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Milli Şefimizle 
İngiltere Kralı 

arasında telgraflar 
Ankara, 22 (A.A.) - lngiliz 

Kralının yıl dör.ümü müna,;ebe
tiyle Milli Şefımi~le 6 ıncı Jorj 
ırasında tebrik ve tf'şckkiir t~ı

ıraflnrı teati edilmiıtir. 

ı ........................ : 
• • • • 
i Af rikada i· 
ı ı 
ı ı 

1Tobruğu1 
ı • 
IAlmanlari : ı 

1 işgaletti 1 
ı : 

Bommel ordaıa 
ve ll111r lladada 

Ankara: 22 (Radyo Ga:r.ete•l]
Günün en mühim hadisrsi şüp
heıiı Tobru~un Almanlar eline 
geçmesidir. 

lngilizlerin fa:ıla e~imserliğe 
kapılması bu neticeyi doğurmuş· 
tur; denebilir. 

BerJin : 22 (a.a} - Tobruk 
cephea!aıde 28 000 eair alınmış 
\'c yüzden fazla tank ve pek çok 
ıualı.eme ele geçiritmiftir. 

Bedin, 22 (• a) - Alman or
duları başkomutanlığının hususi 
tebliği: 

General Rommel kumandasın 
daki alman ve italyan kıtaları, 
dün, kuvvetli Tobruk kale5inin 
büyük bir kısmını cebri hücumla 
ele geçirmişlerdi. Bu sabah, bir 
inıiliı müzakerecisi, bir İtalyan 
kıtasının kurmay karargahına ge
lerek kalenin teslim olduğunu bil
dirmiştir. Tobruk şehri ve limanı 
ii2al edilmiştir. Şimdiye kadar 
25.000 esir alınmıştır. Esirler ara 
sında bir çok gtneral de vardır. 
Muanam miktarda siUih, harp 
rnılzemeıi ve yiyecek, mih\·~r 

kuv\•etlerinin eline geçmiştir. 
Yenilmiı injilizler, doku isti

kametinde enerjik suretle kova
lanmaktadır. Rardia ve Bir·el-Cobi 

&hnmı~tır. 
Londra, Çima, 22 (a.ıı)- Llb· 

Ya'daki vu;yet hakkında tafsilat 
veren l.ondra radyosu mihver 
kuvvetlerinin şimdi Mısır hudndu
na do~rıı ytiriidüiünü v_e Bardi
Ya 'ya v:ırdıtını bildirmektedir. C.e
ne bu radyoya göre, seyyar ingi
liı kıtaları düşmanın cenahını hır
Palamata devam etmekte ve Tob
ruk müdaf aacıları ise düşmanın 

hücumunu karşılamağa hazır bir 
va7.iyette bulunmaktadır. 

I ondra, 22 (a.a.) - Re1ı1ter'in 
askeri yazarı Annalist'in mütalaası: 
Tobruk'un alındığına dair mihver
Ciler tarafından verilen haberin 
Şüphe ile karşılanması için maale
sef az sebepler mevcuttur. Habe
rin Kahireden henüz teyidedilme· 
rniş olması, muhtemel olarak mu
harebenin kesilmesi gibi sebeplerle 
ileri g-elmektedir. Bununla beraber 
garnizonun bir kısmının Tobruk'u 
geceleyin terketmiye muvaffak ol
rnası ve şimdi Jskenderiyeye doğ
tu yolda bulunması muhtemeldir. 

<Gerlai 3 fincü aa:rf&dal 

Irak hariciye nazırı 
Ankara: 22 (R•dro Gazeteal)
T •hran r• dyosuna göre, Irak ha· 
riciye nazırlıtına Vasfi tayin o-
lunmuıtur. Bu zat lranm Ankaraaj 
bGyQ k elçiliii yapmııtı. 

Büyük Ceyhan köp üsü 
dün törenle · açıldı 

vaıımızıa Caybaa bilgesinde dtlnkfl tedklklerı 

Yulratıclahi temıili t••İm botu Aorupatla bir 
' 

Alman 

ıehrinin bombardımanıuı 6Ösf•riyor ......................... 
• • • • • • • • 

Şehirde 43 
derece sıcak 

ı •··········· 
: Bütiin Çukurouada üç ,Pndenbe,,i bunaltıcı •ıcalr : 
f bi,, rüzgar eamekte ve hararet clereceai 43 e kadar f 
f yükıelmelcteclir. Dün ele ,.~irde ıidcletli 11caklar ol· f 
: muıtar. Halkın yegane baı cJIİrduğu yerl~r buzcu : 

f dükkanları olmaftur. f 

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

Adana halk dağıtma 
birlikleri f aaligeti 

Şellrlmlz balkı teıblt edUlyor 

Çörçil-Ruzvelt 
görüşmeleri 

Şehrimizdeki Halk Dağıtma 
birlikleri teşkilatı kurulmuş ve 
hirlikler faaliyete geçmiştir. Birlik 
mümesıilleri pazar i\inüde ev ev 
dolaşarak c;ehir halkını tesbil et
mi.ılerrlir. 

Bütün 111Üşahitlerin Prağda nümayış 
gözü Vaşingtonda . Ankara : 22 (Radyo Gazetesi) 

Prağda, suikastlar aleyhine bir 
Londra : 22 (a.a.) - Libya'da • nümayiş yapılmıttır. Doktor Ha· 

ve Kırım'da müttefiklerin iki talı· halın mesajinde başta Benef ol· 
kimli mukavemet merk~1.i tehli- mak üzre bütün suçluların ceza 

Ceyhan : 22 ( Türksöı.ü muha
birinden• )- Yeni inşa edilmiş o
lan bürük Ceyhan köprüsü bugün 
saat 1 l de başla Vali Bav Akif 
!) idoğaıı ve virnyelten ve knadan 
iştiruk eden heyetler ve hellıc ta
r arından törenle açılmıştır . 937 
de inşasına başlanan ve 942 Ma
) ısır.da bitmiş CJ!aıı bu ~ öprü 
275000 liraya m11I olmuŞtur. Köp· 
ı üııün u1.unlu~u 140,5 metredir . 
Köprilnün 80 metrelik kısmı nsnıa 
olarak yapılmıştır . Köprilniin a- • 
çılma töreninden sonra davetli· 
lerc bir ıiyaf et verilmiştir. Bütün 
Ceyhan çiftçisi ve halkı hu küp· 
r6nün"ııçılışından bilyük sevinç ~ 

<luymuıtur. Çünkü halk ve çiftçi 
şimdiye kadıı münakale bakımın-
dan büyük~güçlük çekiyordu. Bu 
vesile ile Ceyhına gelen Valimiz 
Akif lyidoğ'an köylerde ve kaza 
merkez.inde muhtelif mevıular 

üstünde tetkiklerde bulunmuıtur . 
Ce.}·hın : 22J. Türksözü mu

habirinden ) - Ceyhan .• köprüsü 

Sovyet ceph~ 

Sivastopolun 
sokaklarında 
muharebe! 
Alman taarruzu 
hala başlamamış 

Harkof cephesinde 
Almanlar müdafaada 

Ankara: 22 (Radyo Gazete•l)
Almanların Sovyetlere tecavnın 
yıldönümü bugündür . Bir ıene
denberi Almanlar gerçekten ba
şarılar göstermiştir. Fakat Sovyet 
orduları imha edilememiı ve 
Sovyet - Alman harbi ikinci yı· 
ima iİrmiıtir • 
Şu muhakksktır ki , büyQk as

keri uferler , toprak kazançları 
bir milleti nihai zafere götürmez.. 
Şimdi Almanlar bir sene evvelki 
vaziyetine göre , daha avantajlı 
bir durumda bulunuyor . Buna 
rağmen Alman taarruzunun henüz 
başlayamamasl dünya efkarı umu
miyesinJe hayret uyandırmakta
dır. 

<Gulai S üncü a&J'fada) keli bir surette tehdit edilirken, laııdırılacağı kaydolunmaLtadır. 
müşahitler dikkatlerini Vaşingtona ----:::_--=~-------------------

çevirmişlerdir. Orada yapılan ve ,. sk d d su·· yu·· k Sıcaklar 
tamamiyle gizli tutulan Çörçil. en erun a 
Ruıvelt görüşmelerinin hareketin 
geleceği üzerinde kati bir tesiri 
olacaktır. 

Gerçekten Vaşirıgton'daki 
muhabirler M. Çörçilin Vatington. 
da olup olmadığını dahi bilmi
yorlar •• Sanıldığına göre Çörçil 
Amerilca'da !cısa bir müddet kala· 
cak ve umumi yerlerde gözikm(. 
yecektir. Umumiyet itibariyle 
Amerikan gazete ve radyolarının 
tefsircileri, görüşülen batlıca me · 
ıelelerden birinin ikinci cephe 
meselesi olacağını bildiriyorlar. 

Çörçil'in bu seyehati hakkın· 
daki alman tefsirleri değişiktir: B· 
uı hallerde alınanlar bu seahatin 
umumi dikkati Ortaşark,tan baş
ka tarafa c;evirmck için bazı hal-

<Gerw ' üncü ..,, .. , 

Dondurmadan 80 Kişi Zehirlendi . 
'' İskenderun : 22 [ Hususi ] - Bir kaç gündenberi yurdun her 

tarafında olduğu gibi şehrimizd~ de sıcaklar bir hayli zamandanberi 
görülmemiş bit dereceyi bulmuftur. 

.• Şehirde büyuk bir buz sıkıntısı vardır. Pazar günü Antakyadan 
gtlea bin kalıba yakın buz bir anda ıarfolunmuştur. Halk meırubata 
ve soğuk ıeylere tehacüm etmektedir. 

Dün vukua gelen ve müessif neticeler vermesi çok müwkin iken 
önlenebilen bir hadise bunun bir misalidir. 

Dün bir dondurmacıdan dondurma yiyen seksen kiti zahirlenmİf · 
tir. Fakat bir ınuciıe kabilinden olarak zehirlenenlerden hepsi de 
kurtulmuıtur. 

• Yapılan tahkikat neticesine bu doııdrmacının bir gün evvel ar· 
tan beş oo kilo sütü ertesi güne saklamak için bakır bir kapta mu• 
haf aza ettiği sütün bir tara!tan bayatladıtı ve diğer taraftan da ze · 
hirlendiji anlaıılmıthr. 

t 
• 

Dün törenle acılan Ceyhan köprüsünden bir görünüı , 
açılma merasiminden sonra Va- gitmiş , çiftçi ve halkla temasla 
limiı Bay Akif lyidoğan Kayma- bulunmuş , lazım gelen yerleri 

kam ve diğer hükumet erkanı teftiş etmiştir. Valimiz müteaki • 
beraberinde olmak üıere Ay asa ben şehrimi1.e dönmüştür. 

Dış memleketlere 
"" . . 

yag vermıyoruz 
Evvela memleketimizin ihtiyacı 
karşılanacak, artarsa sablacak 

Almaa · Baı 
barblnla ilk 
yıldialml 

iki ordu arasında 
mücadele geçen yıl 

Dün başlamıştı 
Moskova, 22 (a.a) - Yüksek 

Sovyetler meclisi reisi Kalinin, 
Sovyetler Birlitine karşı alman 
taarruzunun ilk yıldönümü müna· 
sebetiyle lzvestia razetesinde yaz
dıA'J bir makalede başlıca şöyle 
diyor: 

"Hitler, şimdi do~u cephesin
de umumi bir taarruz yapacak 
kudrette detildir. Fakat mevıii 
başarılar ümit edebilir." 

Reis yazısına şunu ilave et
miştir: 

"Şimdi alman ordusunun ma
neviyatı düşüktür. Artık o müte
canis bir ordu değildir. Fakat da
ha fazla desteklenmektedir." 

Kalinin bundan sonra lngilte
re, Birleşik devletler ve Rusya 

Ankara : 22 (Türksözü Muha
birinden) - Ayvalık ve Edremit 
havalisinden gelen haberlere göre 
bu sene az mahsul senc.~si olması

na rağmen zeytinyağı istiihıali 

20 bin ton kadar tahmin edilmek-
tedir. İyi ıenc mahsulü umumiyet 
itibarile 28 - 30 bin ton olduğuna 

göre bu seneki mahsul fena mah
ıul seneletinin en iyisi telakki 
olunmaktadır. Senelik ıeytinyağı 

ihtiyacımız. 22 bin ton olduA"una 
aöre mevcut stokların da yardımı 
ile memleketin zeytinyağı ihtiyacı 
da tamamen karfılanabilecektir. 

ihracat ancak Türkiye ihtiyacı 
tamamen karııhındıktan sonra 
yapılacak ve bu hususta çok hae· 
ses davranılacaktır. 

arasındaki bağlann gittikçe sıkı· 

!aştığına ve Rusya'ya gönderilen 
müttefik malzemesinin günden gü
ne çoğaldığına işaret etmektedir: 

Durumumuz kuvvetlidir. Rus
lar karşılaştıkları imtihanların çe· 
tinliğini biliyor. Fakat silaha ve 
mühimmata maliktirler ve son za
fere itimatlcın vardır.,, 

Bir memurun uğradığı feci kaza 

Tren albnda 
parçalanan adam 

Dün ö~leye yakın yeni istas
yonda feci bir tren kazaıi olmuş 
ve saat 11,30 da Mersinden Ada
naya gelen trende kondoktör 
bulunan Bay Ali Riıa vagonbr 
altında kalarak parçalanmı~tır. 

Hadise etrdfında aldığımız 
malumata göre, Mersin treni is
tasyona girdikten sonra kompart· 
mandan kompartmana geçmek 

1 isteyen kondoktör A1i Rıza mu· 
vaıenesini gaip erlerek vagon
ların arasına düşmüştür. Bu su· 
kut neticesinde Ali Rızanın uı.e 
rinden diğer vagonlar geçmiş ve 
zavallı memuru parçalamı~tır. 

Ali Rıza derhal ölmüştür. 
Hadiseye Müddei umumtlik el 
koymuş ve gömülmesine müsaade 
etmi~tir. 



2 Sayfa TÜRKSOZO 

.Alm n Pet ol Stokl 1 

Hadiselerin zoru A man o usunu 
Kafkas ve yakın şark petrol 
kuyularına doğru itme tedir 

iyi ahl8klı 
mahkumlar 

Yüzme müsabakaları 
çok güzel oldu 

Petrol kıtlığı nakliyat zorıutanu doğuruyor 

On sekiz mahkum 
lspartaya göııderildi 

Hııber aldı~ımıza göre, şeh
rimiz ceı.ııevinde hüsnüahlakla o
lurmuş ve cezalarının altıda hiri· 
ııi geçirmiş mahkumlardan on se· 
Hı k i şi evvelki gün lspaıtada 
açılan y< ııi cezaevine gönderil· 
mişleıclır. Bu malıklımlar burada 
halıcılık üğrenecekler ve lıüımü 
ahlakla hareket ettıkleri takdirde 
malıkümiyetktinin yarısı aHedi· 
lc <·ütir. 

Nehirde boğulan 
bir genç adam 

1 
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M
ütelıassısların ekserisi Al· 
manyanın petrol ihtiyaç· 
larını11 bu ilk baharda ve· 

ya bu yaz esnasında tükeneceğini 
sık sık tekrar ttliler. Bu tahmin 
tahakkuk etmişe benziyor. 

Muhakkak olan bir şey varsa 
odu, Alınanyaılun gelen haberle· 
riıı, Alman lıükümetini ve Al ımııı 
başkumandanlığını eıı ıiyade en · 
dişeye düşüren şeyin petrol kıt· 
lığı oldu~unu l>ildirıııesidiı. Al· 
mnnyada benı.iıı çok nınlwışlır. 
Alman hükümeti hu ... usi şnhısl ıu ın 

istihlakini o kadar lahdıt etmiştir 
ki, bu yüzden otomobil ~nakli ya · 
tında \' e benzinle işleyen motor 
lar kullanan fabrikalarda hakiki 
bir ihtilal olmuştur. 

Bu harbin boşlnı g cında mü· 
tehnssıslar, İngiliı. ablukasına rağ · 
men Almanyanm ne kadu ben1.i · 
ne salıip olabileceğini ve nekadıır 
ihtiyat stok yapmış oldui':'unu tak· 
riben biliyor,nrdt. Fukat o tarilı · 
tenheri vaıiyet, Alru cuıların pet· 
rol tedariki iınkanları Luloıoıııdaıı 
bir haylı değişmişse de e aslı bir 
değişiklik olmamıştır. 

Bitaraf ~ memlekell~r vasılıı 

siyle Almanyaya ne mikdarda 
petrol gittiğini ve Almanyauın 

suni pe'rol ve ınüştil maddeler İs· 
tihsaliai ne ölçüde artırdığınını 

biliyoruz' Ve şimdi Romen petrol 
kuyuları lamamiyle naLİ konlrolu 
altına geçtikten sonra Almanya· 
nın buradan nekadar p e trol elde 
ettiğini de biliyoruz. Şimdiye ka · 
dcır bu hususta s .k sıl.ı. adetler 
neşrediloı iştir. 

Bir aylık istihsal mikdarıııı 
esas tutarak Almanyonın hangi 
tarihte hakiki bir petrol buhra· 
nını duyacağını söylemek güç bir 
if değildi. Filhakika "mütehassıs · 
lar bu nokta üzerinde ihtilaf ha 
lindedirler,, Alman ordusunun is · 
tihlak milrdarı. 

Alman ordusunun bü., Ük Ru ya 
taarruzu esnasmdaki aylık sarfi· 
yatı 1• Kızıl Ordunun naşiriefkiirı 
olan [Kızıl Yıldız] ga2~tesi iki 
milyon ton olarak göstermekte 
idi. llalbuki [London petrol ofiscel 
bu mikdarı 300 bin ton olara1' 
tebmio ediyordu. Fakat burada 
askeri bir mesele bahi :mevnııı 
oldu~u için Ru lar tarafından ga 
terilen mıkdarın bakiknta daha 
yakin <ılma ı rlalıa çok muhlc· 
meldir. 

Uiger taraftan Alııınııyada ve 
işgal altında bulunaıı bütüıı Av 
rupada yapılım ben1.iu tasarrufu · 
nun mikdarını bilmeye de iınkaıı 
yoktur. Bir çok otomobil gaLla 

ü işler bir hale getirilruiş ve l bir 
çoğuda ortadan çekilmiştir. Oto· 
mobille nakliyat hemen hemen 

a kaldırılmış ben1in motorlariyle 
işleyen fabrikalar yanıcı madde ı 
olarak ya odun kullanmafra veya · 

1 
u hutta kapılarını kapamağa mecbur 

olmuşlardır. 

Almanlar bugüçlükten şarap, 
uj patatis ve ı.aireden' çıkan her çe· 
Jt şit olkolu kullanmak suretile kur 
c tulmayı düşündüler. Benzin l.ııt· 
h lıA"ı binnetice, Almanyadaki nak· 

,u Jiya t buhranını geniş ölçüde va· 
a himleştirdi. Bu nakliyat buhranı 

ise hiç bir şeyin önüne. geçeme· 
ır yeceii bir felaket olmak istida · 
k diyle inkişaf etmekt~dir. 

e Almanların güçlükleri, bir ta· 
c kım cevher maddeler imali sure · 

sı tiyle önlemt k teşebbüsleri kıtlık · 
il lan tittikçe bir biri üzerine tes:r 
Y yapmal. tına sebep olmakta ve 

Acı bir kayıp 

No2mi Tezcanın eşi 

hayata gözlerini ;yumdu 
Malatya bez. ve iplik f abri· 

kalaı ı Anonim ~irketi Adana f ah
rika ! aı ı Müdiiı ii el eğerli nı kac!a
şıınız Bny Na1mi Teıcnnın sa} ııı 
eşleri f>cıılıan Tezcan , tutuldu~u 
ı ııhats ıı.Jıktıııı I..urtulemı~ arıı\ı; ha
yata gfö..lerini ) ummuştur . Hu 
çok ncı haber <lüıı şehiıdc der 
hal ~·a} ılmı.ş ve umumt bir tees
sür uyandırmıştır • 

Haber aldığımıza göre. Tuıla 
nahiyesil)in Hakkıbey mahallesin
den Mehmet oğlu 26 yaşında lb
ıahim , Tabaklı köyü civarında 
Ceyhan nehrine yıkanmaya girmiş 
ve fakat ~ulorın ecre} anına ka
pılarak boğulmuştur. 

Pirinç satışının serbest 
olduğt.1 kalileşti 
16 Haıirnndan itibaren pirinç 

Ralış!aı 10111 ve bir vilaydten diğer 

viliiyete pirinç nakil ışınııı ser 

hes t olduRu düıı Ticaret Ve\ıüle· 

tinden viluyete bildirilmiştir . 

Lise kaınpı 
E.ı kek lısesi ve Ticaret olul 

tnlebeleı inin 3 Hali randa kampa 
çıktıklarını evvelce yaımıştık • 20 
gün devam eden kamp dün sona 
ermiştir , Bugün Öğleden evvel 
ıaat dokuıda kamp talebeleri me· 
ra"imle Atatürk pari«ına çeleıılı: 
lwyacaklardır . 

Cezaevi kadrosunda 
Bakü Petrol sahasından bir köfe 

Dün öğleye doğru bü} ülı: bit 
cenaıe töreni olmuş ve merasime 
lıiiklıınt: t eı kanı, lıütiin miiessese 
ve rabrikalnr direktfülerı • ve Oİ· 

lenin hütürı dostları katılmış ve 
kabre biı \o\..: ç~lcnkler konmuş

tur . 

Şehrimiz ceıaevi kadrosuna 

15 lirıt maaşlı hir katiplik ilave 
edildiği ve katibin tayin edilerek 
vat.ifesine başladı~ı haber alın

mıştır . 

Mısmla Çıkan 

lE PROGR'[S [GİYPf İNfS 
Gazele sinden 

petrol yerine odunun kullanılması 

büyük n ııkliya l güçlüğ·üııü dugur · 
muştur. Çünkü uzun mesafelerden 
getilen odu'lıın muhtelif mıtaka · 
lara d:ıgıtılnıasını icap ettirmek 
ted.r. Halbuki cevher madde is· 
tihsal eden bir çok sanayide odun 
kıtlığı kendini duyurmağa başla 

mıştır , Patates mahsulünün mühim 

bir kısmının alkol y:lpılnıak üı:re 
müsaderesi mühim nakliyat 7or · 
lukları 111eydnna getirmiştir. Ve 
Lunun neticesi olarak iıısaul rııı 

yemesine tahsis edilen patatis ise 
ıamaııını:la yeriııe v ... ranıeınış ve 
geçen kış lıalk1,1 homurtu· arına 
ııebep olmuştur. 

Almanyadaki lJu nakliyat hulı 
ranını ve gittikçe bir felaket şek· 
lini nlmnk istidadını gösteren te· 
toirlerini izah için burada yerimiı 
kafi dt>ğildir Ynlnıı, Alman mü · 
nakaliit ı :ı ırının , Alman demir· 
yollarının normal 7.awnnkinJeıı 
beş defo dalın f37}0 bir yük Lşı 

1nnl.c tutl' bmiyetin<le oldu~uııu 

"0" , "har"ın {lüks kadını) idi. 
Geleceği saati, dakikayi biliyoı lnr, 
hesoplamışlar gibi garsonlar ko 
şarlar, kııpıyı açarlardı. 

"0,, daima mevsime göre 
"şık ' '. "ağır bir kılıkta girerdi. Ya· 
zın, açık rerıkle rin her çeşidinde n 
büluz, rob, kışın, tatlı renkleı in 
her çeşidinden tayyö rler, trovn· 
karlnr, mantolar, paltolar, kürkler 

ayrı!. 

T. tlı esmer bir ~ üzde koyu 
yah gözler .. Arjante saçları Ke · 

merli burnunun gölgesi, ince du
daldarını kalınlaştırıyor. muhteris 
kadın vehmi veı iyor. 

"On barda, el, kaş, göz işa· 
reliyle, yahut garson vasıtasiyle 
masaya gelen, çağırılan oturan ka · 
dmlardan de~ildi. 

Tıışkın göğsü ileride, dolgun 

kalçalarının ahenkli aallanışiyle a· 
ğır ağır yürüyor, bara gelince, 

büfe ile ön kısım arasındaki hasır 

söylemesi bun ı. n için kafi bir izah 
tır. Ne Alınan deıııiryollarının ve 
nede ondan daha az yüklü olma· 
yan işgal altındaki şimendüferlerin 
bu n.alzeme aşınmasına dayana· 
ca2ı çok şüphelidir. 

Top yekün bir harple nakliyat 

en esaslı rollerden birini oynar. 

Binaenaleyh Alrnaııyıı bir takım 
şiddetli tedbir ve tasarruflnrle lazım 
geldiği kadar suııi petrol istilısa 

liııe ve lfütüıı Romen petrollerini 
almağa ıııuvaff ak olsn dahi vazi 
yet onun için tehlikeli olmaktan 
kurtulamıya caklır. 

Harp u7adıkça ve ordunun 
motor kudreti arltıkra Almunya · 
nın vaziyeti biraz dahn güçleşe· 

l'eldir. 
Binaeııal~ylı, Alınan slrat~jisi 

niu h ngi hedefe doğı u yünelec ' • 
ğini aıılnıuak pek kolaydır. lıa· 
Jiseleriıı ıoru onu Kafkas ve Ya· 
kın Şark petrol kuyularına doğru 
itmektedir. Onun 1aınııulıı yaptığı : 
l<0şu kendisini bu iki lıedefo kar· 
~ı birden ümilsi7 bir lıırruıu 70r · 
lıtmaktadır. 

Kıskacınııı Lir kolu ~iııı11.li 
Afriku yoliylc Mtııırı ıliğeıi de 
Kırım yolu ile Kafkasyayı sıkış 
tırma)!a çalışacaktır. Ba11 müte · 
lıassısl rııı bt'kleJiği gibi 1 litlerin 

Muhitimh.de kendini çok kıaa 
oir zamanda herkese ı.evclirmiş 

olaıı Bay Nazmi Tezcanın büyük 
acısına bütün tarııyanlaıı iştirak 

etmiştir . Kı} nıelli arlı:adaşım11 ın 

ıdırabıııı candan paylaşır , ebedi 
ist i rahat gahına ÇC": kilen Perihan 
Teıcana Tanrıdan bol rahmet di
le\ Nf'k Te1caıı ailesine beş ııoğ-

lığmda hulunuruı . . 

Bay Numan Güreli 
Askerlik vaı. ı f eıini 

olan Dr. Numan Güreli 
lerde şehrimi1.e gelerek 
rını kabule başlıyncaktır. 

bitirmiş 

bugün
haetala · 

yupaeıığı yeni Lir harekete mu· 
vaLİ olarak Hiııdi~taııa lıar~ı bir 
Japon laarruıu, uı.ak şarkla , 
yakın şark arasıııdAki ıuuızıauı 

ı&Jesofe gÖLÖnüne getirilecek olur· 
:.n pek ınulıtemel görülemer. 

DiKer taraftan Rornmel ordusu 
AC rikadfl elıeuıwiye-tli kayıplara 
uğrumftSına rağnıerı kar.şısıntla ınü 

him İugili1 kuvvetlerini total·ak 
~aJar kuvvetlidir. Ve :ıateıı Rua · 

yanıo (•enuhundan Kefkaı;yaya kar
şı bir la -ırruta geçınek isteyen 
Hitler'de lmııılaıı başksı bir ııey 
isteıuf'mdı.teJiı. 

z -

BİR KÜÇÜK H1KA YE 

... 
1 RAM • 

Yazan 

MAHMUT 

. 
koltuklu salondaki köşesine kuru· 
!urdu. 

O, çağırmadan, garsonlar, ma
sasına uğramıyorlardı . içkiye düş
kün olm3dığ'ı anlaşılı) ordu. Çünkü 

kahve, yahut dondurma getirtiyor· 
du.Çok cigara içiyordu. Gefgclelim, 
ağzından cigara düşmiyen mahal · 
le kansı bayağılığı yoktu. 

YESARi 

kaha ile güldüğü vakit, gözleri, 
yanakları parlıyor, alev alev yanı· 
yordu. 

Onunla konuşmak istiyordum. 
Amma masasına gilroeğ'e cesaret 
edemiyordum. O, bu ce~areti ver• 
ıniyordu. 

Bir akşam, çok keyifli idim ı 

- Sonunda ölıim yoktu yal 

Dedim, garsonla haber gön· 
derdim: 

Zirai ınücadele 
Karaisaltı . ın Durak , lncirge

diği, Bo1cal11r, Murtçukuru , Ala 
dağlı köyleri pamuklarında penbe 
hı t görüldüğünden mücadele için 

derhal mııhalline kafi miktarda 
ıehir ve diğer lcvaıım gönderil
miştir. Bu kurtların kısa bir za. 
manda imha edilmesi kuvv~tle 

muhtemeldir . 

Şarapçılığın teşviki 

için esaslı tedbirler 
lnlıi arlar idaresi şar:ıp<;ılığın 

ıslahı için bım muhım teôbirler 
almıstır. Şarap amillerine, mod~
rn şarapçılık t~kniğiııi ve usuller· 
ini öğretmek için istihsal mıııtı· 
kalarında kurslar açılacaldır. 

lnhisaı lar l •lareıi bu kur!!lara 
f 01111 miktarrla devam temin iı; n 
miistahsil arasır.dıı teşvik ~dici 
neşriyat yaııacal.tır. Ayrıt'a ı) i 

ş:ırab imal r.•ienltre tie muhtt'lif 

mükaf atlıır ..eritme. ı kararlaştır 

ılmıştır. 

Gar~on gitti, söyledi. Genç 
karlın, garsonun yiizüne baktı, 
.sonra, kalıkalıa ile güldü . Bu kah 
kahacla ezici bir tahkir havası 

vardı. 

Keyfim kaçmıştı. Barda hızla 

oturmadım, çıktım ... 

iki gece sonra, gene bara uğ· 

ramıştım. Vakit, bira7. geç idi. O, 
her zamanki yerinde, kumral bir 
gençle beraber oturuyordu. Masa· 
nın üzerinde rakı kadehleri gö· 
rünce şaşaladım .. Genç kadın, çok 
neş'eli idi ve kadehini birbiri ar· 
kasına boşaltıyordu .. 

O gece çok içtiler. Kadında· 

ki bu dtğişikliğ'i anlamamıştım. 

Ertesi gece, kadın, gene kum· 

ral gençle beraberdi. Gene rakı 
içiyorlardı, Kumral genç, zengin 
hissini vermiyordu. Fakat kadın, 

Masasına misafirler geldiği o

luyordu. O zaman, b ir bardak bi · 
ra içiyordu. 

Çok gülmiyorclıı. Fakat kah -

- Masasına geleyim mi? Yok• ona, 

sa, o benim masama gelirmi ? 

ba~lı görünüyordu. 

CGerlsl 3 ü.o.;U sayfada) 
ıli içinden çıkılamayacak bir karma· 

karışıklıta doğru yol almaktadır. 
Meıeli: Yakıcı madde olarak 

._. ______________ .... ________________ ..._. ............. ....----------------

Yüzme ttşvik müsabakalarına 
pazar günü Atatürk parkındaki ı 

Yüzme havuzunda başlandı. Ali'.°: 
nan derec ler oldukca iyidir. Bu : 
müsabakalar teşvik mahiyetinde 
olup şampiyona üzerinde kıymeti 
haiz değildi. Fakat mevsimin ilk 
müsabakası olduğundan bu bakı· 

rodan önemli idi . 
Her sene hndi aralarında 

yapılan müaaba"81ara bu ııene 

Adana Gençli\c, 6 ıncı Demir Sp
or, Malatya Mensucat ve M;lli 
Mensucat Gençlik kulüpleri ara· 
sında yııµı 1an lıu ınüsahııkalaru 

67 yüıfic ii iştirak rtıi . 

Ceyhan - Mersin -Hatay 
atış ınüsabakaları 

Cc) han : 22 ( Türksöıü ınu
lıabirinden )- Ceyhanda yapılan 
Ceyhan - Mersin - Hatay atı3 
müsahııkelarındıt Ceyhan Gençlik 
kulübü atış talomı bidnci gelmiş
tir . Ceyhan Gençlik lrnlübüne 
bir saat ve birinci, ikinci, üçürıcü 
gelenlere de Valimi7. tarafından bi· 
rer madalya verilmiştir. 

Maliye vekilimiz Bay 
Ağralı İstanbulda 

lc;tanhul : ..:2 (Türksfüü Mulıa· 
birinden)- Maliye Vekili Fuat 
Ağralı diin sabahki ekspr~!le 

Ankara.ian .şehrimiıe gelmiş ve 
Pcndikte trenden intrek evine 
gitmiştir. Maliye Vekili şehrimiz.de 
biı kaç gün kalarak istirahat ede
cektir. 

7'0NKl>'E Rad.11osu 

ANKARA Radyosu 
Salı - 23.6. t 942 

7.30 Program ve memleket saal 
ayarı 

7.33 

7.45 

8.30 

8. 15/ 

Müzik : Kanşık Program 
(Pl) 
Ajan~ } laberleı i 

Müıik : Senfonik Parçalar 
(Pi). 

8.30 F.vin aeali 

12.30 Program _ ve Memleht saat 

12.:n 

12.45 

11.00/ 

13 30 
18.00 

18.0:l 

18.45 
19.00 

19.15 

Ararı 

Miiı-ik : Evin Makamından 

Şarkı rır. 

Ajans Haberleı i. 

Miiı.ilı. : Ş.ıı kı Vt!. Türküler. 
Program ve M~mlel.:tt saat 
A}1 arı 

Müzik : Kndyu Salon Oı
kestrnsı. ( Violoniııl Ne ip 
Aşkın). 

Miizik : Fasıl Heyeti. 
Konuşma ( Oerdleşmc 
ati), 

sa· 

Miizik : Fasıl Programın 

devamı. 

19.30 Memleket Saat Ayarı 
Ajans Haberleri 

ve 

19.45 Serbest 10 Dakika. 

19.55 
20.15 
20.45 

Müzik : Fasıl Programı. 
Radyo Gazetesi 

Müıik : Zarah Leander ve 
Rina Ketty'nın Plakları. 

21.00 Ziraat Takvimi. 
21.10 Müzik : J. S. Bach'ın Pi· 

ano Süit'lerinden : "Engli· 

sehe Süite.,: 

21.30 Konuşna (iktisat Saeli). 

21.45 Müzik : Klasik Türk Mü· 
ziği Programı. ( Şef : Me· 
sud Cemil). 

22.30 Memleket Saet Ayarı ve 
Ajans haberleri 

22.45/ 
22.50 Yarınki Pıoıram ve 

Kapanış 



23 Hauran !94~ 

Adana kız lisesi 
Yoksul talebeleri 
koruma cemiyeti 

ana yasası 
Umumi heyet : 
5- Umumi heyet cemiyete 

dahil azalardan terekklip eder: En 
ııı. azanın yarısından bir feı.lasile 

toplanır. Bu şekilde elıseriyet ha· 
811 olmazsa toplantı bir hafta 
sonraya ayni gün ve saate bıra
~ılır, İkinci toplantıda hazır bulu· 
rıan aza adedi ne olursa olsun 
toplantı teşekkül etmiş sayılır . 

Kararlar, toplantıda hazır bu
lunanların mutlak ekseriyetile 
Ancak ana yasanın tadiline ve 
Ceıniyetin feshine ait kararın aıa-
1•tııı yarısından bir fazlasının top· 
lııntıda h111.11 bulunarak en az 
6çtc ikisinin bir reyde hirleşmesi· 
le Ver·ı· ı ır. 

ti- Umunıi heyet her sene 
0lı.uııarın rtsmen nçıldıRı ğünii 
!akip eden on beş giin içinde 
ıdarc heyeti ııin daveti üıerint• 
~di olarak toplanır. idare heyeti· 
rıın görtceği lüııım üzerine ve 
Y~hut cemiyet aı.asından üçte 
barinin idare htyetine yazı ile 
Yapacaldaı ı müracaat üıerine i<.la · 
r~ heyetinin cfıı.vtti ile her zaman 
toplana bilir . 

Toplanma tarihi ve saati ida· 
re heyeti tararından ıııalıalll go7.e· 
lelerle beş gün evvel iki der a 
il&n cd ı· ı ır. 

7- Umumi heyet, idare he· 
~eli reisi veya bunurı idare heye· 
:•rıdcn tevkil edcceti biri tara· 
~ndın açılır. Umumi heyet müıa · 
Cteleriııi idare etmek üzere 

•çık rey ile bir reis ve iki katip 
'eçer. 

8- Umumi heyette' idare ve 
ltıurakebe heyetleri seçimi gizli 
rey ile yapılır. Her aıanın birer 
rey hakkı vardır. Müsavi rey alan 
Olursa kura çekil ir • 

9-' Umumi heyetin vuife 
Ve sclahiyetleri : 
. A- Yedi kişilik idare he.yeti 
~e iki azadan mürekkep muroka· 
e heyeti azalarının ve ikişeı 

l'edck azasının seçimi. 

1 
B- Geçen seneye ait hesap 

kaııa bu husustaki idare ve muı 8· 

ııbc heyetleri raporlarrnın tetkiki 
"e Plançolıınnın tastlıki. 

C- idare heyeti veya cemi· 
ret azasının üçte biri tarafından 
1
cklir edilecek nizamname tadila
~ırı müzakeresi \'C bu hususta 

raı alınması. 

v Ç- Cemiyetin feshine lurar 
ttilnıcsi. 

ı 10- Adi ve f evkalüde umumi 
rı • 
İde.Yet toplantılarının ruınameleri 

're heyeti tarafından haıırlanır 
Ve t ltıa Oplantıda rııznamede yatılı 

~· ddeler 2örü1ülü r. Umumi lı~· 
rıı:t a7aııının dörtte biti tarafından 
ı ltlakt-re i istenen her hangi bir 
ıu,.. • 
ı "sun ruınameyc derci mtc· rju . . 

rıdir . 

t 11- Adi ve fevlrnUlde umıınıi 
~0Plantııarının müzakere ve karar 
abıtıau 7 inci maddeye göre 
~\:iltniı olan reis ile ilci katip ve 
i;re heyeti rnüme~~ili tarafından 
İd >.atanır. Ve saklanmak üıerc 

•re heyetine tevdi olunur . 
ıı Unıumi lıe}at tarafından alı 
'~ karatlar aıalarla diS?cr alakalı 
:;' 1•lara ve lise müdürlüğfine 
ıı~, İle bildirilir. 

İdare heyeti : 
tıır 12- Cemiyet, Umumi heyet 
b· •fından ve azalar arasından 
~:t. ~ene müddetle seçilecek yedi 
• ''11~ bir idare heyeti tarafından 
1da te olunur. 

"---=.Devamı var-

:',D Q K T Q R ••: 

: aıaıaffak Emıea : 
t A.sker hastahanesi dahiliye f 
t Mıitehassm f . ' t Hastalarını hergün sa- f 
: ilt l S ten sonra Kızılay ci- f 
t "katında 18 numaralı evde f 

abul eder. 14339 f 

'··········' 

Afrikada 
( Bası ı inci sayfada ) 

Düşman tarafından neşredilen ra· 
kamlıırı ihtiyatla karşılamak Ja
ıımdır. Fakat en fena ihtimali 
beklemek ve Tohruk'un kaybını 
ciddi telakki etmek daha dokru· 
dur. 

Fılhakika bu hadise binlerce 
askerden ve mühim miktarda mal· 

zemeden başka ingilizlt:ri kıymetli 
bir ileri mevziden mahrum bırak
maktadır. Bunun en ağır neticesi 
Rommel'in geri ile münakalatını 
kolaylaştıracak mükemmel bir li
manı kullanabilmek imkanına sa· 
hip olmasıdır. Görlinüşe göre, 
lıücıını, ezici C:ilçfide whlı kuvvr.I · 
!erle Japılmış ve hunlnr kaleye en 
yakın hatlı t~şkil eden doğu ve 
cenup doğudaki ınü<lafna çevresi· 
ııi yarmı~laıd ır. Mümkündiir ki 
Rommel, hu mu\ ntf a\oyetten cesa· 
ret alarak Mısır hududuna doğru 
ilerlemeğe devam edecektir. Fa
kat bu tnktirde itirnatlmı ve kuv 
vetleri hiç eksilmemiş olnn İngiliz. 
kıtaları il~ karşıloşocaktır. 

ÇOrçll . Razveıt 
görı,meıerı 

(Bası ı inci sıy/adı) 

lerıle Ruz.vel'tı-n Amerika'nın ikin· 
ci ceplıenin açılması~a i~tirakini 
iı.temek için yapıldığını bildiriyor· 
lar. 

Her ne oluı sa olsun, Çörçil 
Ru7.velt müzakereleri bütiin mem · 
lcketlerde umumi dikkati, dikta· 
törelr in ttşebbü•ü ellerinde tutar · 
tarken y aptık ları en heyecanlı 
ınülakallardan dahi Ü<Jlün derece· 
cie çekmektedlr. 
---- --------

Bir K{Jçük Hikôye 

İKRAM 
-Baştaraf ı lkincide

Üçüncü g-er.e, gene heraber· 
diler. Kararımı vermiştim : 

~ Dostu, dedim. 

Garsonlara gi?.lice sordum, 
lırni tasdik ettiler. 

Bir kaç gece sonra, o, yalnız· 

dı. Her ıamanki yerinde oturmuş, 
sigarasını içiyordu. 

Bir snat geçmişti; barın kapı 
tarafında bir kaynaşma oldu ... 
Garsonlar se~iı ttiler. Bir garson, 
koşarak döndü, genç kadına yak
laştı, iğilerek telaşla bir ~eyler 

söyledi. 
Kadın, 0 gere kararsız ha· 

kındı ve hirden ayağa kalktı, çan· 
tasını aldı, acele adımlarla bana 
dorcru geldi, kaı şımn oturdu, elle· 
rimi avuçları içine aldı, hiı soluk· 
la: 

- Benimle teklifsiı. konuşu· 
llU/' 1 dedi. 

Şaşırmıştım. O, tekrar ediyor· 
du : 

- Korıuşunuz. Bir şeyler an · 
latını:T. .. 

- Emredersiniz, diyebildim .. 

Sinirlendi : 
- Böyle değil, tcklifsiı ko· 

nuşun uz. 

Bir şey anlamıyordum .. Fakat 
istediği gibi ı:enli benli havadan 
konuşmağa başlamıştım. Çok geç· 
medi, bara, önde komiser, arka
sında üç polis girdi. 

Kadının rengi solmuştu. Ben, 

konuşuyordum. 

. Komiser, salona ~öyle bir göz 
gezdirdi, sonra, yan salona geçti 
ve masalarda yalnıı. oturan ka
dınları kaldırdı. Bunun bir "tara· 
ma,, oldu~unu anlamıştım. 

Komiser, polisler, kadınlarla 

beraber çıktılar, Genç kadının 
rerıgi yerine geldi: 

- Teşekkür ederim. 
Tehlikeyi allatmışh. Sordum: 

TORKSOZO 

sovyet cephesi 
(Baştnrafı .Birincide) 

Gelen son haberlere göre, Si· 
vııatopolun varoşlarına varılmış 

ve hatta sokak muhar~beleri bile 
haşlamıştır . 

Bükrcş : 22 ( a. a. ) - Sivas. 
topalı.la sokak muharebeleri baş . 

lamıştır. Şehirdeki bazı birlikler 
nakliye gemilerine binmeğe çalı
şıyorlar . Almanlar bolşeviklerin 
son istihkiimını da ele geçirmiş

tir . 
Mos\wva : 22 ( a. a. )- Cep

heden Krasnayo Sveıda gaıete

sine gelen hir telgrafa göre , Si· 
vnstopol kesiminde So\'yet kıta · 
lan ayıca üstün düşman kuvvet· 
lerinin baskısı kaışısın<la ara mev
ıilere çekilmişler, fakat bu arada 
düşmana oğır kayıplar verdirmiş

lerdir. Mıhver kıtaları yeni tak
viye aldıklarından ve Sovyet mev· 
ıilerine şiddetle hücum ettiklerin
den vaı.iret gergin olmakta de
vam ediyor. Almanlar son 36 sa
atte l ,500 ölü vermişlerdir . Bir 
c;ok birlikler imha erlilmiş <leni
lebilel' ek kadar kayıp vermişler 
ve Sov\'etler 7 düşman tümenini 
lıeıimele uğratmışlardır. 

Moskova : 22 ( a. a. ) - Bir 
ek Sovyet tebliğinde bildirildiğine 
göre, Sovyet hava kuvvetleri düş· 
manın 1 romürkörü ile torpil at
ma~o mahsu~ iki hücumbotunu 
batırmıştır. 

Sivastopol müdafıleri düşma· 
nın gece ve gündüz hücumlarını 
püılıürterek ağır kayıplar verdir
miştir. Sahil bataryaları bir düş. 
man topçu taburunu imha etmiş
tir. Bir bölük Rus deniz eri üç 

günde 23 Alman tankını kullanıl· 
maz bir hale k.ııymuş ve 300 ita. 
dar Alman öldürmüştür . Sovyet 
clonannıasına mensup uçaklar iki 
gündc: 29_tank, 12 havan topu 
ve 10 kamyon tahrip ve bir düş · 

lngiltereye 
yerleşen. 

Amerikalllar 
Londra : 22 (a.a.) - Dün 

akıam açığa vurulduğuna göre, 

şimal lrlancla'<la olduğu gibi ln
giltere'de cie amerikan kıtaları 

vardır. Ve bunlar memleketin her 
tarafında yeılef<niştir, Bu kıtalar 
Atlantik 'ten büyük kafilelerle 
geçmişlerdir. Mükemmel bir ıurct· 
te silahlanmış ve teçhizatlandırıl· 
mış bulunuyorlar. lık gelen ame· 
rikan kıtaları sonkanunun nihayet· 
lerine doğru şimal lrlanda'da bir 
limana çıkmıflardır. O tarihtenberi 
lı.ıtaların gelmesi devam etmiştir. 

Am~rikan harp gemilerinin 
mevcuciiyeti geçende kırat tara· 
f ından yapılan ziyaret esnasında 
açığa vunılmuştu. Bu esnada 
amnikan haıd gemileri şimal 
sularındaki ingiliı anavatnn dona· 
ııması arasında bulunuyordu. 

maıı piyade taburunu yoketmiş. 
tir . 

Brianık. cephesi kesimlerinden 

birinde Sovyet piyade ve tank 

birlikleri Almanlara hücum ede· 

rek 600 den faz.la Alman er ve 
suba}•ını öldürmüşlerdir . 

Moslwva : 22 (. a. a. ) -
Harkof cephesinin ba11 kesimle· 

rinde Almanlar şimdi müdafaa 

durumundadırlar . Bakı yerlerden 

de çekiliyorlar. Rus kıtaları esir· 

ler almakta ve harp malzemesi 
f'le geçirmektedir . 

ı~>•~~ıO+ıO+ıa+ıO+++Go+o++~ 

1 Çamlar Oteli i 
ı AÇILDI 
i isken derun Soğukoluk Yaylasının Çam· 
O lar oteli bütün konforiyle yeni bir idare 

ı+ altında açılmıştır. Müdüriyetin gelecek 
müşterilerin esbabı istirahabnı temin için 

ı hiç bir f edekarlıktan kaçınmadığını bir '°'ı 
ı defa ziyaretten sonra siz de tasdik edecek-
-O- siniz. 7-15 14248 ı 

ı+~+++•••++++••·~···••+o++ı 
- Bir şey içmez misini1? 
Cenç kadın, garsona işaıct 

elti: 
- Size, ben ikram edereğim. 
Gelen garsona rakı ısmarladı; 

bana da güldü: 
- Siz, rakı içiyorsunuz .. Key· 

fini1i bozmayınız. 

Karşılıklı içiyorduk. Çok tal· 
lı konuşan, içe yakın bir kadındı, 
Her dakika, biraz daha bağlan•· 
yordum. 

Bara, kumral genç gelmişti. 
Bizim masaya baktı, yüzü değişti. 
Büfeye yakın masalardan birine 
oturdu. Genç kadın, içer ve ko 
nuşurken etrafına bakınıyordu, 
kumral genci gördü. sararır gibi 
oldu, kendini şabuk topladı, ka· 
dehine rakı doldurdu, bir yudum· 
da içti.. 

! 
1 Seyhan 

Mahallesi Mevkii 

Hoca vezir Hamam kurbu 
Döşeme Zeytun O~, Soka 

.. lcadiyc 
Çınarlı Şaban iye 
Döşeme Tevfik bey sokağı 
Kayalı bağ Hacı bey çıkmazı 
Kurtuluş Yeni istasyon 

" n 

Çınarlı Şaban iye 

• " .. • 
• n 
> > 

• > 

3 Sayfa 

........................... 1 Ba Akıamdaa itibaren İ 
• SEYHA~ PARKINDA 1 IF evkilede yenilikleri 
• Yüksek okuyucu Hiknıet Karagözlü • 1 ve mükemmel ince saz heyeti meşhur Ma-: 1 car duo Marland varyetesi memleketimi- • 
e zin en çok sevilen komedi san'atkarı Meh-: 
: met Ali ve arkadaşı Hakkı Ruşen iaaresin· • 
e de Modern Kukla tiyatrosu her akşam yenil 
1 komedi operet ve piyesler yakında : 1 
1 Büyük sünnet düğünü 1 
: Ayrıca Malatyalı mefhur kalender, Antepli Ha- ı 
• •an Hüıeyin ve arkadaılarından mürekkep Anado!u 

l •CJ% heyeti 12-26 9 

•••••••••••••••••••••••• • 
ÇUtçl BlrUllndea : 

Çuval ve Harar yapmak için Kanaviçeye ihtiyacı olan 
Çiftçiler'in bir listesi tanzim edilecğinden Çiftçimiz'in Birliği· 
ğimize müracaatJarıehmmiyte le rica olunur. 2-3 

SEYHAN OEf TERDARUGINDAN : 
Kazanç vergisi mükelleflerine: 
942 Kazanç vergisinin birinci taksit ayı Hazirandır. 
Bu ay sonuna kadar vergilerini ödemeyenlerin borçları 

yüzde on cezasile birlikte haczen tahsil olunacağından hu gibi 
mükelleflerin Abidinpaşa caddesindeKİ eski Tayyare cemiyeti 
binasına taşman Maliye tahsil şubesine müracaatla, gittikçe 
artmakta olan izdihama maruz kalmadan vergilerini yaptırmalar 
ilan olunur. 19-21-23 14272 

SEYHAN ORMAN ÇEViRGE MÜOÜRlÜ~ÜHDEN : 
Orman Emvali Satış İlanı 

Mikdarı Beher metre. mikabının 
Cinsi Hacmı Muhammen vahit fiyatı 

M3/ 03/ Ster Kilo Lira Kuruş 

Çam 326 000 4 90 

1 - Seyhan Vilayetinin Feke kazası dahilinde Sarı pınar 
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 projeleri 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 ticaret odası vesikalariyle birlikte belli edi· 

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

10 - BilQmum mesarif müşteriye aittir. 
13-17- 20- 23 14251 

Defterdarlığından 
Miktarı Vergi Kaydına 

Cinsi Ada Par. Mt.2 göre Kıymeti 

Ev 377 24 99 750,00 

" 
363 9 342 750,00 

Baraka 329 77 79 300,00 
Ev 395 7 70 100,00 

" 
329 43 115 400,00 

Baraka 239 18 88 450,00 
Arsa 544 7 140 42,00 

" 
541 1 65 19,50 

,, 400 5 575 287,50 

" 
400 4 281,5 141,25 

" 391 75 215 107,50 

" 397 13 35 26,25 
> 397 15 86 64,50 , 393 9 455 364,00 

• • 
Hazine 
Hissesi 

Temamı 

• 
n 

.. 
57/115 
Tcmamı 

" .. 
" 
• 

"' 
> 

" > 
Ben, ne olacak? diye beldi· Kuru köprü Mermerli Dükkan 282 30 3 600,00 ) 

yordum. Dayanamadım: 

- Arkadaşınız, geldi, ded"m. 

Genç icadın, başını salladı: 
- Size ikram eden benim •. 

Masayı bırakamam!. 

Mahmut YESARi 

Ulucami Eski Kuyumcular CI 146 25 3o 300,00 

Yukarıda evsafı yazılı 16 parça gayri menkulün ~mülkiyetleri açık artırma ve peşin para ile satışa 
çıkarılmış olup kat'i ihaleleri 6-7-942 tarihine müsadif Pazartesi günü saat onda Defterdarlıkta müte· 
şekkil komisyonda icra kılınacaktır. izahat almak isteyenlerin her g-ün Milli Emlak servisine müracaat
ları ve taliplerin de % 7,5 teminat makbuzlariyle birlikte meıkfır iÜn ve saatte komisyonda hazır bu· 
lunmaları ilan olunur. 23-27- 30-4 14282 

• 
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Sayfa 4 TÜRKSOZO 

........................................ 
• • • • • •• •• •• • ! TURKSOZU i 
• • • • • • : Gazete ve Matbaası 1 • • • • w • • • : Türksözü OKUYUCULARINA OONYAHIN ~E~ _TARA- I ! flNOA VUKU BUlAH HADİSElERI GUHU 60- İ 
: Gazetesi NÜllEVERİR. TORKSÖZÜHO UKİP [DİNİZ. : 
• • • • 
: Kitap, mecmua, çek, bllet, afiş, 1 1 
: plin, harita, bilumum matbaa Türksözü 1 

işlerini TDrklyede mevcut mat· 
baaıara rekabet eder derecede Matbaası • 

: tab ve silratıe elden çıkarır. : 

• • • • ! Türksözü Cilt Kısmı ! • • ! SAGLlM. TEMil, ZARif CilT iSlERiNiZi ANCAK TÜRKSôZO İ 
I MÜCELLİTHANESİNOE YAPTIRABiliRSİHİZ : 

BORSA 
PAMUK - HUllUBA I' 

2'~ • 5 . 19·l1 

-KlLO FIATI 
CiNSi · En az 1 En çok 

K. S. K. S. --
Koza ı 00,00 00 ,00 

Klevland Ç. 00,00 
Klevland l 00,0<r 00,00 
Klevland il 00,00 00,00 

- M. Parlağı 00,CO ı 00,00 
P. Temizi 00,00 00,00 

Kapım ah l 
V:-Çi~idi OÖ,00 
~Çiğidi 0,00 
Susam - 0,0Ö 
Buğ"day yeı li 00,0 0,00 
Arpa - O,öOı--O.Oo-
Yulaf - o.öo-

1 

0,00 

Serbf's Döviz Kurları 
IJOLAR 

Alış 

Satış 

129.20 
132.20 

STERLiN 
lilııJldt b ed e ll"'rl ~ mol 1: to· 

d li ) pr imli salı~ 

T u ı klveden~göndı>rll"" no·ı· '/49 
lun bedell e ri 
l hıoç cdıll'n mol Le delle•i 7 '}8 
al orcık g el•n Dovhlttrln olı1 

Yordım ~e S!!J'yOhluı o Vt'! · 7'8 

ıolre lı;in g••l,.n:dövl :ıle~in 

c.lı~ ~uru 
Prlnı~ız ~ofı ı ( Tohıi l mo•· 524 
rntlorı ve soiro ) 
Pr imsiz olıı Kuru 520 

Umumi Neşriyat MüJürü: 

MAC/1' GÜÇLÜ • • : ...................................... 1 Basıldığı Yer: Türksö:z.ü Mtb - --- - -·-------· 
.~-..) 1 

r .......................... : 
~-

• 
T. iş Bankası 
KilçOk tasarruf hesapları 

1942 ikramiye plinı 
KFŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos. 

2 lkincite.,rin tarihlerinde yapılır 

1 
3 
2 
3 
10 

40 
50 

200 
200 

1941 ikramiyeleri 
Adet 2000 Liralık .. 
" ,, 

" 
" .. .. 
•• 

1000 
750 
500 
250 
100 
50 
25 
1(. 

" 
•• 

" 
" 
" .. 
" ,, 

2,000 
3,000 

- 1,500 
= 1,500 

2,500 
= 4,000 
= 2,500 
= 5,000 
- 2,000 

Lira 
,, 
,, 
.. 
" .. .. 
" .. 

Türkiye l• Bankasana para yatırmakla yalmz 
para blrli\tlrml• ve faiz almıf olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de denemlf olursunuz 

TOHllY[ CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermoyeıi : .'00.000.000 Türk Lira•• 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelel~r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaçlar.na en 
u: 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

ıı~ar:-ıdaki plana göıe ikr:.tmiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 

" 
500 

" 
2000 .. 

4 .. 250 
" 

1000 il 

40 ... 100 il 4000 il 

ıoo 
" 50 .. 5000 il 

120 .. 40 il 4800 
160 " 20 .. 3200 

" 
DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir s:ne içinde 50 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa: 11 - Eylul, 11 Birincikanun, 
Mart ve 1 l Huir.ı1 taı-Pıbrinh çe'.<ilecektir. 

} 1 d k • : Nazarı ik ate : 
~ . . 
-' • Ceyban iktisadı Milli Teavln Alım ve 1 
~ lsatım Ortaklılı Kooperatif Şlrketlndene 
~ 1 Senelerdenberi faaliyetini durdurmuş 1 
~ : olan İktisadı Milli Teavün Alım ve Satım : 

e Ortaklığı Kooperatif Şirketi bu kere ye- • 
1 niden Ceyhanda faaliyete başlamıştır. Her: 
1 nevi ınanifatura ve kantariye mallarını ve 1 
e eşyalarını devletin tayin eylediği muayyen e 
: kar mukabilinde perakende olarak satışa •ı 
e başlamıştır. Sayın halkımızın Şirketin Sa-
: hş mağazasına uğramaları kendi menfaat- : 

~ e leri icabıdır. 26- 26 14082 e , . . •••••••••••••• . .......... . 

NEVROZIN 
BOttln aftrııarın panzeblrldlr 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BIB TEK KAŞE 

NEVRCZiN 
fo muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla
r ını süratle izaleye kafidir. Ro
natizma evcaı, sinir mafsal ve 
ı dcle ıstırapları NEVROZlN'lc 

teda"i edilir, Müessir ilaç : 

N F. V R O Z 1 N ' di r. 

NEVROZiNi TERCİH lDİHİZ . 
icabında günde 3 kaıe alınabilir 

·---"'!!"'~---------------------------------......... -

23 Haziran 1942 
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1 En Büyük Hakikat • 
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DiS MACUKUNUH YARATTIGI SIHHAT, 

CAZİBE VE GÜZELLİKTİR l " M le "Radyolin,. harikulade mücs· de F ırlak neticeler veren 
M ~ir terkibi, daima tazeliği ile "Radyolin,, si;,ı.i terkibi meçhul 

M temayüz etmiş ve onbinlerce ve birkaç nıiıdi pahalı ecnebi 

il 
it 
M 

M kişinin tercih etti~i yegane diş müııtahıaı !arından da müsta~- n 
N macunu haline gelmiştir. Diş " 
N hıfJ.ıssıhh:ısında ve g-ü1elli~in· ni kılmıştır. ~ 

R • 

İ RADYOLIN \~ 
~:::1e1:::x:z~z:=:x:u::.x::u:::=sz=z• 

" " " 
tedbir evinizde birka\' CRıP.N bulundur1ı1ak olmalıdır. 

Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 

" Sf yormadan ıstırapları dindirir. 

~ l.ıı :ı ııınund.ı ~ünd~ 3 adel :alınır. T:ıklitleı iud~ıı s:ı~ınını:ı 
lıer yerde pullu kııtul:ırıııı ısrarla isteyinı7 .. N 

N 
11s:::~::ıır:::a::::zz:~:a:::::a::::::a::ss:x:::::a:::::a:::a:ıcd 

N:scc::a:::::a:::::a::::::u::uftX:uuuuu:u:::::a::a::::zsM 

N D O K T O B 1 
iM uza/fer Lokman 
M 
~ Hergiln hastalarını maayeneba· 
~ nesinde kabul eder. : 
z::::=z~=~:a:::::a::::::u:::::z:::zcz:z:=-

i 1 an 
Ceyhan Belediye Reisliğinden : 

Şimdilik ayda 50 lira ücretli Ceyhan belediyesinin itfaiye . 
makinestliği münhal olduğundan ehliyeti haiz olanların evrak1 

müsbitelerile birlikte bir haftaya kadar Ceyhan Belediye riya• 
setine müracaatları ilin olunur • 16-18- 21 14264 


