu aarfacla) 

Bir çok bölgelerde 
zelzeleler oldu 

Ankara, 16 (a.a.)- Bu sabah 

saat 8 ile 8,50 da lzmir, fstan· 

bul, Çanakkale, Yenişehir, Lüle· 
burgaz ve Ankarada muhtelif şid
dette zelzeleler olmuştur. Hiç bir 

Bulgar meclisinin 
fevkalade içtimaı 
Sofya : 16 \ a . a . ) - Sob-

ranya f evkalitde bir toplantıya 

hasar yoktur. ça~rılmıştır . 

ARA SIRA -===-=--====---=-~--------- • 
DEiltlKLlll .. 

B 
izzat içinde bulunmamakla beraber yalımını az çok hissettitimiz 
bu günkü ikinci cihan harbi, muvakkat bir zaman için bile olsa, 
dünya muvazenesini bozmuı, insanlan yeni yaşama şartlarını ara· 

yıp bulmata mecbur etmiştir. Her sahada göze çarpan bu düzensiz· 
lij'in harp bittikten sonra ne kadar zaman içinde gaip olacağını ve 
insanların hakiki ve uzun bir rahatlık devresine girece~i şimdiden kes· 
tirilemez. 

Büyük filosofların, alimlerin, fen adamlarının bütün ömürlerince 
kafa çatlatarak kurdukları prensipler altüst olmu~tur. Bu arada i\inlük 
notmal meşQ'alelerimizde öyle dtiişiklikler olmuşturki, bunları hem 
hayretle hem de biraz düşündükten sunra tabii olarak kabul etmek 
mecburiyetinde kalıyoruz. 

"' * Geçenlerde trende bir tanıdıta rastladım. Bu adam bir zamanlar 
seyyar satıcılık yapıyordu. Bir tekerlekli el arabasiyle ufak tefek mey· 
ve ve sebze satardı. Nereye g-ittiA"ini, ne iş yaptığını sordum. Cevap 
verdi: 

- Şimdi sata sola gidiyorum. Gücümün yettiti ne bulursam alı 
yorum. Boş gaz, benzin yağ tenekeıtinden tutunuz da, deri, çuval, 
kömür ve saire .. Eh şükür kazandım ve biraz sermaye yaptım. 

Eskiden mesela, pamuk ve hububat ticaretiyle uğraşan bir vatan· 
daşın şimdi, kendisi için evvelce pek yabancı olan ot, saman ve no 
hut itleriyle meıgul olduğunu g-örmek bize artık tabii geliyor. Çünk 
bu gün sahibine kar temin etmeyen hiç bir ticaret kalmamıştır. Zara 
korkusu yoktur. Bilhassa alınıp satılan mallar, dışarıdan gelen mall 
ise mes'ele yoktur. Durdukça, gün geçtikçe kıymeti yükselmektedi 
Hele büyük sermaye için ticar~t sahası okadar genişlemiştirki, ldeb 
hudutsuz diyebiliriz. ,. 

Artık her hangi bir mıalın harpten evvelki ve bu günkü kıymetle 
arasında bir mukayese yapmanın fayda ve lüzumu yoktur. 

Maksadımız, harp belasının günlük meşğalelerimiz arasında yal 
bir tek kısmmda ve meseli ticaret ve tüccarlıkta yaptıtı istihaleyi n 
edip geçmektir. 

Şimdi artık: 
- Bu vatandaş muayyen olarak f alin iıin alım satımiyle me 

a-uldür. 
Deyemiyoruz. BilAkiı o vatandaıı ticaretin her sahasında ıöre 

liyoruz. Çünki o, zamana uymuştur. Fevkalade ahval diye dilimi 
tesbih danesi gibi tekerledi~imiz zamanın icapları bu vatandaşa 
ticaret ufukları göstermiştir. 

lıte litu hal harbin insanların binbir çalışma ve uQ-raşma 
yaptıQ-ı küçücük bir detiıikliktir. - S. CI. 
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/Jevletin zirai 
işletlı elerinin 

Tohu .. lak ihligacı 

Vilayet emrine 
verilen çiviler 

Seghanda boğulma 
v·akaları önlenecek 

Dr vlet Ziraat i~ldmc leri Ku 
runıu to rafı ııdan vilayetim i:ı em· 
rinr. 2050 kilo nal mıhı verildi~i 
haber .alınm ı ştır . Bu mıhlar ihti . 
yaç ı: i ~bdirııle tııkıi nı edil t c rk

tır. 

V ALiMiZiN VERDIÖI DiREKTiF 
ı·········· ....... $··: f Köylülerin tohumlukları harııtırılarak, ofiı merke· i 
ı zinde toplanclıktarı •onra rnzriliyor. Tohumlukları ı 

: vaktinde yeti~tirmek i'iin Ziraat Vekaleti ile Top· I 
! rah mahıulleri ofiıinin boğlı bulunduğu Ticaıet ı 

--- -....--------......................... : 

Menıur harcırahları 
~ ~EHIRll ! ! 

i Vekaleti arasında bir anla1ma yapmalıdır. ı 
: ı 

Y cı banc ı menılı-ketlı-re gön· 
dt:ııkcck m emur lz.rııı har cır olılıu ı 
hııld,ırıdıtki kanunu t:k kanun lfi
y i lı ıı 111 alaka lı eııcümeıılcrd r ıı 

gt•<;erck Mt clis umumi lıt"ydiıı,. 

~~ vk ~cl ilmişt i r. Bu 1&yllıaya göre 
duinıi ıııeıııur ı ydle y auırnt' ı ınt:nı · 

lt:ketler e ve yııbııııcı m c: ııılekel · 
!erden bir yer den <lig~r bi r yer t: 
göııdeıilerı ııskcri utıışde ıiıı beııı · 

ll e: ı lı: ı ıııde götii r r cdderi Vt') a 
a il l' l e ı ine teı fık c dt:ce l l t:ı i lıiL · 

m etçile ı elen ) atn ,z hıri içın ik in· 
t•i , lı u l uıınııı clı~ı t a lhfııdc bi ı inc i 
mevki şimcnd ı ft'.r ve ik i ııci ıııev~ İ 
\'aµur bıleti il e nı er sup ııl ıl ıı~ u 

ateşenirı yevın iye aiııırı altıd~ lı ıı i 
}e v ıniye olarak vc:rileceklir . 

ı Sen de bu mevelm i 
ı Çitçi gibi toprak davası· ı 
ı na kabl. ı 
ı Bahçende sebze ye· ı ! tlştirmeyl ihmal etme· ı 
ı mellaln. ı 

ıu••H•••o Yazan : Asım US .......... : 

Z
irıuı l Vı:kı'.ildi Türk çiftçilcriıı i 
ileri mc: uıle"etlç rJc: Lıılu Huı Lİ 

ı aut uıuk iııelc:rilc: ciha:daııdır · 
ıuıık waku dile Lirkııç sene: evvel 
Auıerikad ıı tol.uw, orak ve: bur · 

W&ıı wakinell"rİ gdirtwişti. Bu ma· 
L:iııele dc:u k.:>wLiııular te.Şkil edil· 
di. KoıuLiııa lt'şekküll '" rİ iptida 
gruplara, ı;oıırn Lö 'gdere, :ıoııra 

c:kiplrre ayrıldı. Ve uıc:wlekdiıı 

mulıtdif yerlerinde ınnhalli ilıti · 
yaçlına göre teşkilatlandırıldı. 

Ziraat Vc:knleliııe hağlı olaıı 
Lu kowbiııalat teşkilatı Lir taref • 
tuıı lıarp dolayıı.ile ziraat aletle i 

ve hııyvs ııları topraklarını işlet ..L.eğe 

kifayet etmiyen köylülere, çiftçi · 
lere lıa ! if bir ücret mukabilinde 
yardım ediyor; diğer taraftan wa· 
kine ziraatiııe kabiliyetli olduğu 
halde sahipsiz kalan boş toprak
ları devlet hesabına ekip biçmekte 
kullanılıyor. 

Adan ya gelirken trende bu 
grup ardan birinin işlerini içten 
bilen~bir za•a tesadüf edişim doğ 

rudırn doğruya devlet ziraat işletme 
leri hakkında bir fikir edin .-ek 
için bana fırsat vermiş oldu. 

Devlet ziraat i )etmeleri ıçııı 
lmwLi..ular \anıfındıuı Gölcuk böl· 
ge inde 15,00J AksarııyJa Ko;aş 

Lölgesiııde 15,000, Araıuat bölge 
Binde 25,0, O da kar ıındas edilmiş · 

tir, Bu yerler şimdi eylülda to 
hum atma,A'a hazırlaumış bulun 
maktadır. Tohum vaktinde yerle· 
rine yetiştirilirse ve vaktinde yağ
murlar yağarsa elli beş bin de 
karlık araziden gelecek sene h:l· 
sat :1.aınamuda oıı Lindeıı on Leş 
biu loııa kada • wulı:ml ıalıuu · 
caktır. 

için Niğ~:lt: • Alesaray devlet işlet· . 
w~ııi ııe verilecek tolıuru İptiJ l 

ISultuıılıaıı ldaıı ( Aksaray)a kadıır 
~idecek, oraaa dlaer llöylüleriıı 
Luğdaylıuıııo kurı .u ak, sonra 11y 
rılacak, Ondan soııru tekrar ge 
rİiİtıgeriye i:Ötürülecektir. .Bütüu 
Lu gidip gduıelcr, tolıuwluklarlıt 
yeuıt:klikleri karıştırıp ayıroıalur, 

somu ilıtiyııç mıdısulleriııe sevke· 
dilweler uwaıı ister. Zira11l İse 

lıet şeydt-ıı evvel Lir 1.awan we · 
sdesidir. 

Böyle yapıl .. cak yerde devlet 
işletweleriniu batlı olduiu Ziraat 
Vekaleti fle !oprak mahsulleri 
ofisinin bağlı bulunduğu Ticaret 
Vekaleti şöyle bir usul üzerinde 

Ziraat Müdürümüzü 
Vekaletin takdiri 
Bi ı.e verılen nıalümata göı e , anlaşmalıdır: Niğde·Aksaray dev · . 

subaeılaı ın tt-cldlatında gfüterd iğı let işle iuıelerine verilecek olan '"' '"' 
tohum doğrudan doğruya Sultan· alaka ve muvaffakıyeti dolayısile 

hao köyünden alınabilınelidir; bu Vılayet Zır aat Mü fl ü rü Nuri Av-
nun yegane yolu da Sultan han cıya Zıı aat Vekalet ı ta r afından 
köylülerinin bu ~ daylarını Aksaray tal.dir ve lt'Şelkürnanıc: göııdc -

dalf i ofis merkezi.1e kadar götü~mek rilmiştir . 

siı.in yarı yolda oıan devıet işlet · Pam ..ık mücadele işleri 
ıueleriııe götürüp teslim etmesi 
ile mümkün olabilir. Böyle bir Zıraat Mücadde Müdürü S a-
usul sayesinde devlet işletmesi aclettiıı Sarıka}'a pamukların va· 
lıem valitinde tolıumları almış :ıiyetini tetkik etmek üzere Ab-
olcr. 'Hem de Sullanh an 1'.öy lülcri dioğlu kf>yüne gitıııi~tir . Hu sc· 
mallarını doha kısa Lir LDesafede yııhat t' sıııı sıııda civar kö} terdeki 

götÜ"ÜP tesliw etmek ve borçla p:ımuklarla mücadele de mııfı r:ı l · 

ı ........................ ı 

Atış grup 
müsabakaları 
Ôğr c ıııli~im i ze göre, 18 ve 19 

tenınıuı. tarilılcriııde Seyhan. Mer· 
si ıı, H ıı tuy, Ni~dc ve Kayııori höl
gelerindcıı seçilın iş hireı Beden 
r~~hiy~ si mühllt'f grupları ara. 
sında alış grup müsabakalun .} 11-

pılocaktır. 

Köy Enstitülerinin 
Yetiştirdiği Mahsuller 

Vılayet Köy Enstiültrinde 
kaç talebe bulunduğunu, f'nstitü
lerin hayvan ve arni miktarını, 

arazi de neler ekildiğini tesbit 
ettitıniye karar vermiştir. Yet iş 

tirilen mahsüldtn eıııtitü talebe · 
s;nin ıhtiyacını karşılıyacak mik· 
taı ın mütebaL:isine el konacııktır . 

Öğretmenlerin 
terfi cetveli rım Ödewek suretiyle zalımelteu liııde l!:Ôr ulc-Ct' ktir . 

lı · 1 N"& lkiııt'i Oı ıa okul Tüı ~çe ö~ -kurlulur ve ra at etmış o ur. '• Hakeııı kursu dün 
de · Aksaray devlet işletmeleri rdıııeııi Sadi Turanıım111 maaşı 
kombinalar grupunun tohumluk çalışn1aya başladı 25 liradan 30 liraya • Eı kt-k Ôğ-
ihtiyacı 750 tonluk lııılfobat oldugu 0 _ 1 .. ı 1 11 

to-re retnıerı o~u lu resim öitretmeni 

' 

Un şe HIOllLUC açı m . 
dUşi!nülürse bu nakliyat işinin ııi yapılan ) üzme, atlama, 511 to - Hıııan Tölısin Karayelin maaşı 60 
elıemmiyetl daha iyi anlaşılır. 1 1 1 liradan 70 li raya , Kız lisesi yurt pu hııkl"nı kur~u ço ışnırı arına 

Niğde - Aksar y devlet şlet · haşlamıştır. Bu çnlışma l a ı snh •ılı bilgisi ö~retmeııi Şahap Nazmi 
welerinin tohum ihtiyacı hakkında 7 .• Cııekunlaıın mııaşı 50 liroclaıı 60 

' ı.ııııt yedı ilt: ııkşanı ı:ııtt 1 uı:: y 
ıudıkım ~~ mü!alea tabii ~iğer ı liraya, Kız liıseıi Tüı kçc ö~ret · 

işlt:lme bolgelerıne de şamıldır. yııµılnrnktoılıı · m eni Naciye Bacınakırı maaşı 25 

Zira Zirılİ ko111binalur tara'mdan Beden Terbiyesi liradan 30 liraya • Birinci Orta 

wemleketin diğer mahallerinde iş· neşriyatı okul Tüı kçe ö~retmeni Zülfigar 
lenmiş olan toprakların SOll,OOO Ortaçırı maaşı 30 liradan 35 li · 
'.Jek.ra vardı"• so'"yleniyar. Bu elli Bedcıı Teıbi}'f'Sİ Umum Mü- l 
u - • b ra'-'8, kinci Oıtao~ul rrsim öğ · • h • clürlük ya) ııdarı ın undan sonra J 
bin hektarlık arazinın epsınt: ey· retmeni Vahide Birkanm maaşı 
lülda ınutlaka tohumları yetişt!ril · Maarif Vekilliği tehlığler dergi-

w"ış olwa'· la· ı.ıwdır. Akui tahdirdc sinde çıkocıığ ı bölgenıiL Bc:deıı 20 liıadıın 25 liraya arhnlmıştır • 
lf. "' ı ' td · ı Bu husustaki emir viliyde gel-

Gerek Seyhan ve gerekse 
Ceyhan ı ehıi .in geçtiği şehir, kasa 
ba ve köylerimizde sık sık botul 
ma vak'aların :n !dutu malumdur. 
'Nitehim Evvelki güııöe Ceyhao
da b ir boğulma vak'ası olmuştur. 
Bu vaziyet Valimiz Akif lyidota
nın naı.ar <likkkatini celp etmiı; 

ve valimiz dün köylere, kazalara 
bit tamim yapılması, mahalli leş· 

kilatııı nehir sularında yıkanacak 

gençlerle alakadar olması ve a 
zaların önüne geı,:i l ıııesi hususun

da a lakadar daire şeflerine tali

mat Vt'.rnıişli r. 

İdhalatçı birlikleri 
l le) eti Ve kit ece kaLu l uluıııın 

bi r kııroıa gö r(' serma~· eler i ııin 

ııı:ıf ıııdan f:.ı:dasile dcvlatin veya 
devlet teşekkül ve müc:sımıeleri n 

in iştirak ettiği sınai müesse11e· 
!erden münhasıran kendi iııtıhsal · 
lerı için nıuklaLİ iptidai nrndde 
ve işletme maltamesi ithal eden· 
ler bu gibi mcvad<lı g-etirebilmc:k 
için teşk ıl olunan ithalatçı bir
liklerine girıneğe mecbur olmı
yacaklardır. 

Kağıt Beyannameleri 
Ankara: 16 (Radyo Gazeteel)
Bir karara iÖre, ellerinde katlt 
bulunan bütün vatandaşlar beş 

gün içinde mahalli hilkumeh:: bil
dirmeğe mecbur tutulmu~lardır. 

Bir yıllık hububat 
ihtiyaçı Çiftçimiz 

elinde bırakılacak 
(8111 1 inci sı7/ada) 

t'k i ın yılıtıda tulıunıJuk tedaı ıki 
için utun boylu muamelelc:rdl.'tı 

kurtotmuş, keı.a yı-rıılik ve yemtk• 
lilır. iht iyacını da her an kılcı inde 
bıılundu rmuş <Jlacaldır. 

Valimizin bl.'Ş on gün 110111 a 

ı 
bir kaç gün için Arıkaraya git . 
melcri muhtemeldir . 

AÇIK TE$ EKKÜR 

Yavrumuzu kaylıedi.şiın izden 
dolayı duyduğumuı. dt:tin acıya 

iıtirak ~den doı.tlarırnıza " Tür le . 
sözü .. vaaıtasilc trşekkürlerimiıi 

ıunanı . 

Bur~daki "vaktinde tolıuın ye· 
tiştirilirse .. ,, Söı.ü rasgele söylen · 
wiş değildir Devlet işletmelerine 
tolıuuı verıne.k için bugün tutbik 
edilen usu1e göre tohomun vak · 
tinde yetişmesinden ı:iyııde yetiş 

memesi ilıtimali ~ardır Bu h • k 
dirde ziraat işletıı.;eleriniıı kombi 
ualıır vası1 asile Gölcuk, Ak<Jaray 
ve Aramat sahalarında kırk l>eş 

Jakıır arazinin işlenmiş olması 

Loşa gidecektir. Bu yolda sarfe ı 
dilen emekler ve paralar tama 
nıeıı heder olmasa bile kıymetini 
yüzde seksen kaybedecektir. Zira 
tohum vaktinde yetişmez de eylül 

1 

içinde toprağa atılın~~· ~ecikirse 

Lütün eweklt'rİıı Loş1t gitUJeıiuden Teı biyr!Iİ Müdüılüğüne ' ' ıı ı . miştir. 

j.k~o.rk•u•l•u~r-· .................... -. ...... ....,.".1i•şt i•r•.ıliıliiiıillıılliiiiliiiıiıiiiılliiiiiıMıil_.ıiıılilli ... ..,İıııiııııı .. lllil ................ ııiiiiıi• .. ..,.liliil .. ...,,.., ... .-ıiiııi ... ıilll~ ..... -. ........... . 

Adana iş Bıınltaaı Mü
dür Ü ŞevL:et Subaşı ve 

tşı Mclılıa Subaşı 

o nisbette inb .. t kabılıyetı azallr. 
O nisbet' e mahsul az olur. 

Devlet işletmesine tohum gön· 
dnmekte bugün tatbik edilen 
usul şudur: Köylü mahsulünü İp· 
lida toprak mahsulleri oFisi mer 

ez.ine getiriyor. Burada tohuwluk 
le yemeklik hububat birbirine 
"arışıyor. Köylü tabiriyle kırkan r 
ar oluyor. Ondan sonra tohum· 
uk ayrılarak devlet işletllleleriııe 

e muhtaç köylülere veriliyor. Bu 
ıı;u•üıı en u:. ühıın mahzuru tohu 
u ihtiyaç yerlerine yetiştirUlekte 

eciktirm . sidir. 

r 

Vaziyeti daha iyi aydıulatwak 
in Lir misal verelim: 

Mesela lSultanlıan) köyü buğ · 
Byıuı ancak ağustos sonlarında 
ksıırcıydnki ofis uıerkeziue ~ ötü 
cektir. Aluuray ofisi Luğdııyları 

lacak: ısoııra dl'vlet işldweluine 
•sliw edecektir. HulLuld Niide· 
ksnrıty J~ulet i7h: tıııl'sİ (Sultan 
lllll ) a~ ( Alu1tray ) 81lill1Uda 
,I._. uıh biı we vltiJeJi, . Buuun 

teldf' , oda komşusu idik . Ya-

oııakları, allığı umursamıyacak 
kadar canlı, renkli; dudakları 

kan kırmızı, tallı nakışlı, korkak 
tavırlı, herrıen heınen hiç örselen
ıncm iş taze bir :kadındı. 

Sofada karşılaştığımız zaman, 
selanııına, sıcak bir gülümseme 
ile mukabele ediyordu. 

Bir hafta geçmiş, ahöaplığı · 
nıız, bu sıcak gülüınsemedf'n ileri 
gidememişti. Kinıdi'ı' Niçin buraya 
gelıniştı 'I 

Bilmiyordıım.. Hatta, ismini 
bile! Ara bulma k hususunda yaıa 

dılışlarının cl5nıııı gös teren gar 
sonların imalı ytlı-sıklıklaııııdan is
tifade etınf'~İ de hatırıma getir 
rniyon..lum. 

Sesleri sağırlaşlırmıyan ince 
duvarlar, odalardaki fısıltıları t)ile 
ifşa edectk kadar geveze ve say
gısızdı . Ona, ptk yakın olcfoğum 

halde ismini, hü viyetini bılmemck, 
beni, ~arip bir lıaı içinde bırakı 
yordu. 

Bu meçhuliyel havasını boz
mamak, da~ıtmamak için de, me· 
rak, lecescıüs danııularıının leline 

Bir Küçük Hikaye 

Oda Komşum 
Yazan Mahmud Yesari 

basmıyordum. 

Hen, g r.ç y:ıt ı p geç kalktı~ım 
· için, onıı rı iti ya tldtının pek farkına 
varamamıştım . Sabahları uyku a 
rası duyduğum se.,lerden erkenci 
olduğunu anlıyordum. Ben, akşa
ma doğru, ancak toparlanabilip 
sokağa ç•karken o, otele dönü 
yordu. 

Pt'.K37. gü:ümsiyordu . Hele son 

günlerde , ne~'cli, sürrkli bir kalı· 
kaha~ıoı duymamı~tım . Bir akşaın, 
unulhığum bir şeyi almak için o
tele dönmüştüm . .Sofada kalabalık 
vardı . Merdiverıleti çıkaı ken kula
~ıma çaı parı, dik, titrek, hf'yr.can
lı stsle-r, hen görüııdüküm ıaman 
kesilivermişti . Sofada, lıadise an' 
laıınıı mahsus, ağır, ~zki, sıkııılılı 

bir süküt başlamıştı . 

Otel sahibi, başınL eğmiş, 
gözleri halırıın resı.~mlerioade, kaş 
ları çatık, masi)·oın kenarında a 
yakta duruyo•,du. Genç lfad,n, O · 

nııo karşı.~ma oturmuş, parmakla
' ı titreye litreye et~ğinin pııstala-

. ı ıoı kıvırıp düzeltiyordu. 

Kadın garson, erl<~k garso-
nun yanında, 

sız bir alay 

bakıyordu. 

gözlerinin içi inıaf

ışığiyle paılayarak 

Hayatın111n bir lusml olsun, 

ote llerde gtçti ise,. bu gibi ti yat · 

ro sahnelerini and lın mae1zarala-
• rın ne man;o, ifadr.- ~ttikleyiııi bilir-

siniz : 

Tsksil ~ıtı.'ltant gelmiş\ i! 

Odama girdim ve kafam <> 
kadar karışmıştı ki , otele niçin 
döndüğümü hatırlayamıyordum. 

Ertesi gün ve gece, yanımda
ki odada çıl çıRmadı .. Genç kadı 
nın oteli terkettiğini sandım. 

Kaç gün soııra idi, btlmiyo

rum; genç kadına sofada rastla· 

maz mıyım? 

Saşırmışım ! O, her zamanki 
gibi de~il, yorgun, .hasla hasta 
güldü Bu gülüşte, talie, kadere, 
diş gösteren, diş bileyen. hınç 

vardı. 

Odama glrt'cektiın. O. eliyle 
sofadaki koltuklardan biriııi iÖS· 

tcrdı: 
_ Lütren olurınaı. mısınız? 

Cevap vermeden oturdum .... 

O, hayatla mficadeleye karar 

vermiş insanların sakin vakariyle 

yanamdakı koltuta oturmuştu. Yü 

7 üme 07.un uzun lfaklı: 
_ Teşekkiir ederim: 

Sen, daha alıklaşmı~tıın . Acı 
.ıcı gülüm~cdi : 

- Otelde , benimle tne-igul 

l(~İ•I S UocU 1&1rada) 

=., VE 

Boyanma 
Ya.zan : Samih Tiryakioilu 

Peçele.nenin bir başka türtü,ü de 
vardır ki bunu harp zamanında 
olduğu kadar ıulh zamanında 

da birçok kadınlar başariylc tat
bik ederler. Bu türlü peçelemeden 
maksat çirkinlikleri güı.ellik gibi 
gö. fermek, fersiz gözleri derin ba· 
kıştı yapmak, solgı1n yanakları, 
dudakları taze birer rneyva haline 
sokmak, kırlaşmağa yüz ıutmuş 
saçları göz alıcı renklt:re boyamak 
tır ki, bunun adına da ıııa1<yııj di· 
yorlar. 

Fıkra meşhurdur: 

Ec;ki devirlerde bir Maarif Na
~ırı, mektebin birisiııi tdıişe gitrni~. 

Ansmıı sınıflardan birinin kapısını 
açıp içeriye gi rmiş. Talebeler, baş
larıııda hocalar, kara • tahtanın ö
nünde ııkraşıp duruyorl a rmış. Na· 
zır öksiirerek k endisinin geldiğini 
haber Vt"rip yerden lemennal<ıra 
şöyle sinek kovar gibi, ınÜ'itağni 
bir cevap verdikten sorıru talebe 
leri göstererek sormuş: 

- Ne yapıyorlar bunlaı'? 

- Haşa huzuı unuıdan Eşek 
' davasını ~hallelıııeğe uğı ıtşıyoılar 

deııdimiz .. . 

- Süphanallah ... 
luğumda da boyuna 
hal için u~raşılırdı ... 
hallolunmamış ... 

Benim çocuk
bu davayı 

Demek hala 

Onun gibi, kadın ınecmualaıın
da sık sık o rtaya atılan bir mese· 
le ile şutlur: Kadınlar boyanmalı 
mı, boyanmamalı mı? Bu suctlc 
hemen naima "boyanmalı!,. ccva· 
bı verilir ve sonra da kusurları 
peçelcmenin sırları uzun uıhdıya 
sa}tlıp dökülür .. 

T0RK/Yt: Radyosu 
ANKAl<A l<adynsu 

Çarçaınba - 17.6.1941 
7.30 Program v~ memleket aat 

ayarı 

7.33 Müıilt Radyo Salon Or-
kestrası . ( Violonist Necip 

Aşkın). 

7.45 Ajaııı l laberleı i 

8 00 • Müzik : Radyo Salon Oı • 

kestrası Prog-raının Deva· 

mı. 

8 .15/ 

8.30 

12.30 

_233 

12.45 
13.00/ 
21.33 

Evin eaati 

Proıııanı ve Memleket saat 

Ayan 

Müzik : Berııber Şarkılar. 

Ajanı Haberleri. 

Müzik : Karışık Şarkı ve 
Türküln. 

18.00 Program ve Mcınlelı.et saat 
Ayarı 

18.03 Müzik : Radyo Dans Or
kestrası). 

18.45 Müzik : ince Saz Fash 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajanı Haberleri 

19.45 Seıbest 10 Dakika. 

19.55 Müzik : Şehnaz Makamlar

dan Şarkılar. 

20.15 Radyo Gazetesi 
20.45 Milıik : Bir Marş öQ'reni · 

yoruı.. Haftanın Marşı . 

21.00 Ziraat Takvimi. 
21.10 Müzik : Şarkı ve Türküler. 

21.30 Konuşma (Av ve Spora 

21.45 

22.30 

22.45/ 
22.50 

Dair). 

Müzik Riyaseticunılıur. 
Bandosu. (Şef : İ!ııan Kün 
çer). 

Mcmleltd Sut A} 1111 ve 
Ajans habeılt:ri 

Yarınki ve 

Kap:ını; 



17 Haziran 1942 

~uuns a.vyadaki 
isyan hareketi 

Ankara : 16 [Radyo Gazetesi]· 
Siylenditine göre, Yugoslavya · 
deki isyanı idare eden General 
Mihailoviç Aroavutlu~taki milli· 
yetperverlerle irtibat temin et· 
mittir. 

Barışa yaklaşırkeıı 

Vedat Nedim TÔR 

E 
rgeç "avuşacağınuz bRnf dün· 
yası için şi mdidt"n Ön·ıleyiıl~r 

de tıuıunmak e~,.r doğru is .. 
biıe Öyle geliyor ki, güı.cl sanat 
ve "ültür İfleri İn.sarılık ha} atında 
umulmadık ve görülmedik bir öl· 
çüde yer u.ltıcaktır . Acının, açlı 

tın, korkunoıı, ö:ümün cehennem· 
lerindt:ıı kurtulan ' ıısaıı, büyük 
avunma ilıtiyııcıoı aııoak Güul'in 
ceıınc.-tinc ıığınarıık gidc:rchilecck
lir . Ve: milletler, bu ihtiyacı do 
) urma yolunda yapabil~celder i 
yardım ııiıbetinde insanlık dünyası 

~inde de~er ve feref kaıanacak
lardır. 

Makiııalar, ki kendilerini icat 
edc.-n ve seriler halinde yepaıı 

, "lnaan"a babalarına silah çeken 
hayırıı:ı evlatlar gibi, Çt'vrildi ve 
onun çocuklarını öldürdü, ve on· 
un en ıüıel eserlerini yakıp 
y1ktı, terbiyeli sirk ha}'vanları gibi 
a-eme vurulunca ve uyıallaştırılın
ca, ve artık insana karşı değil, 

insan için, inıırnın daha kolay. 
daha rahat bir hayat sürmesi 
için çalıfan hizmetçiler haline 
ıtctirilirıce - ki sürekli bir barııın 
ıtcmel farlı ancak budur- o vakit 
tabiatın ve maddedin boyundur· 
u~ı.ından kurtulan insan_. daha 
yüksek, daha ferah ve aydın bir 
ruh alemine ıöılerini 11çabilc:cck
tir. 

Geçeıı savaş aoııurıda da hu, 
böyle olmuıtu. Fakat geçen sııvaf 
•onunda, insanlık ölçüıünde bir 
Larış kurulaınadıtı, ıadece geçici 
bir ''mütareke" ~apılabildiğ'i için 
bir türlü hallolunamıyan çapraşık, 
karanlık millet ve cemiyet dava
ları: içinde bunalan insan, daldıtı 
tüıel sanatlar !leminde de he· 
ıeyanlara kapıldı: 1918 · den 
1939 • a kadar bir nevi güzel 
•anatl1r karnavalı yaıadık. 

Halbuki bu •avaıtan ıonra, 
eter umulan ıerçek barıı dünyası 
kurulabilirse, o vakit altın bir 
Deoklaıik çatın dotacat•P• inen
•} oru~. 

Gördütü kanlı rüya içinde 
hafakanlar ıeçircn insan, neokla · 
aik ıüıelin sakin ve muvazeneli 
denizinde ıinirlerini ve acılarını 

Y•tıftıracaktır. 

AFRIKA'DA 
( ... tarafı Biriacıide) 

Dört gün ıüren fiddetli H· 

"•flardın ıonı a, dün alııam olur 
iten müttefikler hail Akroma böl
ıeıini tutmakta idi . imanlar 
Tobruk dış hattının 34 kilometre 
Cenubunda bir mtvki olan El'a· 
liem'in dofusundan g~ri püskür-
Glmlttür. 

Kahire : 16 ( a. a. ) - Lib· 
Yadaki av .. çok f :ddetlidir . V c 
iki tarafın kayıpları çok ağırdır . 
Müttefikler dün ıcceye !tadar bili 
Akroma bölıuini ellerinde tut
lhakta idi . 

HllKEVi REISUGiNDf N: 
Halk dersant-leri ve kurs· 

lar komitemizde açık bulunan 
bir azalak için 23/6/942 inci Sa
lı günü saat (16)da Halkevin
de seçim yapılacağından bu şu· 1 

beye kayıtlı bulunan azalarm 
<> gün Halkevinde haz.r bulun· 
ınalan. 14255 

AKDENIZDFBI 
DINIZBABBI 

TORKSOZO 

··············· ı lran isyanı 
Ankara: 16 (Radyo Gezete•l)
lrandaki isyanlar kan dökülmrden 
hutınlmak isteniyor. ............. 

Japonlar 
Sibirya'ya 

saldıracakmış 
Çunking: 16 ( A. A.) - Man· 

çuryada tahşid edilen Jadonların 

pek yakında Sibiryaya taarruz 

etmeleri beklenmektedir. 

İtalyan haberine 
ğöre bazı İngiliz 
gemileri batmış 

Ankara: 16 (Radyo gazetesl)
Bir italyao tebliğine röre, Sar · 
dunya ile Tunus araaand11 iki müt· 
tefik kafilesine ltalyaular hücum 
etmiş ve iki lnovezör, bir muh 
rip, dört ticaret gem"ıi batırılmış 
ve bir uçak gemisiyle bazı gemi· 
ler bomba isabetleri almıştır. Ro 
m11 radyosu bu muharebeyi harbin 
en büyü.c muhıtrebeıııi olımtk tav· 
ıif etmektedir 

Sovyet cephesi 
1 ( Başı 1 iaci sayfada ) 

rak vahşi naralar atarak saldır · 
maktadır. Alman tayyareleri çok 
Aiddetli bombardımanla bu taar· 
ruzu hazırlamıştı. Sovyet bahriye 
piyadesi bu taarruza kartı koy· 
ınutlar ve witraly dz v.: h11v1111 top· 
larıuın ateşiyle Rumenleri ağır k11· 
} ıplara uflratwışlardır. 

Bir Küçük Hikaye 

ODA KOMŞUM 
-1-foştaıııfı lk i ıı<'i dı:-

olııııyaıı trk kişi, si1sini1.. Bunu 
ba~ka manaya ıılmayııı. Bd"i. be

nim lıakkımda, en iyi tlü~ünen siz· 
siniz. 

Eminim ki ismimi bile bilmi· 
yorsunuz. Sizi, bana kur elınck· 
ten, öbürleri gibi hayalımı ince
ye araştırmaktan kim ve ne mene· 
de bilirdi? 

Bir kadın, bir erkekin bakışla
rındaki manayi anlamaz sanmayın ... 
Bana karşı gösterdiğiniz, alaka ve 
bilhassa hürmetten dolayı size te
şekkür ediyor um . 

Durdu, yalvarır gibi boynunu 
büktü : 

- icni dinlemek ister misi· 
niz? Felaketimin hikayesi uzun 
değil.. Madem ki şimdiye kadar 
merak etmediniz gene de ismimi, 

ailemi litan sormayınız. Şunu söy
leyeyim ki, ben, temiz aileden ııa· 
muslu bir kadınım .. 

Kuru kuru tüldü : 
Daha doQ'ruıu "idiml,, Bakı· 

nı:ı, bunu nasıl utanmadan, kızar· 
m11dan itiraf ediyorum.. Bundan 
on bef, yirmi gün avvcl, ıiz de 
kısmen şahit olmuştunuz .. 

Otelci, beni çatırdı: Parc1l 
dedi .. Buraya bir miras meselesi 
için ıelmiıtim. Ölen )ipcamtları 
kalan bir iki dükkan var, onları 

satıp dönecektim. Alıcı çıkmadı. 
Dotrusunu isterseniz, yok paha· 
ıına kapatmak iıtiyorlar . Cebim· 
de yol parasıyle ancak bir kaç 
ıGnlü" harçhtım vardı. Otelin 
ilk baftabfını verdim. Lokantada 
yiyordum. Dönüş vapur parasını 

iııtcr istemez tükettim . 

Dükk!nı alacak olan adam
dan avans aldım, otelin ikinci 
haftalı~ını ödedim. Lokantanında 
borcu kabarıyordu. Tekrar avans 
almak için bana, bir senet imıa 
ettirdiler, Üçüncü miiracaatımda 
bir alaca2'ım kalmadı~ını söyle
diler. Artık bana takrir veı mek 
kalıyordu. 

Otelci; paral diye uılıyordu .. 
iki elim böQ'rüm<:le kalmıştım. O· 
telci de ne yopıın ? O da haklıl 
Sizin odanın yanındaki odayı 

bırakıp tavan arl\sındıki hizmetçi 
odalarından birine cşyaıQı koydum. 

fakat, borcum duruyor. Gün 

geçtikçe de kabarıyor. Satacak. 

cfyam yokl Terzilik ederek haya· 
tımı kazanıyordum. Burada kim· 
seteri tanımıyordum. Vapur pa 
ram yok ki kaçayım! 8.iraı: aüı.el 
sayılırım; hiımetçilik etme" ıçın 

bunun bir kusur oldu~unu bili· 
yorum. Kimden v11pur para11 i• 
terimi Kendim kazanma~a mec· 
burum. Amma naııl? il, bunu 
dinler mi? Nasıl olursa olsunl E
vet, kazanmaQ'a mecburum. Çünkü 
otele olan borcumu ödeyeceğim 1 
Çünkü otelin işlemekte olan kira· 
sını ödeyece~iml Çünkü karnımı 

doyuraca2'ıml Çünkü vapur parası 

toplıyac11Q'ıml. 

Mahmut YESARi 

gazetesinin Kırımdaki muhabiri 
yazıyor: 

Sivastopol muh11rcbesiuiu şid · 
deti dün gündüz ve Lu gece daha 
2iyade arluııştır. 

Alwım kuıuıuıdımlığı LirçoK-u 
lı fka cef)hc:lerden gdc>ıı yeu i ve> 
çok önemli ihtiyatlar ilt":rİ ııür· 
wüştılr. 

Sovyet filosunun büyük bir
ı ildt-:rİ dün illı defa olarak wuha 

rebeye iştirak etmiş ve 11tır top · 
Jariyle düşman wevı.ileriııi Low · 
La lanmıştır. 

Moskova : 16 (a.a) - Tas 
aj11m111111 Sivastopol cephesinden 
akşam gelen bir telgrafta deuili· 
yor ki: 

18 İnci Rumen tüıueninin as · 
kerleri bellerine kadu çı)'IAlc ola· 

Stokholın, 16 (a.s .)- R"ut~ı 
ajıuısıoın lıu~uısi ınuhalıiı i bildiı İ· 
yor: 

Yarım milyon kadar askerin 
9 gün 9 gec~ devamlı olara" de · 
vam eden şic.Jtletli savaşlaı ırıdan 
sonra alınanlar Sivaatopol'un dıı 
müdafaa kuşağmın küçük bir lr~
ıimine girmiye muvaffak olmuf· 
lardır. Bu kesimin nerui olduğu 
bildirilmiyorıa da ruslar mukave· 
metin devam etti~ini bildirdikle· 
rine l)akılınıa bunuıı hayati ehem· 
miyette olnııtdı~ına hükmetmek 
liııındır. 

ilan 
Malatya Bez ve İplik Fabrikaları T. A. Ş. 

Adana Mensucat Fabrikası Müdüriyetinden: 
4 - Haziranda satışını bildirdiğimiz aşağıda cins ve mik-

tarı yazılı mallar l 9. Haziran. 942 gününe tehir edilmiştir. 
1 - Mahzen tozu 5200 Kilo Tahminen 
2 - Yatlı kirli meydan 29852 ,. ,, 
4 - Hurdabalya bezi 9100 ,, ,. 

Açık arttırma suretiyle 19. Haziran. 942 gunü saat 16 da 
şartnamesinde münderic hususat dairesinde Fabrikada satılacak· 
tır. 4-8-11 15-17 14210 - -----------------------------

SEYHAN ORMAN ÇEViRSE M000Rl060NOEH : 
Orman Emvali Satış İlanı 

Mikdarı . ·Beher metre. mikibının 
Cinsi Hacını Muhammen vahit fiyatı 

M3/ 03/ Ster Kilo Lira Kuruş 

Çam 326 000 4 90 

1 - Seyhan Vilayetinin Feke kazas1 dahilinde Sarıpınar 
Devlet ormanından 326 M3. Devrik Çam kerestelik satışa çı· 
karılmıştır. 

2 - Satış 29-6-1942 günü saat onda Seyhan Orman 
Çevirge Müdürlüğü dairesinde arttırma ile yapılacaktır. 

3 - Beher metre mikabının muhammen fiyatı 4 Lira 90 
kuruştur. 

4 - Şartname ve mukavelenam~ projeleri Seyhan Orman 
Çevirge Müdürlüğünden, Feke Orman Bölge Şefliğinden Ankara 
Orman Umum Müdürlütünden alınır. 

5 - Muvakkat teminat 119 Lira 81 kuruştur. 
6 - Satış umumidir, 
7 - Orman lJ-6-942 gününden itibaren 15 gün müd-

detle satışa çıkarılmıştır. 
8- Orman bir sene müddetle verilecek ve bedeli dört tak· 

sitte ödenecektir. 
9 - Taliplerin tic ret odası vesikalariyle birlikte belli edi

len gün ve saatta ihale komisyonuna müracaatları (Bu vesika 
köylülerden istenmez). 

10 - Bilumum mesarif müşteriye aittir. 
t 3-17-20-2:i 14251 ____ ..._ ____________ ~~------------------------------

YillYET DAİMİ ENCOMEIİNDEN: 
Osmaniye, Memleket hastanesinin 1942 yılı erzak ihtiyacı 

açık eksiltmeye konulmak suretile 2;7/942 perşembe günü 
saat 10 da vilayet daimi encümeninde ihale edileceğinden 
isteklilerin müracaat etmeleri ilin olunur. 14266 

16-20-24-28 
___________________________ ...;......;...;,._ ______ __ 

SEYHAN YilAYETİ DAİMi ENCOMENINOEH · 
Adana Memleket Hastanesi ihtiyacı Gazsaf ve pamuksaf 

için evvelce tayin ve ilan olunan vakitte istekliıi çıkmadığından 
Eksiltme 25.6.942 perşembe gününe bırakılmıştır. 

isteklilerin ayni günde aaat IO da ~ncümeııimize muracaat· 
lan ilin olunur. 14265 

3 Sayfa 

.......................... • • SEYHAl\J PARKINDA 
4 

9BU GIECE .. 

SAZ 
VE 

1 ·VARYETEı 1 Hergece saat 19 dan 22 ye kadar SAZ • 

L.saat 22 de VARYETE başlar. 17·26 

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

ADANA BiÇKİ VURDU 
unı& TOMDKAN 

14 Haziran dan 19 Hazirana kadar devam edece-k 
oları senelik sergimiz Halkevinde herkese açıkdır. 

Saat 9 <lan 12 ye ve 14 den 18 ze kadar 

13-14-16 - 17 - 18 14240 

. 
• . • • . • . . 

t-·-·-·-·- · -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ 

Çamlar Oteli 
• AÇILDI ı • • ı İskenderun Soğukoluk Yaylasının Çaın· ı 

! lar oteli bütün konforiyle yeni bir idare 
altında açılmıştır. Müdüriyetin gelecek 
müşterilerin esbabı istirahatını temin içinO 
hiç bir fedekarhktan kaçınmadığını bir 

siniz. 3-15 14248 

++++++++++++o+++++++++ 
Adana Pamuk Tarım Satış 

Kooperatifinden ; 

(Toplantıya Davet) 
Kooperatifimizin 1941142 ikinci hesap yılma ait nomal 

Genel kurul toplantısı : 1/Temmuz 1942 çarşamba günü 
saat 14 de Adana HalkeviRde yapılaoaimdan işbu ilan tari
hinde Kooperatifimizde kayıtlı bulunan Sayın ortaklarımızın 
mezkur gün ve saatte toplantı yerinde behemhal hazır bulun· 
malarını ehemmiyetle rica ederiz . 

RUZNAME 
1- Yönetim ve Kontrol Kurulları raporlarının okunması 

ve kabulü. 
2- Bilanço ve fiat farkı hesabının kabul ve tasdiki ile 

Yönetim ve kontrol kurulları Üyelerinin ibrası. 
3- Yönetim kurulu üyelerinden müddetleri biten iki 

üyenin yerine yeniden iki üye ve Anamukavelenamenin 27 inci 
maddesi mucibince ayrıca iki yedek üye seçilmesi . 

4- Ana Mukavelenamenin 39 uncu maddesi mucibince 
iki kotnrol seçilmesi. 

5- Eksperleri seçmek, işten el çektirmek, Yön~tim ve 
kontrol kurullan üyelerine verilecek ücret, Hakkı Huzur ve 
Kooperatifimiz Bütçe ve kadrolannın tanzimi ve Yüksek tica· 
ret Vekaletinin tasvibinden geçirildikten sonra tatbiki husu .. 
sunda Yönetim kuruluna selahiyet verilmesi • 

6- Yeni sene iş Siyasasının kanun, Ana mnkavelename 
ve teşekkül maksatlarına uygun olarak hazırlanmasının Yöne· 
tim kuruluna tevdii. 

7 - Kapital taahhütlerinin diğer ltooperatiflerle yeknasak· 
liği temin ve taahhütlerini tezyit maksadile her ne cin.sten 
olursa olsun 100 kilo Mahliç pamuk için bir pay taahhüt edil· 
mesi. 

8- Taş1tsız mal almak ve yaptırmak i9İn Yönetim kuru· 
luna selihiyet verilmesi . 

9- 942;943 yılı için Birlik genel kuruluna iştirak edecek 
mümessillerin seçilmesi . 

10- Ana mukavelenamenin 65 inci maddt.-si mucibine~ 
üçhaKem seçilmesi. 16-17-18 14263 
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Sayfa 4 TORKSôZO 

- -- -- --
B o R SA 

•• ••••••• . ........................... . • • 
• • • 
• 
• • • 
• • • • 
• • • • 

•• •• •• 
TU K·SOZU 

Gazete ve Matbaası 

Türksözü 
Gazetesi 

OKUYUCUlARINA OÜNYANIH HER TARA

flNOA VUKU BUlAH HAOİSElERİ GÜNÜ 60-
NÜNE VERİR. TÜRKSÖZONO TAKİP EDİHİZ . 

Kitap, mecmua, çek, bilet, afiş, 
plAn, harita, bilumum matbaa 
işlerini Tilrklyede mevcut mat
baalara rekabet eder derecede 

• tab ve sttratıe elden çıkarır. 

Türksözü 
Matbaası 

• 
• Türksözü Cilt Kısmı 

• • • 
1 
1 • 1 • • • • • • • • • • • • • : • • • • • • • • • • 

PAMUK - HUBUBAT 
16 . 5 • 1941 

·- -

KiLO FIATI 
CiNSi En aı j En çokl 

- - K. S. K. S. ! 
-~-

Koza ı 00.00 1 00,00 
Klevland Ç. 00,00 
Klevland 1 00,0(P 00,00 
Klevland il -00,00 00,00 1 

M. Parlağı 00,00 00,00 
P. Temizi 00,00 00,00 

• Kapımalı 
Y. Çiğidi 00,00 
K. Çiğidi 0,00 1 

Susam 0,00 
-BÜğ-day yerli 00,0 0,00 i 

· Arpa 0,00 0,00 : 
Yulaf -o.oo- ı o,oo 1 . - -

----- -
Serb,.ı Döviz Kurları 

DOLAR 
Alış 129.20 

' Satış 132.20 
lr STERLiN 

liholôt bedP.lleri (mal',.. 776 ; 
deli ) primli sah~ 1 
Türkiyl!den"c;ıönderllen nov· 749 
lun bedelleri 
ihraç f'dilen mal bedelleri 728 

!I olarak gelen Dövizlerin alış 
1 

kuru 
Yordun V\' 't)yyohluro ve· 7'18 

saire için cıelen J6vlı:lerın 
1 alı$ ~uru 

Primsiz ıatı, ( Tolı•ll mas· !>24 

ratlurı ve5uire ) 
520 :1 Pr im•İz olıı Kuru 

- --
- - -: 

: SAGLAM, TEMİZ. ZARif CiLT iŞlERİNİZİ ANCAK TÜRKSôZO 1 
: MÜCELLİTHANESİNO[ YAPTIRABİLİRSiNiZ I 

Umumi Nr-şriyat Müdürü: 

• • MACITGÜÇLÜ 

• ········~·~······· .. ·~~················· ~B-as_ılJ_ığ_ı_Ye_r:_~_u_rk_•_az_ü_M_ıb_. 

• 
T. iş Bankası 
l.Oçük tasarruf besapları 

1942 ikramiye pllnı 
KfŞIDELER : 2 Şubat, 4 ılla>•ı•, 3 Ağuıtos, 

2 lkinciteırin tarihlerinde y ıpılır 

1942. ikramiyeleri 

Adl•t woo Liralık 2,000 Liııs 

) .. 1000 .. 3,000 .. 
2 .. 7SO .. 1,500 
3 500 - J,500 .. .. .. 
ıo 250 .. 2,500 

40 .. 100 .. 4,000 
" 

50 .. 50 .. 2,500 ., 
200 25 .. 5,000 
200 .. 1( .. = 2,000 

Türkiye I• Bankasma para yahrmakla yatmz 
para blrl:ıtlrml• ve fel:z almı" olma:ı, ayni 
Zömauda talllrdzl de deneınlf olurııunuz 

TORKİYE CUMHURİY(Tİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Se1 maye•İ : !00.000.000 Türk l.ira•• 

Şube ve ajans adedi : 26S 

• 
7.ira1 ve ticari her nevi ban1'a muamddeı 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraaı Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hes:ıı;.·lar.na en 
11 r 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşağ'ıdnki plana i'Ör~ ikr:ınıiye da~ılılacaktır 

1 

4 
4 

40 
100 
120 

Adet 

• 

" . .. 
.. 

1000 
500 
250 
100 

50 
40 

Liralık 4000 Lira 

• 2000 
" 

" 1000 .. 
4000 

" 
" 5000 

" .. 4800 
" 

160 20 " 3200 .. 

D1KKA T : Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıkbğı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - EylUl, 11 Birincikanun, 
Mart ve 1 1 H tt.İrrııı t t rihleriııde çekilecektir. . 

:················ .. ·······ı • .kk • i azarı ı a e 1 
• Ceyban iktisadı Milli Teavln Alım ve 1 
:satım Ortaklıtı Kooperatll Şlrketlndene 
1 Senelerdeıiberi faaliyetini durdurmuş i 
: olan İktisadı Milli Teavün Alım ve Satım e 
e Ortaklığı Kooperatif Şirketi bu kere ye- i 1 niden Ceyhanda faaliyete başlamıştır. Her 
: nevi uıanifatura ve kantariye ınallarını ve ı 
e eşyalarını devletin tayin eylediği muayyen 
• kar ınukabilinde perakende olarak satışa: 
: başlamıştır. Sayın halkımızın Şirketin Sa· • 
: tış mağazasına uğraınaları kendi n1enfaat· 1 
• leri icabıdır. 26- 26 14082 e : ••••••••••••••••••••••••• : 

...... i 

·NE VRO ZIN 
J B8Hln aQrııarın panzehiridir 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz · 
BiR TEK KAIE 

NEVROZiN 
fo muannid BAŞ ve DIŞ akrıla
rını süratle izaleye kafidir. Ro
natiıma evcaı, ıinir mafsal ve 
ı dele ıstırapları NEVROZlN'le 

tcda\i edilir, Müeuir ilaç : 

N F. V R O Z 1 N' dir. 

1 NEVROZiNi TERCİH EDİNİZ 
·,------------------..-...----------......... --........ _--

1 icabında günde 3 lıafe alınabili~ 

t 7 Haziran 1942 

•aax•x•a=••:KXK'S:Jl'.XZKX~--a:a: ... , 

= N E Z L E ~ 
M .. . · Kırıklık,Baş, ~ 
~ ' ·Diş ve adete :ı 
~ ağrıları :; 
N F.n seri ve en kati ,e. f11 

jf kilde yalnız kaşe n' 

: GRIPIN :! 
" w n ile geçer w 
M -tavaların ı.erinlediai bu Al 
M iÜnlerde alacatınız ilk _, 

tedl>ir evİ•ıizJe biı br CR&P.N bulunduruı:ık olmalıdır. 

Kitlbi bozmadan, mide ve böbrekleri 
yormadan ıstırapları dindirir. 

1.uıuınunJ.i )!İimJc: '.l :ıdet slınır. T:.ıklitlc:riııd~n s:ıkınınıı 

her yerde pullu kutul:ırııu ı~rarll isteyiniı. 

-------------------
M:xu-ıar::az:x~uuuxuuuw=sz=zsM 

= DOKTOR 1 
:Muza/ fer Lokman" 
; B~rgOa bastaıarıaı maayeaelıa· I 
l '!:!!!1!!!!!'!!:!=:~.) 

i 1 an 
Ceyhan Belediye Reisliğinden : 

Şimdilik ayda 50 lira ücretli Ceyhan belediyesinin itfaiye. 
makinestliği münhal olduğundan ehliyeti haiz olanların cvra~' 
müsbitderile birlikte bir haftaya kadar Ceyhan Bolt'diye riy'' 
s~tine müracaatları ilan olunur . 16-18 - 21 14264 


