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Parti G. Sekreterimizin 
Adana' daki tetkikleri 

Memduh Şevket Esendal bugün Çukurova 
Çiftçilerile bir görüşme yapacak 

. 
Genel Sekreterimizin din yaptıtı ziyaretler 

Çörçil-Ruzvelt 
görüşmeleri 
Vasington : 24 (a .a.) - M. 

Ru>.velt ' in hususi katibi M. Eariy 
reis Ruzvelt ile M. Çörçil dün 
bütün gün ve aece sabahın ilk 
saatlerine kadar konuşmaların 

devam etti~ini bildirmiştir . Konuş

maların en ehemmiyetlilerinden 
biri bu aabah olmuştur. llti devlet 
adamı deniz komisyonu erkanın· 
dan Am:ral King, Amiral Sir 
Arthur Salter, M. Vickery ve 
M. Douglas ile a-örüımüşlerdir. 

duh Şevket Esendal Adanamııın 
misafiri bulunmaktadır • Genel 
Sekreterimiı refakatinde yeni Sey
han Mebusu Ahmet Kuddüs Te
cer de gelmiştir . Evvelki gece 
gelerek Parti Vilayet ldare He
yeti Reisi Bay Muıtafa Rif at Gü
lek'c misafir olan Memduh Şev. 
ket Esendal , dün ıabah Valimiz 
Akif lyido~anı , Belediye Reiıini 

v~ Komutanlı~ı ziyaretten sonra 
Parti binasına gelmişler ve saat 
12,30 a kadar Parti ldare Heyeti 

M. Eariy gazetecilere M Ruı · Parti Genel Sekrelerlmiz 
velt ile M. Çörçil 'in Çin haricİ}'e Bay Memdulı Şevke./ J:.'s.endul 

· u.alarile konuşmalarda bulunmuş· 
!ardır . Öğleden sonra Sayın F.aen· 
dal Parti binasında kendilerini 
2iyarete gelenleri kabul etmişler 
ve Parti ldare Heyeti aı!larile 
tekrar görüşmeler yapmışlardır . 
Genel Sekreterimiz bugün Adana 
çiltçilerile bir konuşma .vapacak
tır. Bu toplantıya önem veril-

rıazırı M. Soong ile görüştüklerini 
h Cümtıuı iyet 1 faik Partisi Ge· ve lwnuıma mevzuunun da a 

nel Seheterimi:ı Sayın Bay Mem-
~--__::CO~e=r~lal:_:l~ün=.:e=ü~aa=~~f=ad=•~'--~~~----~~~ ~~------~--~----------~ 

mektedir. 
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-ı Sollum ve ı 
ı ı 

i Kapuzzoya 1 
i akm haz1rllğ1 1 
ı ı 

f Veyvel tekrar i 
ı Libya cephsine ı 

i mi getirilecek? i 
Ankara: 24 (Radyo Gazeteal)
Mareşal Rommel kuvvetlerini Ka 
puzzo ile Sollum mevzileri kar· 
fllına yıtmaktadır • Almanların 
Siydiömer iıtikametinde yürümek· 
le oJdutunu da bildiriJmeldedir. 

Mihver kaynaldarı Tobruktıt 
1thnan eıirlerin 33,000 e çıktı~ını 
bildiriyor. 

Ankara : 24 (Radyo gazeteal)
A tli Avaw Kamarasında Tobruk 
wa{tlubiyeti lıakkında izalıat ver· 
uıiı, fallat bu izahat wedisin bir 
kısmını ve efkarı umumiyeyi tat 
min edememiştir. Stokholw~eu 
verilen bir habere göre, Veyvel'in 
tekrar Afrika cephesine- · Ça{lrıl • 

Çok çocuklu ailelere 
verilecek ikramiye 

BAZIRLIKLAR TAMAMLANDI 
YAKINDA DAÖITILACAK 

Ankara, 24 ( TürksÖ7Ü Muha
birinden)- Çok çocuklu ailelere 
yapılacak yardım hakkındaki ha· 
zırlıklar bitmek üzeredir. 1935 se· 
nesinden 1941 senesi sonuna ka-
dar müracaat etmiş olan altı çb· 
cuklulardan ikramiyeye hak ka· 
:r.anmış olanların kağıtları Vekalet· 
çe sınıflara ayrılarak ait oldukları 
vilAyetlere tahsisatiyle beraber 
gönderilmiş bulunmaktadır. Veka· 
letçe sınıflandırma işine devam 
edilmektedir. işleri bitirilen vili· 
yeller sırasiyle evrakı ile tahsisatı 

alıp paralan da~ıtma~a başlıya
caklardır. Ômüzdeki ikincikanun 
sonuna kadar ikramiyeye ha~ ka· 
7ananların alacaklarının ödenmesi 
için vilayetlere tebli~nt yapılmış· 

tır . 

1942 mali yılı başından itiba
ren ikramiyeye hak kazan~~ ~it! 
çocuklu ailelerin, gene eskısı gıbı 

ikinci 
cephe 

Litvinofun nutku 

NorYeçte Alman 
mldalaa tedbiri 

Ankara: 24 (Radyo Gezeteel)
Rusyanın Vaıington elçiıi Litvi
nof beyanatta bulunarak Ruıya 
ayakta iken ikinci cephenin açıl· 
maaı lüıumunu söyledikten ıonra 
bu cephenin şimdiye kadar açıl
mamasına teeuüf etmiıtir . Al
manların Norveçte tedbirler al
dığı ve bir kısım halkı bazı böl· 
gelerden tahliye ettikleri lsveçten 
gelen haberlerden anlatılıyor . 

Sovyat cephesi 

Sivastopol 
· müdafaası 

Har kof, Volgof 
kesimlerindeki 
şiddetli savaş 

Ankara: 24 (Radyo Gazetesl)-
Bugün neşredilen alman teb

litine göre, Sivastopolda altı iÜn 
içinde 11,000 esir alınmış ve bir 
çok malzeme iğtinam ed ilm iştir, 

Fakat bunlara rağmen şehir 

henüz düşmemiştir. Sovyetler bü· 
yük bir inatla muharebe etmek· 
tedir. Diğer taraftan Har kofta al· 
manlar yeni bir taarruza başla

mış bulunmaktadır. Fon Bök dar 
bir cephe üzerinde hücum etmek· 
tedir. Volgof kesiminde de fid· 
detli muharebeler cereyan etmek
tedir. 

Londra, 24 (a.a,) - Reutcr 
ajansının Moskova'daki hususf 
muhabiri yazıyor: 

Sivastopol durumu vahim ol
makla beraber ruslar şehri muha· 
faza ümidini kesmemişlerdir. Ka 
leye deniz yoluyla takviye, mü 
himmat ve yiyecek gönderilmek· 
tedir. Bunu bana, yüksek sovyet 
meclisinin toplantısında hazır bu· 
lunmak üzere Sivastopoldan bu· 
raya gelen komiser Seitof söyle· 
miştir. Bu demeç, büyük alman 
hücumu başladığından beri Sivas· 
topol garnizonunun bir uzvu tara · 
fından bir ecnebf muhabire yapı· 

lan ilk demeçtiı. 
Seitof şunlara i!Avc e tmişti r: 
Gemilerimiı.. pike bombıı uçak~ 

lan tarafından devamlı bir suret· 
te bombalanmaktadır. Torpille 
tcchiz edilmiş İtalyan deniz uçak· 
!arı hiç te bu gemilerin devamlı 
bir surette peşini kollıyorlar ve 
a-emilerin uzun dolaşık yollan ta· 
kibetmelerine sebep oluyorlar. Fa· 
kat bu bomba veya torpil hücum
larında bir tek vapur bile kay· 
bctmedik. 

21 mayısla büyük hüçumlar 
başladığından beri şehirden bü· 
yük sayıda insan boşaltılmıştır. 

Kalmak istiyenlerin kalmalanna 
müsaade edilmektedir, Bunlar se· 
bep olarak şöyle diyorlar: "Biz 
Sivastopol'un düşeceğine inanını· 
yoruz . ., 

Seitof sehrin müthiş bombar
dımanlara uğradığını ve büyük 
bir kısmının harap olduğunu söy· 
ledikten sonra şöyle demiştir. 

Halkın maneviyatı cihetine 
a-elince, naziler halkı tethişe mu
vaffak olamamışlardır. Halk tama
miyle teıkilatlıdır. Bombalar düş· 
meğe başlayınca, herkes nereye 
a-idece~ini kati surette biliyor. 

Bir çok kimseler devamlı su· 
rette yeraltı sığın:ıklannda yaşıyor. 

(Gerlal 2 net sayfada) 

Diiiı pek wulıtemelJir. 

LonJra : 24 ı_A.A) - Royter 
ajansının Libya • Mısır hududundıt 

Vekalete müracaatları kararlaştı· 
rılmıştır. Bu suı etle müracaat eden· 
!erin ikramiyelerini derhal üde· 
mek miimki.iıı olacaktır. 

Oii-er taraftan fakir ve kimse· 
siz çocuklara parasız şeker dağı· 

tılması hakkındaki talimatnamenin 
bugünlerde Vekiller Heyeti tara• 
fından tasdik edil~ceği bildirilmek· 
tedir. Talimatnamenin tasdikinden 
sonra derhal çalışmalara başlana-

KIZ ENSTITOSONON SERGiSi 
buluna muhabiri bildiriyor: 

Sollum, Kapuzzo ve Halfaya 
ve cenubunda hudut boyunca 
aıevcut istihkamlara çekilen se 
kizinci ordu, ~Tobrukun düşmesi 
U:.rerine gecikmiyeceti unnedileu 

IGerl&.I 3 Bocll aa7fada) 
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BIBLIN - VIŞI 

IŞBllLIÖI 

Lavalın çalışmaları 
Ankara: 24 (Radyo Gazeteal]
I..aval, Fransadaki sanayi şeflerinin 
mühim bir toplantısına riyaset et
miştir. Bu toplantıda belki Alman 
ya için yapılacak imalat veya Al· 
manyaya gönderilecek işci mese
Jeıi iörü1ülmüftür. 

caktır. Sıhhat ve l~~limai Muavc· 
net Vekaleti y:ırdıma muhıaç vila· 
yellere ihtiyaçları nisbetinde para 
gönderecek, ilan yapılıp müraca
atlar tetkik \'e tesbit edilerek ha· 
yır kurumları ve diğer müessese · 
ler eliyle şeker dağıtılma sı işine 
başlanac aktı r. ----
Avam Kamarasında 

B. Edenin isteği 

Londra: 24 ( a. a. )- B. Eden 
lna-iliı - Ruı ittifakının Kralın 
tasdikine arzedilmcaini Avam Ka· 
mır11ından iıtemiftir . 

Şehrimiz Kız tnstitüsü sergisini Valimiz Akif l~ido~an ~ıs~ öz~ü bir 
nutukla açtı. Yukarıdaki reJim serıiden ıüul bır koıeyı ıostırıgor. 

Sahip vo Baımubarrlrl 

PSRID Cl!LAL CIOVEN 

Kuruluı TarlhJ : 1 K!nunusanl 1924 

Onaeklzlncl yll - Sayı ı lt345 

ı ...................... .. 

1 M illi Şefimizin 
İ gençlere iltifatı 
ı i . ........................ , 
ı Ankara : 24 (Tilrksözü Muhabirinden) - Cumhurreiıimiz. ı 
ı Milli Şef İsmet lnönü dün gece ıttat 21 de, yanlarında Başvt"· ı 
ı kilimiz Dr. Refik Saydam oldu{ıu halde Halkevini şereflendir· ı 
ı miş ve Devlet Konservatuvarı tiyatroıu şubesi talebeıi tarafın · ı 
ı dan temsil ediJen Jül Sezar temsilini takip buyurmuılardır. ı 
ı Milli Şefimiz oyunun aonunda piyeste vazife almış olan ı 
ı talebeleri ve Öğretmenlerini Halkcvinin büyük salonunda kabul ı 
ı buyurmuşla~ ~~ k.endilerine şu. s?zlerle ilt~fat etmişlerdir. ıı 
ı " Her bırınız ılk defa üzerınıze atır hır rol almış bulunuyor · 
ı ıunu7.. Bunda muvaffak oldunuz, ıiıi tebrik ederim. Çok çalış· ı 
ı mışsınız. Emeklerinizin neticeıini aldınız. Bununla müsterih: ı 
ı olab,Jiıiniz. ,, 
ı Milli Şefimiz heyecanlı tezahürler arasında Halkevinden i i ayrılmışlardır. ı 

: .................................................. : 

Libya' da bir ~ırhlı otomobilden atlayan müttefik aıkerleri 

Ankara'da bir 
yangın oldu 

Ankara : 24 (Türksözü Mu
habirinden) - Dün akşam şehri· 

mizde büyük bir yangın olmuı 
ve mühim hasara sebebiyet ver
miştir. 

Yangın saat 19.55 te Bentde
resinde, marangoz fabrikasından 

ARA SIRA : 

1 
çıkmıştır. Fabrikadaki üç dört te· 
neke benzinle elli kilo kadar 
yağlı boya derhal parlamış ve 
ortalığı birdenbire alev kaplamış-
tır. Hadiseyi haber alan itfaiye 
bir iki dakika sonra yangın yeri-

10er1a s Unoti aufadAI 

Beı•e bl .. eıerdllı .. 
Harhin dilnyaga çöken hir bela, hir af et o/dulunu tekrarlamaya 

lü~um yok. işte her iÜn, her ~aat cephelerde bir idtal ulrunda bolu· 
ıan, yok olan binltrce inıan . işte harabeye dönen dünka medeniyet 

'"''"'··· Öyle ~an edigoru%ki, ihtiyar tarih bu aünkil harp gibi kanlı bir 
bofuşmanın eşini •ahifelerinde kikdye edemiyecektir. _ . 

Hoşa gitmez, iftihar edilmez 'Ve ıevinç duyulma. ama, hu aunkı 
lı<Jrbin insan bilailerinden bcuııını arlırdıRını da inkar edemeyiz. 

Şaşmaya /ilzam yok, Sıfır altı '" sıfır üıtü 40-50 derecelerde 
ayni ,lddetlt de'Uam edtn şimdiki lıtırp, hepimizin lıillıassa çof rafya 
hilgi•ini çok yükseltmiştir. Bu bilti branşında tahsilli tahsil5i%, dlim 

cahil hepimi•ln notu lı•men hem•n aynıdır! .. 
Eskiden, cofrafya kitaplarında üminl bile duymadıltmt%, yerini 

hile sarmala lüzum ıörmedifimie şehir, kasaba, dal, ırmak, ada, g6l: 
ıimdi ıanki onları b~ bulup haritaya koymuşuz gibi kafamızda ger et· 
miıtir. Ögleki, yanan, tutuşan, harap olan Avrupanın ve diter harp 
ıahnelerinin lıize meçhul köıesi kalmamıştır. içimizden her hangi biri 
mis, bofuşmalara sahne olan yerleri ve lıu:mıiyctlerini dr7şünmtden 
soluk almadan •ize bir tesbih donesi gibi aayıp dökdilir ... Buna hiç da 
hayret etmiyelim. 

Çü11ki harp başladı4ı giindenberl, olan biten ıeylerl dikkatle takip 
ediyoruz. Herkes rad_qo başındadır. En cahilimiz tazele tiryakisi ol· 
muliur. Muhtelif kaynaklardan lıavadis almak için radyo başında •a· 
at/erini feda edenlerimiz pek çoktur. 

Şüphe yok ki hilti iyi lıir şeydir. Fakat feldket 'Ve kanlı günlerin 
vergiıi olmamak şartiyle ..• 

lnsanlıfın bu ıi1n düştilfü harp /eldketi karıısında lıaşımızı elleri· 
miz arasında ııkarak: 

- Keıke, bu b•lci olmasaydıda bu şehir, ada, daR isimltrini ebe
diyen bilmeıegdik. Bu cof raf ya biltimi• noklan fakat kafamız rahat 
olaydı! .. 

Demıkten ktndimid alami9oruz . - e. G. 
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j_Ankara'dan Adana'_ya _I 
D Toroslard 

Çukur Ovaya 

TORKSOZO 

.. - . -
i . , HABERLER 
Hayvanlar 

için yemler 

• 

Bir milyon liralık 
manifatura tevzii 

25 Haziran 1942 

Tos:>rak konusu e e 
Yerlere dllrllea 
meyvelerimiz 

H er ne kadar bu ıene ıiddetli 
kıttan. rnemleltetin bir çok 
ycrlerınde böcekler, ve muh

telif bı>cek ve kelebek yumurta
ları boıulmuı ise de; gene muha-

inerken Mikdarlar değişti 
Hükumetçe el konan hububat· 

tan hayvanlar için müstahsile 
terkedilecek yemlik miktarında 
<.leğ' :ş i ldik yapılmıştır . Son gelen 
lcarara göre ho} van yemleri için 
müstah~ile aşag.ıdaki mikdar terk
edilccektir. Bu mıktarlar bir yıl· 
lıktır. 

Adaaaya 54,000 liralık mal tevzi edilecek 

fazalı ve kuytu yerlerde kalmıı 
olan böcek yumurtalarından bir 
miktar böcek, kelebek ve tırtıllar 
çıkmııtır. Bütün bu zararlı hay. 

vancıkların bu sene daha fazla 
üremeden ortadan kaldırılması 
lazım gelir. Eter bu sene ve ge . 
lecek s~ne devamh bir mücadele 

yapılır ve mevcudun imhasına 
çalışılıraa, gelecek seneler için 
rahat edilmiı olur. Bunun için bu 

Tren Toros dağları üzerinde 
1400 metre rakımında olan 
Ulukışlayı geçtikden sonra Ada 

na istikametinde giderken otuz 
kilometre ileride (Çiftehan) istas· 
yonuna varıyor. Bu istasyonun 
hususiyeti denizden HOO metre 
yükseklikte bir yayla olmakla be· 
r<lber suyunuu radyo aktivitesi 
Vişi derecesinde kuvvetli bir kap· 
lıca bulunmasıdır; bu koplıcanııı 

tarafında kükürtlü, diğer tara!ında 
çelikli su akmaktadır. 

imparatorluk devrinde sıcak 
su bE>nyosu almak ilıtiyn ciııda olan 
bil tün Suriyeliler buraya gelirler · 
miş. Şimdi tesisah pek iptidai ve 
perişan bir lıalde olmasına rağ .neıı 
yine cenup viliiyetlerimi:ıiıı lınlkı 

hep buraya gelmektedir. Bu kap· 
lıcannın şifa hassası bilha sn ro· 
watiı.walılar Üzerinde görülüyor · 
muş. Sediye içinde ieldikleri lıal 
de kısa bir zaman sonra dipdiri 
ayata kalkıp gidenler çokmuş. 

Fakat Çiftelıaıı aynı ıamaııda 
yayla oldutu için Taısus Po:ıo:ıuıti 

ıosesi üzerindeki Bürücek ve Gü· 
lek yaylaları ile Mersinin şicua · 
!indeki Nemsun, Fındık Pınarı ve 
Göz ne yaylaları gibi cenup vila · 
yellerinin yazın sıcaktan bunalan 
ahalisi için serin bir iltica yeri · 
dir. Adana, Tarsus, Mersinde vak 
ti hali yerinde olaıı aileler çoluk 
ve çocuklariyle birlilde haziran· 
dan eylıil sonuna kadar bu yay · 
l.ilara çıkarlar. lş yerinde kal.inak 
mecburiyetinde bulunan aile ha· 
baları da haftada bir, yahut ayda 
bir kaç gün gidip kalırlar. Adana 
ile Karataş arasında 45 kilometre 
mesa 'ede Karataş plajları vardır 
ki tabii güzelliti ile meşhurdur. 
Burada bir de balık yumurtası çı· 
karan dalyan bulunmaktadır. Ada· 
na Belediyesi ile Hususi İdare 
9J9 senesinde bir anlaşma yapa· 
rllk yeter derecede sermaye koy
muş, Bürücek yaylasında bir otel 

Yazarı 

Asım Us 

suretle ifade edilebilir: "Berdan, 
Seyhan, Ceyhan nehirleri arası, 
şimali Kouın bölgesi ile şarktll 
Aıııaso dıığlarıııu kadar ola.n 
ııalıa. ,, 

1 ren (Yt:ııice) i:;t&syoııuua gc· 
lince Toros ekspreıinde Mersine 
gidecek olan yolcular ııktaruıll 
oluyor burtıda Lı:ldeyeıı bir tren 
bu yolcuları lllıp Mersint- ıcJtü · 
rüyor. 

(Yenice) turfaııda üı.Üw ye!iş · 
tiren bağları ile me4lıurdur. Ha· 

ıipaı! ~ey toprak dauıların üstüıı· 
leri lstanbul piyasasına getirilir. 

(Yeııice) ye gelince ilk göıe 
çarpan sonlarında bu ba~larm ü · 
ıümdeki yataklıır oluyor. Bundan 
anlaşılıyor ki Çukurova lıo.lkı dil· 
lıa mnyıs ayı çıkmadan geceleri 
açıkta Jauıların üstündt" yatmaQ'a 
başlarlar. Jşte haziran sonlarında 
İstanbul piyasasına turfanda üzüm 
yetiştiren de insanları böyle ge. 
celeri ilkbaharda açık havada ya . 
t !ran Çukurova iklimidir. 

Mersin hayvanatına 
aşı yapılacak 

Mersın : 24 (Türksözü Muha· 
birinden) 

Vila}'etimizde bazı bölgelerde 
her sene koyun ve keçi sürüleri 
arasında dalak hastalı~ı cıkarak 

bir çok hayvanların öliinılerine 
seeebiyet vermektedir. 

Bunıın için bu yılda bu gıbi 
bulaşık yerlerdeki sürülere koru- ' 
yucu olarak hastalık çıkmadan 

evvel mecburi olarak dalak aşı· 
larına tabi tutuladaktır. 

Van refikimiz 
Vanda neşrcc.lilmekte olan 

hbflalık Van refıkimiz ikinci yaşı· 
na girmiştir. Tebrik eder uzun 
ömürler dileriz. 

Ticaret müfettişi 

ile Karalaş plajında asri tesisat 
yapmak istemişti. Bu tasavvur her 
nasılsa fiiliyata geçememiştir Bu 
nunla beraber bilhassa Çif telıan: 
yaylasından ve kaplıcas111da11 Sey
han İçel vilayetleri ile beraber 
Hatay, Aksaray, Niğde ve Konya 
vilay~tlerinin de istifade etmekte 
oldukları göz önüne getirilirse bu 
iıin yine ele alınarak ü~erinde ça· 
h•ruağ'a deter bir me:;ele olduğu 
teslim edilir; yani isimlerini say
dığım bu altı vilayet hususi idare· 
leri ve bdediyeleri toplanıp ara · 
larıııda bir birlik vücuda getirse· 

Tıcaret Vekaleti müfettişle· 

rinden olup bir müddettenberi 
şehrimizde bulunan Bay Salahad
dinin Vekaletten aldığı talimat 
Üi:erine bugünlerde Anlcarayu Jıa. 

t eket edece~i öğrenilmiştir . 

ler devletin uıüdahalesine lıacet 
kalnıaksı:ıın hiç olına.z:sa Çiftehau 
kaplıcası ve yaylası meselesini 
pek kolay halledebilir. Çünkü altı 
vilayetin belediyeleri senede beşer 
bin, hususi idareleri onar bin lira 
aerıraye koymuş olsalar 90,000 
lira, üç sene:nibayetinde 270,000 
liralık bir sermaye meydana ge· 
lir; bu da maksadı temine kafi 
gelir., 

O
ç gündenberi mahallede bir 
d urgunluk, bir sessizlik, bir 
neş,esizlik var. Mahalle çocuk . 

!arı, eskisi gibi çığ'lık çığlık : 

- Al. a!.. al.. 

Diye koşmıyor, Tarzana çık
mıyorlar. Elleri, belleri tahta ta
bancalı gangsterler de yok ... 

Yamalı donlu, yamalı gömlek-

Atlar için 700 kilo katırlar 
için 540 kilo, develer iç in 150 
kilo. 

Koşulan çift hayvanlarnıdan 
sığırlara 125 kilo, koşulmayan 
sıkırlara <la 35 kilo yenılık veı i · 
lecektir. 

Son sıcak rüzgarın 
mahsullere zararları 

Üç günderıberi devam eden 
yüksek hararet ve Şimal rüzgar· 
lar ının bir lııııım mahsulata zarar
lar ildi ettiği öğrenilmiştir. lı ld..i a· 
har zeriyatından olan mısır cin • 
darısı, sarı darı, fasulya , pirinç, 
mercimek Şımal rüzgftrlorından 
\c yüksek hararet dercceıı :nden 
} üztlc otuz rıislır.tinde :ıarar göı • 
müştür. Bu arada pamul.;laıın da 
kısmen :ıarar gördüğü anlaşılmış· 
tır . 

Eğitmen ücretleri 
Öğrendiğimize göre , Maarif 

Vekaletind~n vilayetimize Eğit -
menlerin ücret ve zamlarına kar
şılık olmak üzere 16576 lira 32 
kuruş gönderilmiştif . Çocuk zam· 
!arı karşılığı da ayrıca gönderi
lecektır. Bütçe z.arurcl dc.ılayıailc 

bu yıl Eğitmr.nlerin teı fi } apıla
mıyarak kadroları ay nen iblca edil
miştir . 

Yüzme teşvik 
müsabakaları 

Haber aldığımıza göre, bu pa
zar günü yüzme havuzunda ikinci 
teşvik müsabakaları yapılacaktır . 
Gençlik ve müessese kulüpleri 
sporcuları arasında j apılacak bu 
müsabakalardan sonra Adana -
Mersin gençlik kulüpleri " Vatcr· 
puli .. maçı yapacaklarcır. 

Köy kadın kursları 
Vılayctimizde faaliyette bulu

nan köy kadınları Biçki • Dıkiş 
kursuna ilaveten yeniden bir kura 
daha açılmasına karar verildiği 
haber alırımıştır. Bu hususta Ma
arif Vekaletinden Vilayetimize ge
reken direktif gelmiştir. Bu k•nsa 
ait Öğretmen ve malzeme Vekillik 
tııraf ından gönderilecektir. 

Bölgemizde 
zirai t edkikler 
Tıcaret Vekaleti müfettişlerile 

hirlıkte Ziraat Müdüı ümüı Nuri 
Avcının mülhakatta tetkik seya
hatine çıktıklarını yazmıştık. ô~-
ı endiğimiıe ifÖre Osmaniye , Ka
dirli ve Kenarı lıavaliainde yaµılaıı 
tetkilcatta .Subeşılarla kontrolü ve 
d koyma kümeler inin faaliyetle 
çalıştıkl&Lı görülınüş ve çı~oıı mah 
ıulün Ofis ambarlarına gönderil
mekte olduğu, önümüzdeki hafta 
teslimatının bir kaç misli artaca~ı 
rıcti<'e~ine varılmıştır· 

Açık teşekkür 
Yirmi dört senelik hayat yol

dıışınıııı thedi istiralıata kavuı· 
tıığu anda beni yardımlaril~ , çe. 
lerıklerile , sözlerile , telgraf ve 
mektuplarile elemlerime ortak <>· 
larak tesellime koşan muhterem 
Adanalılara. fabrika arkadaşları

~a , kıymetli işçilerime , sevgili 
doıtlarıma,eşimin cana yakın arka
daşlarına şükranlaıımı yegan yegan 
sunmağa derin acım mani oldu
ğundan sayın gazetenizin tavas 
sutuôu rica ederim. 

Malatya Bez ve iplik 
Fabrikaları T. A. Ş. A· 
dana Menaucat Fab . 

rika~ı Müdürü 

NAZMI TEZCAN 
Dağıtma birliği 
reisleri ictimaı 

Dün saat 17 de vilayet En
cümen salonunda halk dağıtma 

birlıkleri reisleri bir toplantı yap. 
mışlardır . Bu toplantıda karne 
dağı tma şe kli üzerinde konuşma
lar yapılmış, lafe Müdürü dağıtma 
birliği reislerine yeni vazife)t"ri 
hakkında iıahat vermiştir . 

Ceyhan istihlak 
Kooperatifi 

Ceyhan lktiıadımillt Teavün 
alım satım ortakhgı namı altında
ki Kooperatif şirketi bu kere 
Yüksek Ticaret VekAletinin emir
lerile istihlak Kooperatifine inti
bak ettirilmiıtir . Bu Kooperatif 
memleketin bilumum istihlak mad 
delerini getirterek müsait fiatlarla 
halka dağıtacaktır. 

Ticaret Vekaletinin manifa. 
tura ithalatçıları tarafından mem
lekete getirilen eşyanın tevzi fekli 
hakkında hazırladığ'ı plan muci
bince dünden itibaıen tevziata 
başlanmıştır . Bu suretle her ay 
ithBI edilen manifatura eşyasının 
bütün memlekete muayyen bir 
nisbet dahilinde tevzii yoluna gi-

' rilmiştir. Bütün vilayetlere ve ma· 
rıifatura ithalatçılarına gönderilen 
tevzi planldrında manifatura eş

yasının 22 gruba taksim edildiği 

görülmektedir. Bu gruplara dahil 
eşya her vilayetin iklim , nüfus 
ve ihtiyaç bakımlarından sabit ve 
muan en bir nisbct dahilinde ay
ı ılmıştır. 

Memle1'ete lıcr ay girecek 
manif at uru cnaııı bu muayyen 
yüzdeler üzerinden talır.sim edile· 
("ektir. Tevzi planına göre ithal 
f:dilerı manifatura eşyasının en 
mühim kısmı, lstanbul , Ankara , 
lımir vilayetlerine ayrılmıştır. Bu 
planda Vekalet ithal5tçılar lehinde 
haıı kolaylıklar kabul etmittir . 
Bv arada İstanbul gibi bü} ük yer
lerde ham ithalatçılık hem pera
kendecilik veyahut imalatçılık ya
pan müesseselere getirtecelcleri 
malların yüzde 65 ile 85 şi ser· 
bestçe ıattırılacak ve kalan kı

sımlar tevzie tabi tutulacaktır . 
Bu suretle hazır elbiseci , göm. 
lekçi ve terziler eskidenberi itha
lat iti ile de meşgul oluyorlarsa 
mallarının büyük bir kısmını kul
lanabıleceklcr ve acrbeıtçe tala· 

b ileceklerdir • 

Mersin birliklerince bu ay 
tevı.i edilecek manifatura cıyası · 
n .n kıymeti bir milyon lirayı ieç
mektedir. İçel vilayetine 35 bin , 
Seyhan vilayetine 54 bin liralık 
mal tevzi edilecektir . 

Ceyhanda Maarif 
işleri faaliyeti 

Ce\·han : 24 ( Türlcsözü mu
habirinden ) - Dün Kaymaka -
mın riyasetinde bütün köy muh
tarlarının iştirakile bir toplantı 

yapılmıştır. Bu toplantıda Ceyhan 
köylerinin bir kısmında }'aptırıla

cak mektep binaları hakkında gö
rüşmeler yapılmıştır. Haber aldı · 

ğ'ıma göre, bu yıl içinde bütün 
Ceyhan köylerinde mektep bina· 
ları ikmal edilmiş olacaktır . Bu 
hususta Kaymakam lcöy muhtar· 
laı ına IAıım gelen iıahatı vermi~

lerdir . 

BİR KÜÇÜK HiKA YE ı~r amma, hepsini b:rden silke· 
mezler. Onları, tenteyi serdiler mi, 
öbür taraflar boş kalır, siz, sepet, 
çuval, durma getirin. 

Çakır Mehmet 
Yazan 

MAHMUT YESARi 

Çakır Mehmedin bütün söyle
dikleri doğru çıkıyordu. Sabahle
yin "dut avı,. na çıkan çocuklar, 
evlerine dolu sepetler, çıkınlar, 
çuvallarla dönüyorlardı. 

sene meyve ağaçlarınıza her sene 
yaptığınız gibi, ilaçları tekrarla· 
maktan geri durmayınız. Görece

~iniz böcekleri, kelebekleri mer
hamet etmeksir.in derhal öldürü
nüz. Akaçların üıerinde raahya-

cağınıı tırtılları ve lrnrtları topla· 
yıp eziniz. Bütiin bu teclbirlerdeıı 
başka ağaçların dıbine gerek 

ı ~.zgaıların tesirilc, gerelt içini 
bocek veya tırtıl yemiş ulmasın. 
dan dolayı dökülmüş ulan bütün 
meyvaları toplayıp yakınız. Yelıut 
derin bir çukura gömünüz. Yakın
da deniz varsa denize dökünüz 
Bu tedbirleri meyva ataçlarınızı 
yanın tahribedici varaıit böce1'· 
!erinden kurtarmalı. için ıimdiden 
almalısınız. 

Zirai mücadele 
Dörtyolun~Karabasamak çift

liğine ait pamuk tarlalarında zu
hur eden yeşil lturda karşı mü
cadele yapılma,>a baılandığı ö~

renilm ·ştir . Durak istasyonu ci
varındaki köylerde ise Karade
rina kurtları zuhur etmiı ve bu 
köylerin pamuk sahalarında ve 
esaslı surette mücadele baılamıı· 
tır. 

T0RKIYE Radyosu 

ANKARA Radyosu 

Perş,mbe - 25.6.1942 
7.30 Program ve memleket saat 

7.33 

7.45 

8.00 

8.15/ 

ayarı 

Müzik : Kanıık 
(Pi,) 

Ajanı Haberleı i 

Müzik : Karışık 
Devamı (Pi). 

Program 

Programın 

8.30 Evin saati 

12.30 Program ve Memleket saat 

Ayarı 

12.33 Müzik : Karışık Şarkı ve 
Türküler. 

12.45 Ajanı Haberleri. 

13.00/ 

13.30 Müzik : Şarkı ve Türküler. 

programının devamı. 

18.00 Program ve Memleket saat 

Ayarı 

18.03 
19.00 

19.15 

19.30 

19.45 
20.15 

Müzik : Çifte Fasıl 

Konuşma (Dış Politika ic

mali). 

Müzik : Dans Müı.iQ'i (Pi.) 
Memleket Saat Ayarı ve 

Ajana Haberleri 

Müzik : Yurttan Sesler. 

Radyo Gazetesi Çiftchanı geçtikten sonra çok 
geçmiyor, tren (Hacı kırı) istas· 
yonuna geliyor. (Hacı kırı).Toros 
daQ'ları üzerindeki istasyonların 

fi çocuklar, yan arsa ile cami av
lusunda, düşüne düşüne dolaşıyor
lar. 

Onlar, böyle miydi? Arsayı 
gübre arabalarına haraca keserler, 
cami avlusunda ateş gecesi gibi 
şenlikler yaparlardı. 

manıyor, kaşla göz arasında ma· 
haileyi birbirine katıyor ve sonra, 
çalataban kaçıyor, uzaktan kahka
halarla gülüyordu . 

kurtarıyordu. 

Çakır Mehmet, Tarzarıdı, alt 
dalları kesilmiş çitlenbik a~açları· 
na çıkıyor, çoban ~ öpelderini sin· 
diriyor, bekçileri aldatıyordu. 

Çakır Mehmet, kira7., erik ta· 
lanını da biliyordu.. Yalnız bu 
biraz tehlikeliydi: aıkadaşlarını av 
cıya çıkarıyordu: 

- Ahmet, sen sağda gözet
le.. Mustafa, sen de solu gözetle .. 
Parola ıslığı verdim mi, hiç dur
maz tüyersinizl. 

20.45 

21.00 
Müzik : Şarkılar. 

Ziraat Takvimi. 

sonuncusudur; bundan s:>nra demir· 
yolu artık yavaş yavaş ovaya ini 
yor. Hacı kırı istasyonunda trPn 
den aşaQ-ıya bakan yol~u Akde · 
nize dokıu yayılan Çukurovayı 
yüksekten adeta tabii renkli ka. 
bartma harita manzarasında ga . 
rür • 

Çukurova Çiftçilere göre Sey· 
han ve Ceyhan nehirlerinin arası 
ile fimaline tesadüf edeıı Kozan 
ovasının umumuna birden verilen 
himdir. Fakat cotrafi tarifi JU 

Neye sindiler? Mahallede, can 
üstünde hasta mı var? Mahallede 
cenaze çıksa, çocuklar üç gün 
durmazlar. Bu, ncş'esizlik neden? 

Aralarında Çakır Mehmet yok .• 

Üç gün evveline kadar mahalle· 
deki çocukların elebaşısı idi. Düz 
duvarlara, elektrik potrellerine tır-

Çakır Mehmet, aralarından u
zaklaşmıştı O, arkadaşlarına cesa· 
ret veriyordu: 

- Haydi, kirazlığa gidelim .. 

Çocuklar, onun ardında kiraz· 

lığa akın ediyorlardı. Çakır Meh· 
met, ne yapıyor, yapıyor, arka· 
daşlarını kaçırmanın } olunu bulu
yor, yakalanmaktan ve dayaktan 

Çakır Mehmet, emir veriyor
du : 

- Yarın, dutluğa gideceğ'iz .• 

Peşim sıra gelin .. 
Çoçuklar, kuzu gibi onun "pe· 

şi sıra., gidiyorlardı. Çakır Meh
met, her şeyi biliyordu: 

- Dutçıılar, bu dut uğu aldı-

Çakır Mehmedin gözü pekti, 
bütün teşebbüslerin başında idi, 
kaçmıyordu. 

Çakır Mehmetten yatalak ba· 
bası şikAyelçi idi. Baba, genç ya· 
şında yatalak olmuştu. O~luna 

bakamıyordu. Kendi de kazana-

<Oerlsı 3 üncü 1&1fada) 

21.10 

21.30 

21.45 

Müzik : Kanşık Şarkı ve 

Türküler. 

Konuı:na (Kahramanlar Sa· 

ati). 

Müzik : Radyo Senfoni 

Orltestrası . (Şef : Dr. Pra· 

etorius). 

22.30 Memleket Saat 

Ajanı haberleri 
22.45/ 

Ay rı ve 

22.50 Yarınki 

Kapanıt 

Proıram vo 



25 Haıiran ! 94~ 

Adana kız lisesi ! 
Yoksul talebeleri 
koruma cemiyeti 

ana yasası 
-4-

Cemiyctin defterleri : 
21- Cemiyette idare heyeti 

tarafından şu defterler tutulur: 
1- Aı.rt. kayıt defteri : Cemi

yet azasının hüviyetleri, cemiyete 
airme tarihleri, teahhüt mikdar· 
ları bu rteftere kayıt olunur. 

2- Karar defter : idare he 
Yeti kararları tarih ve numara 
1tr11ilc bu deftere yazılır. Karar
ların altı idare heyetince imza· 
larile tasdik olunur. 

3- Gelen ve giden evrak 
defteri : Cemiyete gelen veya 
cemiyetten giden evrak, tarih ve 
numara ıııraaile bu defterlere ka
yıt olunur. Yazılımların birer su 
teti kopya dosyasında saklanır. 

4- Varidat ve sarfiyat rleftl'\· 
ri : Cemiyet namına alınan ve 
ıarf edilen bütün paraların alın· 
dılı;luı ve sarftdildi\dcri tarih ile 
rnikdarları tahıil ve ıarf mahalleri 
Ve makbuı numaraları bu dtfter· 
de ııöstcrilir. 

5- Banka he1111bı ('atiııi def· 
teri : Bu deftere hankaya yatır· 
ılıcak ve bankadan çekilen para· 
lır tarih ve ııra numaıaaile kay· 
dolunur. 

6- Yoksul talebenin kayıt 

ıtefter i : idare heyetince kendiıine 
yardım edilmesine karar verilen 
f aldr ve muhtaç talebenin adı, 
•oyadı, ikametgahı, ana ve baba
nın adlarile meslek ve iştiğalleri 

Ye kabilıe gelirlt'r ve iafesile mü· 
kelle( nüfuıları, yapılmakta olan 
Yardımların müfredct ve mahiyeti 
bu deftere ve her talebenin sÜtu. 
rıuna kaydolunur. 

7- Planço ve hesabı kat'i 
defteri. 

Cemiyete girme ve cemiyet· 
ter. çıkma şartlan : 

22- Başta talebe velileri 
oldukları halde bayır seven ve 
Cemiyete hi1.met iıtiyen herkes 
Cemiyt:te aza olabilirler. Cemiyete 
iirmek için teahhüt edeceği ai
datı ihtiva eden bir taltpnameyi 
irnıa etmek yeter. 

Cemiyete yüı liradan fazla 
teberru eden :zevat teahhüdata 
Ye talepnameye lüzum kalmadan 
cemiyetin tabii azası sayılırlar. 

23- Müesses aıanın giriş 

teahhüdleri nizamnamenin tes\~il 
edildiğ'i aydan, diğ'er azaların ta· 
lepnımeyi imza eyledikleri tarih· 
ten baılar. 

24- Her hangi bir sebep 
Ve ıur~tle teahhüdatını arlca arka

:Ya iki 'I}' ifa etmiycn azaya idare 
heyeti karırile bu teahhüdatını 
bir ay :ıarf ında ödemeıi ihbar 
edilir. Bu müddet içinde teahhü
datını ifa etmiyen azanın kaydı 
terkin eciilir. Ve borcu tahsil ol· 
lınur. 

Cemiyyetten çıkmak istiyen 
•ıanın keyfiyeti bir ay evvel 
Ve yazılı olarak idare heyetine 
~ildirmeıi l'lzımdır. 

Cemiyetin geliri : 
25- Cemiyetin geliri sşa~ida 

l'aıılı kaynaklardan toplanır: 
1- Her türlü baA-ışlar, 
2- Ayda en az yirmi beş, 

en çok on lira olmak üzere aza-
nın aylık taahhüdatı ( bu taahhü
dat defatan veva aydan aya veri
lebilir.) 

3- Bankaya yatırılacak para· 
ların faiı.leri, 

4- Cemiyet mcnfaatıne veri· 
lecelc balo, müaamer~. temsil ve 
Sair teşebbüslerin retirecc~i hail· 
lat. • 

-Devam var-

t'•DOKT OR ..... • • ı Mavallak Bmııa ı 
t Asker hastahanesi dalıilige • 
t Mütehassısı f 

ı Hastalarını hergün sa- ı 
t at 1 S ten sonra Kızılay ci· f 
t vannda 18 numarala evde f 
ı kabul eder. 14339 ı .............. 

Afrikada 
(Baştarafı Birincide) 

düşman hücumunu'.karşılamıya ha· 
zır b"r vaziyettedir. Yakında şid· 
detli muharebelerin vukuu bekle· 
nebilir. Rommel kuvvetlerinin hü· 
cum için hazırlandığını zannetti· 
recek belirtiler~ vardır. Düfm&n 
taoklariyle seyyar kollarımız ara· 
sında hududun on yedi kilometre 
uzajında Seydi Aziz mevkiinde 
çarpıçmalar olmuştur. 

lngiliz sahra topçuları Rommelin ' 
doj'uda Kapuzzo yolu boyunca 1 

ilerliyen bir iaşe kafilesini bombır 
dıman etmittir· 

Londra : 24 (A.A) - Daily 
Ekpress gazetesinin askeri ınuhar• 
riri Mısır hududuna karşı yapıla· 
cak taarruz hareketinden t:vvel 
bir duraklama müddetinin ıeçe· 
cetini :tannetmeınektedir. Muhar· 
rir biUıas:ıa şu ıoütıtlaada bulu· 
nuyor: 

: - Kapuuo kıaleıiuin 12 wiJ 
şimal batısında ve Mısır hududu· 
nun oıı mil batısında bulunan 
Seydi Aıiı hava meydanları düıı 
gece düşman kuvvdlerinin elinde 
bulunmakta idi. 
~ lngiJiz hcıva kuvvetlf'ri~umumi 

karargahının teblitinde bildirilen 
bu haber, Rommelin her ne pa· 
haııoa olursa olsun 8 inci orduyu 
ortadan kaldırmak ve böylece Mı· 
sır'ı mcdafaası7 bir halde bulmak 
waksadiyle giriştiği taarruzu dur· 
durmıya niyeti olmadıfrını gös· 
teri yor.: 

Seydi Aziz'de bir hava mey· 
111 vardır. Dütmana hücum eden 
bomba uçaklarımız bu ilatc:n isti-J 
fade etmekte idiler. Burası aynı 

zamanda lMarsa·Matruh demiryo· 
luna batlanao ve büyük gayret· 
ler sarfedilerek T obruk' a kadar 

yaklaşbrılmış olan ek dcmiryolu· 
nun ilk istasyonudur. Burayı Bar· 
di'a ve Sollum'a batlıyan iki de· 
wiryolu hattı daha vaadır. 

Seydi Aziz'deki mevzilerini 
aafrlamlaftırdıktan sonra Rommel, 
Sollm'a karşı girişeceti harekat 
için birinci sınıf bir hücum nok· 
tasına sahip olacaktır. 

Rommel'in elinde Sidi Az.iz· 
dekinden başka altı hava üasü 
daha vardır. Meçhul kalan ye· 
gine nokta malzeme meselesidir. 
Acaba Rommel'in elinde yeni bir 
taarruza geçmek için yetecek ka· 
dar malzeme var mıdır? 

Çörçil - Ruzvelt 
görüımeleri 

(Bııı 1 inci sı7/ıdı) 

f aıla aıkeri mahiyette olduğunu 
söylemiştir. 

M. Ealry, Reis Ruzvelt'in 
mutat gazeteciler toplantısında 
ıu iki sebepten dolayı bugün 
haw bulunmıyacağını bildirmiıtir. 

ı- iki devlet adamı arasında
ki konuımalarına fasılasız devam 
edilmeıi zarureti vardır. 

2- M. Ruzvell'le M. Çörçil, 
toplantının müzakereler hakkında 
gaı.etecilere bir ıey ıöylüyecek 
kadar ilerlememiş bulunduğu 
fikrindedirler. 

M. Early. yapılmakta olan 
müzakerelere dair dün verilecc~i 
vAdedilen son raporun verilemi· 
yeceğini ilave etmiştir . 

Alman üslerine 
hava hücumu 

Londra : 24 (a. a.) - lngiliz 
tayyareleri Batı Avrupadalc:i Al· 
man üslerine hücumlarda bulun· 

muştur. 

İsmet İnönü Kız Ens
titüsü Müdürlüğünden: 

Okulumuzun yıllık sergisi 
24/Haziran/ 1942 Çarşamba 

günü açılmıştır. 28 Haziran 
942 Pazar günü akş!\mına 
kadar her gün saat 9-12, 
15-20 arasında sayın halka 
açıktır· 1-2 • 14289 

TORKSOZO 

Yugoslavyada s f h • 
isyan hareketi l ovye cep esı 

Ankarıt: 24 (Radyo Oazete•l)- 1 

Yugoslavyada çete faaliyeti git· 
tikçe artmaktadır. Mihailovic kuv
vetleri hücumlarını artırmaktadır. 

Ankarada bir 
yangııı oldu 

( Başı 1 iaci sı1lıdı ) 

ne yetişmişse de, alevlerin önünü 
almak mümkün olamamıştır. Fab
rika tamamen yandıktan soora a· 
!evler Tıftik Cemiyetine ve ora· 
dan bitişikteki evlere geçerek CC· 

miyetin ve üç evin çatı kısımları· 
nı yakmıştır. 

Saat 24 50 de alevler ~öndü
rülmüştür. 

Ben1inlerin neden tutuştuAu 
henüz anlaşılamamıştır. Tahkikata 
devam edilmektedir. 

Bir Kücülı Hilıaye • 

Çakır Mehmet 
-Baştarafı lkincide

mıyoıdu artık.. Karısı, çamaşıra 

gidiyor, evin nafakasını ııüçlüklc 
çıkarabiliyordu. 

Çakır Mehmet, mektepte oku· 
muyordu. Orta mektebe zorla a-el· 
mişti. Babası, inliyordu : 

- Oku o~lum.. Sonun fena 

olur .. 
Çakır Mehmet, bunu pek din· 

!emiyordu: 
- iyi olur, be baba! 

Çakır Mehmedin yüreti ge· 
nişti, yeryüzü işlerinin eninde ıo· 

nunda elbette iyi olacağına inanı

yordu. 
Çakır Mehmet, arkadaşlanna 

ön ayak oluyor, ba~ları, dutluk
ları, kirazlıkları talana koşturu· 
yordu. 

Bir gece, annesi : 
- Baban. ölüyor, dedi .. 

Mehmet, duraladı : 
- Deme anne.. Nasıl olur? 

Kadıncağız, baıını salladı: 

- İçeride ölüyor .. Artık so· 

nudur. 

Çakır Mehmet, babasının ölü 
döşeA"ine yaklaştı; elleri, dudukla· 
rı litriyordu: 

- Baba, nasılsın? 
Babası, canı çekik a-özlerini 

oğluna dikti : 

(Baetarafı Birincide) 

Mükemmel bir sığnak sistemi mev 
cuttur. Hayatın müthiş derecede 
zor olduğunu giılemeğe çalışmıya 
cağım. Su şebekesi işliyor ve hal
kın maneviyatı gerçekten dikkate 
değ'er. Halkın fazla yiyecek temi· 
ni için 10.000 dönüm toprağı fa. 
al bir surette ekip biçmekte ol· 
duğunu söylemekle size bu hu· 
sasta bir tikir verebilirim. 

Ruzveltle Çörçil 
kardeş çocukları imiş 

Nevyork : 24 (A.A) -· Nev · 
york Biyo~rafya katibi, Ruzveltle 
Çörçilin sekizinci batından kar· 
def çoculdarı olduğunu te1adilft.n 
meydana çı1'armıfhr. 

Yakacak zammı 
Dahiliye Vekilliği valiliklere 

yaptıtı yeni bir tamimle daimi 
encümen azahklarına, talim mık· 
ıadiyle ıilah altına alınanlara, açık 
bulunan memuriyetlere vekalet 
edenlere, huıuıi idare tahıildar· 
!arına 1500 rakımdan yukarı yer· 
lerdo bulundukları müddetçe ya. 
kacak zammı verilmeai lbım2el 
diQ'ini bildirmiıtir. 

- Ölüyorum .. Anana bak ... 

Fazla söylemedi, gözleri ka· 

pandı. Çakır Mehmet, babasından 

fazla ölü gibiydi, sesini çıkarma· 

dı. 

Babası öldükten sonra, Çakır 

Mehmet, anasına bakmak için iş 

aramata başladı. Bu, kolay olma· 

dı. Çünkü, iş bulmak kolay değil· 

di. Çalışmalc, düz duvarlara, e

lektrik potrellerinc tırmanmata 

benzemiyordu. 

Bir fabrikaya, kiiçiik bir gün 

delikle girdi. Artık, mahallede 

görünmiyordu. 

Akşam üstü, evine dönerken 

çocuklar, onun yolunu kesiyorlar: 

- Mehmet bel Ne oldun? 

Çakır Mehmet, cevap vermi· 

yor. Çünkü onda çalışan insanın 

asaleti var. 

Mahmut YESAR/ 

11 an 
İnhisarlar Adana Başmüdürlüğünden : 
1- 16161942 de ihalesi yapılacak olan inhisarlar G. An· 

tep Başmüdürlüğü merkez ve mülhakatı nakliyatına talip çık· 
madığmdan mezkur nakliyat işi 6/71942 tarihine müsadif pazar 
tesi günü saat 15 d~ inhisarlar G. Antep Başmüdürlüğü bi· 
nasında eksiltmesi yapılmak üzere onbeş gün uzatılmıştır. 

2- Şartnameyi iÖrmek ve fazla izahat almak iıtiyenler 
inhisarlar Adana ve G. Antep Başmüdürlüklerine müracaat 
etmelidir. 

3- Eksiltmeye iştiraK edecekler muhammen bedelin 
tutarı olan mikdarm %7,S nisbetinde güven parasını eksiltme· 
ye iştirakten evvel idare vezneıine yatırmaları lazımdır. 

i 1 an 
B[l(DİYE RIYAS[TINDEN : 
1- Mali yılı içinde şehir fakir halkı ile Belediye memur 

ve müstahdemlerine verilecek iJiç ve tıbbı malzeme açık eksilt· 

me suretile satın alınacaktır. 

2- Muvakkat teminatı 72,5 liradır. 
3- Şartnamesi Belediye Baştababetindedir. lıtlyenler ora· 

dan görebilirler. 

4- ihalesi Temmuzun (Yedinci) salı günü saat (1S) de 

Belediye Encümeninde yapılacaktır. Taliplerin o gün muayyen 
saatte muvakkat te'minat makbuzlarile birlikte Encümene mü· 

racaatları ilin olunur. 21 - 25-1-5 
Şartnamede icabeden talilaat yapılmııtır. 14280 

3 Sayla 

........................... • Ba All,amdan itibaren • • 
SEVHAf\J PARKINDA 1 

F evkilede yenilikleri 
l
e Yüksek okuyucu Hikmet Karagözlü 1 

ve mükemmel ince saz heyeti meşhur Ma-e 
car duo Marland varyetesi memleketimi- I 
zin en çok sevilen komedi san'atkarı Meh-e 

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

• Büyük sünnet düğünü 1 

i
l Ayrıca Malatyalı mefhur lıalender, Antepli Ha· I 

ıran Hüıeyin ve arlıadaılnrından mürekkep Anadolu. 
aa% heyeti 25-26 e .......................... 

i-·-·-ı-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ . o . 
ı oktor ! 

! İrfan Kayra ! 
• . • . 
! 
• . • . 

Bl•tıe• ve Blektrlk tedavileri 
mtltellaııııı ber tirli Elektrik 

tedavUerl J&pıbr 

ı Her gün 8-18 kadar hastalarını kabul eder . 
• • • J . . drend•run Belediye karıı•r 35 No. da t 
• i i 14270 . 
~ ............... ._. .............. ._. ..... ._ ..... ._. ........................... ...., . ..,, . ._. ., - .... ! 

· --++++H+++ • 
Çamlar Oteli 1 

AÇILDI 
İskenderun Soğukoluk Yaylasının Çam

lar oteli bütün konforiyle yeni bir idare 
altında açılmıştır. Müdüriyetin gelecek 
müşterilerin esbabı istirahatını temin için 
hiç bir fedekarhktan kaçınmadığını bir 
defa ziyaretten sonra siz de tasdik edecek-
siniz. 8-15 14248 

1 ........................ . 
...................................................... 

SEYHAN ORMAN ~EVİRGE MÜD0Rl0G0HOEN : 
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 -· Seyhan Vilayetinin Feke kazası dahilinde Alıçlı Dev· 
let ormanından 399 metre mikap Gayri mamul kereıtelik sah· 
şa çıkarılmııhr. 

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

3 - Beher Gayri mamul Çam eşçarının muhammen fiyatı 
4 Lira 90 kuruştur. 

4 - Şartname ve mukavelename projeleri Seyhan Orman 
Çevirge Müdürlüğünden Feke Orman Bölge Şefliğinden Anka· 
ra Orman Umum MüdürlüA"ünden alanın 

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

le satışa çıkarılmıştır. 
8 - Orman bir sene müddetle verilecek ve bedt'\li dört 

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

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

10 - Bilümum mcsarif müşterisine aittir. 
13-15-19-25 142,2 
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Sayfa 4 TORKSôZO 

........................................ • • -
B o R SA 1 

• • • •• •• •• • i TURKSOZU • 
PAMUK - HUBUBAT 

24 - 5 - 1941 

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

;--- - -- [ILO FfATJ, 
CiNSi En az j En çok 

1 K. S. K. S . 
~-·-- - - -·--= 

00,00 00,00 • • • : Gazete ve Matbaası 1 
i Koza ı 
1 Klevland Ç. 

Klevland l 
Klevland il 

oo.oo 
00,00 00,00 

- 00,00 00,00 

: 1 • • • : Türksözü OKUYUCULARINA DUNYAHIN HER TARA- 1 
! flHDA VUKU BULAN HADİSELERİ GÜNÜ 60- İ 
İ _ Gazetesi NOHE VERİR. TORKSOZONü TAKİP EDİNİZ. I 
• • 
:. Kitap, mecmua, çek, bilet, aıı,, .ı 
• plan, harita, 11uamam matbaa TürksözÜ • 
• işlerini Tlrlllyede mevcut mat- • 
• baaıara rekabet eder derecede M tb 1 1 tab ve slratle elden çıkarır. a aas l : 
• • • • ! Türksözü Cilt Kısmı ! 
: 1 
• SAGLAMı TEMiZ, ZARlf Cll T l~lERINIZi ANCAK TORKSOZO 1 
İ MOCELLİTHANESİNDE YAPTIRIBILIRSINİZ • 

M. Parlağı 00,00 00,00 
, P. Temizi 00,00 00,00 
1 Kapımalı 

' 
ı Y. Çiğidi 00,00 

K. Çiğidi 0,00 
-Susam-- ö:oo 
-Buğday yerli 00,0 1 o.oo 
Arpa • _o.oo 0,00 

Yulaf 0,00 0,00 1 

1 J 
1 - ,_' 

i Serbes Döviz Kurları 
1 1 

DOLAR 
Alış 129.20 
Sahş 132.20 

STERLiN 
lihalôt bedelleri (mal l:e· 776 

ı deli ) primli satış 
1 • Türklyeden!gônderilen nav· 749 

lun bedelleri 
• ihraç edilen mol bedelleri 728 
: olorok gelen Davizlerln alıJ 

kuru 
Yardım ve 5eyyahloro ve• na 
saire için gelen: davhlerln 
olıı kuru 

Prlınsiı solıJ ( T ohsil ma~· 524 

1 

rotlorı veaalre ) 
Pr lmıi:ı alıı Kuru 520 

- . -- - ~ 

Umumi Neşriyat Müdürü: 

MAC/TGÜÇLÜ 

: 1 
....... ~···~ .. _ . _. _. _ .... ~~··~············· ~B~as_ııd_ığ_ı_Ye_r_:_~~m_k•_6_~a_M __ th 

~~ , .. " ...... -....../",.,, .. .,............ ...... ' 
• 

T. l ş Bankası 
JllçOk taıarral hesapları 

1942 ikramiye plinı 
KEŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayı•, 3 Ağu.to•, 

2 lkincitefrİn tarihlerinde yapılır 

1942 ikramiyeleri 
1 Adet 2000 Urahk - 2,000 Lira 
3 1000 .. - 3,000 .. .. 
2 .. 75b .. - 1,500 .. 
3 .. 500 .. ıı= 1,500 •• 

10 .. 250 it = 2,500 .. 
40 .. 100 .. = 4,000 .. 
50 ,, 50 .. = 2,500 .. 

200 •• 25 .. = 5,000 •• 
200 .. l (. •• = 2,000 .. 

TUrklye ı, Bankaetna para yatırmakla yalmz 
para blrlktlrml• ve faiz almıf olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de denemlf olursunuz 

TORKIYE CUMHURiYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermaye•i : l00.000.000 Türk Lira•• 

Şube vo ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

aşa~ıdaki plana ırörı:: ikr:ımiye da~ıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Ura 
4 • 500 • 2000 .. 
4 .. 250 .. 1000 .. 

40 .. 100 .. 4000 .. 
100 .. 50 .. 5000 .. 
120 .. 40 .. 4800 .. 
160 .. 20 .. 3200 .. 

DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıkbğı takdirde yüzde 

20 fazlasile verilecektir. 
Kuralar senede 4 def•, 11 - EylOl, 11 Birincikinun, 

Mart ve 1 l Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

ı• ....................... 1 
azarı dikka e • . : • • : Ceyhan lstlbllk Kooperatifinden : İ 

• Senelerdenberi faaliyetini durdurmuş e 

1 olan ıktisadı Milli Teavün Alım ve Sahm e 
Ortaklığı Kooperatif Şir~eti bu kere ye· • 

e niden Ceyhanda(Ceyhan istihlak Koopera· 

1 tifi) namı altında faaliyete başlamıştır. Her 
nevi manifatura ve kantariye mallarını ve 

: eşyalarını devletin tayin eylediği muayyen 

1
• 

e kar mukabilinde perakende olarak satışa 1 başlamışhr. Sayın halkımızın Şirketin Sa-
• hş mağazasına uğramaları kendi menfaat· e 
• leri icabıdır. 26-26 14082 1 : ......................... . 

NEVROZIN 
Bitin atrııarm. panzehiridir 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
· BiR TEK KAŞE 

NEVROZiN 
~u muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla-

1rmı r.üratle iı.aleye kafidir. Ro
; natiıma evcaı, ıinir maf1&I ve 

' . . ıdele 11tırapları NEVROZIN'le 

teda"i edilir, Müeuir iJAç ı 

N E V R O Z 1 N' dir. 

NEVROZ~;Ni TERCiH EDiNiZ 
icabında ~ünde 3 A ·afe alınabilir 

·---------------------------------------

25 Haıiran 1942 

OiS MACUNUNUN YARATTIGI SIHHAT, 
CAZİBE YE GOZELlİKTİR l 

de ~ ırlak neticeler veren 
"Radyolin,. sizi terkibi meçhul 

ve birkaç misli pahalı ecnebi 

!xwx:m:s:•~·~z·'["·~:===-ı 
n . Kırıkhk,Baş, : 
n '- Diş ve adete ~ 
: J f ağrıları 11 
ti ~ , En seri ve en kati şe· ft 
M '\ l kilde yalnız kaşe ff 
M ~ , lf 

! ~ ~ G R ·11 P 1 N : 
n ~ ile geçer M 
ft -tavaların serinledi~i bu : 
M günlerde alacağınız ilk A 

" ~ 
~ 

tedbir evinizde birka~ CRıP.N bulundurıJlak al.malıdır. 

Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 
yormadan ıstırapları dindirir. 

Luzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden s:ıkınınıı 

~ her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. M 

••z:z~21e1:z::zaz:zz:::ırz::z::a:zsux•~ 
~~~~~·~~ __...,,, 

M~ D:.21:21:21: * * '# :a:: :zı:ır :tii: :u:=== :u: * 21:21::= :ırz:SC " 
= D O K T O B ~ 
M ~ 

:Muza/ fer Lokmani 
: Bergin basta~arını muayeneba· ~ 
M nesinde kabul eder. ~ 
~:ırz:::ss=::=z:x:ırz:=:=:ırz::::ırz:::~j 

Vill YET DAiMİ ENCOMEMINOEN: . 
Osmaniye, Memleket hastanesinin 1942 yılı erzak ihtiya.~' 

açık eksiltmeye konulmak suretile '!.j?/942 perşembe günıJ 
saat 10 da vilayet daimi encümeninde ihale edileceğinde11 

isteklilerin müracaat etmeleri ilin olunur. l 4266 
16-20-24-28 


