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PARTi GENEL SEKRETERiMiZiN TEMASLARI 
Malımızı Devletten 
Saklamayalım ı 

A rıL.:ırlurımııdo so~ loycı ı.;oğı ı ııız 
h .. r Lıığdo f le.nesi ul ~ ıır ıtdorı 

ell ınıı1lyece~ bır .. , l e ~ .. dir. 

N~u .. ad GOVEN 

B
ugUrıkO harp Jüııy&yı tariht~ 

eşi görillınrdil< Lir . f eliketin 
içihe atıuı\ tır. Dalııt uc- kadıar 

devam cdect>ktir. Bittikten ııoııra 
ki tabii fakat felaketli ııeticeleri, 
ıztırapları ne olac-aktır? Buuu da 
henüz bilmiyoruz. 

Bukadar geniş çevreli bir fe· 
liketin harp eden, etmeyen bütün 
ıuilletlere az veya çok fakat, 
muhakkak surette acılarını tattır· 
mamasına elbette imkan olamaz. 

Jşte, bizde bugünkü boğuşma· 
nm dııında kalmak gibi büyük 
b:r talihe kavuımuş olmamıza 
raj"men harbin bu yokluldarından, 
acılarından ,payını alan milletler 
arasında bulunuyotuz. 

Bir çok maddelerin kıtlaş· 

maıı, el emeğinin azalması ve 
batı ihtirasların birdenbire kabar · 
wllll yüzünden büyük bir lıayat 

pahahlığİ içindeyi,.. 

Bia ~o" ıuilletleriıı uı:i;uı kıal· 
dıklau tirlf cdileıı:e:ı harp faeıa 
vr. a ıları karşısında biziuı uğra· 

dığıum. bu darlıkların laiçliğiıai 
g8ıliıJUude tutarak bunlıtrıa bü · 
yill& bir KÜnÜI rı111siy ı.. katlcau · 
•• aklıtY•"· V<!! d&htt Layük ıLluap · 
l&tliJa lcr,nJiıniıi lıcııırlaw6ktayı ı . 

hakat, Lu böyledir, diye önü·. 
ııe geçilme.si mümkün olun sıkın· 
taları ortadan kaldırmaya çalış · 
mamakta miskin ve kötü neticeler 
verebilecek bir tevekkül olur. Bu· 
nun içindir ki, hükumetimiz hal 
kımııa harbin sıkıntılarını müm · 
kün oldufru kadar az duyurmak 
yolunda her türlü tetbire baş 
vurmaktadır. 

Geçen yıl, bu mahsul devre · 
ıine ıelinceye kadar bir kaç bü· 
yük şehre inhisar etıoiş olmasına 
ratmen darlığını ~n fazla duydu· 
tumuz teY ekmek oldu. Bu dar
lıta ieçen yıl tabiatın hasisliğ'İ 
en büyük sebeptir. Hububat mah 
!iulümllz az olmuş ve buna, bir 
takım nakil güçlükleri de binince 
'imdiye ~adar alışınadıtıuıız bir 
ı.ıkıntı baş göstermiştir. 

Bu vaziyet karşısında hüku· 
wet tedbir alwaA-ıt mecbur kal· 
wıf , bir taraftan herkesin yiye· 
t eti ekmek mikdarını tc-svit Yr: 

tahdit ~derken difıer taraftan Ja 
tevzii adaletle tanziw için de hu· 
Lubat waddelerine d konmuştur. 

Bu sayede sıkmlnıın bir ız· 
tırap şeklini almaııma mani olun· 
muştur. 

Bugün yeoi lıaııad mevsimine 
giru1i1 Lulunuyoruı. Çkurovada 
y~ui ınalısul uorwal uir L_,reketle 
idrak t>ılilwektetlir· Yunluıı Lü)'Ük 
Lir lusııuııda lıeııüz lıusaJıt baş· 
huımıak üıeredir. Umumi rekolte· 
uin geçen yıla nisbetle bol ola · 
caiı uoıuluyor. Fakat böy'e ol
makla ~raher akliseliııı bize il.· 
tiyatlı olmayı ve tedbiri eldeıı 
bırakmamayı emrediyor. Harbin 
nek8dar devıım edeceğiui, ileride 
ne şekilde gelişeceğini ve biziıu 
için' uAsıl bir inkişaf gösterece· 
~ini bilmiyoruz. Büyük bir ordu 
be-ılemekteyiz. Bu orduyu ook· 
sansız doyurmağa mecburu:ı. Bi· 
ıuıenaleyh devlet bu yılda ileriyi 
düşüoerelı memleketi yeni Lir 
ıukıntı ile karşı karşıya bırakwa · 
mak için hububat mahsulüne el 
koymafra devaııı etmektedir. 

Burada çiftçilerimize düşen bü· 
yük bir yurt va:tifesi vardır. Keu· 
dilerine ayrılan yıllı1' yiyecek ve 
tohumluktan liOııra uta kaim 

Bir müttefik bataryası baıında tecrübe 

SUiKAST DA VASi 
Süleyman'da mahkemenin kararını temyiz etti 

ANKARA: 25 ( TÜRKSÖZÜ MUHABiRiNDEN ) - ALMAN· 
YANIN ANKARA BÜYÜK ELÇiSi VON PAPE'NE YAPILMAK 
iSTENiLEN SUiKAST FAiLLERiNDEN DÖRDÜNCÜSÜ SÜLEY
MAN TEMYiZ MÜDDET iNiN SOfvU OLAN BUGÜN MESAi SA· 
ATININ BiTMESiNE BiRKAÇ DAKiKA KALARAK MAHKEME· 
NIN llAKKINDA VERDi(;/ KARAR/ TEMYiZ ETMiŞTiR. BU 
SURE'J'f.E DÖRT MAi/KUMDA HÜKMÜ 'lEMf/Z ETMl.S HU 
LUNUYURl..4k. 

Milli Şe.f im izin 
dünkü kabulleri 

: ........................ : Anlcara, 25 (ıı .a .)-lsmet lnö
nü bugün 16,30 da Çankayada 
Franıa büyük elçisi Jan Helloyu 

ı p •f•k ı i ası ı i :kabul buyurmuşlardır. · ·.· 

: ı 

i konseyi ! 
ı ı 

i içtimaı i 
: ı 

J B. Çörçilde harp i 
f konseyinde bulunduJ 
ı ı 

Yak in da Ankarayı terk ede· 
cek olan büyük elçi Milli Şefimi· 
z.e tazimlerini arıetmiştir. Bu ka· 
bulde hariciye genel sekreteri 
Numan Menemencioğlu da haıır 
bulunmuştur. 

Japon Kıtaları Çinde 
temizleme yapıyor 

Tsinang, 25 (a. a.) - Japon 
kuvvetleri şimdi Şantung ve Ho· 
pei eyaletleri hududunda temiz· 
leme harekata yapıyorlar. 18 Ha• 
ziranda' 800 kitilik ,bir; Çin çete; 
si Şantungda Mansiyen 'in lS ki·I R uzveltle Çör çil 

arasında güya 
- -: lometre dotusunda imha edilmif·· 

tir. 15 ha:tiraııda 700 Çin k~: 
nisti Hüsen.ııin'in 25 , kilo:netre ~ 
cenubunda";tam bir ,hi.zwete.~ 
ratılwış ve 17 haziranda bef yü:ı; 
ki,ilik bir gurup Doloiniln lS 

ihtilaf varmış 
Ankara: 25 (Radyo Oazeteal)
lngiliz b:ışvekili Çörçil bugün 
Pasifik harp konseyinin fevkalade 
içtimaında bulunacaktır. Bu içti· 
mada Kanada başvekili de bulu· 
nacaktır. 

Vaşinhton, 25 (a.a.)- Harici· 
ye Na7.ırı M. Hull, ~uzv~lt-Çörçi~ 
konuşmalarında Çin e aıt askerı 
meselelerin taıııamiyle itibara alın· 

fGf'rlsl ıs Uncu aa.yfada) 

wallıarıııı son taııe:oin~ kadıır Je-.ı · 
ld~ tesliıa etw~k. 

Zaten bu bü-<ü"' bir fedakar 
lık la değildir; her Türk 'vatau
Jaşııı sahip olduğuna hükmettiği· 
uıiz dürüstlük ve naı" uıkarlıgmuı 
bir te:ıahürüdür. Çünkü, Oövld 
bu ınalı alırken iyi bir fiyatla ve 
p8rn!jlllı Jerhıı.l cdeyererek almak· 
tadır. Devlete verilıuiyecek hu 
uıal haricde bir ihtikar yuvası 
olan kara borsada büyük ka:ı.anç 
temini maksadile ıaklauace.k de· 
wektir. Bi:ı, yurdunu savaş mey· 
dıaıılarındu wüdaf Rııy ı bildiji kadar 
kesesini millet yolundu ağzuıa ka· 
dar açmasını da bilen Çukurova 
çocuklarının böyle lıasis duygu· 
lara içlerinde yer vermiyeceğine 

eıuini:ı. 
Anbar!arımızda ıaklayacafıımıı 

her buğday tanesi alnnnızdau ıi · 
linmiyecek birer leke olur. 

• 

kilometre cenubunda imba edil·I -mittir. 

• 

. 

BAY MEMDUH ŞEVKET ESENDAL ÇiFTÇiLERiMiZLE 
PARTi SALONUNDA SAMiMi BiR GOROŞME YAPTI 

GJ:NEL SEBBETEBIMIZ BUOON MERSiNi ZiYARET EDECEKLER 
iki ~ündJr Adanaın 111n ıniaafiri bulunan Cum

lıuı irtt Halk Rıu tisi Cent:I Sekreteri Sayın Mem
ıluh !;evle.el Eı1endal düıı baat 16,30 da retRkatin· 
de Md>usunıu7. A hmet Kud:1i Tecer olduğu lıalde 
~aı ti salonunda Çiftçileı iıni1.le uıun ve çok sami • 
mi bir görüşme • yapmışlardır. Partimiz Vitay~t 
fdare heyeti reisi Bay Mustafa Rifat Gülel< ve 
uüyü1' çirçiler im izin iştirak etli~i bu toplantıda ıi . 
~ııat aletleri yedekleri, traktör ihtiyacı , çapa ma
kineleri, orak makiMleri, motorin, mazot , gaz ve 
benzin ihtiyacı mevzuları üz.erinde çok candan 
konuşmalar olmuştur. Sayın Memduh Şevket Eıen
dal , Çukurova çiftçisinin .. Çiftçi Birli~i " gibi 
hayırlı bir miiesseıe çatısı altında bulunmasından 
bliyük memnuniyet duyduklarını iıbar 'etmişler ve 
şöyle demişlerdir : 

lir . Partinı i ı de imkanları h u l ınak içi rı ç alışacak 

tır. Adana Çiftçi Bir!i~i gibi bir müess~senin vÜ· 

cudu , Çulı..u rova ı i raatinde çok hoyıı Jı b ir rol 
oynayacaktır. n 

Bu toplantıdan geç vakıt çıkan Paı li Genel 
Sel"eterimi~ Kıı Enstitüsü sergisini ziyaret etmiş · 
ler ve müteakiben yüzme havuzundaki müsabaka · 

!arı seyretmişlerdir. Sayııı Memd uh Şevket Esen · 
dal öğleden evvel de Parti b inasında esnaf Vö 

tüccarlarımızla görüşmelerde bulunmuştur . Genel 

Sekreterimiz bugün Mersine g idecekler ve oradan 
Osmaniye ve Ceyhana geçecekler, bilahare A d a. 
naya dönerek lzmire hareket edeceklerdir. 

Sayın Memduh Şevket f.sendal şerefine dün 
gece Partimiz. tarafından Seyhanparkta bir ziya· 

« - Çiftçi Birli~ini büyültelim , yaıatalım . fet verilmiş ve bu yemek memleket meseleleri 
üz.erinde çok samimi görüşmelerle geçmiştir • Adana çiftçi Birliği Partimizden her şeyi iıtiyebi· 

Son ailfem:bir lnıiliz bombaluçağı 

r-AFRIKADA~ memiştir. Alman askeri mahfilleri 
nin tek alaka gösterdikleri cihet 
mihver kuvvetlerinin .Şimal Afrika' 
da kazandıkları zaferin stratejik 

~--...,..~----~~-----

l_s_o_vyet cephe_s_i_I 

S il K 
· f neticeleridir. O Um. upu zo Bugün Alınan askeri kaynak· 

1 ~ larında kaydedildiğine göre Tob 
Sivastopol'un 
sokak·larında 
muharebeler 

• • d 11 ruk bilhassa limanının saöa sağlam 

S· ı•dı•baranıyı un Rommel'in eline geçmesi dolayı· 
siyle kati ehemmiyeti haiz bir nok 

• ta ise de ilerdeki hareketler için 

Almanlar aldı B~rdiya'nın ehemmiyeti h_iç değil-

Mııır Sınırında 

Mukavemet kırıllrsa 
Berlin : 25 (a. a.) - D. N. 

B. nin askeri muharriri yazıyor: 
Tobruk'un çabuk düşüşünün 

Anglo ıakson memleketlerinde ya· 
rattığı şaşkınlık Alman askeri mah· 

fillerinin hemen hiç alakasını çek· 

se Tobruk kadar büyüktür . . Çün· 
kü Bardiya'da ilerdeki hareketler 
hususunda hayati bir şart olan 
çok iyi su kaynaklan vardır. Hal
buki Tobruk'ta iyi su kaynağı yok 
tur ve orada içilecek su büyük 

filitleri havuzlar vasıtasiyle tedarik 
edilme1'tedir. 

Genelkurmay subaylarının de· 
diklerine göre mareşal Rommel 
Tobruk'ta hiç değilıe altı aylık 

(Gerbi ! Uaotl •J'fada) 

IJ•~rla tabllyeıı 

Harkof muharebeleri 
Ankara: 25 [Radyo Gazete•ll
Sivastopola yapılan taarruz her 
gün şicidetleniyor . Şimdi muha· 
rebeler Sivastopolun baR' ve bah· 
çelerinde devam ediyo r • Bu ta
arruzlara 30 tümen i ştirak t-tmek· 

(Gerbl J üncü sayfada\ 

ANKARA' DAN ADANA'YA 

Çukurovamızın bu 
seneki zirai durumu 

Yazan : Asım Ua 

A 
nkaradan Adanaya gidişim bu sene Çukurovanın zirai istihsal 
vaziyetini yakından görmek içindi. Şarkında Kadirl i, Kozan, 
Ceyhan, Osmaniye, garbında Yüreğir, Taraus, Mersin, Silifke 

İ!iimleri ile muhtelif sekiz ovayı bir araya toplayan Çukurova, Aladağ 
ve Bulgar dağı gibi bazı noktalarında 3000 metı"e yüksekliğe kadar 
çıkan Toros sislilesi ile Akdeniz arasında lıususi bir iklime maliktir; 
bu iklim Toros dağları ile şimalin soğuk rliıgarlarına karşı iyice mah· 
fuz.dur, tazla olarak Toros silsilesinin cenup sırtları güneşin hararetini 
bu ovaya teksif ettiği için yüksek Anadolu yaylasının bir köşesinde 
bir sıcak memleket niimunesidir. 

Çukurova hububattan ıiyade pamuk ıiraati bakımından mühimdir. 
Burada hububat ziraati ikinci derecededir. Bununla b eraber bugünkü 
cihan buhranı içinde Çukurova ziraatinin hususi bir ehemmiyeti vat. 
Zira burada hububat mahsulü Anadolu _yaylasına nisbetle iki ay evvel 
yetişiyor. Ankara, Fskişehir, Niğd~. Aksaray, Konya g ibi yerlerde ha
sat mevsimi ancak ağustosta girdiği halde Adana, Mersin. Tarsus, 
Ceyhan taraflarında mayıs nihayetinde harmanlar başlar. 

Sonu ikincide 



2 Sayfa TORKSOZO 

memleket meseleleri üstünde 1 
... • Halk da~ 

Bi li le 
Oümrllk Muhalaza 

TeşkllAtımız :YENi SAGLIK • 

il . . 

• 
ımız 

• Teşkilatta yeni 
değişiklikler 

MERKEZLERi 
• • 

VE Öğrendiğimize göre, Gümruk 
Muhaza Müdürlüğü gördüğü lü · 
zum üzerine bugünkü muhafaza 
daire ve teşkilatını değiştirmekte 
ve buna yeııi bir veçhe vermek· 
tedir. Bu hususta bazı kararlar 
verilmiş ve tatbikata da geçilmiş · 
tir. Marmara lıavL.ası sahillerinde 
bulunan ruuhafaztt karakol ve 
noktalurı tamamile kaldırılmış. 
YalıııL Karadeni1. ve AkdeııiL 

: ........................ :, 
Perakendeci tacirler Birlikleri i SEHIRli ! İ 

A 
rtık kurutmuş aayılmaları ge· 
reken halk dağıtma birlıkle· 

rile kurulmak üzere bulunan 
perakendeci tacirler birlikleri et · 
rafında bazı izahat vermeği fay . 
dalı buluyoruz. Gerçekten büyük 
ve temiz bir isteğin mahsulü olan 
bu birlıkler , hükümetimizin na. 
muslu esnafa ve ha lkım1L8 en ö. 
nemli hizmetlerinden belli ba~lı · 

ııını teşkil eder • 
Halk dağıtma birlildeı i, mut

laka teıkil5tlanmış perol.:endt!Ci 
tacir ve anat erbabı birlillcriııe 

yaslaıımalıydı. YalnıL umumi ma. 
ğaı.alarla ve yalnı1. Ofis teşkillt:· 

rile karfıloşmak durumunda ka· 
lacak dağıtma birhklerinin tam 
randımanla işlemeleı i güç olurdu. 
Tahmin olunabilir ki Tıcaret Ve· 
kfiletimiz· , tacirleri teşkilatlandır

malda sadece perakendecileri bir 
araya toplamış olmak maksadını 
gütmemiş; ayni zamanda halk da· 
ğıtma birliklerinin prüzsüz işle· 

melerini de , böylece sağlamak 
istemiştir • 

Resmt gaıetede ve Ticaret 
Vekaletinin " Ticaret haberleri ,. 
mecmuasında bu birliklerin sta· 
tüleri çıktı. Bu statülerden pera
kendeci tacir ve aanat erbabı 
birliklerini ilgilendireni, küçük bir .. 
leri statüsünün , hewen hemt'n , 
aynidir • Buna göre Ticaret Ve
kaleti, ihracatçı birliklerinde ol
duğu gibi , itiraz gakkıııı haiz ; 
tam salAhiyetli ve işlerin bütün 
teferruatına hakim umumi katip 
tayin edecek ve bu umumi katip 
evvela Adanada, icabı takdirınde 
de bütün vilayete , tacir ve ıa· 
nayi erbabı elinde .mevcut gıda 
ve ihtiyaç maddelerini tesbitten 
sonra alım satıma, gerek f ıatı ve 
gerek cins bakımlarından, istika 
met verecektir . Stalü mucibince 
birliğe girmiyen veya birlıkten 
çıkarılan tacir, artık o ticaret şu. 
besinde iş yapamıyacağ'ına , yani 
ister istemez dükkanını kapamağa 
meçbur olacağına göre birliğin 

her hu:;uataki kararına itaatle , 
menfaati noktasından , mükellef. 
tir . 

l lakikaten umumi katiplikçe 
tetkik ve birlik idare heyetince 
tesbit edilen fiatlar , artık nazari 
olmaktan çıloyor ve biızat haya. 
tın içinde tam reel bir çehre alı

yor. Bugün için bakkalın arıu. 

auna ve nasıl teessü'> ettiği htpi· 
mizce belli olan başsız • sonsu;ı 
piyasaya göre, maalesef, hrp yu. 
karıya doğru yol tutan fiatlar , 
birliklerin teşekkülünden sonra 
başı boş değildirler . 

Mazbut ve kararlarını tayid 
kudreti mevcut perakendeci tacir 
birliklerinin teşekkülü , halk da
ğıtma birliklerinin bir ııaat inti
r.amile çalışmaları neticesini do
gurncaktır. Bu iddiamııı basit bir 
misalle göıtermeğ'e çalışalım : 

Halk dakıtma birlikleri mü
messilleri, perakendeci tacir bir 
Jikleri umumi katipliğine müra· 
caat ederek 250 evli Ve} a 1000 
nüfuslu birlilderi için 70 teneke 
zeytin yağı, 300 kHo peynir, 450 
i<ilo pirinç, 1400 kilo kuru 

0

fasul
~·a, 167 tane süpürge , 110 çift 
•ahta ayakkabı teminini iıtiye. 
;eklerdir. Tacir birli1'1eri umumi 
ciitipliğinc aza tacirlerin elinde 
ue-.cut gıda ve ihtiyaç madde. 
eri stoklan mevcuttur . Bundan 
>aşka Adana şehrine veya Sey· 
rnn viluyetine iç ve dış ülkeler
ien giren bütün "ıda ve ihtiya<; 
oaddeler; a!Akadarlar taratından 

Yazan : B. 
birlikler umumi katiplı~ine bildi
rilm işl ı r. flalk da~ıtmıt birlikleri 
mümessillerin in talepleı ile karşı· 
ldşan umumi kütip , elindeki ku· 

yudata yaslanarak - Felan mad
deyi 'u kadar kuruş fiatla şu ve 

fu bakkaldan veya kö,kerden te
darik edebilirsiniz . 

Diyecek durumda ve saliilıi
yettedir. O takdiı d e halk da~ıtm;a 
birlik !eri mü me,ssille ı ine , birlik !e-

rinin mensupları için, gıdıı ve ilı · 
tı}'aç macl<leleıi aramak dC"~İI , 
sadece hedt:l i ııi ödeyip bu rnal 
lıırı almak ve duğıtrn n l.. kiilfdi 
düşl"cektir . 

Görülüyor ki, salıcı ,ile nlıcıyı 
aldatmak, aldanmak ; ke} fe göre 
fıat istemek ve , mecburiyet al
tında, istenilen fiatı ödemek gibi 
çirkin durumlardan ancak bu kar
şılıklı işliycn birlikler kuı tarabilir. 

Ahval malum ; bu muharebe· 
nin ne z.aman, nerede ve ne su
retle biteceğı baştan başa meç-

hul. Dünya müthiş bir felaket 
içinde olağanüstü bir devir geçi
riyoruz. Böyle zamanda normal . 
hayatın kaidelerile ylışayamayız . 
Hükumetimiz , buııu gördüğü ve 
bildiği için bize birlikler kurdu· 

f8ı'lfl/;· Jôtllctıll!'1\csaYfflllAfıA, 1Hu~t: 
metimiz de perakendeci lacir bir
liklerirıın en kısa yoldan faaliyete 
geçebilmeleri ve halk dağıtma 

birlıkleriııin dayanaksız kalmama . 
lar ı için ne mümkünse yapmalı
dır . Esasen, şehrimizde ve böl-

gemizde , her iki tip birliklerin 
nüvel~ri mevcuttur ; yapılacak iş 
bunlara derhal faaliyet imkanı 
vermekten ibaretti:- . 

Vurgunculuğu ancan lıu bir
lıklerle önliyebileceğiz : halka , 
mümkün plduğu lcadar, ucuz ya
şamak imkanını bu birliklerle ve. 
rebileceğiı: başı boş ve eşhasın 
iste~ine bağlı , maalesef daima 
millet mazarratına kendini düşü
nen <loymak bilmez, vurdum duy
maz muhterislerin ağuna yine bu 
birlıL:ler vasıtasile gem vurabile· 
ce~iL . 

Her geçen gün, halk aleyhine, 
kaybolmuş demektir; Ticaret Ve· 
kaletimizden biılikleri derhal iş. 
letmeıini dileriz. 

Loğaı.ları lıariciıı<leki karakollar 
bulundukları y~rde bırakıluııştır. 

Bu arada liman teşkilatında · dt1 
ba:tı değişiklikler yapılmıştır. 
Bunlara wukaLil lstaııbııJ ilt': Ça · 
ııakkale Vt': Karadeııiı Bo{Calarııı · 
du yeniden 3 büyük werkez t~

ııis edilmiş ve buralara diğer ıuıw 
tıtkulurdaıı kaldırılan karakol ve 
ııoktulıuın memurları gdirilwiştir. 

Buıı<laıı soııra İstanbul ili! Mar
urnra hav:.ıusıııııı gümrükçülük bıı • 
kuııındaıı ıııulıafaz.ası ve dış uıeuı
leketlerdeıı gelecek vapurlara ait 
ruulınfaza hizmetleri bu üç · ıuer · 
kez tarafından idare ve ifa olu• 
nacaktır. 

İdhalat birliklerinde 
Baıı ithalatçı birliklerince, 

azadan alınan nisbi aidatın ithalat 
eşyası maliyet hesaplarına ilave 
edilmekte olduğu görülmüştür . 

Ticaret Vekilliği yaptıgı bir 
tamimde ithalatçının getirdiği ma• 
tın kıymeti üyerinden verdiği 

azalık aidatını hiç bir zaman ma · 
liyetlere ilave suretiyle müstehli
kelere int1kal ettiremiyeceğini 
valıliklere bildirmiştir. 

r~UU.J '-'U'-' J U.t'&~~a& 

değişiklikler 
Siirt hakimliğine Hatay cum. 

huriyet müddeimumisi BB. Hida 
yet Demircan, Siirt os!iyt! hukuk 
hakirnlığine Gaziantep ceza hakimi 
Al. Saip Güvelioğlu, !fuııceli ceza 
h;ıkimli~ine Amasya ceıa hakimi 
Süreyya Şarmen . Ankara cumhu· 
riyet muddeiumumi muavirıligine 
hukuk dokturu -ı-fü<ıeyirı Hadi 
Tan, VıLe cumhuriyet müddeium
umi muavinliğine Şerefli Koçhisar 
cumhuriyet müddeiumumi muavini 
Cemal Telkun, Bartın cumhuriyet 
müddeiumumi muavinliğine Kars 
cumhuriyet müddeiumumi muavini 
Ziya Yücel, Fethiye cumhuriyet 
müddeiumumi nıuavinli~ine Ovn· 
l'ık hakim muavini Hikmet Hilgiıı 

tuyirı edilmişlerdir. 

Sicil cüzdanları 
Maarif Vekilliği haz.i randan 

itibaren sicil cüzdanlariyle lcayıt . 

suretlerine 60 kuruşluk pul yapış· 

tırılmasını teşkiletına bildirmiştir. 

f Sende artık çiftçi gl · ! 
ı bl toprakla meşgul ol. i 
ı Bnhçende çiçek yerine ı 
ı sebze yetiştir. Kış için • 

ı kllerlni hazırla. : 
• • 

ı .. ••••••••••••o•••••••••ı 

Manit aturalar 
Bütüıı ınutemetlere 
Mersinde dağıtılıyor 

1 Iat.iraıı ayı mtıoifatura koıı · 

tenjarı liııtesi mucibince Mersine 
gelen vilayet muteınetlcrine itho· 
Jııtçı birliklerinden monlf stuı it 
t' ,,yHııı verilmt"ğe başlanmı$tıı . 

Üzüm ve tütün 
mahsullerimiz 

Ege mıntakasından gelen ha
berlere göre , üzüm mahsulünün 
durumu müsait gitmektedir . Bu 
mahsul hakkınJaki ilk tahminler, 
rekoltenin geçen seneki 35 bin 
tona mukabil bu sene 60 bin 
tonu bulacağını göstermckt.~dir . 
Bu seneki şiddetli kışın incir ağaç 
larında yaptığı büyük tahribata 
rağmen incir rekoltesinin geçen 
seneki 40 bin tona mukabil bu 
sene 20 bin tonu bulacağı tahmin 
<-dilmekledir . Tütün rekoltesinin 
oe geçen ııenekı .).) mııyon ıcııoya 

mukabil 75 milyon kiloya yülcse· 
Jeceği anlaşılmaktadır. 

Mersinde kızılayın 
gardenpartisi 

Mersin : 25 (Türksözü Muha
birinden) - Şehrimiz Kızılay Ku· 
rumu önümüzdeki Cumartesi günü 
akşamı Bel~<liye bahçesinde mev· 
simin ilk büyiik garden partisini 
verecektir. 

Şehirde hava 
Şehrimizde dün hava evvelki 

gün kadar sıcak değildi. Dün ha
raret gölgede .35 derece idi. 

F akiiltelerimizde 
sözlü İmtihanlar 
Üniverıiteye bağlı bütün fakül· 

telerde sözlü imtihanlar haziranın 
sonunda bitecektir. Yalnıı. tıp 
fakültesi 5 inci sınıf talebcleri 20 
günlük kısa· bir tatil devresinden 
sonra staja başlıyacaklardır. 

AMERİKAN TA YY ARELEl~İ 
YÜZBAŞI RÜTBESiNDE BiR PiLOTA 1250 LiRA MAAŞ 

S
imdi artık Amerikadan İngiltereyt! tayyare 
akınt bir sel halini almıştır. Bunlardan ekserisi 
Lockheed Hudoon ve Consolidatad uçaklarıdır. 

Bunlardan birincisi iki motorlu ve ikincisi dört 
motorludur. Süratleri saatte 300 milden faıla yuni 
600 kilometreye yakındır. Uçuş sohalprı is~ 3000 
mildi~ ' 

Evvelce vapurlarla nakledilen bu tayyareler 
şimdi bizzat Atlas denizini uçarak g~çmektedir. 
Ve bomba yerine diğer lüzumlu madde ve mal · 
ı.eme yüklü olarak İııgiltereye gelıuckte ve bu 
ııuretle, ay111 :tamunda nakliye Vdıııtası lıiıuıetiııi de 
görmektedirler. 

Bu çok pahalı uçakların tesliın edildiği uıüret · 
tebat hiç şüphe yok ki, çok seçilmiş tayyare<·iler· 
den mürekkeptir. Bu tuyynrelerde lıizmet alaLil
mek için bir pilotun dalıa evvel 750 saat uçuş 
yapmış olması lbımdır. 

Gönüllü olarak müracaat eJ,.ıılerdeıı 2005 kişi 
urasından ancllk 300 kişinin kabul edilmiş olwusı 
Lu lıusustıt ne kudllr titi1. davranıldığına Jelald 
rder. Bu tayyıue~ileıiıı yiiııl ~ yduıi7 Leı;i sivil 
tayy ıi• ecilc:rdiı. 

imtihanda muvaffak olup diplomasını alan 
her tayyareci evvelci yedek pilot olarak atlantiği 
geçmeğe nıecburdur. Ancak bu gidişten sonradır 
ki hizmete kabul edilir. 

iyi bir pilot ayda İngiltereye kadar üç seyahat 
yapmaktadır. Beş seyahattan sonra mecburi bir 
mezuniyete tabidir. Çüııkü büyük mcsuliyet taşı· 
yan bu insnnlaruı daimıt lntu sıhhatli olmaları la· 
zımdır. 

Yüzbaşı rütbesinde bir pilot ayda 1250, yedek 
Lir pilot 1000 , ve bir telsh tel~rafcı 800 Türk 
lirası maaş olmaktadır. 

Fakat. kendilerine teslim .edileu tayyareleriıı 
değeri bilinecek olursa onlara verilen paranın Cıul,. 
b r ı;ey olmadığı ımlaşılır. 

Bir Huıloon tayyaresi 75 Liıı lira ve bir Libc· 
rator tayyaresi ise 450 hin lira kıyıuetiqclcdir. 

Büyük "ferry • bombers,, ler boş olduklurı 
znuıau 32 tou yüklü buluııJuklurı zaman 56 ton 
ğırlığıııdudırlur . .. Her seyuhatla 25 Liu İngiliz lira· 

lık bir eşya taşıuıaktııdırlcır. Buudaıı Laşkıt büyük 
şalısiydleıJe Lu t1&yyıuel~rı~ weyrıılual etu1tkt~ · 
dider. 

• 

Gelen haberlere göre, Sıhhat 
ve içtimai Muavenet Vekilliği ye· 
niden açılacak olan beş sıhhat 

merkezinin nerderde açılması la· 
zım geleceği hakkında tetkikler 
ynpınakladır. Bu yerler tesbit edil
dıkten sonra çalışmalarına llüıum 
görülecek mütehassısların F.times· 
ğuttaki sıhhat merkezinde iki üç 
ay kadar stai görmeleri, ·sıhhat 

nıerke:ıleri muammelelerini ôkren· 
meleri münasip görülmüştür. 

• Sıhhat Vekaleti teşkila(kanu· 
ııuııun yürürriye gireceği tarih o· 
lan on beş Teınmu7.ddn 'sonra bu 
çalışmalara başlanacaktır. 

Di~er taraftan yeni teşkilat 
kanunu mucibince sıhhat müdlir· 
Jeri, hükumet tabipleri, hemşireler 
ve sıhhat memurlarının sınır ve 
ınaaş dereceleri değiştirilmiş bu· 
lunmaktadır. Mevcut memurlardan 
yeni maaşlarını nlınıya barem ka· 
nunu mucibince hak kazanmış o· 
lanlaıın bir Ağustostan itibaren 
maaşlarını almaları için icabeden 
lıazırJıklar yapıl r ak tadır. 

Devlet binaları 
Maliye Vekilliği devlet bina- · 

!arının tamiri için valilikler emrine 
gerekli miktarda tahsisat yolla· 
mı~tır. Vekillik, bu hususta yap· 
tı~ı bir tamiminde valilıkler içinde 
harap tek bina kalmasına dikkkt 
ve itina olunmasını islem~ktedir, 

Ankara•daa 
Adaaa'ya 

-Birinciden Artan-
'" hsı!rlf' hu n,.fa olciııaıı aihi 

mt!mleketin hububat istihsali mev 
cut ihtiyaca kifayet etmediği se· 
nelerde Çukurova mahsulünün 
feyizli olması iki ay evvel umum? 
yiyecek sıkıntısının hafiflemesine 
yardım edebilir. 

Geçen sene Adana bölgesinin 
mahsulü yanlıs tahmin edilmiş. 
Toprak mahsulleri ofisiııin bura· 
dan yetmiş bin ton hububat ala· 
bileceği 1annedilmiş. Halbuki fii· 
liyatta hu tahmin tahakkuk etme
miş. Çıftçilerin bir kısmı verdik-
leri beyannameye sonradan itiraz· 
lar edilmiş. Son.ra el konma kara· 
rı burası için çok geç yetişmiş. 
Bu sebeplerle toprak mohsulle i 
ofisinin Adanadan aldığı buğday 
miktarı 2-100 tonu geçmemiş. 

işte geçen seneden böyle bir 
acı tecrübe geçirilmiş olduğu için 
Çukurova bölgesinde ofis ajanı 
olan Bay Suad ile Adana ziraat 
müdürü Bay Nuri bu seneki mah· 
sut vaziyeti hakkında muayyen 
bir rakam ifade etmekten çekin· 
diler. Yalnız geçen seneye nis· 
belle bu sene mahsul vaziyetinin 
% 25 fazla olduğunu söylediler. 

Fakat Adana Çıfçiler Birliği 
reisi Fazlı Meto şahsan büyük zi· 
raat sahibi olmakla beraber mu· 
lıitin zirai vaziyetini yakından 

bildiği için tahmin mahiyetinde 
rakam verebildi. Bu sene Toprak 
mahsulleri ofisinin Adanadan 40,0GO 
ton kadar hububat alabaleceğini 
temin etti. · 

Adana ziraat müdürlüğünde 

mevcut malumata göre Mer.sin ve 
lçel hariç olarak yalnız A<lana vi· 
layelinde bu sene 2,637,000 de-
kar ziraat yapılmış. Geçen sene 
bu miktar 2,521,816 dekar oldu
ğuna göre bu sene 115,482 dekar 
fazla toprak ekilmiş. Ad anada va
sati olarak dekar başına alınan 
mahsul 80 kilo hesap edilirmiş 

Mine bir tahmine göre bu se 
ne Adanada en az 80 hin, en çok 
100 bin ton hububat alınabilecek 
tir. Müstahsil olanlara ekmeklik 
ve yeıneklikle tohumlukları bıra· 
kıldıktan sonra satın ühnacağın3 
göre Toprak mahsulleri ofisinin 
Adana muhitinden bu sene en aı 
40 bin, en çok 50- 60 bin ton 
hububal alması yanlış bir tahmin ı 
olma!a gerektir. · 
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Fen aleminde 

Alev makinesi 
. 

lmaıılar Kerç muharebelerinde 
yeni çeşit alev makineleri de 
kullanrnı~lardır. Malum oldu~u 

üzere alev makineleri ilk defa bu 
harpte ~görülen yeni bir silulı de· 
ğildir, Orta çağda gemilere karşı · 
ateş atmak özere yapılmış bir 
mancınıktan ibaret olan eski alev 
makineleri bertaraf ~geçen cihnn . 
harbinde de şimdikilere az çak 
benzer alev makineleri görülmüş· 
tür. O zamanki alev makineleti 
bağcıların böceklere karşı bağ 
kütüklerini korumak maksadiyle 
ilaç serpmekte kullandıkları püs
kürme makinelerine benzemektey
di. Ben:.dn buharı i~timal eden hu 
ilk a!ev makineleri ancak 30 met. 

reye kadar alev fışkırtabiliyor<lıı. · 
Şimdikiler !se kolaylıkla 75 met
reye alev piiskürmektedir. Gerek 
Almanların, gerekse So

0

vyetlerin 

bu silahı dalıa da tekemmül ettir· 
miş olduklan lıabeı veriliyor. 

llAVAN TOPLU 'f'ANK 

Tankları beton t<ılıyalara kar· 
şı kullanmak bu lıarbe kadar dii· 
şünülnıemişti. Almanlar Ker·ç mu· 
lıarebderinde bu şekli de tatbik 
etmişlerdir. · 

Bu işlerde kullanılacak tank· 
lara top yerine büyük kalibrede 
hatta 300 kiloluk mermiler atan 
bir tek havan lopu konulmaktu
dır. 

Havan toplu tank ilk mermi· 
sini . hücum edeceği blokhavzın 
önüne doğru bir yere toprağa at
makta, sonra ilerliyerek merm'nin 
açtığı çukura girip böylece kendi· 
sini sipere atarak kaleye karşı 
yakın mesafeden müessir bir ateş 
açmaktadır. 

Liselerde olgunluk 
imtihanları devamda 
Şehrimiz Kız ve Erkek lise· 

lerinde olgunluk imtihanları devam 

etmektedir. İmtihanlar ay sonunda 
bitmiş olacaktır. 

TÜRKiYE Radyosu 

ANKARA Radyosu 

Cuma - 26.6.1942 

7.30 Brogram ve memleket ıtaııt 
ayarı 

7.33 Müzik : Kanşık Program 
(Pi) 

7.45 Ajana Haberleıi 

8.00 Müzik Senfonik Parçalar 

8.15/ 
8.30 

12.30 

12.33 

12.45 
13.00/ 

13.30 

18.00 

18.03 
18.45 

19.00 

(Pi). 

Evin saati 

Program ve Memleket saat 
Ayarı 

Müzik : Hicaz Makamın· 
dan Şarkılar. 

Ajana Haberleri. 

• 
Müzik : Şarkı ve Türküler. 
programının devamı. 

Program ve Memleket saat 
Ayarı 

Müzik Fasıl Heyeti 
Müzik Hafif Üvertür'ler 
(Pi). 
Konuşma (Kilapsevenlet sa
ati). 

19.15 Müzik : Dans Müıiği (Pi.) 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajana Haberleri 

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

20.15 Radyo Gazetesi 
21.45 Müzik : Saı Eserleı i 

21.00 Ziraat Takvimi. 
21.10 Tem~il 

22.00 Müzik : Radyo Salon O r
kestrası. ( Violonist Necip 
Aşkın). 

22.30 Memleket Saat A)'arı ve 

Ajan~ lıaberleri 
22.45/ 

22.50 Yarınki 

Kapanı~ 
ve 



e: 
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Adana kız Jisesi ı 
Yoksul talebeleri 
koruma cemiyeti . 

ana yasası 
-S-

Yardım ıartları ve mikderları: 
26- Lise müdürlüğünün ve· 

Ya yardım kolu başkanının isim· 
lerini bildireceti vey~ idare heye· 
lince her hanei bir suretle ıtlak 
haaıı edilip liıe müdürlüRünün 
"eya yardım kolu başkanının 
dı mutalaaı alındıktan ıonra muh· 
taç aörtceai talebeye yardım 
Ylpılmaaına idare heyetince karar 
"erilir. Bu yardımın mikdarı ve 
lhahiyeti kararda zikredilir . 

Başlıca yapılacak yerdımliır 
lllnlardır; 

Gıda vermek, ıırııfının ders· 
ltrinc ait kitabı ve ders malıe· 
lhtıi teıfarilr etwelı:, okul formü· 
lllne U) gun elbiıe yaptırmak di • 
itr giyim ihtiyaçlarını ve hasta 
olınıarın doktor ve ilaç paı alarmı 
teaıin eylemek gıbi )'ardım1ardır. 

Bunlara münfeai ve cemiyetin 
ll)'eııirıe uygun aair yardımlarda 
hpılabilir. 

Bu aibi yardımların tatbıkın· 
da aerek idare heyeti ve gerek 
lise müdürlüğü için telde ait bazı 
ttiçlülderin ve baıı karııılclıkların 
Çıkması ihtimali ve yardımın biz· 
lat çocutun şahsına .vapılması 
"•cburiyeti gibi rlütünceler naıa· 
ta alınarak yardımın fekli ve 
ltareti lise mQdflrlüğü veya yardım 
ketu baıkanı ile umumi katibin 
•talarında karartaıhrılır, 

'1:1- Azanın taahhüdatı ifa 
llretile cemiyete yapmıf oldullları 
te~diat cemiyetin tahsiyeti bük· 
lhiyeıinin malıdır. 

• 28- Bu nizamname hüHım · 
leri dairesinde cemiyetin feshine 
kırar verildiği takdirde o aua 
kadar cemiyetin elinde bulunan 
cemiyete ait emval ve nukut 
A.dana luz llıesi 1'ütüphanesinin 
t"•i ve inkiıaf ve idamesine tah · 
•iı edilmek üzere mnkur lise 
ln6dürlüiüne tevdi olunur. 

29- Cemiyetin tesine ait 
bııırhkları yapmak ve cemiyetin 
lt..üsilnden sonra ilk umumi he· 
).Jt içthnaına kadar cemiyete 
tit yapılması zaruri işleri görmek 
için aıağıda adları yazılı zevat· 
~ ınürekket olmak üzere muvak
.. bir idare heyeti teıkil edil· 
...... aıüeıaesler tarafından karl\r· 
1'ttırılmııtır. 
. 1- Şevket Çekmegil: Yeni 
"laıyoa caddeıi 218 Diı t.bibi. 
.,_. 2- Coşkun Güte1ı : Tltkıöıil 
~baa11 M6ftrü. 

3- Asim Ôabiten : s.,Mn 
C.ddcsi Ne : 81 Fabrlkatl'r. 

4- Hilmi Çamurdan: Borsa 
c~•rı telefon 162 Umumi Meclis. 

"'"· . 5- Ziya Kurttepeli: YaQcami 
Cı~•rı Dükkin No : 19 

6- Nezahat Dural : • 
7- Mevhibe Ramaıanoğlu : 
8- Kıymet Gültk: Kız . liseıi 

~~y - t . a oğre menı : 
1\ 9- Şahap Nazmi Coşkunlar: 
ıı liıeıi müdfirü . 

Tabii imza : 
Okul yardım İflerine bekan 

~be lt1ekllülünün başkanı olan 
,-retmcn Kıymet Gülek, okulun 
"Gctarü Şahap Nazmi Coıhnlar. 

Muıwakkat idare heyetinin 
~ife selihiyetleri ilk umumi 
~>'etin toplantı11nda ve yeni ida· 
~heyetini intihap edilditi anda 

er, 

Not: 
1- Bu niıamname hazırlanıp 

:~tı lllüessesler tarafında ~mıal_an 
t· kttn sonra cemiyet ıahaıyıt ık· 
itap eder. 

2- Bu nizamnameden iki 
"atet bir beyannameye rıtptedile 
tek Valiye veriMikten sonra ce
'-iYet teıeHül ctmiı olur. 

~· 3.-- Cemiyetin faaliyete geçe· 
.. ~111leıi için nizamnam~nin veril· 
"'111.' 
.a • 1 makamca teıcil olduğuna ..... 

ır bir vesıka alınması ıarttır. 
b· 4- Vesika alındıktan sonra 
ciı~ 'Y içinde iki ıazcte _ile 111ulü 

1111fl;nde nefredilir. 

TORKSOZO 
: 2 

_DIŞ HABERLER 
Afrikada 
(Baıstarah Birincide> 

bir muhasaraya yetecek derecede 
biriktirilmiş olan malzemenin son 
anda lngilizler tarafından tamamiy· 
le tahribedilebileceğini de dikkate 
alarak iaşe meselesini ona göre 
tanzim ve halletmifti. Binaeualeyh 
Tobruk'ta ete geçirdiği pek büyük 
miktarda malzemeyi ancak fazla· 
dan kullanabilecektir. Ôy~ ki bu· 
gün alakayı çeken nokta ~omm~I 
ordusunun iaşesi meselesı değıl 
Herdeki askeri hareketlerdir. 

Berlin'de tahmin edildiğine 
göre Rommel'in yıldırım süratiyle 
indirditi darbeleri başka yıldırım 
tedbirleri ıakib edecektir. işte ge
neral Ritchie'nin yerine general 
Gott'un tayin edildiği halı:kındaki 
Jngiliz haberi bu bakımdan Bertin ' 
in diklı:atini çekmiştir. Roommel 
general Gott'u Kniglıtsbridge'in 
mağlup komutanı •olacak esasen 
tanımıştır. 

Berlın : 25 ( a. a , )- Alman-
lar Sollom, Kapuh.11 ve Si<libaı a 
niyi alnıışlımJır . 

Kahire : 25 (a. a.) - Royler 
ajıınsının hususi muhabi_ri bildiri· 
yor: 

Rommel, mühim kuvvetlerini 
hala Mısır hududuna doğru ileri 
harekete geçirmemiş gibi görünü· 
yor. Enkaz halinde bulunan Ca· 
puzzo kalesinde, zırhla otomobille· 
rimiz yalnız bir seyyar keşif müf· 
rezesine rastlamıştır. Bununla be· 
raber mihver kuvvetlerinin Sollum' 
a ve Halfaya boğazına doğru, ken· 
dilerine 'bir yol açmata kalkışmış 
olmalara muhtemeldir. Çilnkü bu 
köprübaşı müttefiklerin elinde bu· 
lundukça Mısır'ın istilası tasavvur 

1 ile edilemez. 
Londra : 25 (a. a.) - Lond· 

ra'nın ıalahiyelll mahfillerine göre 
Mısır muharebesinirr başlamış ol· 
ması· muhtemeldir. Başladığı sanı· 
lan harek6hn genifliti hakkında 
Takir ~erebilc.cek bir haber henüz 
yoktur. Almanların fazla vakit kay 
betmiyeceği tahmin edilmekte ve 
lngiliz kuvvetlerine karşı her an 
hücuma geçmelrri be"lenmektedir. 
lngiliz zırhlı kuvvet erinin Mısır 
hududuna geleliberi mükemmel 
surette tensik edildiğine ıüphe 

yoktur. 

P~sifik konseyi 
içtimai 

(Bap 1 inci _,,.da) 

dıtar1 söylemiatir. 
M. ttanettin Wtibi M. Early 

cumhurteisinin Pasifik askeri ŞU· 
rasını yarın için olatanüstü bir 
toplantıya çağırdığını söylemiştir. 

Bu toplantıda M. Çörçil de 
hazır bulunacaktır· Kanada baş\•e· 
kili M. Mackenzie King de bu 
toplantıda bulunmak üzere yola 
çıkmıştır. 

Yarın Vaşington'da toplana· 
cak olan Pasifik askeri şürasınm 

olatanüstü toplantısına lngiltere, 
Amerika, Kanada, Avuıturalya, 
Yeni Zelanda, Çin ve Hollanda 
mümessilleri iştirak edecektir. 

Berlin : 25 ( a. a. ) - Nev• 
york Taymis gaıetesi , Çörçille 
Ruz~lt arasmda fikir ayrıhkları 
çıktığını yazmaktadır. 

Muhasip aranıyor 
Huıusi mile11elerde çalııacak 

ehliyetli bir mubaıip «tan&ak 
tadır. 

Talipleri idarehanemiıe mü 
racaatlar'ı, 1-3 

5- Vilayete verilecek beyan· 
namtnin matbu bir fekli vana 

. o doldurulup 16 kuruıluk pulla 
imıa1anıp verilir. 

6- Beyannamenin matbu 
fekli ')'Okla ( şu namda bir ce• 
miyet ttşkil ediyoruz. Tesciline 
ve vesikanın verilmesine emir ve 
delalet buyurmanızı ric1111) mea· 
linile vilayete bir istida ile mtira· 
caat edilip vesika alınır. 

-Son-

Sovyet cephesi 
( Ba~ı J ine/ sq#ada ) 

h dir. Harkoftaki aavaflar da fid- • 
detlidir . Muharebeler Harkofun 
yüz kilometre do~usuna in'tikal 
etmiılerdir . 

Moskova : 25 ( a. a. )- Prav
da gneteıirıin bildirdi~ine göre, 
Sivastopol ma"amlaı ı, Kafkasyaya 
gönderilmek üıere icadın ve ÇO· 

cu"ların kütle halinde ıehirden 
boşaltılmasına baılanmııtır • Ga· 
ı.ete şunu ilave ediyor : 

.. Askerlerimiz Alman • Rumen 
kıtalarına hrıı ümitsiz bir mu
kavemet göstermekte devam edi. 
yorlar ve hatta müdafaa sistem· 
lerinde açılan gedikleri baıı yer· 
lerde "8patma~a muvaffak ol

muflıttdır . " 
Sovyet radyosu da şu ha. 

beri vermektedir : 

·c Harkof cephesinde Von Bo. 
ck'un orduları ö~ledenberi zırhlı 
ve motörlü kuvvetlerle yeni bir 
hücuma geçmiıtir • Hücum elfen 
kuvvetler hafta ortasında yapılan 
karşı hücumlarda kuHandıkları kuv 
vetler kadar ehemmiyetlidir . 

Bu kesimdeki vaziyetin Ruılar 
için • Gittikçe nazikleıen " bir 
mahiyet aldığı bildirilmektedir· 

ltk bir ricatten sonra Rus kuv· 
vetleri yeni müdefaa mevzilerinde 
tutunmuılar ve buradan bütün 
Alman hüc•ımlarını püskürtmüş· 
lerse de bir çok mevziler elden 
ele geçmiı~ . • 

Sovyet radyosu muharebenin 
Harlı.of )'akınında bilyük bir fid· 
detle devam ettiQ-ini illve ctmiı· 
tir 

Tahsildarların 

yem· bedelleri 
Maliye atlı tahsildarlarını, 

ücretlerine tlivettn ayda onar 
lira yem bedeli veriliydrdu. Yem 
fi atları arttığından bu paranın 

azami flzddinin 15 lirRya çıkarıl· 
rnaaı uygun 'IÖritmüşlür. 

Bundan baıka hayvanı olan·· 
lua ücretlerinden müsavi taksit
lerde kesilmek iiıere 60 lira veril· 
mesi de düıünülmüıtür. E.saaen 
ıiraat memurlarına, atlı •ıhhat 
memurtarana bu tekilde kolaylık 
gösterilmektedir. Buna ait kanun 
layihası Meclis tncimenlerinden 
çıkmış olduQundan Meclisin önü· 
müzdeki toplantıınnda müıaktre 

edilecektir. 

. 

14292 
ZAYl - ~lik tenis teı· 

keremi kaybettim. · Yeniıini ala· 
catımdan eıkiıinin bükmil olma· 
dıtını ilin ederim, 

Adan~nın Salman beyli k6 · 
yünaen Ali otlu Ahmet 

14293 320 dotumlu 

r•DOKTOR ••t 

f Mnallall l m1111 t 
•f Asker lrastahaf si dahiliye i 
f Mütehauııı 

f Hastalarını hergün sa· 

ıf at 15 ten sonra Kızılay ci- i f 
varında 18 numaralı evde 

f kabul eder. 14339 

•••••••••••••• 
ismet lnönü Kız Ens· 

titüsü Müdürlüğünden: 
Okulumuzun yıllık sergisi 

24/Haziran/ 1942 Çarşamba 
günü açılmıştır. 28 Haziran 
942 Pazar günü akıamına 
kadar her gün saat 9- J 2, 
15-20 arasında sayın halka 
açıktır· 2-2 14289 

-~ 

Hayvanlar vergisi 
Hayvanlar vergiıine yapılan 

ıam dolayısile kaza hudutlarından 
çıkarılacak hayvanlnrın veırgi zam
ları alınmadan çıkarılmasına izin 
yerilmiyccektir . 

ADANA f KİNCİ İCRA 
DAIRf ~INO(N : 

Gayri menkul malların afık 
artırma ilanı maWde: 126 

D. No. 942-130 
Açık arttırma ile paraya çev· 

rilecek gayri menkulün ne oldu : 
ğu 16 hektar 825 M2. tarla 

Gayrimenku bulunduAu nıev

ki, mahallesi, sokaA-ı numarası : 
Çarhi pare köyünde deli çay mev· 
kiinde vaki ve tapunun birinci ka· 
1ıun/937 tarih 43/176 numarasında 

Takdir olunan kıymet : Beher 
dönümüne beş lira 

Arttırmanın yapılaçağı yer , 
giln, saat : lkind icra da 21/71942 
Salı günü saat lo - 12 de ikin· 
ci arttırma 31/7/942 Cuma günü 
ayni saatte 

1 - işbu gayrimenkulün art· 
tırma şartnamesi 25/6/942 tarihinden 
itibaren 130 numara ile Adana 
ikinci icra Dairesinin muayyen nu· 
maraaında herkesin görebilmesi 
için 9421130 dosya numarasiyle 
memuriyeti~ize müracaat etmeli· 
dir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu· 
karda yazılı kayme tin °lo 7 ,5 ni<ıbe· 
tinde pey akçasiyle veya milli bir 

~ bankanın temıDet mektubu tevdi 
edilecektir. 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hak· 
kı sahiplerinin rayri menkul üze· 
rindeki haklarım hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan .iddialarını işbu 

ilin tarihinden itibaren on gün 
içinde evrakı müsbitelcriyle birlik· 
te mcmuriyetimize bildirmeleri ica· 
heder. Aksi halde haklan Tapu 
siciliyle sabit olmadlkça satış bede• 
linin paylaşmasmdan hariç kalırlar. 

4- Gösterilen yünde artırma 
ya ittirak edenler arbrma şartna· 
mesini okumuş ve lüzumlu malü-
mat almış ve bunları temamen ka· 
bul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa batrıldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilir. 
Ancak artırma bedeli muhammen· 
kıymetin yüzde 75 ıini bulmaz. ve 
ya satış istiyenin alacatına rücham 
olan diQ-er alacaklılar bulunupta 
bedel bunlann o gayri menkul ile 
emin edilmiı alacaklarının mecmu· 
undan fazla ya çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma 10 gün daha 
temdit ve onuncu gün ayni 

• saatte yapılacak artırmada be· 
deli satış istiyenin alacağına rüc· 
hani olan diğer alacaklıların o 
gayri menkulile temhı edilmiş a· 
laCaklan mecmuundan fazlaya çık-
mak şart\fle, en çok artırana iha· 
le -edilir. Böyle bir bedel elde edil 
mezse ihale yapılmaz. Ve satış ta· 
lebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver 
mezse ihale kararı fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek· 
lifle bulunan kimse arzetmiş oldu· 
ğu bedelle almağa razı olursa ona 
rau olmaz, veya bulunmazsa he· 
men 1 gün müddetle artırmaya 
çakanlıp en çok arbr~na ihale 
edilir. iki ihale arasındıki fark ve 
geçen günler için yüzde befden 
hesap olunacak faiz ve difer za· 
rarlar aynca hükme hacet kalmak
sızın memuriyetimizce abcıdan tah 
sil olunur. Madde (133) 

Gayri menkul Yu"arıda röıterilen 
'1:117/942 tarihinde Adana 2 nci icra 
memurlu~unda iıbu illn ve eöate 
rilen arttırma eartnameai dairesin· 
de satılaııaıı ilin olunur· 1'4291 

? • a T ' F&S rnı , r 1 T G 
3 Sayfa 

• - ..................... . 

1 Ba Ak'amdaa itibaren 1 
SEVHAf\J PARKINDA 1 

IFevkilede yenilikler: 
Yüksek okuyucu Hikmet Karagözlü ı 

ve mükemmel ince saz heyeti meşhur Ma· 
car duo Marland varyetesi memleketimi· I 

1 ziıı en çok sevilen komedi san'atkarı Meh-e 

1 
met Ali ve arkadaşı Hakkı Ruşen idaresin· I 
de Modern Kukla tiyatrosu her akşam yenie 
komedi oper~t _ve piyesler yakında: 1 

1 Büyük sünnet düğünü 1 
• Ayrıca Malatyalı me,hur kalender, Antepli Ha· I 
l 

ıan HüHyin ve arkadaılarından ·mürelılıep Anadolu. 
~~~ U-~ • .......................... 

, . ......... .. ~ ..... ... ,. ............................................................ ! 

i Doktor t 

! irfan Kayra l 
! BOatgea ve Blektrlk tedavileri 
ı •ltellaı••ı ller tlrll ııelıtrlk 
! tetlattlırı Y•Plhr 
1 Her gün 8-18 kadar hastalarını kabuı"eder . 
1 /dıenderun Belediye karıı•ı 35 No. Ja 
i 14270 ! 
:-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~-·-~ 

•·>~•+++++++++++++++++++++ı 

Çamlar Oteli i 
AÇILDI i 

İskenderun Soğukoluk Yaylasının Çaın· 
lar oteli bütün konforiyle yeni bir idare 
alhnda açılmıştır. Müdüriyetin gelecek 
müşterilerin esbabı istirahatını teınin için 
hiç bir fedekarlıktan kaçınmadığını bir • 
defa ziyaretten sonra siz de tasdik edecek-
siniz. 9-15 14248 

ı. ............. ıOOO.DOtl~ltO~IO 
· iNHİSARlAR ADANA BASMOOORLOGONDEN • 
Çay taklidi nebatlar hakkında ilan 

Çay, kahve kanununun muvakkat Birinci maddesi mucibince 
istenilen beyannamelf'!r hakiki çaylara ait olduğu cihetle ellerin· 
de taklit çay bulunanlar haklarında kac;akçıhk takibatı yapıl· 
masma mahal kalını nıak ve badema bu gibi nebatların çay 
gibi işlenmesinin önüne geçilmek için miktarlarmın birer beyan· 
name ile 30/61942 alcşamma kadar idaremize bildirilmesi (daha 
evvel beyanname vermiş olanlarm tekrar beyanname vermele· 
rine lüzum yoktur.) Ve bundan sonra bildirilen miktarlardan 
fazla çıkan taklit çaylar için alakihlar hakkında kaçakçılık taki· 
batı yapılacafı ilin olunur. 1-3 14294 

· ı ı an 
8(l(OIYE RiYASETIHOEH : 

ve 
1 - Mali yılı içinde şehir fakir halkı ile Belediye memur 

müıtahdemlerine verilecek ilaç ve tıbbı malzeme açık eksilt· 
me suretile satın alınacaktır. 

2- Muvakkat teminatı 72,5 liradır. 

3- Şartnamesi Belediye Baştababetindedir. lstiyenle~ ora· 
dan görebilirler. 

4- ihalesi Temmuzun (Yedinci) salı · günü saat (IS) de 

B !l:diy~ E'lcümeninde yapılacaktır. Taliplerin o gün muayyen 

saatte muvakkat te'minat makl,,uzlarile birlikte Encümene mü· 

racaatları ilan olunur. 21 - 25-1-5 
Şartnamed~ icabeden talilaat yapılmıştır. 14280 
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Sayfa 4 TORKSôZO 
. :·········................. . ..... ~····ı 

: . 1 • •• •• •• • i TURKSOZU 1 
• • • • : Gazete ve Matbaası 1 • • . ' . • • • • : T ·· k ·· ·· OKUYUCUlARINA OÜHYANIN HER TARA- : 
: ur sozu . flNDA VUKU BUlAN HAOİSElERİ GONü GO- : 
i Gazetesi NONH[RIR. TORKSOZONO TAllP EDiNiZ. 1 
• • • • • • • Kitap, mecmua, çek, bilet, alJş, • 
•.• plln, harita, llllamum matbaa TürksözÜ ı. 

ı,ıerını Tlrklyede mevcut mat-
• baaıara rekabet eder derecede M ib • i tali ve stlratle elden çıkarır. a aası ı· 
: 1 
ı · Türksözü Cilt Kısmı : 
i SAGlAM, TEMİZ, ZARlf CİLT ISURINlZI ANCAK TORKSôZO 1 
: MÜCELliTHANESİNDE YAPTIRABillRSİHİZ 1 • • • • • 

, BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

25 - 5 - 1941 

CiNSi En ~z l En çok 
K. hlK. S. 

1 Koza - \ oo.oo_ oo ,oo 
Klevland Ç. 00,00 

. Klevland ,- oo,ocı 00,ooı 
Klevland_l_I -00,00 00,00 

M. Parlağ"ı 00,00 00,00 
P. Temizi 00,00 00,00 
Kapı malı 

Y. Çiğidi 00,00 

_ IS._Ç.i._ğidi --1 0,00' 
Susam 0,00 
-Buğday ye~ ~ 00,0 ı · 0,00 .., 
Arpa 0,00 0,UO 
Yulaf - - 0.ÖO- 0,UO --

~ 

St":tL .. 11 OöviL Kurl&rı 
DOi.AR 

Alış 

Satış 

STERi.iN 

129.20 
132.20 

liholôl bedelleri ( mol le· 776 
deli ) primli solıJ 
Türldyedcn:gönderilen nov• 749 
lun bedelleri 
ihraç edilen mal bedelleri 
olarak gelen Dovizlerln olıı 

kuru 
Yardım ve seyyahlara ve· 728 

,saire için gelen_dövlzlerln 
alıı kuru 

Primsiz satıı ( T ohsll mas· 
rotları vesaire ) 
Primsiz alıı Kuru 

Umumi Neşriyat Müdürü: 

MAC/TGÜÇLÜ 

Basıldığı Y t'r: Tü~ka6.zü Mtb ........................................ --------- --- --- - ---- ------------ -----------

1 

~.... ~.. 1 

• 
T. I ş Bankası 
&içik Jaıarral besapları 

1942 ikramiye plAnı 
KEŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayıa, 3 Ağu.toı, 

2 lkinciteırin tarihlerinde yapılır. 

1942 ikramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 1000 " - 3,00) .. .. 
2 .. 750 .. 1,500 .. 
3 

" 
500 " = 1,500 .. 

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

200 .. 25 " 
5,000 .. 

200 •• ıc •• = 2,000 .. 
TUrklye ı, Bankasına para yatırmakla yalnız 

para biri ktlrml• va faiz almıf olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de denemlf olursunuz 

TÜRKiYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 • 

Sermayeai : !,00.000.000 Türk Lira•ı 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticaıl her nevi baıı«a muamt:lel.:ı 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye v~riyor 

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

aşa~ıdaki plana göre ikramiye da~ıtılacaktır. 

4 Adet ıouo Liralık 4000 Lira 
4 • 600 • 2000 

" 
4 .. 250 

" 1000 
" (0 

" 
100 .. (000 

" 
100 

" 
50 .. 5000 

" 120 .. 40 .. 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 cefa, 11 - Eylı11, 11 Birincikanun, 
Mart ve 11 Haziran tarihlerind~ ç~kiJecektir. 

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

:············ .. ···········ı 1 azarı dikkate İ 
• • 
:• 1 Ceyban ıstlblAk Kooperatlllndea .: 

1 Senelerdenberi faaliyetini durdurmuş 1 
e olan iktisadı Milli Teavün Alım ve Satım e 
: Ortaklığı Kooperatif Şir~eti bu kere ye· 1 
e niden Ceyhanda(Ceyhan istihlak Koopera-ı 
: tifi) namı altında faaliyete başlamıştır. Her ~ 
e nevi manifatura ve kantariye mallarını ve e 
: eşyalarını devletin tayin eylediği muayyen •ı 
• kar mukabilinde perakende olarak satışa 
1 başlamıştır. Sayın halkımızın Şirketin Sa- • 
e tış mağazasına uğraınaları kendi menfaat- e 
: leri icabıdır. 26-26 14082 1 ........................... 

• 

NEVROZIN 
Bütün aftrılarıa panzehiridir 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
.f' BiR TEK KAŞE 

NEVROZiN 
fo muannid BAŞ ve DIŞ a~rıla
nnı süratle izaleye kafidir. Ro
natizma evcaı, ıinir mafsal ve 
ıciele ıatırapları NEVROZIN'le 

teda"i edilir, Müeasir ilaç : 

N E V R O Z 1 N ' dir. 

NEVROZiNi TERCiH EDİNiZ 
icabında l/Ünde 3 ka,e alınabilir 

26 Haziran 1942 

Oi~ MACUNUNUN YARATTIGI SIHHAT, 
. CAZİBE VE 60ZEllİKTİR ! 

1 

~ tedbir evinizde birka: GRıP.N 0bulundurınak olmahdır • . • ~ 
M Kaıbi bozmadan, mide ve böbrekleri : 

1 
yormadan ıstırapları dindirir. MI 

Luzumunda günde 3 adet alınır. ı'aklitlerinden !>akınınız i 
her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz.. j 

N · · . 
•~=xzz:2U1:Z21C:anıı:x:xz:zs:xıd' 

M:Z:KZ::=zxcu:uuuxuuuu:::::•M 

: DOKTOR ~ 
M ~ 

!Muza/fer Lokman; 
~ Bergin bastalarını maayeneba· ~ 
~ nesinde kallul eder. . ~ 
:xs:~~=z:::::z:xxx=zxx:=-~ 

VllAYET DAİMi ENCOMENINOEN: 
Osmaniye, Memleket hastanesinin 1942 yılı erzak ihtiyacı 

açık eksiltmeye konulmak suretile '2;7/942 perşembe günU 
saat 10 da vilayet daimi encümeninde ihale edileceğinderı 
isteklilerin müracaat etmeleri ilan olunur. 14266 

16-7-0-24-28 


