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8. Çörçil 
Amerikada 

ı 
ı B. Ruzveltle bir 
f görüşme olacak 
ı 

ikinci 
ı 
ı 
ı 
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!cephe 

İ..~.?..~!'su 
Ankara : 20 (Radyo G•zete•l)
Güııün en mühim ıiyaat hadise 
sini Çörçilin Am~rikayı ziyareti 
teıkil etmeUedir • Çörçilin bu 
defaki ziyaretinin batı Avrupada 
bir cephe açılmasına matuf ol
dutu söylenmektedir. Gerek Lon· 
<ira ve aerekae Vaıinaton bu ıi· 
Y-reti bu nıevıula alakadar iÖr· 

mektetlir . 
Almanlar bu seyahati tefsir 

ederken, bunda şaşılacak bir şey 
olmadığını , Çôrçilin halkı aldat. 
mak için yeni yeni şeyler icat 
etmek istediğini, Anglo-Saksonlar 
cephesinde gürültülü laflardan 
başka bir şey olmadığını söyle· 
melctedir . 

Londra : 19 ( a. 8 • )- Çör
çil bir Kurmay heyeti ile beraber 

Amerikaya gitmiştir. Çörçilin se

yahati hakkında Londra gaz.ete· 

teri büyük manşetler yapmıştır • 

Baz.ı gaz.eteler, Çörçilin .ikin

ci cı-phe işini görüşmek için git. 
tiğini kııydetmekteılir . 

Adanada dün güzel 
bir film çekildi 

Matbuat Umum müdür/üğünim fehri· bit eJ .. n bu film sıcak iklimin güzel ınan· 

miz.d• bir film çektireceğini yozmı,ıık. Su zaralcıriyle ıüılenmİftir. 19 Moyıı filmiyle 
Sporlarına ait bu film dün film mütehaı· 
•••ınuz B. R~ıad Güçlü tarafından çekil- bu yeni film yakında ıehrimizde ~öıteri· 
mittir. Yüzme havuz.undaki hareketleri tu· lecektir. 
---~~----~----~~------~--------~~----------~ 
ı ........................ ı 

1 SOYUT CEPHESİ J 
ı ı 

l Sivastopol 1 
l çok tehlikeli 1 
ı ı 

1 bir durumda 1 
Büyük taarruz 
haılamak üzere 

Berllne göre -
Slvaıtopolan 
IOD battıda 

din yarılmı, 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

A.rııtara: 19 (Radyo Ga~eteat]-
1\tcnaıı kaynaklarıııcJaıı veril~ıı 
lıaücıtere göre, Sivaııtopol işi hal · 
ledilml'k üıerediı. 

Şimdi Sivastopolda 
tliııde biı tek istihkam 
lır . Bu iatihkıiının da 

Ruslar 
kıtlmıŞ · 

dü~mt'~i 

( Gerbıl :ı üucıl ıı:l)'fada l 

••••••••••••• 
Mecllı tatil yaptı 
An1'ara : 19 ( a. a. ) - Bü· 

}'ilk Millet Meclisi buııün verdi~I 
bir kararla 3 Ağuıtoıta toplan. 

Gaz saiışı bugün 
serbest bırakılıyor 

DUn alakadarlardan att:ıAımız malomata göre, f•h · 
rlmizd• Gaz sahfı bugünden itibaren serbest bırak•'•· 
çakbr. Bir çok yerlere gaz verilecek ve halkımız gaz 
lhtlyacmı buralardan temin edecektir. Satlf yerl•rl ay· 
rıca llAn edllmektedlr. 

rl>tiir•n 
ll'lak üıerc tatil devre•ine girmiş. 

1 

Mı h l f h l l · 
tir . u le i çep e erf ma ;eme fafı1an (le aılter 

............. büylık müttefik g,.mileri 

................. llllİll. 

MllU Şalımız 
talebelerle 

Ankara : 19 ( a. a. )- MilH 
Şefimiı. bugün de Yüksek Ziraat 
Enstitüııü imtihanlarında bulun· 
muşlardır . ..................... 

ı~FRIKADA_....._ 

~imanlar dün 
sahile varmış 
Tobruk müdafaası 

Ankara : 19 [Radyo Gazeteet] 
Libyadan yeni bir haber gelme· 
miştir. Tobruk komutanı evvelce 
hazırlanmış olan mevzilere geç· 
meğe bqlamıştır. Mısır hududuna 
doğru yapılan mihver takıp ha· 
rekatı az normal bir şekilde ge· 
Hşmektedir. Alman lutaları Tob 
ruğa sıtınmış olan lngiliz kuvvet
lerile ilk hatlarda temaşa gelmiş· 
lerdir. 

Londraden ıon 'gelen habere 
göre, Almanlar sabile varmışlar 

dır. Ve bir kııım İngiliz kuvvet· 
leri taarruza başlamadan evvelki 
mevzilere çekilmcğe muvaffak 
olwuşlardır. Tobrukta bir kısım 

müdafaa kuvvveti kalwıttır. 
Kubirc : 19 (A.A) - Royter 

ıajanıııııın hususi muluabiri bildi · 
ti yor: 

Mihver kuvvetl.-:ri şiuıdi Tob· 
ruk ınüdaf Maları ile karşı karşıya 
buJuıımalltadır. Bu wüdafaa mü· 
keuıuıel bir surette haz•r .anmıştır. 

Kuvvetleriıuiıin Eladeuı ve Si · 
Ji · Reuk't11ki uıevıilerdeaı ıceri 
1tlıuması üıeriuc Tolnuk'u tehdit 
ecteıı tdılike dııfıa ziyade: ciddi · 
le,ıui,tir. Bununla buaber ııey· 
)llir kuvvetleriwi~, wihverin Tob· 
ruk'a doğrudan doğruya taarru· 
ı una karşı lıila perde olmaktadır. 

Eladeıu ve Sidi Rc:zak'taki kuv· 
vetleriwiziıı geri atılması Alman 
zırhlı kuvvetlerinin hamlesi neti· 
cesinde lıaıııl olan dur.ımun ge 
rektirdiği bir tabiyc:hiireket~dir . 
Bu hamle pek büyük me\/cutlarla 
yapılmalçtadır. 

Tobruk'uıı tamamiyle kuşatıl · 
· ctığını söylemek dotru olmaz. 
Çünkü kalenin doğusundaki yol 
bala açıktır. 

Akroma'dan biç bir haber yok· ı 
tur. Fakat oradaki kuvvetlerimi · 
zin yerlerinde olmadıtını farzet· 
mek için hiç sebep yoktur. 

Roma : 19 (A.A) - İtalyan 
umumi karargihıoın tebliti: 

Ayn el·Gazela cebinde temiz· 
leme devam ederken, İtalyan ve 
Alman motörlü müfTezeleri El·A· 
den bölgesinde başka düırnan Üıt· 
leriui almııtır. 

<Gerlııl 3 üncü aa:rtadaı 

Sovyet-İngiliz paktı mı 
Rus meclisi kabul etti 
Ankara: 18 (Radyo Oazete•l)
Sovyet - lngiliz Paktı Sovyet 

·~neclisinde tasdik edilmiş ve Mü· 
lotor bir nutuk söyleyerek Sovyet· 
logiliz doc;tlu~unu belirtmiştir. 

Moskova Sefirimiz 
Ankara ı 19 (TUrkslzU 

Muhabirinden) - Moekova 
Sefirimiz Heydar Akt•y bu 
••bah letanbuldan ••hrlml
ze gelmlftlr. 

• ı • • • • • • • • 

Valinin reisliğinde 
yapılacak konuşma 

Bay Akif lyldolan Dtl• ıabab 
Tazlada tetkiklerde bulundu . •············· 

: BUGÜN SAAT 10 DA VALıMIZIN RE.lSLlCINDE VILA· : 
t YETTE. MÜHiM BiR ZlRA1 TOPLANTJ YAPILACAKTJR. f 
f 'DÜN DE YAZDICIMIZ GiBi BU İÇTiMADA BÜTÜN ZlRAl t 
• iŞLER GÖZDEN GEÇIRILECE.KTIR. VALiMiZ AKiF ıvıoo. • 
: CAN DÜN TUZLA BÖLGESİNDE TETKiKLERDE BULUNMUŞ f 
• VE ôCLF.YE DOCRU ŞEHRiMiZE. DÖNMÜŞTÜR. ı 
••••••••••••••••••••••••••• 

Türk kadınları lüks 
eşga gigmigecek 

Lüks eşya idhalinin men'i meselesi 

Uçaklara bomba nakli 

Almanlar Manş sahilini 
tahliye ediyorlar 
Stokholm : 19 {a. a.) - Al· 

mantar Manş kıyısındaki halka, 
bulundukları yerleri terk etmeleri
ni bildirmişlerdir. 

ARA SIRA 

iÇME 

Ankara : 19 (Türksözü Muha
birinden) - Bir harta kadar ön
ce bildirdiğim gibi, lthalat birlik
lerinin şimdiye kadar iştigal mev
zuu olan lüks madde ithali kati 
surette menedilmiştir. Bu karara 
göre memleket zaruri ihliyacındaıı 
başka herharıgi bir madde ithal 
edilmesi için hükümet tarafından 
dövi1. verilıııiyccektir. 

Lüks eşya sayılan maddeler 
aı asında kadın e.~yası olarak kul
lanılan kurk, ipekli çorsplnr, her 
nevi ,ipekli elbiseler, levan talar, 
camdan bihlolar, ziynet eşyası O · 

tarak işlenmiş altııılaı, memleket 
ihtiyacı haricindeki kadın çantası 
ve derileri de bulunmaktadır. Bu 
lislelt·ıin içerisine ithal edilecek 
diğer maddeleri bir komisyon tes
hil etmekle meşguldiir. 

Dış ticaret reisi 
Ankara : 19 (Türksüıü Muha· 

birinden) - Türk - Alman Ti· 
caret muahede~inin tatbikatı ile 
meşgul olmak "üzere Ticaret Ve· 
kaleli Dış Ticaret reis muavinle· 
rinden Melih, buglin Berline hare· 
ket etmiştir. 

Amerikada uçak 
gemileri inşaatı 

An1'ara: 19 (Radyo Oazetesl)
\fmerikada 500,000 tonluk· uçak 
gemiıi yapılması dün mümessiller 
meclisinde karar altına alınmıştır. 
Ayiıca muhrip ve torpitobatta 
inşa edilecektir. 

• 
SUYU ••• 

Adanamııın ~u içme suyu işi ıidıta yılan lıikayesine döndü ! Se· 
nelerdenberi uzaklardan aziz, kıymet/; yolcusunu bekleyenler gibi Atla· 
nd halkı da onun qolunu lıasrelle bekliyor. Dört .s1ne evvel en tatlı 
bir ümitle lopraJa gömdüJümı1z borular, kanı çekilmiş clanıarlar iibi 
kup1'uru duruyor. Orılar da 6ir gün yer altında çürı1nıeyi tıeyahut da 
içinin bol temiz, taze su ile dolarak 90 - 100 bin nü/uılu Adanaya 
/aydalı olmayı bekliyor • 

Bu mısul tün yakın mı , uzak mı? bilem~IJoruz . Şimdi dı1~011ü90 · 
rum, ne idi o başlangıç ? Ne idi o vagorılar dolusu borular, insan giiv· 
deıinden daha g~niş aJızlı musluklar ! .. Bunları jÖrdükçe : 

- Olı !. · Çok şükür içme suyuna kavuştuk ! .. diye seviniyordu. 
Şehre 5 - ~ kilometre uzaklıkta, eteklerini güzel seylıanın hazan 

öpüp, hazan yalayıp geçUJi bir lepe üzerinde yapılacak büyilk toplama 
havuı:unun leme/ atma mercısimini lıatırlıyorıım .. Manzarası iç aran 
bu tepede başta bügilklerimiz , yüzlerce clavelli , yarın Adanamızı bir 
kat daha güzelleştirecek, halkına sıhhat verecek içme suyunun akışını • 
berrak renaini görür gihi olmanın tatlı lıayalile neşelenmişler, ilk kaz· 
mayı memlekete uJurlu ve hayırlı olması dileJile tJurmuşlartlı . 

Kış denmedi, yaz denmedi. Şehrin geniş t.ıe dar sokaklarında boru 
döıeme işi hararetle det.1am etti. Kaldırımlar yer ytr bozuldu ve ya
pıldı. Tor loprala, çamur ve au birikintilerine yarın kavuşacaJ!ımız iç· 

lCtrlel 3 ünou aa7tauı 8. G. 
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t.nkara'dan r Adana'ya i .,_HABERLER 
-Aynak'tan e e 

Bofiaz kavgası 
1 >"<t%urı ; .' <>wtlı 7 ,, yu'l.ic;elu 

f G t- <;eıı ı,c1ar daııbr ı i Lırnclra,nıo 
llıko; lı . l.;öıılahırın<la aıtılı: hav 
~·ıtr, l..ıış ~oıııııa:ı ve: istal.ot 

gÖr ülmn olmuştur , Memleketin Satın altnan 
mahsulün nakil 
ücreti meselesi 

ı············ 
ı 
ı 
: ............................ : 
: 
ı 
ı 
ı 
ı 
: 
ı 
ı 
ı 
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r,.k tip yağ yapmak i~in süt yağlarını bir _yere top· 

lamak zarureti var dır ki bunu,. tatbikatta bir, çok %Or 

lukları görülecektir. Bu ııehil yerine nebati yağları 

kimyevi ıekild~ idrojen ile muamele ederek •od- yoğ 

manzara ve hııJamrna getirmrk fennen mümkündür. 

: 
ı 
: 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

Tıcaret iV rkaleti hşe Müste · 
şaılığından Vilayelimiı.e mühim 
bir tamim gdm iştir . Bu tamime 
göre , hububata c·: koyma ve d 
koııaıı lıububalııı hasat h: şlayan 
) erinde mübayau muamelesine 
qaşllııınııt buluııulnıııktadır . Bu 
müb:ıyaa muaınelesi Ofıı olma
y11rı uaıı vilayet ve kazalarda o 
fıs ııamıua Ziraat Bankası tavzif 
edılnıi~tir . Ziraat Bankusı birçok 
vilayet ve lr.:aıalaı da alım mt'ı -

Bunu yapacak lt:siaat da mevcuttur. 

: ....... . Yazan : 

T
TireııiıuiL NiğJeyc ı:t'lJi . lstas· 
yoııuıı ıunı11:ara~ı Niğde niıı ?.ir 
t lıııu uıemle::kelı olduğunu gus· 

teriyo •• Mayısın soııgü.uleriııJc: Lir 
kış uıeyve::si olun t>lnıu btırnbul ve 
Aııkuru gibi büyük şehirlerin ııııt 
ıınv JükkiiıılnrıııJa görünuıc:ı. olur· 
Artık turfanda kayısı çıkıuıştır. 

Çilek ve kiru her tanıfta görün 
u eğe La~lamıştır Bununla beraber 
Niğdt:niıı islasyou sarı kamış se · 
pcller içindt! sanki ağacmdan he · 
ııüz koparılmış gibi taze, güıel 
renkli elmalarla dolu Yalnıı. mev 
sim çok ilerlemiş o'd< {J için fi
yatları mutndından b:r l yüksek: 

Üç buçuk dört kiloluk elma, 
sep. ti ile birlikte üç liray satı 

liyor. 
Nigdenin elması altmış dört 

sene evvel Amasyadan getiril wiş 
Fakat bu cins elma iklimi çok 
müsait bulduğu için burada Amas· 
yndan daha ziyade ileriye gitmiş. 
Bilhassa elmanın vitamini di~er 

bir çok meyvalara nisbetle daha 
kuvvetli ve daha kı1 nıctli olduğu• 
ııuıı ıuılaşılması yirmi beş sene 
de::ııberi Niğdede elıuacılığııı bu 
yük rnğbet kaııtıııuusıııa yarJıuı 

etuıiş. 

Niğdelil~r büyük şdıirlere şiıu · 

di senede dört bııçuk milyon kilo 
kadar rueyr a göndermektedir. Niğ 
deliler son baharda yetişen taze 
elmayı bütün kışın, hatta mayıs 

sonuna kadar o:uhafaza etmek 
için kendilerine mahsus bir usul 

1 buluıuşlur. Evlt'rİıı bodrum kıtlın· 
da rutubetli kumlar i : stüııde tu · 

1 tuyorlar, bu sure'le elmalıtrı çü 
rünıek;izin bü ' üıı ttueliici ile Ja 
yaııdırabıliyorlarwış. 

Fakat. Ni~denin istilısal ala 

Asım US ........ : 
lhı.ı yult•rde J~ sadece n~- krıleri ıtçacektır . Toprak ınah · 

l.,ati yttğlar sıtrfedilir. Meuıleketiıı ulleri Ofisi veya Zıraat Banka · 
yemeklik yağ ihtiyacı ı.e::ytinyağı, ının alım merkni uçm1tdıl.:ları 
( iğityağı gibi ııe l: uti uıahiyet '~ lı.aularılıt ılu c:t koyma· ve mü 
ohm yağlaıdıuı Jıa fayJalaıııar11k 

ba~ ea rnuoıııl"lel crirıin ynpılması 
teuıin edilel·ektir. liiı. ı ıııdır. AııcııL.: bu gihı verler<lt:n 

Netekiw lıüküwt:tçe tek li•ı 
r ttlırı eı cak mıılı~u : ıcriıı Val ilerce nıu 

Ya{l yupıı uk lıuırl.kları vardır. 
vafık görülf'.tf:k c iv&r ıılım nıt r

Ancttk preusiu itibariyle çok wa· 
r leı. ler iııe sevki kmi ıı ed ilt•(•t:k · 

lıul görüıı~u bu teşebbüs tutbika · 
tıııda rorluklerı mucip olabilir. tir . Valiler bu ş le ıuhirrci hirlık 
Zira menıleketiu dört bucağından lcıini tavı.i( edr.bikreklerdir . Mü-
paran.e11te ıurette istihsal oluoau bayaa ~snasın<la fıatlar rrsmi fi-
yatlarla nebati ya'ğları toplayarak atlar olup bu fıatlar haricinde 
bir a.erkezde depo etmek ve sıh mühayaa yapılamı> acalı:tır . 
hi şartlar daireıinde l unları ka Z-ahireci birlılcleri tarısfmdan 
rı.şhrmak, ve tek tip yağ vücuda mübayaa c<Jilecek mahsullctin a-
getirmek için çalışırken geçen za· lım merkeıleriııe "8dar meccanen 
ıuan içinde boı.ulmağa müsait olan 

nakli • uas itibarile mü~tahsile 
ya~ cinslerinin iyi halde muhafa· 

aittir. Zahireciler tarafından rnÜ· 
Lası çok zordur. 

Onun için selihiyetli kimya· bayao edilecek mahsul azami bir 
gerlerimizdcn biri yağ meselesini ay zarfında Ofıı veya Ziraat Ban 
hal için bana daha Laşka bir yol kası ohm meıke:ılerine tesliın edi -
bulunduğunu söyledi. Bu zatın l"cektir · 
ifadesine göre pamukyağı, zeytin· Atış poligonunda 

yağı, sunamyağı, ayçiçeğıyağı gibi gençlerin faaliyeti 
isiwlcrle t.&nınan, hepıi de nebati 
esastan gelen yağların terkibine Atış poligonu açıldığı gön-
kimyevi vasıtalarla idrojen veri· deıı i t ı uareıı lırr gün gittıkçe ıır · 
lirse renkleri beyazlaşır ve sade tan bir rağbe t görmekted ir . Bil· 
yoğ kıvamını ve waıızarasmı alır. buc"a nıÜl'ueııe Cençlık kulüpleri 
Nasıl ki İzıuird~ işlenmekte olan me11!iupl111 ı kurs malıip: tiııde atış -
(Turan) nebati yağ fabrikasında far yapmaktadıılar. 

bu türlü lesi at vr rdır. Bu yağla Ag" ır işçi karneleri 
rın hiç biri raf halde s1hhata za 
rarlı olmadığı için bir çok yerler· Ağır işçi kar.nelerinin ne su · 
de sade yağ yerini tutabilir. Onun retle ve kimlere tevzi edilec,.~i 
ye,·ine kullamlabilir. Bu takdir.le hııkkıııda }'eni bir ta!imatname 
ıadeytlğ ihtiyacını karşılamak mak hazırlanmıştır. Bu talimatnameye 
s_diyle muhliH yağ yepınak için , göre resmi müt:steseler haricin 
uğraşınağa da lıuc~t kaim z, Eğer . deki 11ğır işçilt'.re vr rilc celı: karne· 
lzıuirdeki (Turan) fabrikasın® bu ler halk dağıtma birlikleri tara 
şekilde istihsal edilecek yağlar fıuddn d t~il, işçileriıı ba~lı bulun· 
ihtiy .. c11 kafi gelmene mevcut duldarı ıııü · sseıcler ce tev ı i olun · 
tesisat genişletilebilir. ocaktır . 

Manifatura eşyası 
Bu gün dağıtılacak 

100.000 liralık eşya tevzi edilecek ............... 
i DiLEKLER : i 
ı Çiftehaıı yolu f 

ı Me .. ım dolayı•ll• çit- ı 
tehan bir çok vatanda•· f 

•. ların gidip CJ•lmek zaru· t 
• 

retlnde olduflu bir yer- f 
dlr. Her sene olduAu f 

: gibi bu yll d.J etevlet de· t 
t mlryolları Adana l•let t 
t memlzln buraya gldecekt 
• yolculara kolaylıklar te t 
f mln edec•Alnl Umld ed•·• 
t rlz. ı ............... 

Çukarovaya 
pallak gellfor 
Bize verilen malumata göre , 

ı.iraat işletmeleri lı:urumu tarafın · 
dan yeniden vilayetimiz emrine 
elli pulluk yola çıkarılmıştır. Bun· 
lar Eğe tipi pulluldardır . Pullu"
lar şehrimiı.e gelir gelmeı. Ziraat 
Müdürlüğünce derhal isı~ycıılere 

satış yapılacaktır . 

Azılı bir hırsız 
yakayı ele verdi 
Bundan on gün kadar evvel 

Çağşırlı köyünde çok mühim bir 
gece hırsızlıA'ı olmuş ve bu köy
de oturnn Hakkı incenin evinin 
pencerl'si "ırılmak suretiyle içeri
ye g iren hırsız :ıooo küsur lira 
para ile 2800 lira kıymetinde al· 
tun ve di~t-r t'Şyalar çalarak firar 
etmeğ'e muv<ıffak olmuştu . 

Bu mühim sirkat hadisesi et 
rafınd11 jandarmamız derhal esaslı 
takibat v~ tahkıkata girışerek fa. 
ilin Gerdan köyünden Rf'şit oğlu 
Cümali olduğunu tesbit etmiş 

ve ele geçirilmesi hususunda taki
bata başlamıştı . 

Cümali dün oymaklı ıııınta 

kasında yak11laı1mış ve adliyeye 
tesliın edilmiştir. Sorgusu yapılan 

suçlu teı.kir olunmuştur. 

Ô~rendi~imize göre , Manif a 
turacılar Birliği ta.raf ıııdan geti· 
rilmiş ol11n 100 bin liralılc mani
fatura C"fyaaı , bugün vilayet ta
rafından tayin olunan bir müra · 
lcıbirı neıareti altında perakcn· 
deci tacirlere da~ıl&lacaktır . Di · 
ğer taraftan lııtanbul , b.mir ve 
Mersin İthalatçılar Bir lılı:lerinden 

viliiyetirniıin Haıiran ihtiyacını 
kıtı şı lamıtk üıere 80 bin liralık 
nıanif atura tıyaııı tahs's edildiği 

haber alıııııııştır. Bu mallar , ala
kadoılar tısı arındaıı yaluıı.Ja gı-· 

tiı tilr-CC'ktir • 

1-Ialayda mahsul 
durumu iyi 

Ant ak} a : 19 (Tüı ksöıü mulı11 
birinden) - Vılayet sınırı içindeki 
'"~!ık malısul cJuı umu ortu dere · 
ccdedir. Hasat ve harman işleri 

her tarafta devam ediyor. 

Kışlık mahsulün tespit ve el· 
lı:oyma işlerini görmek için tetkil 
edilen kollar f aaliyetlt'rint: devam 
etmektedir. 

Yaılık clı:im bu yıl geçen 
yıllar ni~betlc çok bereketlidir. 

Bilhassa ıon yağmurlar akdarı 

için çok faydıdı olmuştur. 

Görünüşe göre bu yıl akdı:ırı 

mahsulü fevkalade bereketli ola 
caktır. DiQ-er yazlık t"lı:imler de 
çok iyidir. 

Çeltik • "imi de lıemen ıona 
ermif buluıımaktadır. Tohumun 
bu yıl erken topra~a saçılması 

sısyesinde mahsulün yağmur mev· 

sinıindeıı önce idrak edilcct'ği 

ve bctt·ketli olacağı anlaşılmak 

tadır. 

Hayvan hastalıkları 
Haber aldığımıza görf', C-::y· 

hanın Mercimc:lı: köyü koyunlarile 
Hamı.alı köyü keçilerinde Uyuz 
haııalı~ı tesbit edilnıiı olduğun· 
dan deı hal icap eden f cnnt le
dabir İltıhaı edilerek köylere kor
don lı:oıınıuştur. Bu hastalı~ırı çok 
kısa bir ıamanda önü alınaca~ı 

lı:u ... vetle muhtemeldir. 

ııındaki muvaffakiyeti sfdece el · 
ınacılığıı münhasır kalmayacak · 
Şelırin ÜLeriııde bulunduğu sırtın 

urkasında "Gebere barajı,, var. 
Cumhuriyet :Jnresiniu Niğdelilere: 
güLd bir hediyesi olan bu umran 
tesisi beş yÜL bin lir• sarf edilerek 
vücuda getirilmiştir. Baraj tesisatı 

--------------...-~~-------------- ............................................. ıııiimııi ..................... IİlllİI __________ ~ 

ı etrafındaki dağlardan senede iki 
milyon ton su toplanacak bir ka · 
biliyctledir. Bu sularla elmalıklar, 
bahçeler, Ni2de ovasındaki zeri· 

ı yat sulanmağa başladıktan sonra 
toprağın tabii verimini bir kat 
daha artıracaklar. 

Niğde, Aksaray ve Bor gibi 
hem hububat, hem de hayvan ye-) 
tiştren bölgelerden olduğu için 
buralardan et ve yağ fiyatlarını 

öğrenmek istedim. 
Et narkı kaldırılmış olduğu 

için buralarda kilosu 120 kuruşa 

serbest olarak satılıyormuş. Fakat 
sadeyağ ÜLerin.:ie 160 kuruşa nark 
devam ettiği için bu fiyata malını 
vermek istem iyen köylüler yağla · 
rıııı saklıyorlar, gizli gizli 250 
kuruşa salıyorlarmış. Hareketle · 
riııi mazur göstermek için kendi· 
!erini şu tarıda müdafaa ediyor 
laru..ış: 

- Etin 120 kuruşıt ' sat ldığ1 
bir yerde sade yağ 160 kuru.~ 
verilir uıi ? 

Anadoluuuıı hayvan bölgele· 
rinde ütteıı çık11rılun adeyağ hiç 
bir ,, akit saf olarak ıııemleketin 
yeweklik ilıt!yac.·ııı .. kifi dekildi. 
Yeu;t:klikte kullımılıuı sade yağ 
lıar daiwu türlü ıır.Lati yağlarla 

'"" 1Ştırılwı1tu . 
5 

Sadi tam manaıoiyle bir Don Ju· 
andı K.ıdııı y,üıiJrıden şinıt,fü e 
kadar lıelki yiımi defa dayak 

yem is ti. 
Sadi, vagonun penceresinden 

etrafı seyrederken dışarıda güzd 
bir kadının yürüöüğünü gördü. 
Kadın okadar hızlı yürüyordu ki . .. 
Sadi her zamanki işart:llerini yap 
mağa vakıt bulamamıştı . Kendi 
kendine sö~·lendi : 

- Çok iyi.. . Her halde bu 
trene biniyor. Bu seyahat de boş 
geçnıiyccek. 

• • • 
Don J µan, tren h11reut eder 

elıp,ez kendisine bir çeki düıen 
vererek kompartmanların öııünde 

dolaşmağa başladı. 
Genç kadının yanında rlokuz, 

on yaşında küçü1' bir kız çocuğu 

da vanlı. Güzel kadın o ka iar 
dalgındı ki, Sadinin müsadenizle di 
yerek kompartmana iİrdiğinin far . 
kınd;ı bile olmadı. 

Ve genç adamın kaşa-öz işatetlerini 
de, alık :ılık seyreden küçük kız · 

daQ başka gören olmadı . 

Sabırzıılandı. Ve derhal taar 
rın planını tatbike karar verdi: 

- Pardon hanımefendi . Müsa· 
adeniıle şuraya geçecekiırı . Küçük 
l) kadar şirin ki... 

Genç ka<lın lükaydane cevap 
verdi 

T TF5 

BİR ~ÜÇÜK HlKA YE 

Don Juan 
Yazan 

NiHAD TANGÜNER 

- Otıırabilir:;ini1. efendim. 

Sadi, küçük kmn yanınd,, yer 

alın ı!jlı : 

- Eh . Anlat bakalıoı Kii.;ük 
Rayan nereye böyle? 

/\ lan :ı ya 

·- Adana'ya ını? Ben<le ora· 
ya .. 

lıa.ve elti: 

- Sen hikayeyi severmisin? 

- Severim yal... 
-"Balı: sana anlatayım : 
Ben "skiden çok güzel bir 

kadını ~evmiştim .. Bir gün .. . " 

Cümlesini taınamlamağa valı:ıt 
kalmadan genç kadın, başını hay· 
retle, okuduğu kitaptan kaldırdı: 

- Beyrendi 1.. Bu yaşta bir 
çot·u~a böyle lıik5ye ıtnlatılrnaz .. 

Sadi, i~i tamire vakıt bulma· 

dan çoc ı k sızlandı : 
Karnım aç! 

' -

Bu, Don Juan için bir fırsat· 

tı Heman çocugu elinden tutarak 

yemekli vagona sürükledi : 

- Gel sana börek yedireyim . 

••• 
Sadi ile küçük kız 

döndükten sonra genç 
yur buldular . 

yemekten 

kadını U· 

Artık uzun saatlar için yapı 
lacak iş yoktu. Gece yarısı ol · 
muştu. Çocuk da o da uyukl3ma
ğa başlddılar. 

•• ıfı 

Ortalık ağaı ırken, lokomotifin 
piston sesleri alaca karanlığa ya· 
yılıyordu. Sadi göılerini açtığı ıa· 

man genç kadını karşısında göre· 
medi. 

Bir ista-;yonda durmutlardı. 

Buğulu camı sildi. Dışarıya baktı. 
Eskişehirde idiler. Genç kadın da 

garda idi. Tren hareket etmek Ü· 

zere olduğu lıalJe o, orada ııır:y 

danda öylece duruyordu. Yanına 

bhvullarını da almıştı . 

Tren harclı:et sinyalini yap11r 

yamaı, Sadi, küçük )mı hatırladı 

Ve omuzlarından ııilkert lı: uy · 

andırdı: 

- Kalk küçül.: 1 Annen gitti. 

Bak bana .• 

Hiiıt. .. annen ıeııi unuttu .•. 
Çabuk lı:oşl 

Çocuk esneye cıneye gözle· 
ı ini açtı. Gerinere" Sadiye hay
ıetle baktı: 

- Annem mi ? dt-di, 
nıtmı bura11 ? 

- Eıkiş,.lıir. 

Ana 

- Benim annemin Eı;kiıelıirde 

ne iıi var 1 O, AdarııtJı:ı uab11mlu 

birlikte beııi "arşılıyacalı: . 

- Burada oturan kadan kim · 
di ya 1 

- Bilmem! Dayını Haydar. 

paşa<ia beni buraya yerlt'ıtirmişti. 

O icadında sonradan gclmiıti. 

Küçük kıt şımarık bir mııı!tı 

ile dudaklarını oynattı : 

- Ben börek iıterim. 

Don Ju:ın hiddetle mırıldandı: 

- Zıftye 1 

Bütün lolıaııtalaıda mü~ter iler · 
inden ancak hükünıct\~c teıbit 

olunan azami fıyatları istiycı:c lı.· 

lerdir. 
Haı p bir toprak "avguı ha 

tinde. b&tlnmıftı, bir bo~aı kavgası 
halinde devam ediyor. Gün aeç
miyor ld Avrupa'daıı a1'1a hayale 
gelmiyen bir talı:ım şeylere yeni 
kısıntılar 1..onul<lu~u haklı:ında ha
berler gelmesin ., 

lş uzadıkça, enla~ılan, hallı: dıt 
ııkıntısını unutmak için ışi alaya 
vurmaktan bafka çare bulamıyor. 

Bir Fr~ nıız gaıetesi ıöyle hir 
lı:arikatür yapmıştı: ellerinde bir· 
er buket, birçok kimseler bir 
düHanın önüne toplanmıılar .. . lç
leriudeıı biriAi ıoruyor. 

- Kalabalık ııe bö~ le ? 
- Bilı.llalın isiııı ızilnünüıı 

buızüıı ulduğuıııı uııutuy oı sıııı 
galiba ... 

Ölıim./~n sonrt1 
V erile11 nıadulya 

halyaıılar iııe lıu ıt11hada dahıt 
da ileri gitmektrdirler. 

Bir lsvıçre ~aretesinııı Roma 
muhabiri gaıcı:teeine, Romalılıtı 111 

gülerek birbirlerine ttıılattı~ı şu 
fılı:rayı bildiriyor: 

Sadece iaşe lcartlarıyle dağı· 
tılan şeyi<. ri yiyen kimselere birer 
madalya verilmtsi kararlaştırılmış. 
Uzun ara~tırmalardan ıoııra bu 
n,.viden üç lı:işi bulunmuf, fakat 
mada lyalıı r bunların anca" tabut -
larına itiıtirilmiş: Çünkü ı.avallılar 
epey zaman önce ölmüt bulunu· 
yorlardıl. .. 

Harbin iki Ct'phede cere} an 
etti~ini işitip duruyoruz: dış Ct'J>· 
hede ıaf eri temin edecelı: olan 
uçalı:, top ve tank ise, iç :cephe
de çöküntü yapmıyak olan şey 

dr:, maneviyet sağlamlı~ıdır. Marı. 
evivatı sa~ lam ıutacalı: uno;urlarııı 

bıtşıııda ela hiç ıilpheıiı, ııtşe 

gdir ... 

Bir kaçakçı 
kadın tutuldu 

Ceyhan :19 (Türlı:aöıü Muh•· 
birinden) - Ceyhaııın kona" o~lu 
mahalleıiııde oturan ve Bohçacılılı: 

eden M~hmet kııı ve Gaıi karıeı 
313 do~ıımlu Bedriye Asanay 

aduıdaki kadının Adanayo ızötür· 
melde oldu~u bir bavul içindeki. 
rşyadan şüphe edilerek yapılanı 

tetkikatta bu eşraların suni ipekli 
kumaş olnıasındon zabıta tarafın-

dan ya"alaııarak Bedriye adliyeye 
ve t'Şyalar da Ceyhan inhisarlar 
baş müi:iüı lü~üne teslim edilmiş· 
tir 

Ceyhanın kıymetli Emniyet 
komiseri Bay şerif ve arkadaşları 
her iıte oldu~u gibi l<açakçılılc 

itlerinde de cıddi raaliyet göster· 
m~li:tedir. 

Cenup kazalarında 
bina tahrir işi 

\ 

Antakya : 19 (Türlı:sözü Muha· 
birindt'n) - Geçen yıl Vi\a)'etin 
merkez lıazasile Dörtyol, lsken-

derun lı:aza ve köylerinde bina 
tahriri işleri yapılmıştı. Kırılı:harı,, 
Reyhaniye, Yayladat ve Hassa 

kaıalarında da tahrir işlerine baş. 

!anması lcararlaftırılmıı ve buiş 

için iki komiıyon kurulmuıtur • 

Bir numaralı komisyona Be
den Terbiyeıi Bölge 1-\ı baı"anı 
Şükrü Oğuzu, iki numaralı ko11.iıs· 

yona ve geçen yıl Dörtyol kazası 

tahririni yapan Beıim Özbek tayin 
edilmişlerdir. Komisyonlar bu 
sabah işe baılamalı: üzere fehri· 
mizden ayrılmııtardır. 

Ölüm 
Adananın büyük çiftçilerinden 

Pamukçu zade Hasan, kısa l>ir 
hastalığı müteakip vefat etmiştir. 

Ölüye allahtan rahmet, ailesi
ne de baş s:ıtlıtı dileriz. 
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Sovyet cephesi 1 

1 

CBaıı I Jnı;J uıllı.J•> 

bt kleıımel.. h:l1ir. 

Sr,vydleı 7585 f:'liİI veı oıif \: e 
180o Beton mevzi zıtptcdilmi~tiı. 

Sovyct tebli~in<le İ<ie bu mu· 
harebelere dair hiç tafsölat }'Ok· 

tur. Yalnıı hücumların tardedildi
~i kayt edılmektedir . Diğr:r kay· 
rıııkı11ra göre, Siva,topol tahliye 
edilmekte ve şehirde almanlaıa 
Y•rayacak hl"r fey tahrip edil
ınek~edir. 

Büyük Alman taarruıunun 
Sivastopolun düşmeıini müteakip 
Ve Yahut 22 haı.iranda baflamaaı 
ırn.ıhtemeldir. 

Kuibişef, 19 (a.a.)- Roylfr'in 
hususi muhabiri bildiriyor: 
. Timoçcnkonun Harkof cephe· 
sırıdeki ordusu düşmanı sadece 
lutrnıya rnuv.eff ak olmakla kalma
mış, dah:ı başka muvaffakıyetler 
rlc b:ıtarmışlır. Cepheden alınan 
Son haberlere göre, alınanların 
hücumu artık eriyip gitmiştir. Bu
tıunıa beraber alınanlar, uğ'radık-
1•rı çok ağır kayıplara bakrnıya
rıık muharebe sahasma külliyetli 
llıiktarda asker, tank ve uçak 
ıı~ 

llttncye devam etmekkdirler. Bu 
Sebeple muharebeler, arkası gel· 
tııeksizin devam ediyor. Fak at 
'<>rı 48 saatte iyice anlaşılmıştır ki 
alınanlar başlangıçtaki hücum kud · 
tetıeriııi kaybetmişlerdir. Kızılordu 
~~n Ve bugün Harkof cephesinin 
ır çok kesimlerinde ehemmiyetli 

karşı hücumlarda bulunarak al· 
~anları ağır kayıplara uğratmıştır. 

1 
lıs ordusu şiddetli tank hücum

~tıııı kırmak hususunda büyük 
ır ınaharele sahip olduğunu bu 

~ene bir kere daha ispat elmiş 
lılunmakladır. Bir haftadanberi 

Cereyan eden muharebeler eına
sında rus ordusu 60 kadar ehem
ltıiyetli tank hücumunu püskürt
ltıe>'c muvarfak olmuştur. Rus 
t~nkları şimdi hücuma geçecek 
hır vaziyete gelmiş bulunmakta· 
dır. 

k Sivastopol'da düşman bire 
~ ltşı beş gibi yüksek bir sayı 
lıstiinlüQ-üne sahip olduğu halde 
ltıüdafiler hiç bir yorgunluk ala 
llıetj göstermemektedirler. 

Berlin : 19 (a. a.) - Resmi 
~eblit : Sivastopolun son müdafaa 

~-•ş_t_ır_·~~~~-

'*ı•;ıo·ı 
ro RKIYE Radyosu 

ANKARA Radyosıı 
;uınartcsi - 20.6.1942 
. 3() • Pr ograrn ve memleket saat 

7 3 
ayarı 

· 3 Müzik : Kaıışık Program 
"1 (Pi.) 
,45 Ajanı Haber let i 

8.0Q, 
8.30 Müıilı; : Senfonik Parçalar 

(Pi). 
Program ve Memleket saat 
Ayarı 

:~·33 Müzik : Türküçe Plaklar. 
.45 Ajanı Haberleri. 

ltoo Müzık : Riyaseticumhur. 
Bandosu. (Şef : Ihsan Kün· 

1~·30/ çer). 

l~ 'lO · Ankara ilkbahar At Koşu· 
!arının Neticeleri. 18

·00 Program ve Memleket saat 

18.03 Ayarı 
Müzik : Radyo Dans Or-
kestrasının her telden Prog· 
ramı. (Nihad Escngin ida-

18 resinde). 
·'l5 Ractyo Çocuk Klübü. 19
·30 Memleket Saat Ayarı ve 

19 Ajanı Haberleri 
,45 Serbest 10 Dakika. 

~·55 Müzik : Fasıl Heyeti. 
2o'.~55 Radyo Gazetesi 
2ı.oo Müzik : Şarkılar. 
21 Konuşma (Ana eserleri). 
21 .'~~ Müzik : Dinleyici lstt-kleti. 

Konuşma (Şiir ve Nesir sa · 
22.oo ati) . . 

Müzik : Radyo Salon Or-
kestrası. ( Violonist Necip 

22 Aşkın). 
·30 Memleket Saat Ayarı ve 

'}.,, Ajans lıaberleri 
~~.<&5ı 

22 50 
· Yurınki Pıogr3m ve 

~apanı~ 

TORKSOZO 

, 

.DIŞ HABERLER 
Rus -Japon 
münasebatı 
tenalaşıyor 

B.~rn : J 9 (a. a ) - " National 
Zetitung ,, diyor \d : 

Vaıington, Londra, Beı lin, 
Roma ve Çunldng'den gden ve 
hep birbirini tutan haberler, Sov 
yeller Birliği ile Japoııya araıın· 

dııki münasebetlerin gerginlt'f· 
mckte olı..lu~u lıu~usunda iısı ar 
etını-ktl"dir. 

Yalnız Japonlar değil Ru,ıur 

da Mançul.uo hududu11d111.i kuv· 
vetleı ini ehemmiyetli surette art 
tırmıtlardır. Ôylc anlaşılıyor ki 
Japoıılıır toplıu ııı ı V ıla<livustuk'ıt 
çevirmek ııunaıııııııı geldiğiııc ıtr· 

tıl. lıü\cmetnıişl~ıdıı. 

Arjantinde örfi idare 
Bor:noı-Ayres : 19 ( a. a. )

Ayaıı Meclisi orfr i dur eııiıı dolıo 

iki 11y uı.atılma!lıııu karur veın•if 

tir. 
Polis nazilere ve f dŞİııtlere 

ait 200 kadar çrşitli müesseıeyi 

devamlı bir kontrol altında bu· 
lundurmaktadır. Bu teşt-kkiillerin 

ticaret aleminde bir panik çılcar
mak maksa<iiyle tahriklerde buluıı· 
duğu tesbit edilmiştir. Polis pos 
tahanelerle radyo istasyonu d
rafında muhafaza lı.ordorıları lı.ur· 

muştur. 

Heidrich'in katilleri 
buluııup öldürüldü 

PraA-, 19 (a .a)-General Heyd· 
r ich'e suykast yapanlar bu saba 
lıın ılk saatlerinde Prağ kilisesinde 
bulunmuflardır. Bunlar kliseye il· 
tica etmişlerdi. 

Suykastçılar tevkifleri sırasında 
öldürülmüşlerdir. Cürüm oılakhtn 
da idam edilmiştir. 

~ZAKŞA~ 

Japonlarm 
son kaybı 

Pearl·Harbour : 19 (a,a.) -
Amerikan Pasif ık filosu başku. 

mandanı amiral nimitz bir nişan 

dağıtma törtninrle söyledigi bir 
ııutukda Mercan deniziyle Midway 
muharebelerinde Japon harp ge · 
mileri tarafından uğranılan kayıp
ların emcrikanınldlerine nisbetle 
en aı on miıli faz.la olduğunu 
ve uçak gemiıi kayıplarınd~ da 
aynı nisbetin bulunduğunu ıÖy· 
lemiıtir. 

Amiral Nimilt. şunu ilave et
miştir: 7 İlkkanundanberi düşman· 
la vukubulan her karşıl~şmada 
düşrnatı kayıpları bizim kayıplar· 
ımızı kat kat afmaktadır. Bununla 
beraber Amerikan topraklarını 
tehdidt:den tehlikeleri öıılemek i
çin uçak gemilerinden kalkarak 
harekatta bulunan uçaklarımız a . 
~ır kayıplara uğranıııtır. 

Kuduz beygir 15 

beygiri ısırdı 
Ceyharıın Köııreli köyünde 

bir beygir on beş beygiri ısırdı 
ğ'ından kuduı ol<iu~u şüpheı;i lıa 

ıııl olmuş ve köy kordon altına 

alınmış bulunuyordu . Fakat ku 
:uuı olmasından şüphe edilen hay· 
vanın dima~ı Ankara bakteryo· 
loji laboratvarına gönderildı~i ı.a

0

-
man kuduz olmadı~ı anlaşılmış 
ve köye \ıonaıı lı.orduıı lı.alılıı ıl

mııtıı . 

Yugoslavya 
çarpışmalan 
gittikçe arttı 
Londra : 19 ( a. a. ) - · Roy

ter bildiriyor: Londradaki Yugos
lav hükumetine gekn raporlarda 
Yugoılavyadaki muharebelerin faz 
lalaştığı bildirilmektedir. Mukave
met merkni batı Sırbistandan 
Boı.ına Hersek'in ve Dalmaçyanın 
da~lık bö1gelerirıe geçmiştir . 

Mıhver kıtaları ve general 
Miailoviç'iıı kumandaaı altında 

bulunan Yugoslav kuvvetleri İıı· 

sanca a~ır kayıµlar a u~raoıışlar • 
dır. 

Ev aramyor : 
Yaz mevsimi için iki üç 

odalı su tertibatı ve elektriği 
olan kullanışlı bir ev aranmak· 
tadı.r.ldare hanemize müracaat 

edilmeiİ. C. 
......... _. ................ 11iiliii .... 

Nlbetçı ecıue 

. HAlK ECZANESİ 
Tar.sus kapısında 

Ara sıra : 

LİBYA'DA 
( Başı 1 inci say/ada ) 

Keşif uçuşları ile yapılan mü · 
şahedcler, düşmanın Libya-Mısır 
hududu istikametinde kuvvetleri 
geri çekilmeğe başladığını gös 
lt-rmektedir. 

Devam eden hava faaliyeti 
esnasında, ricat eden kollar ve 
araba toplulukları bombalanmıf · 
tır. Düşmanın gerilerinde, büyük 
bir Benzin deposunda )'angın çık
mıştır. Alman uçaksavarları . bir 
lngiliz uçağı düşüı müştür. 

14 Haıircrndan 17 Haıirarıa 
kadar ltalyan ve Alman hava 
kuvvetleri •Akdeniz 'de ve Afrika • 
da 114 lngiliı uçağı uüşürmÜŞ· 
!erdir. Aynı müddet içinue Mih
ver kuvvetleri 40 uçak kaybet-
mişlerdir. 

Bir kaç lngiliz gemisine, Cc· 
belüttarık 'a dönerlerken uçakları· 
mıı. tarafıodaıı isabetler kayde· 
dilmiştir. Bir torpido muhribine 
iki bomba düşmüştür. 

· ••• DOKTOR••• • • • Muvallak Emıea ı 
• Asker lıastahanesl dahil~11e : 
f Mütehassısı 

: Hastalarım hergün sa· ı 
f at 15 ten sonra Kızılay ci- ı 
f varında 18 numaralı evde 

: kabul eder. 14339 ı 
••••••••••••• 

-Başlarafı Birincide-

me suyunu dOşünerek memnuni_qetle kal/andık. Netice ne oldu ? 
Birdenbire bildifimiz uega bilmeditimiz sebeplerle müteahhit pro 

testo edildi, ihale bozuldu, işler yüıüstii kaldı Derken araya haıp Mİr · 
eli, iş de çıkmaza . . 

Arasıra işittitimiz : 
- Şehir ifme suyu işi hallediliyor ! . . 

Sözii
1 

muuakkat bir zaman için bir müjde gibi içimize seulnç tıe 
ferahlık tıeriyor. fakat ne yaark kf. sonu gelmiyor . . Tıpkı dudakları 
susuzluktan çatlayan, gözlerinin feri azalan , dizlerinin takati kesilen 
bir çöl seyyahının " Su ! .. ,, d~11e serabı görmesind•n du.11dulu bir 
hayal sukutu gibi biz de ba1111um11z11 bükerek laliimize kiisiiyo111z ! . 

•• * 

Adanamızın bu derdi derhal bir müdahale islİ!/Or. Artık : 
-- Su işinin halline teşebbüs ediliyor, teşebbüs epiyce ilerledi • Jur· 

dıı, tekrar başla11dı, hallediliyor ve edilecek ! .. 

Diye boş yere kendimizi üzmiyelim, ''aklımızı boş gere geçirmiyelim . 
Genç Belediye Reisimizim ve Meclisimizin bu işte titiz ve iyi niyetli 
olduklarını biliriz. Bunu başardıkları gün hem Reisimiz • hem de Mec· 
lisimiz Adanamrza en büyük bir iyilik yapmış, mükemmel bir eser bı · 
rakmış sayılacaklardır. Belediye Reisimizin salahiyetli afzından bir 
gün şu büyük müjde.qi duymak istiyoruz : 

- Muslukları açınız!•• S. G. 
~-~~--~~~~~~ 

SEYHAN ORMAN ~EYİRGE MODORlOGONOEH : 

Orman Emvali Satış İlanı 
Cinsi 

Mikdarı 

Hacını 

M3/ 03/ Ster Kilo 

Beher metn. mikabının 
Muhammen vahit fiyatı 

Lira Kuruş 

Çam 326 000 4 90 

1 - Seyhan Vilayetinin Feke kazası 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 mukavelename projelc,.i Seyhan Orman 
Çevirge Müdürlüğünden, Feke Orman Bölge Şefliğinden Ankara 
Orman Umum Müdürlüğünden 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<ı ret odası vesikalariyle birlikte belli edi· 

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

10 - Bilumum mesarif müşteriye aittir. 
13-17-20-2:i 1425 J 

3 Sayfa 

, ••••••••••••••• 
. • • • ••••• • • 1 Bu Akşamdan itibaren 

SEYHAf\I PARKINDA : IF ev kilede yenilikleri 
1 Y~~sek oku!ucu Hikmet Karagözlü 1 
e ve mukemmel ınce saz heyeti meşhur Ma-e 1 car duo Marland varyetesi memleketimi- • 
e zin en çok sevilen komedi san' atkarı Meh-: 1 met Ali ve arkadaşı Hakkı Ruşen idaresin- • 

1 de Modern Kukla tiyatrosu her akşam yenil 
komedi operet ve piyesler yakında : e 

1 Büyük sünnet düğünü İ 
e Ayrıca Malatyalı me,hur kalender, Antepli Ha- • 
• san Hüseyin ve arkada,lıırından mürekkep Anadolu •. 
• sa% heyeti J0-26 •••••••••••••••••••••••••• : 
------------- --- - -- ~---~ 

i~>++++++o-++oa++++++++++-Ha++ • • 1 Çamlar Oteli İ 
ı AÇILDI ı 
ı İsken~er~~-Soğukol~k Yaylasının Çam- ! 
ı lar oteh butun konforıyle yeni bir idare + 

altında açılmıştır. Müdüriyetin gelecek ! 
müşterilerin esbabı istirahatını lenıin içini' 
hiç bir fedekarlıktan kaçınmadığını bir '°' 
defa ziyaretten sonra siz de tasdik edecek-ı 
siniz. 5-15 14248 i 

+++~+o+••~·····~·~···· 
Çlltçl Blrllllnden : 

Çuval ve Harar yapmak için Kanaviçeye ihtiyacı olan 
~ift~iler'i~ bir listesi tanzim edilecğinden Çiftçimiz"in Birliği-
ğımıze muracaatları ehmmiyetle rica olunur. 2-3 

VilAYET DAİMİ ENCÜMENİNDEN: 
Osm~niye, Memleket hastanesinin 1942 yılı erzak ihtiyacı 

açık eksıltm:ye konulmak suretile 2;7/942 perşembe gunu 

~aat ~O ~a vı~.ayet daimi encümeninde ihale edileceğindrıı 
ıstekhlerııı muracaat etmeleri ilan olunur. 14266 

16-20-24-28 

i l A N 
Devlet Demiryolları Adana 6. ıncı İşletıne 

Arttırma, Eksiltme komisyonu reisliğinden : 
. Muham.men bedeli 12.000 lira olan ve 942 mali yılı içeri· 
sınde FP.vzıpaşa deposuna gelecek tahminen 15.000 ton Maden 
~~~ürünün tahmil ve tahliye işi 24 Haziran 942 Çarşamba 
gunu saat 11 de kapah zarf usuluile Aadanada işletme Müdür
lüğü binasında toplanacak komisyonca ihale edilecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin 900 liralık muvakkat teminat ak
çal~rile kanu~un tayi~ ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün 
e ... ksıltme saatınden bır 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 

--------- --- ---- -
ilan 

ADANA BElEDİYE RİYAS[TİNDEN 
_ ı- Hayvan pazarında yaptırılması lazımgelen deri satış 

yerı ve memur odası: büfe ve hela yeri açık olarak eksilt -
meye konmuştur. 

2 - işin keşif bedeli 1781.51 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 133.61 liradır. 
4- ihale 717/942 tarihine rastlayan Salı günü saat 15 de 

Belediye Encümeninde yapılacaktır • 

5- Şartnamesi Belediye Fen işleri Müdürlüğündedir. ls

tiyenler orada görebilirler. 

6- Fazla malUmat almak istiyenleriıı Adana belediyesi 

Fen dairerine ve ihale günüde muayyen saaltr Belediye En
cümenine müracaatları ilan olunur. 2·)-_24-2~-l 14278 
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8 o R SA 

1 

• • • • • • • TÜRKSÖZÜ 
• • 
1 

-

PAMUK - HUBUBAT 
19 . 5 - 1941 

1KILO FIATI 
CiNS/ En az 1 En çok 

K. S. K. S • 

Gazete ve Matbaası 
• • 1 • • • 

Koza ı 
Klevland Ç. 
Klevland I 
Klevland il 

00.00 1 00,001 
00,00 

00,00 00,00 • 
00,00 1 00,00 1 

00,00 M. Parla~ 00.00 
P. Temizi 00,00 00,00 

• Kapımah 

Türksözü 
Gazetesi 

OKUYUCUlARINA OONYANIH HER TARA

flNOA VUKU BUlAN HADİSElERi GONO 60-
HONE V[RİR. TORKSOZONO TAKİP EDİNİZ • 

• • • • • • • • 

1 00,00 1 Y. Çiğidi 
K. Çiiidi ,_o.~_ 
-Suı1am 1 0,00 
Buğday yerli 00,0 1 0,00 
Arpa 0,00 0,00 -
Yulaf 

·- - 0,00 0,00 ' ' 1 

l ! 

-~ = ·· -= 1 

Serlı,.ı Döviz Kurlan 
DOL.AR 

Alış 129.20 
Satış 132.20 Kitap, mecmua, çek, bilet, aıı,, 

plAn, harita, bilumum matbaa 
işlerini Tilrklyede mevcut mat· 
baalara rekabet eder derecede 

Türksözü 
Matbaası 1 

ı ı 

STERLiN 
lılıalaı bedeıı .. .ı ( nıol he· 776 
de-li ı primli •uıı ı 
Turı..ıv~do!11°g811d .. ı il e ıı l)cıv· 749 
!un ı, .. J.,JI.,,. 
ll}ı .,.., ., Jllaıı m 1 t,.,Jall6rl n~ 

oJur;.:ı~ Q• l oı11 Dö"iı)eılıı olı1 
~ .... , 
Yurdun ve uıy 1.:ıhforo ve · 7'28 

1 

ıcir., i~l· ı g.t .. o do~lılerı.ı 
1 c.jış ~uru , 

~ ürksözü Cilt Kısmı 
ı Pı lrnııı sıılı; { T oh•il mo\· !>24 1 

rqtlorı vesolre ) 

Pr imsiz alış Kurµ _ 6(20 / 
.~ - -

• 
T. I ş Bankası 
Klçftk tasarru.ı hesapları 

1942 ikramiye pl4nı 
KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos. 

2 /kinciteırin tarilılerinde yapılır 

194t ikramiyeleri . 
Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 

3 .. 1000 3,000 .. 
2 7'!JO 1,500 " il .. 
3 .. 500 .. 1,500 

10 250 11 2,:>00 
40 .. 100 .. 4,000 •• 
50 .. 50 .. ?.,500 ., 

200 .. 25 " 
5,000 

wo .. H .. 2,000 .. 
- - --- --

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yalntz 
para blrlittlrmlş ve faiz almı, olmıaz, ayni 
zamanda talllnlzl de denemiş olursunuz 

TO RKİY[ CUMHURİY[Tİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayeai : .100.000.000 Türk lira•• 

Şube ve ajaııs adedi : 265 

Ziı al ve t icari lıer nevi btın"a muamelel-:r 

Para biriktirenl~re 28.800 lira ikramiye veriyor 

lir<ınt Bankasında kumbaralı ve ihbarsız. tasarruf hesaplar.na en 
e7 50 lirası bulunanlara senede 4 dt"fu çekilecek kur'a ilr 

aşakıdaki plana a-öıc: ikrnmiye da~ıtılacaktır 

ı Adcı 1000 Liralık .ıooo Lira 
4 • 500 2000 

" 
4 250 .. 1000 

tO 
" 

100 
" tOOO 

" 100 .. 50 .. 5000 .. 
120 40 4800 

" 160 20 .. 320'.I 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir l!ne içinde 50 
liradan aşağı düşnıiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilect-ktir. 

Kuralar s~nede 4 defa . 11 - Eyhil, 11 Birincikinun, 
Mart ve 11 Huir.ı'l l·trihl riud~ ç ekilecektir. 

• *'"'" -
_ ____:_n:::=c: 

Umumi Neşriyat Müdürü: 

MACITGÜÇLO 

• ......................... 1 
İ Nazarı dikkate ! 
1 Ceyhan ktlsadı MUH Teavla Abm ve 1 
:satım Ortakbjı Kooperatll Şlrketlıideal 
1 S~nelerdenberi faaliyetini durdurmuş 1 1 olan iktisadı Milli Teavün Ahın ve Satıın e 
e Ortaklığı Kooperatif Şirketi bu kere ye· 1 
1 niden Ceyhanda faaliyete başlamıştır. Her 1 
• nevi ınanif atura ve kantariye mallarını ve • 
• d 1 . • ı d" ... ' e eşyalarını ev etın tayın ey e ıgı muayyen e 
• kar ınukabilinde perakende olarak sahşa • 
: başlamıştır. Sayın halkımızın Şirketin Sa- I 
• tış mağazasına uğramaları kendi menfaat· : 
1 leri icabıdır. 26 - 26 14082 e 
1 ••••••••••••••••••••••••• 1 

... , 

NEVROZIN 
BfltOn aQrıların panzehiridir 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
} BiR TEK KAŞE 

NEVROZiN 
, 

iu muannid BAŞ ve DlŞ a~rıla
rını süratle iıaleye lcafidir. Ro
natiıma evcaı, sinir mafıal ve 
•dele ıstırapları NEVROZIN'le 

teda"i edilir, Müeaair iliç : 

N E V R O Z 1 N' dir. 

NEVROZiNi URCIH EDİNİZ 
J icabında günde _ 3 lıaf• alınabili: ::::ı 

- ·---- ~ . -

20 Haziran 1942 

ve qirk<!ç mi:ı11i pahalı ecnebi 

müıtahıarlarıııd:ın <t'l ıııijstı:ıt

ni kılmışı ır. 

• 
RADYOLIN ~ '-~=w:=ı&"X>IP"X2CICl:::o=z""="'Xaaz:mıt~ 

N 

" N 
tedbiı cviniı:de birkaç GRıP.N bulundurMak olmalıdır. 

Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 

" U yormadan ıstırapları dindirir. 

M LLtıumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden saı.:ınını:ı 

M ,. 
M 

N her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. 
N . N 
•aaa:ZKXKZZZ~Z:.tnl::ZZZ211:ZZ&X#* 

!zuıczzxau=~-~ xg;u;uBxgxz:-zz 
" ~Muza/ fer Lokman 
il 
~ Bergin hastalarını maayenelaa· ~ 
~ nesinde kabul eder. N 
•JZ:zzzzx:z ::::zc:a::z:a:::::a:z:::jl 

i 1 an 
Ceyhan Belediye Reisliğinden : 

Şimdilik ayda 50 lira ücretli Ceyhan belediyesinin itfaiye 
makinestliği münhal olduğundan ehliyeti haiz olanların · evraki 
müsbitelerile birlikte bir haftaya kadar Ceyhan Bolediye riya· 
setine müracaatları ilin olunur· . 16- 18- 21 14264 

1 


