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Parti &rapa 
Ankara: ta (TUrksözU 

Muhabirinden) - Cum9'url· 
Jet Halk Partisi Mecll• Oru· 
Pu Umumi Heyeti bugUn ••· 
•t onda toplanma,, muhtelif 
lll•••leler Uzerlnde konu•· 
lllalar olmu,tur. 

~ovyet cephesi 

Maksim Gorki 
istihkamları 
işgal edilmiş 
ııwaıtopoı•aa 
llapılarıada 

Ankara: 18 [Radyo Ga&etesl]
Verilen haberlere göre, Sivaslo· 
pol limanı methaline 3 kilometre 
lllt'&afedeki Makıim Gorki iıtihkam-
luını almanlar işgal etmiştir. 

Sinop, 18 (a .a.) - SivaKlO· 
polda şiddetli bir savaıın cereyan 
etli~i gelen top seslerinden anla 
tılmalttadır. Bu lop seıll"ri şehir-

de aarsıntı!ar yapmaktadır. 

Moskova, 18 (a.a.)- General 
Vor~ Boock'un Harkof cephesin· 
dekı taarruzu muvaffakıyetle gü-
ven bildiren bir şekilde başla· 

rnışsa da, alnı .m ileri hareketi 
şimdi sovyet kıtalar• tarafından 
tedrici bir ı;urettc: durdurulmak 
tadır. Müteaddit kesimlerde sov· 
yet kıtıtları karşı hücumlar yapa· 
rak alman mevıilerine giriyoılar. 

Doneç üzeriııde alınanlar tarafın· 
dan aQır tanklar ve piyade vası· 

tasiyle zaptına çalışılan önemli 
bir geçidin rusların elinde o'duğu 
daha önce bildirilmiştir. Ruıların 
karşı hücumları, Von Bock hatla
rında açılan muazzam gedikler 
saytsinde mümkün olmuştur. 

Moskovıı, 18 (a .a.) - United 
Pr css: Bildirildiğine göre, Sovyet 
k ı \ aları, almanlann Kalinin cephe· 
sinde t1tnk ve piyade ile müşte
reken yaptıkları iki hücumu düş· 
mana atır kayıplar verdirerek 
püskürtmüşlerdir. 

Suişleri Umum 
Müdürü Adanada 

Sivaslopol muharebui şiddet· 
le devam etmektedir. 

Bir müddet evvel şehrimize 

geldiQ'ini ve tetkikler yaparak 
Malatyaya gittiQ'ini yazdığımız Su 
itleri Umum Müdfirü Bay Sala· 

TELGRAFLA DOLANDIRICILIK 

Bir genç hırsız 
dün yakalandı 

Bankaya gelen havale ve sahte sahip ... 
Bundan ild ay evvel mühim 

bir dolandırıcılık vakaaı olmuf ve 1 
Ceyhan tüccarlarından Hacı Sani 1 

' Ve ortatı Adil Uı.un 300 lira do · l 
landırılmııtardı . O zamandanberi 
failin yakalanması hususunda ya-

pılan araıtırmalar dün hadisenin 

aydınlanması \'C suçlunun yaka
lanması ile neticelenmiştir.Hadise 
etrafında aldıQ'ımız malumata gö. 
re, 29 NiHnda Adanadan Cey 
handa Uiccar Hacı Saniye ortaQ'ı 
bulunan Adil Uzun imzaıile ıöyle 
bir telgraf çekiliyor: • Acele Zi
raat Bankası vasıtasile ve tel ile 
bana 300 lira gönderin .. bu ta· 
rihte Hacı Saninin ortaQ'ı Adil 
Uzun da Adanaya gelmif bulun 
aııkta idi . 

Hacı Sani ortaA-ının iıtediti 
bu parayı derhal Ziraat Banka
aına gönderiyor ve 30 Nisanda 
bir aenç bankaya aclcrek ' kon-

dinin Hacı Sani adamlarından ol
ciutunu ıörlüyor ve 300 lirayı 

alıyor .. 
3CO lira bu ş~kilde Bankadan 

alındıktan ve Adil Uıun ile Hacı 
Sani tekrar buluştuktan sonra 
hadisenin bir dolandırıcılık vakaaı 
oldutu anlatılıyor ve derhal ala 
kadar makamları mallimat veril· 
diti gibi Adil Uzun füphelenditi 
üç adamı araştırmaya başlıyor. 

Dün bu adamlardan biri olan 
İbrahim oğlu Mustaf aya Yoturt 
pazarında rastlayarak derhal ya
kaaına yapıııyor ve ıabıtsyı me
seleden haberdar ediyor . Yaka· 
!anan Mustafa Bankayıt getirilerek 
~a.rayı aldıtı memura teşhis etti- I 
rılıyor vc- nıemur 300 lirayı alanın 
bu genç oldutunu söylüyor. Mus- ı 
tıfa hilen naıarette olup hak· 
kında gereken lcanunt muamele l 
yapılmaktadır . 

haddin Büge ~uişleri Müdürü Bay 
Hikmet Turatla birlikte bu böl
geden fehrimize avdet etmiıtir . 
Haber aldıtımıza ~re , Umum 
Müdür bugünlerde Ceyhan ve 
Oamaoiyeye gi,lerek tetkiklerde 
bulunacaktır . 

Milli Şefimizin 
dünki 2iyaretleri 

Ankara : 18 (Türksözü Muha· 
birinden) - Milli Şefimiz bugün 
yüksek ziraat enstitüsünde talebe· 
nin imtihanlarında bulunmuflardır. 

Bazaaç wergllerı 
942 Katanç oerıi•i birinci tak 

•it ayı haairandır. Bu ay 80nuna 
kadar oerıilerini oermiyenler 6u 
vergileri cesalı olarak ödeyecek· 
~tir. Maliyenin huna ait tı6lili i'• 
ridedir. 

Karadenizde Korkunç 
Bir Hadise Oldu 

Mareşal peten 
bir nutuk verdi 

Vichy: : 18 (a.a.) - Mareıal 

Peteain iktidarı ele alıtmın ikinci 
yıldönümil mDnesabetiyle bu sa· 
bah ıaat sekizde radyoda Franaız 
milletine bir hitabe okumuıtur. 

Marefal hitabesinde bilhasa 
ıöyle demiıtir: 

Fransa 'nın maddi ve manevi 
hayatından ben mesnlilm. Hitap· 
!arımın uyandırdı~ı akislerin zayıf 
oldutunu biliyorum. Hükumet 
hatadan salim olmayabilir ve ida 
rede tenkiıiedilcck çok noktalar 
bulunabilir. Fakat buna bakarak 
eski usulleri bizi kurtarabilecetine 
inanmamalısınız. 

Ben hezimetten sonra franaız· 
lardan bir çotunun vaz.ifelerinin 
ferektirdiQ'i derecede yüksek dü . 
ıünemediklerini rörcrek müte11ir 

oldum; fakat cesaretimi kaybet
medim. Ümitler, muvaffkivetaiz-

(QeNl ı nol 11&7fada) 

AVRUPAYA TREN 
SEFERi BAŞLADI 
lstanbul : 18 (Türksözü Mu· ı 

habirinde?) - Edirne ~le Avrupa ı""""""""""""S 
arasındakı tren seferlerı bugünden ı ı 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

itibaren başladı. Bu .sabah 8,30 ı 
da Sirkeci'den kalkan yolcu treni ı 
Edirne'ye gitmiştir. ı 

Gene bu akşam saat 21 de 61 ı 
numaralı yolcu katarı da Sofya'ya ı 
hareket etmiştir. Edirne'den ilk ı 
tren yarın 17 de, Sofya'dan ilk ı 
tren de Cuma sabahı saat 6,~cr ı 
de Sirkeci'ye relccektir. ı 

Edirne : 18 - On dört bu

LlllJada 

El'adenle 
Sidirezak 

• 

boşaltıldı çuk aydan sonra lstanbul'dan Ka· ı 
raatac'a ilk trenin gelişi Edirne'de 1 
~e~ut _bir hadise olmuş ve tren ı 
rıbı guzel bir vasıtadan mahrumi· ı -

1 
ı 
ı 

1 
yetle bu mahrumiyetin muhtelif ı Tobruk kuıat l 
bakımdan doturdutu sıkınbnın ı 1 mıı ı 
sona ermesi muhitte haklı bir se- S 
vinç uyandırmıştır. Tren saat 19 a Ankara : 18 (Radyo Gazeteal)-
on kala Karaataç'a l'Clmif, oto- Tobruk cenubunda Alman taar· 
büs araba, otomobil ve bisikletler ruzları püskürtülmüı olmakla be-
aibi kalabalık bir halk kütlesi ta- raber cephedeki durum lngiliıler 
rafından karşılanmıştır. Merasim aleyhine görülmektedir . Çünkl 
yapılmıştır. Yarın sabah da Sof. müttefikl"r heran çevrilmek teh-
ya ya g~çec•k olan tren beklen· likesindedir . lnıilizlcr El'aden ve 
mektcdir. (Oerlll 1 UDotl ..,,...) 
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J.nkara dan Adana'ya 

Köyü kur ktan 
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............................ : 
Budak ova,.nda m•cmu nüfuıu kırk bini bulan yirmi ı 
köy vardır. Bu köyleri kuraMık tehlike~inden ku1ta· i 
racak çare, Seyhan nehrine aka11 iki •ayu ovaya in· 

dirmektir. O zaman yalnız bafına buı·ar.ın mahsulü 
500 bin nüfuıu besliyebilir. 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı ı : ...... .. Yazan : 

M
ayııın soo haftasında Ankara 
dan Adanaya gidiyorum .• M~k
sadım yeni hasat mevs•u.ıne 

girerlı:.en zirai vaziyet hakkmda 
bir fıkir edinmeğe çalışmaktır. 
Biz gazeteci her şeyi kendi göL 
)eri ile göremez. Daha ziyade sa 
ııııt meslek itibariyle görüşüne in~ 
nabileceği io•anlanı1 bilgi yardı · 
dımındao faydalanır. 

Adaoaya giderken yolda Niğde 
mebusu Bay Faize tesadüf edişim 
beni memnun etti. Yanında zira· 
al vekaleti işletmelerinin Niğde
Akseray grupu amiri Abdullah 
Kıvrıkoğlu da var. Trenle Niğde 
ye yakkııyoruz ve pencerelerden 
Budak o,;asını seyrederek konu · 
ıuyoruz. Budak o . ası Anadolu 
yaylasının hububat ve hayvan 
bölgesi olan yerlerdir. Mayısın ilk 
on beş günü havalar buralarda 
hep kurak gitmiş. Zirai \ aziyet 
fena imiş. Fakut bir ha.ta evvel 
düşen yatmurlar mahsulü tehli 
keden kurtarmış. Feyiıli yağmur· 

lardan beş g'Ün makineler işleye · 
memiş. Hele yazlıklar çok istifade 
etmiı. Yüksek yerlerdeki mahsul· 
lerde sotutun 1ara11 kışın yüzde 
otuz olmuş.aa bu zarar da yü.cde 
15 e kadar inmiş. Artık büyük 
korku a-eçmiş. On JıÜ11 ııonra bir 
yat01ur daha yaiarsa mahsul v .. · 
ziyeti normal sayılabilirmiş. 

Budak ovası denizden 1'•00 
metre yükseklitinde~ir. Burada 
butdaylar pek küçük. Tarlalarda 
toprakların'.yer yer ıslaklıtını gö 
rüyoruz. Demek ki yağmur pe1' 
yeni yatmış v~ topr11lıı.lu h~nÜL 
ıu bakıyelerioi içmeuıiş Büyü 
ıııesi, geliımesi, tane Latliiması 
çin daha bir kaç yatwur istiye 

ceti belli. 
Nitde, Aksaray, Bor •ariaları, 

Budak ovası. BütUn bu yerler 
j&.ııadolu yaylasının bol hububat ve 
hayvan yetiştiren bölgeleridir. 

Misli ovası adiyle de anılan 

)U arazi sahası üzerinde yirmi lıöy 
>ulunuyor. Buğünkü halinde aha 
isi kırk bin nüfusa yaklaşan ve 
ıraşamak için daima havaların lıit 
u .. a muhtaç olan bu köyleri ku· 
raklık tehlikesinden kurtaracak 
ı>ir çare vardır. Bu da timdiıLi 
ıalde Seyhan nehrine karışan To · 
ati ve Ecemiş ismindeki iki ıuyu 
ir k-aç milyon lin sarfederek bu 
vaya indirmek•ir. O zaman yal· 
ıı. başına bu ovanın aıahsulu beş 
üz bin nüfusu beıleyebilir. 

Nitde, Aksaray, Bor havalisi 
ıük•ek Anadolu yaylasınm liubu· 
at yetiştiren yerleri oldutu için 
ıemleketin diter taraflarındaki 
~mek ııkın!ısı buralarda yoktur. 
u tabiidir. Yalnız tabii oloıayan 
ir cihet var ICi buralardan ekmek 
kıntısı olan .yerlere gi~li gizli 
µtday götürGlilp kara piyasada 
tıldıtını işitiyoruz.. Bu niçin? 
caba buralardaki butday müs· 
bilileri hlı.kumetin verditi 13,5 
..ıruşu k.ifi bulmadıkları için mi 
allarını ıaklıyorlar? 

Bana verilen malumata g-öre, 
ıralarda bir kııım köylünün top· 
k m~ hıulleri ofiaine mal satmak: 
ememesinden fiyat meaeleıi ikin 
derecede ehemmiyeti haizdir. 

Asım US ........ ı 
Bu llahıi bira"' daha aydıolat 

mak için bu havalidelci alım mer· 
kez '.eri hakk.oda bira:ı izahat ve· 
reyim: 

Toprak mahsulleri ofiainio 
Nitdt:de, Borda, Aksarayda, Hü· 
yükd~ birer butday alım yeri var
dır. Fakat bu civarda buğday 
mahsulü yetiştirmek noktasından 
dah ehemmiyetli bazı köyler 
vardır ki buralardaki müıtahsi&ler 
mallarıuı kendilerine en yakın olan 
ofis merkezine kadar kendi nak 
liye vasıtala· ı ile götürmek ve 
teslim etmek mecburiyetindedir. 
Bu ise 40 45 kilo .ı.etrel,k bir me· 
safede nakliyat yapmak meselesi· 
dir. 

Mesela: Aksaray merkezine 44 
kilometr~ meıafede olan Sultanlıan 
köyü senede en aşafı 20,000 ton 
çavdar yetiştirir. Köylü wahsu 
lünü harmandan aldıktan sonra 
Aksaray merkezine götürüp ofise 
teslim etaek istese eylıllda tar 
!asını nadas etmek işindl'ıı ka a · 
catmı düşünür. 

Kışın ise yollar çamur oldu· 
tundan mevcut vasıtalarla nakli
yata imkan yoktur. Sonra Nıtdeye 
civar olan Derinkuyu köyQ vu 
Jır. Bu köyde •-=nede 40,000 ton 
ka Jar ~avdar çıkarır. Fakat J.:öyüu 
Nitdeye mesafesi 47, HOyilk'e 
uaklığı 24 kilometıe oldutu için 
burada da köylülerin toprak mah· 
sulleri ofisine n:allerıoı götürüp 
teslim etmelerinde aynı derecede 
zorluk vardır. işte buralarda bir 
çok köyler nakliye zorlutu düşü 
nerl'k geç~ıı sene beyııınnawele 

Otuzunda vardılar. Çocukluk ve 
mektep hayatları beraber geç
miş ve hatta birer hafta ara 

ile ikisi de ayni ay içinde evlen· 
1• mişl,.rdi. Naciye orta boylu ince 
· - sarışın, hisli bir kadındı. Lamfada 

Naciyenin esmer bir modeliydi. lki 
genç kadın, bahçedeki kameriye· 
nin altında oturan kocalan Nüzhet 
ve Samiyi yalnız bırakarak arka 
taraftaki kış bahçesine gelmişler 

ve sık çamlığın altında"i bir ka
napr.ye oturmuşlardı. Naciyf", uzun 
zamandanberi içini kemiren üir 
suali Lıımiaya açıkça sordu: 

- Lamia doğ-ru söyle. Sen 
çok başkalaştın bugünlerde. Yok· 
sa mesut değil misin? 

Genç kadın, arkadaşının bu 
sualine, derdini dokınek ıhtiyacını 
hissedenlerin isticaliyle cevap ver

: ~ di: 

, - Evet. Hiç mesud <leğıHm 
Naciye. 

• - Demek sezişimde aldan· 
mamışım. Peki ıebebi? 

- Tavsayan bir aşk .. 

Genç kadın gözlerini yuma· 

' ra" arkadaşına içini döküyordu : 

- Senden saklıyacak de~lim, 

; fakir bir kızdım biliyorsun. O, be · 
~ ni alırken belkide bir fedakirlık 
> yapmıştır. Ve evlendikten sonra-
da belki dünyamn en iyi kocası

, nın yapabilece~ )erini benden esir· 

gemedi. Bütün bunlara rağmen 

daha ilk ıünlerde bile onu, layı" 
' olduğu derecede ıevemedim. Ve 
bu sebebi meçhul hissim günden 
güne kökleşti; Sevgim günden 

TORKSOZO 

L , HABERL.ER 
• -. -

19 Haziran 1942 

Aynak'tan .~ . 

Başvekiller 

mektebinde ..... .. 

Halkevimizde 
açılan sergi 

,, 

,--..- iLİKLi CEKETLER 

Çuval satlşı başladı; Yaa~~:S .. mih ~iryokioj/u 
K 

• d • 8 ıı ısırıe saygı gıısteı mek için 

an av 1 Çe e g e 1d1 c~ketinin Öı• Üııü iliklemt'~k 
IJ ızde pek revaçta o lan Lıı r 

Biçki Yurdu sergisi 
pek rağbet gördü 

ı ........................ ı 

f ŞEHIRll ! İ 
} Artık sebzeler bollan· i 
ı dı ve ucuzladı. Kıf için ı 
ı sebze kuruları ve kon 
ı servaler hazırlamayı u i 
ı nutma. ı 

Şehrimiz Halkevi salonlaıın<la 
açılan Rı-f,ka Tümer.kan 13içl.:i 
Yuıdu serg .sı hn gün kalabalık 

bir Z. İ) a rdçi küt e-, • rı i toplamak· 
tııJır. Adananın cıı ~ıde ıııl i Bic;ki 
Dık ı nıÜt'S>e.sesi ulaıı B ıçki Yur 
du bu sene de biı çok mez.un 
vermif bulunuyor . ı ........................ ı 

Ç iftçilerimiz. için beddi mu· 
kabili verilme1' üzere 5000 çuval 
ııeldi~i ve ayrıca 10,000 çuvalın 
da Meı sine gelmt-k üure yola Çı· 
karıldı~ı haber alınmıştır. Bu çu 
vatlar 105 ile 145 kuruş arasında 
ç ıftçiye verilcct-ktir. Çıftçinin ge · 
rck hububatını ve aerck pamu· 
ğuııu kolaylıklıt nakledebilme1i 
için de yüı bin metre kanaviçe 
a-eldiQ'i iıbi gelen mallar arasında 
ıicim de mevcudur . Merkeı ve 
mülha1'at ihtiyaçları teıbit edil· 
miı olup çuvallar aatışa çı"aı ıl· 
m ışhr. 

Yurdun müessisi ve müdüıü 
Bayan Ref ıka Tümcı kanı bu hiz
metler iııderı dolayı tebrik edt-riz. 

Tedavi edilen 
trahomlular 

Şehı imiz Trahom hastaııeıile 
dispanserlerine Mayııı ayı içinde 
müracaat eden 416 hasta yeniden 
muayene edilmiş, trahomlu çıkan 
231 inin lı:aydı yapılarak tedavi 
a ltına alınmış V f': 31934 trııhom

luya ilaç damlatılmıştır. 

Bir İstifa 
Adana maliye tahakkuk me· 

muıların<lan Bay Kemal Serimin 
ııhhr mazeretı dolayısi le vazife · 
sinden istifa etti~ini lc«"ssürle ha
ber aldık . Bu çalışkan arkadaşa 
iyilılder dileriz . 

rinde "•atacak malımız yok" de · 
meği tercih etmiılerdir. 

Aksaray, Nitde, Bor tarafla· 
rinda gÖLe çarpan Lu vaziyetin 
Anadolunun bir ç\)k yerlerinde 
bulunması ihtimal dıfında detildir. 
Buna karsı alınacak tedbirde iki 
şekil hatıra ielir: 

l - Taprak mahsulleri ufiai · 
nin alım merke7lerini Derinkuyu 
ve Sultanhan gibi fazJı1 mahsul 
yetiftirerı köyleıe kadar ieni4Jet· 
mek. 

2 - Bu gibi köylerden mal 
dmak işinde P.Vvelce zahire tica 
reti yapmış olan kimseleri muta · 
vassıt oluak kullanmak ve hım 

!arın tavassutlarına kar'ı kf!ndi 
lerine bir kar payı ayırwa.k. 

Kız llıeılaln 
yeni mezunları 

Adana Kız liıesi Haz.İran dev
resi mezunları belli olmuıtur : 

Edebiyat Kolunun bitirme im 
tiharıına giren 35 talebesinden 13 
ü, Fen Kolunun bit:rme imtiha 
ııırıda 19 talebeden 5 i liıe me· 
ıunu olmuı ve olgunluğa girmeye 
hak kaunmışhrlar . 

Edebiyat şubesini bitirenler : 
4 Litıfe Gülek, 34 Halide Alkan, 
185 Meliha Ergür , 197 Emel Ba
ğatur , 329 Yaşar Alemdar , 559 
Neriman Göktuğ' , 643 Fahriye 
Yugan , iOl Hayriye Ilgaz, 731 
Neriman Öz.bilen , 1073 Melek 
Başboyacı , 785 Nevvııre Köke! , 
386 Çirgas Çelebi , 614 Aliye 
Tanış. 

Fen Kolunu bitirenler : 245 
Malıver Ôıtop, 708 Mehlıka Dü· 
ul, 760 Nimet Ôzbrk , 932 Mu· 
kaddt'ı; Ôıdağlar , 989 Fatma 
Harılıo~lu . 

Peynir ve yağlar 
hal de satılacak 

Haber aldı,ımız.a göre, Kale· 
kapısında satılmakta olan ya~ , 
pernir ve yoğ'urt gibi gıda mad
delerinin daha sıhbl bir şekilde 

satılmasını temin makaadile bu 
maddl'ieıin Va"ıflar iddresine ait 
hal içerisinde satılme1ı etrafında 
tedbirler alınmaktadır . Yakında 
bu gırla maddeleri halka hal içe 
risinde satılacaktır. 

BiR KÜÇÜK HlKA YE 

Şimşek Gibi 
Yazan 

NiHAD TANGÜNER 

g-üne zayıflayarak nihayet bir hiç 
oldu. Belki bundan sonra içimde, 
ona karşı bir nefretin de vücud 
bulmak istidadında olduğ·unu ... 

Bu sırada, bir erkeğin gür se· 
si, genç kadının hissiyatıııı döken 
cümleyi tamamlamasına vakıt bı

rakmadan yüks!>ldi : 

- Şu halde ne duruyorsun! 

Nüzhet, Lamianın söyledikleri· 

1 ı i11 .'ion kısmını laıııamiyle duy· 
nıu~tu N izhetle Sami, karılarının 
yanlarından kayboluşlarını hisse· 
dince onları ôramaya çıkmışlar ve 
kış bahçesinde görerek sessizce 
yaklaşmışlar ve konuşulanları işit· 
mişlerdi. 

Sami Nüzheti tutmaı:aydı, bel 
kide genç adam evlilik haystında 

hiç yapmadı~ı bir hareketi bu da
kikada Lamiaya gösterecekti . 

İki kadın bu ani cürmümeş 
hud altında buz kesildiler. Fakat 
Lamianın hıçkırıklara bu sukutu 
bozdu: 

- Gidiyorum işte. 

Genç kadın, bir kelime faıla 

söylemeden hızla yürüdü. Manto 

sunu, şapkasını almaya lüzum iÖr· 
meden bahçenin arka kapıııını geç· 
ti ve umumi caddeye çıkan otlu 
yolların üzerinde hıçkırıklarla yü 
rüdü. 

Bir saniyede yıkılan saadetin 
bu faciasından sersemleyen iki er· 
kek, göz göze gelince yutkundu
lar. Nüzhet dayanamıyarak uzak
tıki çamlıA-ın köşesini dönmek ü 
zere buluna., La miaya baktı ve 
bir anda ıröıleri doldu. 

iki erkeğin hislerini tahlille 
meşgul olan Naciye, Nüıhetin bu 
zaafını gözden kaçırmadı. Kafasın· 
da bir dakika içinde tasarladıtı 
planı tatbik etmeye karar verdi 
ve atıldı : 

- Yazıktır Nüzhet bey, dedi, 

dotru dr til yaptığınız.. hakikati 

bilseniz .. 

Genç adam yeiıle içini çekti: 

-Evet... kulaklerımla duydu

~um hakikati deQ'ilmi hanımcfen· 

di ı. 

- Fakat Lamia ıizden bah · 

setmiyordu ki .. 

Çukurovadaki 
sağlık işleri 

Ô~rendi~imiıe göre , Mayıı 
ayı içinde bölgemiıde yapılan 

ııhht faaliyet ço" önemli olmuş 

tur. Bu arada Vilayet ıeyyar ta
bibi 18 lı:öyü gezerrk 132 hastayı 
oıudycne elmif ve tedavileı i için 
beraberinde bulunan ilaç ve 11hhl 
malıeme<lcn lüzull'IU gördüklerini 
paraaıı da~ıtmıştır . Atlı sıhhat 

memurları da 143 köyün sıhhi 

durumunu tet" ,k ederek 5528 ki
fİye Çiçek ve 62 kişiye de Tıfo 
11111 tatbik etmişlerdir . 

Mücadele işleri 
Ô~rendi~imize göre, Zirut Mü

cadele Müdürlü~ü , heıere bakı· 

mından pamuk tarlalarını ııkı bir 
koııtrol altında bulundurmaktadır. 
Dün Adalı ve civar köylerinde 
eıaslı tetkikat yapan Ziraat Mü 
cadeltı Müdüıümllz ıehrimize dön
müş ve mahallinde çalışmakta O· 

lan alAkalı memurlara direktifler 
vermiftir. 

Başöğretmenlerin 
yaptığı toplantı 

Dün Hat 17 de ve Maarif Mü 
dürü Ekrem Güı s:!lin baıkanlı~ı 
a!tında toplanan ilk okul 8afÖ~· 

retmenleri okul tamir işleri , ta · 
til dev ruindeki çalışmalar üze
rinde görüşmüılerdir . 

Rica ederim kocanııda 

duydu bunu. 

Genç adam heyecanla ilave 
etti : 

- Jçinde, bana karşı bir ncf 
retin gitlıkçe büyümekte olduğunu 
Lamianın dili söylf'mt-di mi? Bu 

1 sözler, onun dudaklarından döküı
medi mi? 

-- Hayır .. Bu söılt:r sizin için 

söylenmiyordu. 

Nüzhet hırsla güldü: 

Ya kimin içiıı? 

- Bir prova icabı. 

- Bir prova icabı mı? 

- Evet . bir müsamere prova· 

sı. . Kdrınız Halkevinin salonunda 
oynanacak "ihanet" piyesinde rol 
aldığını her halde size söylC'me 

miş olacak. Yazık, Bay Nüzhet 
Lamiadan hiç bunu ümid etmek 
dotru olurmuydu. işte si1.in bu 
ani hücumunıız karşıııında hakik"a· 
tı anlatamadı. Onu atlattanız. 

Naciycnin son solerini ortada 

dinleyen kalmamıştı. iki erkek, 

bütün kuvvetlerini bir anda taban· 

larına verdi. 

Çok geçmedi. Naciye, Lamia 

nan iki erketin arasında çalıAın 

köşesinden köşke kıvrıldıQ'ım gör

dü. Ve mırıldandı: 

- Artık ötesi onun.. Nüzhet 

af dilerken, Lamia şüphesiz tamir 

planımı keşfederek hareket ede

cektir. 

adl'ttir. Hatta bir tanıdık a lışkan . 
hR-ın sevkiyle, rütbec~ kendisinden 
yüksek herhangi bir k imse ile te
lefonla konuşurken dı:ıhi , cakcti· 
nir. önü nü ilikkrdi. Harrow'da 
ise eski b ir anane vardır: Yeni 
talebe daima caketinin önü ilikli 
olarak gezer. Böyl .. Jikle yeniler 
eskilerden kıtl •• yca ayırdedilir. 

Aarrow'da da, ba;ıka okullar. 
da oldu~u gibi, tüfekle nişan at· 
ma müsabakaları yapılır. Fakat 

bunların adı "gümüş ok müsaba
kaları,, dır. Tüfekle yapılan bu 
müsabakaya bu adın verilmesinin 
sebebi, en eski zamanlarda bu 
mbsaba"alann okla yapılması do· 
layısiyledir: yani silah dekiı;;miş, 
fakat ad, kalmıştır. 

••• 
Halkev'indeki sera-iyi gezer· 

ken, çok canh ve gü:ıel rtsiınler 
le bu okullardaki gilndeli1' yaşa
yışa ziyaretçi de yarım saat için 
katılmak imkanmı buluyor. Bazaıı 
birer kiliseyi andıran mektep bi
nalannın duvarlanndaki ciddilite 
rağmen yukarda anlattıklarımızdan 
da görülece~i üzere lııgiıterede 
tah!til, birçok başka memleketler-

de oldu~u gibi "asık suratlı,, de · 
ğildir. Talebe yalnız kafasiyle de· 
ğ-il, eliyle de çalışır: her günkü 
derslerin yanı bcışında makinacı· 
lık ve marangozlukla da u~nşır. 
Akşamları isterse dersine çalı~ır, 
isterse eğlence ile vakit g-eçirir. 

Bunlaı ı okuduktan sonra: 
- Böyle mekteplerde yetişen· 

ler acaba haylaz olmazlar mı? gi
bi bir düşünceyi akıllarına g-eti
renler bulunabilir. Onlara da ufak 
bir noktayı hatırlatalım: 

XIX inci asırda Harrow'Ja 
okuyanlar arasından lıtm beş tJ· 
ne Başvekil yetişm iıtir. Bunlar 
Perceval. Godrich, Peel, Aberde
en ve Palml"rston'dur. 

•·«~··~·· 
TOR KIY F. Radyosu 

ANKARA Ratlyoııı 

CUMA - 19.6. 1942 

7.30 Program ve memleket ~aat 

7.33 

7.45 
8.00 

8.15/ 
8.30 

12.30 

12.33 

12.45 
13.00/ 
13.30 

18.00 

18 03 

18.40 
19.00 

19.15 

19.30 

19.45 

20.15 
20.45 

21.00 
21.10 

'..22.00 

ayarı 

Müzik : Kaı ı.şık 
(Pi.) 
Aianı Haberleı i 
Müıik · Senfonik 

Evin ıaati 

Program 

Parçalar 

Proıram ve MP.mleket .saat 
Ayarı 

Müzik : Şarkı ve Türküler. 

Ajaııs Haberleri. 

Müzik : Saı Eserleri ve 
Şarkılar. 

Program ve Memleket saat 
Ayarı 

Müzik : Fasıl.Heyeti. 

Müıik : Hafif Parçalar (Pi). 
Konuşma ( Kitapsevenler 
Saati). 

Müzik : Sehubet - Trio 
(Şan Klarinet ve Piano için). 

Memleket Saat Ayarı ve 
Alanı Haberleri 

Müzik : Klaıik Türk Mü· 
zi2"i Programı. ( Şef : Me· 
sud Cemil). 
Radyo Gazetesi 
Müzik : Hicazkar Makamın· 

dan Şarkılar. 

Ziraat Takvimi. 
Temsil 

Müzi" : Radyo Salon Or
kestrası. ( Violoniıt Necip 
Aşkın). 

22.30 Memleket Saat 
Aianı haberleri 

A}'arı ve 

22.45/ 
ve 

sıl milbim mesele toprak mab · 
lleri ofiıhıin alım merkezlerine 
ylerden buğdayları' götürülüp 
liw edilweıindeki :ıorluktadır. 

....................... lllİİIİIİİiİİıİiillil ......... _ ....................................... iııllıiı ........................................ .. 
22.50 Yarınki 

Kapanı~ 



..... 19 Haziran 1942 

T alebe.ain sağlık 
v::ui -..,.e.tini tesbit 

J 

·':ıılıh11t Vt1<6.ldı ol.ullaıdn ı le 
b~nıu sağlık durumuı u trsl·il 
eden bır tetkik ~· npınağ"a karar 
~troıiı ve bu hususta bir tııminı 
1111 ıılı}ı:t rıık Maarif v •. k!lf,.ti ro:U\' · 

111 Vılıyet m ı11uıf nıüılüılüklf'ri;ıe 
2Öderm,ştır. 

Her nl.:ııl ıdıtı <"ı-i b ı ilı"ı:IJ \•l.ul 
1811 rı<..l11 verem hıı~ta' ığı <l uıuıııu 
t!ı &fın<Jıı c:ııaıılı 17.ölıı:ıl Vt'ı ı l'ı·I.. tir . 
~uhtelıf vcrrın hast&lıklarııııı hı · 
ulan tal ~ b eniıı mılt1ı ı rıı hıldir· 
ecekleı dı r . 

A~ rıcıwmıııı i lwdrıı Hı\ ıf ı 
foııı duçar olaıılıuııı ıı ı ıkl arı, 1ufı 
~"t deıecl!lt. ı i d t> 1-.ay kı1ılı-<·ı-k lir . 

1 
UnrJoıı heşku dig ı- r lıH:ıııılı ' t u .ı 
lıl1Jlaıı lıtlebe ırııl..t ı • ı t'lrufıı ıılıı 

ltı ı · it unıat vertC• ldt ıdrı. 

~ 'foplıırııııı nıa l ünıııt ııüı ut k 
~6a~jf V ekaldi ) oluyla sıhhıst 
tkaıet iııe gönderilt'celı.lir. 

t Sıhhat VeUleti olcullarda 
•lebcnin sağlık durumuyla mef 

Rut olacak yeni "okul ııhhat tc· 
ltkkun"ri .. vücuda gı-tirecektir . 

Bu teşkilat için bil} ük bir 
Protraın hazırlanmaktu ve talı· 
'••at ayrılmaktadır . 

Su tevzii işleri 
& Bl>lgemiz çeltik w(itcbassııı 
h 111 H1truo Onukla su işleri mü· 
~lldiıi Bay Bchcet yarın Osma· 

111Ytde Humus kanalı ıu tevziatını 
t'l>ınak ve fenni kapatl yerine 
d 0Ydurınak üzere bu bölgeye a-i · 
t~elderdir, 

Yün stoklarını 
kimler yapacak 

h Yün iııtih<>al mıntıkalarıııda 

1
4ı1 •pelcülatör tacirleı in devletin 

1t•bit ctti~i fıatlardan daha ıiyade 
b•llarıa mal mübayaa etm"ğe 
•tladıkları anlcş ılmıştır. 

td Yekfüt":t bu şekilde hareket 
. trılcr haH ınıla tert ibat alacağ'ı !1bi fabrıkası olmayan tacirlerin 
c stok ~. apml\larırıa mı-yden 

Ve 'I J 
tı rnıyecektır. 

Yiizme müsabakaları 
Ilı Önümüz.deli µuaı günü ) üı.
c lıavuLunda \ üıme tı.-'vilı. nıÜ · 

•h . 8kaları yapılac ağı haber alın· 
.%r. Bu müsnlııtkaların çok İ) i 
ır 1"kıldc devamı hu l.l!IUJ1da kııp 
11tıı tı·dbi rle ı a•ııımaktadır • 

Kadın kavgası 
ŞnCcııeı lcadııılardan Oıımaıı lmı 
ı 1 kran ile genel kadırılardan Sa
~} kır.ı Keıibıuı aralar ıııda çıkan 

it -
~t ~ıunakaşa netic('sinıle Şükran 

~1~1ba111 taşla başı11daıı yarala · 
"' lldan hakkında kaııuııi mua
"ICI 

e Yapılmıştır • 

lea boyunda 
tı. liman tahkimatı 
~ 11k11ra : 18 [Radyo Gazetesi] 
)ııtlcn haberlere göre, Ren bo
~~ ıı~ Almanlar yeni tahkimat 
t() ~Qıaldadır. Majino hattındaki 
L p arın yerleri:değiştirilerek bun• 
"tı 
ti) ~arbe dotru ateş edecek va-
~ tte ıetirilecekleri bildiriliyor. 
ı. •tiate'de Alman paraşüt luta· 
"tı 

ltıaıektedir. 

A. vustralya Baş 
"ekilinin bir nutku 

ll tdelburn : 18 (a a) - Avuıt· 
./' bafvekili aöylediti nutukta, 

11•tralyan111 Japonlar eline geç· 
ta· . 
~ 11ıın hayati bir mesele oldu· 

~itil, eğer müttefikler Uzakşarkta 
ilt~l~p olursa Avustralya için is· 
ıtı·'lin pek fena olac,.tmı ıöy 

1tlir, 

aıat meıeıeıl 
t ~oınbay : 18 (a.a) - Hint Li• 
{

1 
Nehru : " Hint müdafaasl 

-:lilerin itidir. Bu müdaf aya 
~~lll edeceklerle ittifak yapı· 

ııı;tır ,, Dewiıtir. 

iittefik hükumetlerin 

Yaptığı toplanh 
l'londra : 18 (a.a)-Edenin da· 
G~ G_:ıerine Londrada bulunan 
tıeflk Mküanetler dün bir top· 

Y•)laıaıllr . 

r 

TORKSOZO 

Türk -Alman 
Paktı yıldönümü 
Aııkaru: 18 (Radyo Gazete•l) -
8ııgüo, Almanya il~ i1111aladı~ımıı 

dostluk \ "t" SJ IJıı ına1 1 ık pak tının 
yıl döııiiıııüıhir. Bt>ı liıı ı auyosu bu 
nıiirıası·betle sc1nıi111i ııt>şıiyal yap· 
nı1 5, Alıııar. yaıı ın Tiiı kiye'ya l>ii · 
~· iik itimadı nı lt'haı iiz cllirnıi~tir 

"/.,"' Yl - Adana ~ul,c-.,iııılt'ıı ili 
ılıı<ıııı lcrlı iıı kıliıt'rrıi kıt}bdtiııı 

Yt:ııisiııi ulacağımdaıı lıükmü ol· 
nıaılıkıııı ilan ederim . 

Bir /ngiliz. bomba nçağı Adananın Sucuıısde ma 
hallesirıdeo Abdullah oğlu 

Hasan 314 doğumlu Akdenizdeki 
son muharebe 

1 

••••••••••••• 

Almanyada Fransanın 
istilası endişesi 

ZAYİ : - Ceyhan askerlik 
şübeııinden almış olduğum asker
lik terhiı ttskiremi :ıayi ettiğim· 

den ve yenisini alacağımdan es· 
kisinin hükmü olnıadı~ını ilan 
eyltrim. 

Bu aavcı~lara bütün 
ita/yan deniz. kuvvetinin 
i~tirak ettiği aöyleniyor 

Londra : 18 (a.a) - Sanıldı

tma göre, Akdenizde bir kafileye 
karşı pazart .. si ve salı aünü ya . 
pılun deniz muharebesinde ltal · 
yanın elinde kalan bütün filosu, 
;ıarhlıları da dahil olduğu halde, 
silrülmüştilr. Berlindeki ltalyan 
gazeteleri tarafından yapllaıı be· 
yanattan fÖyle anlaşıhyor ki, hal· 
yan amiralhk dairesi Akdenizde 
bakimliti elde etmek . için İngiliz 
deniz kuvvetlerine meydan oku· 
yabilecek derecede sayı üstünlü· 

tüne malip buluodutunu sanıyordu. 
Hu son karşılaşmalarda Duçe do 
uırnmasmın utradığı ve öncekilere 
eklenmesi gereken kayıplardan 

~oora İtalyan donanmasının dö· 
vüşecek halde üç zırhlısı . ile bir 
ıı~ır kruvıu.örüniln kalmış olw"'sı 

wuhteweldir ltalyanların lngiliz 
1'ruvıı.1.örJerini batırdıklıu. ve bir 
:Lırhlı ile bir uçak genıi:tiııi lıasıua 

ur athkları hakkında ortay'* llt · 
tıklan pek çok wübaJatalı iddi· 
alar utradıldan bu muvaffakiyet· 
ııi:ırlik önündeki inkisurlıırını jlİL • 
leuıekten başk1& bir şeye yıtrllu:aa· 
waktadır. 

Amerikanın yeni 
tayyare gemileri 
Vaşington : 18 ( a. a . )- A· 

mcrika hükumeti yapılacak :ıırh· 
lılar yerine uçak gemileri iıışa 

etmeyi kararlaştırmıttır. 

Uzak şarkta 
Çunking : 18 (a.a)-Şekyan'tı . 

Kiangsi'ye bathyan demiryolunun 
ele geçirilmesi için şiddetli m uba· 
rebeler cereyen etmektedir. Sah 
akşamı neşredi'en Çin tehlitinde 
deniliyor ki: 

Kvafenk'sio Çinliler tarafmdan 
boşaltılmas,ndan önce, Japonlar 
ölü ve yaralı olarak bin kişi kay· 
betmişletdir. ŞimdiKvafenks'in 17 
kilometre cenup babsina Svaog· 
yao demiryolu istasyonunun do· 
tusunda ve şimal doğusunda şid · 
detli muharebeler olmaktadır. Her 
tarafın kapıları aj'ırdır. 

Maraşel Peten 
Bir nutuk verdi 

(Başı 1 inci sayfada) 

likler, hayal sükutları, fedekarlık · 
lar ve karanıılıklarla dolu iki 
mütareke yı tında yaralı Fransa 
mütemadiyen kendi benliğini ara· 
yıp durmuştur. Bir gün bu beo · 
li~e kavuşacağına kaliyen emi~im. 

ZA Yl : - Ceyhan askerlik 
ıübesinden almıf oldu~um terhis 
vesikamı ıayi eylediğimden ve 
yenısını alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadıtını ilan eylerim • 

Ceyhanın Doruk köyünden 
lımail o~lu 318 do~umlu 
Şükrü Kuyö 

Londra : 18 (a.a.) - Fıansa' 

da hummalı bir surette yapılan 
müdafaa ha:ııı lıkları müttefıklerin 

bir istila hareketine teşebbüs et· 
meleri ihtimali kaışısında Alman
ya'nın ne kadar sinirlenmiş oldu
ğunu göstermektedir . 

lı, gi l tere'deki Har Fransıı.lar 
umumi karargahınıa gelen haber
lere göre, binlerce işçi Maginot 
hattındaki topların yerlerini değif· 
tirmeklc mrşkuldür. Bu toplar 
batı istilcumetinde atf'Ş edebil,.cek 
va1.iyf'le konulmaktadır. Bundan 
başka Rhin kıyılarında yeni tah· 
le iınat yapılıyor. ............. 
---LiBY A'DA 

( Başı 1 inci say/ada ) 

Akı oma bölgt:ııindeki kuvvetleı i 
çekme~e fırs11t bulamamış olur
laı ıa vaıiyet çol fena <ılacaktır . 

Son bir habere. gör(', lngili7.· 
lcr El'ı:ıdt"rıle Sidire ııakı tatıliye 

etmiıleı ıliı . 
Drğcı b i ı lıal.Jerde • Tobıuk 

kuşatılm ış denebilir " demekte· 
c:lir • • 

Kahire : 18 (a.a) - Havu: 
Gt'Ce askeri kaynaklardın alınan 

haberkre göre, kuvvetli bir mih· 
ver dcvriyeııi Seydi Reıak 'a do~ı u 
ilerlemiştir. Öğle vııkti Müttefık 
kuvvetler hala Akruma'yı muha
faza eciiyorlardı, fakat düşm:ııı 
kuvvetleri Gazala ile Tobruk ara · 
11nda sahil yolunu kesmeğe mu. 
vaffak olmuşlardır. Eladem'in do 
tusunda şiddetli savaşlar oluyor. 

Londra : 18 (a.a ) - Anna-
lisl'in asileri durum hakkında 
mütalesı: 

Alm:\nların muhtı-m('l olarek 

Ceyhanın Doruk köyün· 
den Ali otlu 320 do~um
lu Mustafa Mazi . 

Çlltçl Blrllll•den: 
Fare öldüren Hora fişekler -

inden şimdiden tedarik etmek 
istiyen Çiftçimiz'in beher ade
dini elli dört kuruştan alabil
eceklerinden Birliğimize müra· 
caat eylemeleri ehemmiyetle 
ilan olunur. 

t••D O KT OR ••t • • t Muvalfak Emsen • 

•
• Asker hastahanesi dalıiliye : 
• Mütehaum • 

t Hastalarım heriÜn sa· i 
ı at t 5 ten sonra Kızılay ci-
• vannda 18 numaralı evde f 
t kabul eJer. 14339 f .......................... 
Tobruk'la rnuvaaıalayi k· ımek 
gayesi İl! ılo~uya clo~ru yaptı~ı 

ilerleme Sidi Rezag'ta kırılmıştır . 

Düşrnaıı, Akroma ve EIAdem 
mevıilerine de teıirsiı hücumlar 
yapmıftır. Deme" oluyorki Gene· 
ral Ritchie, Tobruk etrafında reni 
müdafaa hatları tanı.im için kısa 
bir mühlet 1rnıanmııtır. 

Muharebenin ilk safhası müt 
tefikler lehinde, ikinci ve üçüncü 
safhası iıe mihver lehinde cerayan 
etmiıtir. 

Fakat nakavt }'Olctur. Savaş, 
hiçbir suretle bitmiş de~ildir ve 
sürpirizlcr daima mümkündür. 

i l AN 
Devlet Demiryolları Adana 6. ıncı İşletme 

Arttırma, Eksiltme komisyonu reisliğinden : 
Muhammen bedeli 12.000 lira olan ve 942 mali yılı içeri· 

sinde F*!vzipaşa deposuna gelecek tahminen 15.000 ton Maden 
Kömürünün tahmil ve tahliye işi 24 Haziran 942 Çarşamba 
günü saat 11 de kapalı zarf usuluile Aadanada işletme Müdür
lüğü binasında toplanacak komisyonca ihale edilecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin 900 liralık muvakkat teminat ak· 
çalarile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün 
eksiltme saatinden bir saat evvel komisyon reisligine vermeleri 
lazımdır, 

Mukavele projeieri Ankarada ikinci işletme müdürlüğünden 
Haydarpaşada birinci işletme müdürlüğünden, Adanada altıncı 
işletme müdürlüğünden, Fevzipaşa deposundan bedelsiz olarak 
verilir. 6- 11-16-20 

S[YHAN O[f TEROARllGINOAH · 
Kazanç vergisi mükelleflerine : 
942 Kazanç vergisinin birinci taksit ayı Hazirandır. 
Bu ay sonuna kadar vergilerini ödemeyenl~rin borçları 

yüzde on cezasile birlikte haczen tahsil olunacağından bu gibi 
mükellefterio Abidinpaşa caddesindeKi eski Tayyare cemiyeti 
binasına taşınan Maliye tahsil şubesine müracaatla, gittikçe 1 
artmakta olan izdihama maruz kalmadan vergilerini yaptırmaları J' 

ilin olunur. 19 ...:.21-23 14272 

3 Sayfa 

••••• •• • •• • • Bu Akşamdan itibaren 
• 

• SEYHAf\J PARKIND 

!Fevki ede yen· i · e 
: Yüksek okuyucu Hiknıet Karagözlü 
e ve mükeınmel ince saz heyeti nıeşhur l\ıia
: car duo Marlan<l varyetesi ıneınlekelimi- • 
9 zirı en çok sevilen komedi san'atkan lVleh· 
: met Ali ve arkadaşı 1-Iakkı Ruşen idaresin- 8 
• de rv'Iodern I<.ukla tiyatrosu her akşaın yenio 
1 koınedi operet ve piyesler yakında : 

: Büyük sünnet düğünü 
: Ayrıca Malatyalı me~hur kalender, Antepli Ha· ı 
• •an Hüseyin ve ar/ııadaılnrından mürekkep Anadolu 
• aaz heyeti 19-26 • 

•••••••••••••••••• •••• • 
•~>+++++++++++++++++++++as++ • • 1 Çamlar t li i 
ı AÇILDI i • • 
ı 

. • 
Iskenderun Soğukoluk Yaylasının Çam- i 

i lar oteli bütün konforiyle yeni bir idare 
altında açılmıştır. Müdüriyetin gelecek -o-
müşterilerin esbabı istirahahnı ten1in için-{; 

ı hiç bir fedekarlıktan kaçınmadığını bir : 
ı defa ziyaretten sonra siz de tasdik edecek-+ı 
+ siniz. 4-15 14248 
~ . 
~··~·····~··········~······ 

Toprak Mahsulleri atisinden : 
Muvakkat Veznedar Ahnacak 

idaremizin taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere veznedar 
ah nacaktır. 

Aşağıda gösteril""ıı şartları haiz bulunanların l /7;942t arihi· 
ne kadar müracRat etmeleri . 

1- Mt>murlar kanununda yazılı şartları haiz olmak . 
2- En az iki yıl veznedarlık, tahsildarlık veya muhasebe 

işlerinden birisinde bulunmuş olmak . 
3- Askerliğini yapmış olmak. 
4- Saklık durumu iyi bulunmak . (4323) 14271 

Çiftçi Blrlllladea : 
Çuval ve Harar yapmak için Kanaviçeye ihtiyacı olan 

ÇıftçiJer'in bir listesi tanzim edilecğinJeıı Çiftçimiz'in Birliği-

ğimize müracaatları ehmmiyetle rica olunur. 1-3 

SEYHAN ORMAN ÇEVİRGE M000Rl0GONOEN · 
Orman Emvali Satış ilanı 

Mikdarı Beher metre mikibının 

Cinsi Hacını Muhammen vahit fiyatı 
M/3 D/3 Str Kilo Lira Kuruş 

Çam 399 000 4 90 

1 - · s~yhan Vilayetinin Feke kazası dahilinde Alıçlı Dev· 
let ormanından 399 metre mikap Gayri mamul kerestelik satı
şa çıkarılmıştır. 

2 - Satış 29-6-1942 günü saat 11 de Seyhan Orman 
Çevirge Müdürlüğü dairesinde arttırma ile yapılacaktır. 

3 - Beher Gayri mamul Çam eşçar"mm muhammen fiyatı 
4 Lira 90 kuruştur. 

4 - Şartname ve mukavelename projeleri Seyhan Orman 
Çevirge Müdürlügünden Feke Orman Bölge Şefliğinden Anka
ra Orman Umum Müdürlüğünden alınm 

5 - Muvakkat teminat 146 Lira 64 kuruştur. 
6 - Satış Umumidir. 
7 - Orman 13-6-942 gününden itibaren 15 gün müddet· 

lesahşa Qıkarıl mıştır. 
8 - Orman bir sene müddetle verilecek ve bedrli dört 

taksitte ödenecektir. 
9 - Taliplerin Ticaret Odası vesikalariyle birlikte belli •· 

dilen gün ve saatta ihale komisyonuna müracaatları (bu vesi· 
ka köylülerden istenmez). 

10 - Bilumum mesarif müşterisine aittir. 
13-15-19-25 14252 
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Sayfa 4 TORKSôZO 

....................................... : 
BORSA • • • • •• •• •• • • • PAMUK - HUBUBAT 

18 - 5 - 1941 

: TU KSOZU 1 
. .- ~ - . . . . ' 

KiLO FIATI 
CiNSi En az 1 En çok 

K. S. ] K. S. 
K~;~ - -- ı 00,00 l 00,00 
Klevland Ç. 00,00 . 
Klevland 1 ~ 00,0Cı 100-:00

1 

• • • • 
• • 
• • • 
• • • 

. - - . . . ,·~ 

Gazete ve Matbaası 

Türksözü 
Gazetesi 

OKUYUCUlARINA OONYANIN HER TARA

f INDA VUKU BUlAN HADİSElERi GOHO 60-
HÜHE VERİR. TORKSÖZÜNÜ TAKİP EDİNİZ • 

: Kitap, mecmua, çek, bllet, alış, 

Türksözü 
Matbaası 

• plAn, harita, bilumum matbaa 
işlerini Türklyede mevcut mat-

• baaıara rekabet eder derecede 
tab ve silratıe elden çıkarır. 

Türksözü Cilt Kısmı • 
SA~lAMt TEMİZ, ZARif CİLT i~lERİNİZİ ANCAK TORKSôZO 

• MÜCELlİTHANESİNDE VAPTIRABiliRSİNİZ 

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

Klevland il 00,00 00,00 
1 

M. Parlağı 00,00 00,00 I 
P. Temizi 00,00 00,00 
Kapı malı 

-Y. Çiğidi 00,00 
K. Çiğidi 1 o,oo _ 
Susam 0,00 
Buğday yerli oo,o 1 o,oo 1 

Arpa 0,00 0,00 
Yulaf -O~I 0,00 

- .i 1 

' Serbl!s Döviz Kurlat1 1 

1 • DOLAR 
Alış 129.20 
Satış 132.20 

STERLiN 
lıhalôl bedelleri ( mal 1- .. . 

deli ) primli solı1 

776 

Türklyeden"ı;ıönderllen nav· 749 
lun bedell•ri 
ltıroç edilen mal bıdellerl 728 

1 olarak Qelen D6vlıhıı in olıt 
kuru 
Yardım ve seyyahlara ve• 

1 J.Olre için qel"ıı dövl:ılerln 
olıJ kuru 

Primslı sah~ ( Tolı\il ma•· 
rotları vesaire ) 

520 Pr.lmslz alı~ Kuru 
~ ! 

!:o,..;;;;;--= ........... ~---zı==--:==---- -

Umumi Neşriyat Müdürü: 

MACITGÜÇLÜ 

. 

• •••••••••• O ........................... ~B_a_sıl_dığ_ı_Y_er_:_~_ür_k•_6z_ü_M_ı_b 

• 
T. iş Bllnkası 
KOçOk tasa rol hesapları 

1942 ikramiye plAnı 
Ki ŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağuato•. 

2 /hincite1rin tarihleı inde y ~pılır 

ı 

3 
2 
3 

10 
40 

50 
200 
200 

194f ikramiyeleri 
Adet woo Liralık 2,000 

,, 1000 3,000 

.. 750 .. 1,500 

" 
500 " 

1,500 

25U " 
2,500 

100 - 4,000 

50 - 2,500 .. .. 
25 .. 5,000 

.. 1( .. 2,000 

Lira 

.. .. 

.. .. 
., 
.. 
" 

TUrklye iş Bankasma para yatırmakla yalmz 
para blrlktlrml• ve faiz almı, olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de deneml• olursunuz 

TORKIY[ CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayeai: .100.000.000 Türk lira•ı 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelelc:ı 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

{.iraal Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 
aı 50 lirası bulunanlara senede 41 defa çekilecek kur'a ile 

a~a~ıdaki plana g-öı c: ikr:}miye da~ıtılacaktır. 

.,. Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 2000 " 
~ 250 " 1000 

40 
" 

100 il 4000 
" 

100 .. 50 .. 5000 .. 
1'.lO . 40 4800 .. .. .. 
160 20 3200 .. 

DİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul, 11 Birincikanun, 
Mart ve 11 Huirı 1 t ri 11leri de çe1cilecektir. 

---------------~-----------------------

:·························: 1 Nazarı dikkate 1 
• • • Ceyhan iktisadı Mllll Teavln Alim ve 1 
:satım Ortaklı§ı Kooperatll Şlrketladeae 
1 Senelerdenberi faaliyetini durdurmuş i 
1 olan İktisadı Milli Teavün Alım ve Satım e 
e Ortaklığı Kooperatif Şirketi bu kere ye· 1 
: niden Ceyhanda faaliyete başlamıştır. Her 1 
• nevi manifatura ve kantariye mallarını ve 
1 eşyalarını devletin tayin eylediği muayyen e 
• kar mukabilinde perakende olarak sahşa • 
: başlamıştır. Sayın halkımızın Şirketin Sa- I 
: hş mağazasına uğramaları kendi menfaat· :• 
e leri icabıdır. 26- 26 14082 • • ........................... 

ıN B~n Y.r!n ~nz~rl~ N 
Beyhude ıstırap çekmeyiniz 

} BiR TEK KAŞE 

NEVROZiN 
iu muannid BAŞ ve DIŞ a~rıla
rını süratle izaleye kafidir. Ro
natiıma evcaı, sinir mafsal ve 
ıdele ıstırapları NEVROZ1N1le 

teda11i edilir, Müeasir ilAç ı 

N E V R O Z 1 N ' dir. 

NEVROZiNi TERCiH lDINIZ 
icabında günde 3 kaıe alınabilir 

19 Haziran 1942 

;ann•ua~xxxz:zx:::sxxKaz:a:s~ 

M N E z L.. E n 
M . M 
M Kırıkhk,Baş, M 
K M 
1( Diş ve adele M 
~ ağrıları : 
M En seri ve en kati şe· ft 
Jt kilde yalnız kaşe ft 

n GRIPIN: 
M " A 
ft ile ııeçer ; 
M fa valann serinlediği bu n 
it g-ünlerdc alacaA-ımz ilk IR 

N Jt tedbir evinizde birkaç GRlP.N bulundurııtak ob1alıdır. 

~ Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 

1 
yormadan ıstırapları dindirir. 

Luzumunda ~ünde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız 
her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. 

N N 
•s~s::a:z::zaaxaaxK::szxıaar~ ___ ___., 

N~~2i:XAtt## ft#ft * ** * * A##:K~2CIE M 

= D O K T O R 
N 

~Muza/ fer Lokman ,. 
~ Bergin hastalarını maayeaeba- ~ 
K nesinde kabul eder. n 
~SSSA###kWfi#fifiAUA«U#:U#XZ 

i 1 an - Ceyhan Belediye Reisliğinden : 
Şimdilik ayda 50 lira ücretli Ceyhan belediyesinin itfaiye 

makinestliği münhal olduğundan ehliyeti haiz olanların evrakİ 
müsbitelerile birlikte bir haftaya kadar Ceyhan Balediye riya· 
setine müracaatları ilin olunur • 16-18-21 14264 


