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MEDENi KANUNDA 
DEGİŞİKLİKLER 

BOŞANMA MESELELERi VE BABASIZ ÇOCUKLAR 

l.ton6ul: 26 (Türkıözü Muhabirinden) 
Adliye Vekaletinin, med•ni kanunu· 

muzun bo,a1>ma ve babasız cocular haklıın· 
daki hükümlerinin tadili ha;uıunda bir ka· 
nun projesi hazırlamakta olduğu, bu hu· 

•uda lttflıilatının mütalealarını aldıiı ve 

Vekil Hasan Menemencioğ/unun da 6u 
mevzu etrafında mec/iate beyanatta bulun
duğu malümdur, 

V ~kalet bu mev~u ü~erinde hazırladığı 
brofôrü latanbul baro•una da mütalealarını 
cılmak üzere gö,.dermİf bulunmaktadır. 

Sovyet cephesi 

IOVYETLIR 
BOMBALI 
ll6PEKLIR 

BD,LANIYOR 

Harkof savaşı 
Moılwva : 26 ( a . a. ) - Rus

lu, Almaıı tanklarıııı tahrip için 
bombalı köpekler hllanmakta
dır. Tarıkların bir ço~u bu kö· 
pdı:leri görür görmez geri k11ç-
1tuıktadır . Harkofta ıııuhısrebeler 

rievaru etmektedir . 

Moskova : 26 (A.A)-Sivaıto• 
pola yapılan fimdiki Alman ta 
arruzunun başladığı gündenberi 
20 aün geçtititıi hatırlatan "Kızıl 
Yıldız,, gazeteıi şöyle diyor: 

Şimdi mildufaa edilen her ka · 
rıı toprak bütüo silahlarm alet 
aoeozilindedir. Yalnız haziranın 

ilk sekiz günü içinde tehr~ ruer · 
u.ıi ve mayından ba,ka 9000 boru · 
La atılmıştır. 

Atet her gün daha .ziyad~ 
artmakta v~ hilcuıular her gün 
daha ziyade şiddetlenmektedir Al· 
1Da11lar bir gün 800 bomba attı · 

lar fakat bütiln bu bombalflrdan 
yıtloız bir kiıi öldü ve 1 kişi de 
yaralandı. Bu hal Sivastopul mü· 
dafil,.riniu naaıl kendilerini koru · 
duldarını ve ne maharetle dövüf · 
tüklerioi göstermektedir. Şelıre 

Liıı kadur uçak ve en iyi lüwen
lerindan on kadar tümenle hücuw 
f"den Alwanlar ıimdiye kadar hiç 
hir yerde kullanılnııyan 65 mili· 
auctrelik 11j'ır toplar kullanıyorlar. 

Londra : 26 tA.A) - Sivas · 
topolda durum gittikçe durum 
daha ciddi bir tekil almaktadır. 

Buııuıılıt beraber Ruslar wükew· 
ıuel bir mukavemet jÖstermelde 

(Qerlsl ı öncü aa1tacl&> 

Ruzvetle Çörçilin 
son görüşmeleri 

esrarını muhafazada 
Vaşington : 2d (A.A) - Çör

çil pasifik harp konseyinde eyiw· 
ıer mütalaada bulunmu' ve 
Libyadaki vaziyeti ancak bir ınu -
vaffakıyetshlik olar3k tavsif et· 
cui' ve wıııır için büyük tehlike 
mevcut oloıadıj'ıııı .söyl~ıuiştir. 

Ankara : 26 (Radyo OazeteslJ
Düny11ııın bütün dil.kati, esrar 
})erdeıi arkasında olan Ru7Velt · 
Çö,çil görüşmelerioe dönmiiştür . 

Söylenditine glSte, Lu iki 
devlet 11damı ikinci ceplıe 11çıl · 
waaa hakkında bir lıtarara ~&r• 

mıtlardır. 

, ............... . 
i Genel Sekreterimiz 
j Mersine gittiler 
• • ••••••••••••• 
f BJRKAÇ GÜNDÜR ŞEHRiMiZiN MiSAFiR( BULUNAN f 
ı CUMl IURlYET 1 IALK PARTlSI GENEL SEKRE'!'ERI SAYIN f 
f BAY MEMDUI I ŞEVKET ESEN DAL DÜN REFAKATLERINDA : 
f ~EBUSUMUZ AHMET KUDSi TECER OLDUGU HALDE 9,50 f 

•
f 1 RENIYLE MERSiNE GiTMiŞLERDiR. GENEL SEKRETERiMiZ f 

MERSiNDE TETKiKLER YAPARAK OSMANiYE VE CEYI lA· f 
f NA GEÇECEKLERDiR. f 
l .........••............. ~ı 

Dağıtma Birlikleri 
Her Yerde 

faaliyete geçiyor 

Avrupa cephesi 1 

komutanllğı 
Llıea Bover 
tarla olanda 

Lorıdıa : 26 ( a. a. ) - A· 
metikan ordusunun Avrupa lıart:· 

k&t salıııesi baf lcumıuıdaıılığına 
tayin edileıı Amerika ıırduau gc. 
ncr alleı inden Lise Hover dün tay. 
yare ile Amerikadan lngiltereye 

aitmiştir. 
General Liııen Hover ilk bilim 

toplantısını bugün yapmııtır . 
" - Avrupa harekat sahneıi

nin resmen kurulması Birleşik A· 
merika ile Büyük Britanya gay

merı.ı ı ncl aaytacla> 

DİKKATLER 

Otobüsler ve 
ekmek meselesi 
Son günlerde olobt1!ler lıad

Jinden fazla yolcu almakta "e 
otobüslerin /..apılurı da açık kal· 
maktadır. fawelki gün bir Bayan 
fasla fadilıam ve kapının açık ol
ması ııı1zı7mle11 ufobiüterı Jıi~müı 
fJe yarala11mı~lır . L.,·eyriseferleri 
kontrol etmek pek ltizıırrıludur . 

An~ara, 26 ( Türksözü muha· 
birinden)- Halk Da~ıtma Birlik· 
terinin kurulma ve çalışma şekli 
hakkındaki talimatnamenin yürür· 
lüke girmesi dolayısiylc her ta· 
rafta hazulıklara hız verilmiştir. 
iaşe Müsteşarlığı talimatnameyi 
çoğaltarak ilgili valiliklere gön· 
dermiştir. 

Bundan başka ilgililere bu 
konuda bazı direktifler verilmif 
ve hazırlıklarını bitiren datıtma 

birliklerinin ayrıca bir bildiriA' bek· 
lemeden derhal çalışmaya batla· 
malan önemle yayılmıştır. 

Öte yandan, başta ekmek ol· 
mak üzere her türlü iaşe madde· 
lerinin Halk dağıtma birlikleri ta· 
rafından dağıtılması i'erektiii ci· 
hetle hazırlıklarını bitirip çalışma· 
ya başlıyan birliklerin temmuz ve 
ağustos iki aylık ekmek kartları· 

nı da halka dağıtmaları kararlaş· 

!Gerisi ı nel adada) 

ı ........................ ı 

1 Afrika'da 1 
ı = ı 
ı - = ı 

ı lnglllz•ıer ı 
f Marıamatraba f 
1 1erıe,me11te i 
ı => ı 

ı iki taraf da ı 
i takviye alıyor i 
ı ı 
Anhra: 26 (Radyo Gazeleel}
lngiliı kıtaları Marsamatruh hat· 
tında yerltfmek istemektedir. Ve 
bunun için İngilizler Romel kuv
vetlerini oyalamaya çalışıyor. Ro· 
mel kuvvetleri 11hili takip eden 
uf alt yolda ılerilemelttedir. lngi
lizler şimdilik yalnıı. yakın fark· 
ta.ki kuvvetlerinden faydalanmak
tadır. Mihverciler iıe Sicilyadan 
kuvvetler getirmekte devam edi· 
yor. 

Kahire, 26 (a a.) - Royter 
ajansının muhabiri yazıyor: 

Sirenayka hava meydanlarının 
kaybı, Tobruk'un kaybı ile birlik· 
te şarktaki müttefik hava kuvvet· 
leri için yeni ve atır bir yük teş· 
kil etmektedir. Müttefik uçakları 

şimdi hayati deniz yollarına var· 
mak için daha büyük mesafeler 
kesmek zorunda kalacaklardır. Bu· 
radaki yüksek hava makamları 

Liberator modelinde uzak mesafe 
bomba uçaklariyle orta bomba 
uçakları, uzak mesafe deniz keıif 

uçakları \'e torpil uçakları aibi 
takviyelere ihtiyaç hasıl olacafını 
kaydediyorlar. 

Tobruk'un kullanılmasını dü~· 
mana pahalıya maletmek müm· 
kündür. Filhakika şuruını hatır

latmak f aydah olur ki, miittefik 
kuvvetler 1941 de Tobruk'a gir 
dikleri zaman limanda batmış 23 
ltalyan vapuru bulmuılardır. Müt
tefik tayyarecilerin son muharebe 
de vaı.ifelerini yapmakta göster
dikleri başarı bugünkü durumun 
en cesaret verici vasıflanndan bi· 
rini teşkil etmektedir. Gazala'dan 
Tobruk'a ve Tobruk'tan hududa 
yapılan çekilmede mihver hava 
kuvvetleri tamamiyle tuirıiz kal· 
mıştır. O kadar ki müttefik avcı· 
lan, hava meydanlarını ancak al
man tankları 16 kilometreye a-el· 
dikten sonra terketmiılerdir. O 
zaman bile lngili7. pilotlarını çe· 
kilmete ikna etmek zor olmuıtur. 
Çekilme esnaıındıki kaybımı7. 4 
uçaktan ibarettir. 

Müttefik av uçaklarını muha· 
rebeye yakın bulundurmak siya· 
seti her ıün pek çok sayıda çı
kıılar yapmak imkanını satlamak 
ve tehlikeli olmakla beraber ta· 
mamiyle tesirli bir usul oldutunu 
isbat etmiştir. Hava hücumlarının 
mihver kıtaları için tahribedici te· 
siri olmuştur. 17 hazirana kadar 

<Gerisi 1 il.Dol aufa .. \ 

Bilhaua Lu görÜjwelerde Je · 
nLt 1111lıtliyatı, vapur tonajı üz~ · 
rinde Öııewle durulmuftur. 

,.,'on günlerde hazı fırınlarımıı 
da ilıtiyacı karşıllyarnk dueeede 
ekmek bulunamıyor . Buna Ja Je· 
hep, merkezi mıntakalardaki fı· 
rınlura diler fırınlara o/dulu ka· 
dar un tJerilnıe:.idir. Halbuki şelı 

rin merkezindeki fırınlara diler 
fırınlardan fazla un tJet ilmeşİ Ia
•ımdır , 

A lıdenizde lıalileleri himaye eden /11silis denis tayyar•· 

letirı d•n biri•inJe malrinalı talenlr baıında ..... 

1 

ini/İliz t•zwahlarında faaliyet 

Denizde çarpışmayı 
önleme kaidesine 
iştirak ediyoruz 

Ankara : 26 (Tilrluözü Muhabirinden) - Denizlerde gemilerin 
çarpaımasanı önlemek için milletler arasında tanı.im olunıtn ve til lü 
tari~ler.de deuiıtirilen denizde çarpııwayı önleme kaideleri hakk;u· 
dakı. mı!letler arasa mukaveleye ittirakimiz. karArlıtfmıftır. Münakalat 
Velullltı bu buıuıta bir kanun projesi hu.ırlıuıwımnı, ıuudp •ebep
ler liyıhaıuada ıöyle anlatmaktadır: 

" Halen akit devletlerden bir çokları h11rp halinde olduklarıadau 
h_nk_u~etimi~in bu akde iltihakı mümkün xörülu.ıemekte iııc de gemile. 
rımızın deuızde çarpışmasını önlemek ve ıularıwız.da of11bilccek bir 
çarp14mada mahkemelerimiz. kararlarına bir mesnet olabilmek üzere 
beynelmilel tatbik edilmekte olan bu kaide- leriu wewleketimizde 
de yürürlilte airwniui tewiıı makıadiyle bu kırnun liyıhaaı hazır· 
lanmııtır. n 

Vekil/erimizin 
Zonguldak tetkiki 
Zonguldak : 26 (A.A) - Milli 

MüdafH ve diter Vekillerimiz 

bugün tehrimize ıelmittir. Vekil· 
lerimiz tetkiklerde bulunmakta· 

dır. Şereflerine verilen ziyafetten 

ıonra Vekillerimiz maden bavı.a · 

ııuda geziye baflawaılardır. -
Büyük orman yangını 

Gümilthane : 26 (A.A)-Böl

ıedeki ormanlarda ybüilk bir 

yangm çıkmıftır. Yaorını söndür· 

mek için binlerce amele aöude · 

rilmiıtir. 

Sovyet Elçisi 
Rusyaya gitti 

-·-
Mo•lrouadan w•l•n 
Hulıuk miiıauiri Je 

elçi ile beraber w/tli 

Ankara : 26 (Telefonla) 
Sovyetlerin Ankara Elçisi Vinog· 
radof ile Moskovadan g-elen Hu
kuk müşaviri Şilin, busrünkü Er· 
zurum treniyle memleketlerine git
mek üzere şehrimizden hareket 
etmişlerdir. Bu trende ayni zaman·J 
da Tokyoya ilk defa sefir olarak 
tayin edilen Bulgar elçisi Deyyif 
ile maiyeti erkinı bulunmaktadır. 
Sefir, ve erkanı Sovyet toprakla
rından geçerek Tokyoya iİdecek
tir. 

Bre men' e Akın 
Londra : 26 (a.a) - lnafüz 

tllyyarelerl Bremeni tiddetle bow 

bardıman etmiılerlrrdir. Esaıı ht' · 

def bunlar olmuftur. Alman tay · 
yarelerile hava muharebeleri ol · 

mut ve birkaç düşman tayyartı1i 

haaara uiratılmıt veya tahrip 
edilmiftir. Elli iki tayyaremiz üı· 

leriae dönmemlpir. 

Emden yangını 
Londra : 26 ( a. a. ) - İngiliz 

hava "uvvetlerinirı pazar geceıi 
EmJen üzerinde yaptıfı akın ne

ticeıinde şehrin büyük bir kıa· 

mının tahrip edildifi ve do~larda 

a~ır hasar vuku.hulclutu ve de· 

miryolunun baılıca iıtaayonunda 

çıkarılım yan1rının henüı ıönme· 

mit oldufu Jceıif uçaklarımıı ta
rafından teıbit edilmittir . Deniz 

teı1ıihlarında hankarların tahrip 

edilmiş oldufu ve Nordıeeverke 

denizaltı inıaat fabrikalarında bü· 

yük haaarlar vukubuldufu ve bu

radaki depolarda çıkarılan yan· 

gınların salı aünü hili devam et• 

mekte bulundufu görülmilftÜr • 
Doklardald binalar ve Antrepo. 
larda yapılan tahribat arasında 

yangın neticesinde atır hasara 

ufrayan iki büyük bina da bu

lunmaktadır. Bu binalar Hamburı 

America vapur kumpanyaaına a
ittir . 

ı ............ . 
ı f Teni 11111 
ı taru .. ıı 
ı i ........... 1 
ı Buiandın itibaren ildn t•· 
ı riftmi~ ıudur: 

i Rttmi ilanlardan .sat1r1 2al 
ı kuruı. icra ilanları: Bir autu· S 
ı nu ıeçenlerdcn 1000, bir ıü · ı 
ı tandan a.c ola11lardan tQOO, l 
ı zayi, açık tııekkDr, nııan, dil 
ı filn t1e sair ildnlardan 200: S 

1 
i Reklam malıigtlini hai.c ilan· ı 

/ar paHrlıla tabidir. 
ı ...................... .. 



TORKSOZO 

Ankara'dan Adanaya 1 
~ ~\ 

Çukurovada ofis 
çalışma siste ___ i 

Müstahsil 
kime denir? 

Valinin reisliğinde 
yapılan toplantı 

Ç
ulrnrovadıı hasat mevsimi diğer 
yerlerden erken geldiği, çiftçi· 
ler mahsullerini Orta Anadolu 

yaylasına nisbetle iki ay evvel 
harman ettikleri için Toprak Mah
sulleri ofisinin bu sene hububat 
alımı hakkında kabul ettiği yeni 
sistem de burada di~er yerlerden 

:evvel tatbik edilecektir. Haziran 
ve Temmuz ayları içinde ofis leş· 
kilatının Çukurova :bölgesindeki 
faaliyeti bir nevi mahalli tecrübe 
yerine geçecektir. Bu tecrübeden 
elde edilecek neticelere göre ofi
sin hububat alım usulü Ağustos 
ve Eyllıl aylarında memleketin di
~er tararıarında ıslah edilebilir. 

Bu itibarla Adanada tetRikat 
yaparken toprak mansulleri ofisi· 
nin teşkilat ve çalışma tarzını an· 
lamak istedim; daha doQ"ruıu bu 
havalide istihsal edilen hububatın 
müstalısillere yemeklik, ekmeklik 
ve tohumlukları bırakıldıktan ~oıı· 
ra gerisini taıııamiylc s:ıtın almak· 
tn ne ırilıi zorluklar bulunduğunu 

öire nmek istedim. 

Adanalılar bu sene hububat 
mahsulü vasatın üstündedir, diyor· 
lar. Geçen seneye nisbetle % 20, 
yahut 25 fazlalığı kabul ediyorlar. 
Çiftçilerin yiyecekleri ve tohumluk
ları çıkarıldıktan sonra toprak 
mahsulleri orisinin bu havaliden 
40 bin ton hububat alabileceğini 
tahmin ediyorlar. 

Geçen sene arpa ve bu~day 
beraber oldu~u halde Adanadan 
satın alma mahsul 5 bin tonu 
geçmemiş oldu~una göre bu sene 
40 bin ton mahsul alabilmek süp· 

hesiz bir mu11aUakiyet olacaktır. 
Zirai btihsal vaziyeti buna müsa· 
ittir. Fakat acaba fiiliyatta bu 2'er
çekleştirilebilecek midir? 

Toprak mahsulleri ofisi bu 
maksada varmak için Çukurovada 
sıkı tedbirler almış; köylerde su
başı teşkilatları kurmuşhır. Yani 
her köyde muhtardan başka hal· 
kın itimat etıiti bir adam tarafın· 
dan tarlalarda mahsul geliştiği za. 
man tahminler yapılacaktır. Her 

müstahıilin bu sene tarlasında nt 
kadar buğday, arpa, çavdar veya 
yulaf bulunduku yazılacaktır; lıar· 

manda lcati miktar tesbit oluna· 
caktır. On köy başına tayin edi· 
len bir öğretmen kontrol memu
ru da subaşılar tarafından yapılan 
tahminleri bir kere daha gözden 
2"CÇİrecek ve yerine göre hatalı 
buldukları tahminleri düzeltecek

lerdir. 

Bu suretle lesbit edilen ra
kamlar ofiste toplanacak ; bunun 
üzerine müstahsilin ailesi için a
dam başına 20 kilo butday (Ada
nalılar bu miktarı şehirliler için 
kafi ise de köylüler için 30 kilo
ya çıkarılmasını istiyorlar) ile ge· 
lecek sene için tohumluğu ayrıl
dıktan sonra geri kalan miktarı 

borç sayılacak ve çiftçiden bu 
miktar hububatın bedeli mukabi· 
!inde ofise teslimi istenecektir. 

Çukurovanın iktisadi bünyesi 
bakımından bu teşkilatın zayıf ta
rafları vardır. z :ra memleketimiz
de büyük ziraat bölgesi olan Çu
kurova hemen hemen 200 - 300 

çiftçinin elindedir. Küçük ziraat 
sahiplerinin istihsali onlara nisbet-

c le 8/ı 4o derecesindedir. Çukur· 
ovada köylülerin çoğu büyük çift
liklerde çalışarak işçilikle: hayatla-

ıı rını kazanırlar ve kendi hesapları
na ancak beşer, onar dönüm top· 
rak ekerler. Bu itibarla köylerde 
:subaşı vazifesini üzerleriııe alan 

< adamların mahsulü tahmin mese· 
1 lesinde büyük çiftlik sahiplerinin 
' tesirleri altında kalmaları ihtim.ıli 
> yok deQ'ildir. 

Muhtarlar ve subaşıların üze· 
rinde kontrol vazifesi iÖrec ek o· 

1 

Yaza" 

Asım Us 

lan öğretmenlere gelince, bunlar 
da zahireci olmadıkları için tah· 
min işinde aldanabilirler. Ôğret· 
menler harmanlarda buğday veya 
arpa yığınlarının kaç kilo ettiğini 
yanlışsız olarak hesap edemezler. 

% 2o nisbetinde fazlalık veya ek· 
siklik ise yekün itibariyle büyük 
farklar husule getirir. 

Bu uııulüıı ıkinci .ıayıf tarafı 

subaşıların ve öğıctnıenlerin köy· 
terde yaptılılıııı tahminlerin vak· 

tinde toprak mahsüller i ofiai tara
fından müboyaaya memur edilen 
ajanlara gelememesidir. Ben Ada
nada l.;ulunduğum 27 mayn 1!:142 
tarihinde büyük çiftçilerden üç 
kişi rnahsüllerini ofis ejnnına ge · 
tirip teslim etmiılerdir. Fakat bu 
ıuretle mallarını ofise teı.lim eden 
müstahsillerin çiftlikler inde malı

ıüllerini tahmin eden subaşı ile 
ö~retmenlerin tesbit cttılderi ra
kamlar alınmış değildi. Şu halde 
toprak mahsülleri ofisinin Adana 
şubeıi müstahsilden mallarını ala· 
cak, fak at alırken bunların istihsal 
ettikleri hububatın kendi teşkilatı 

ile tahmin edilen miktarını bil·. 
miyecek, bu mıktan sonradan 
alacak ve öğrenecektir. O valdt 
aatın alınan hububat miktarları 
ile evvelden tahmin ve teıbit ol
unan rakamlar araaın<ia bir fark 
2öıürsc bu farkı tekrar müıstalı
•ildcn iatiycce!Ltir . 

Müstahsil itiraz ettiki hal<le 

iş mahkemeye gidecektir. Böyle

likle toprak mahsülleri ofiııi ile 

müstahsiller arasında bir ilıtilef 

silsile!li başlamıf olacaktır. 

Fıskat Çulrnrovada yetişen 

hububatın bir huıusiyeti vardır. O 
da buradaki bu~day ve arpa ciu · 
ıin dayenıkıız olmasıdır. Adana 

bu~dayını nihayet biı ııenederı 

fazla tutmak mümkün değildir; b· 
ozulur. Onun için çiftçiler f:kme· 

klık, yemeklik ve tohumluktan 

fazla olan mallarını mutlaka aene· 

şi içinde ııatmalı:, elden çıkar ffill'I 

mecburiyetindedir. 

işte Adanadaki büyük çiftlik 

ııahipleri- kArlı bir kaçakçılıkla 

mallarını bir tarafa !!atmalı: imkiinı 

<>lmadığın ı görürlerse-iıter iııte

me.ı iıılılısal ettikleri lıububutı 

Toprak Mahsülleri Ofiıine ıatac:ak· 
lardır. 

Bu sene alınacak neticenin 

bu ıekilde olması ihtimali çok 
kuvvetlidir. 

Ticaret Vekaleti bu 
noktayı aydınlattı 
Bazı vilayetlerde müıtahsil 

kelimesinin ifade etti~i inanadan 
tereddüde düşüldüğü anlaşılmak· 
tadır. Mustahsilkr<len kasdedilen 
mana aoağıda yeıılı maddelerde 
iıah edildiği şekilde bulunduğu 

Tıcaret Vekaletinden gelen bir 
emirde tebarruı ettirilmiştir . 

1- Arsı.iyi bizzat işleten . 
~- Arazisini bilvasıta kendi 

nam ve hisabına iıleten. 
3 - Arazisini yarıcılıkla ortak· 

cı vaııtasile işllettiren. 

4- Elinde nakit mukttlıili 
ayniyat olen ziraat isçileri. 

5- Yalnız batus veyıt lıar· 
vanla ayniyat mukabili harmancı· 
lık yapanlar. 

6 - Ayniyat mukabili kaı a 
dc~irnıcııcili~i yapıınlar . 

7- Aıaıiııini ayııiyat nıuka · 
bili icara veren kimst>l~r müstahsil 
aıl olunur. 

Müstahsillerin aileleri efradı 
da nıüıtahsil addolunur. 

Halkevimizde 
bir konferans 

Bugün saat 16 da Hıılkevi 

bahçesinde Doktor Muvaffak Ew·2 
sen tarafından bir . konferans ve· 
rilecektir. 

Bahçe kaymakamı 
Bahçe kaymakamı Bay Rem· 

ı.i ÔLbekin Vekaletçe tekaüde 
ııcvkedilıli~i Dahiliye Vekaletinden 
vılayete gelen emirden ög-rcnil· 

nıiştir . 

Yüzme müsabakaları 
Yüııııe teşvik nıü~alıakelaı ı

rıın ikincisi yuı ın yü;r.me huvuwıı· 
da yapılacaktır. Bu lıuıuııtaki ha
urlıklur ikmal edilmiştir. MOsnba
kalara gençlik ve müe11e~e ku· 
lüplerine menıuµ ıporcular J?İre• 
C( klerdir . 

Yakalanan hırsı:! 
Bayrıun Hacılı kö} ünden Sü

leyman oglu Ahmet Karnlııyık 

ııebze pazarında Abrlullelı o~lu 
Ahdullal11ıı paraııırıı ı;eldı~ındaıı 
rakalaıımış ve Adli.\'ey~ tealını 
edilmiştir . 

Eğitmen merkezleri 
BiLe verilen mallııııatu gür~ , 

dördüncü eğitmenler bölge ıneı
keı:i Baklalı köyünden Suluca kö
} üne ve on birinci bülge Olt't keı:i 

de Kaşoba kÖ}Ünderı Kırıklı kö. 
yüne nakledilmişlerdir. 

* 
Suluca köy Eğitmeni Hasarı 

Fedai Fekenin Burhaniye köyü 
eğitmenliğine tayin edilmiştir. 

OFiSE FAZLA 
MEVZDUNDA 

: ................ .-;;.-~: \ 
i SEHIRli 1 l 1 : ı 
ı Kıf için Kllerlne •im· ! i diden h..,zırhk yap. Seb· i 
ı ze, meyve kuruları ve ı 
ı konserveler hazırla. ı 

ı ........................ ı 
Kitap sergisi 

Yurttul.ı.i yılhk neşriyatı lıalka 

tunıtmak gayesiyle buRÜn saat 

18 de şelıriwi.z Halkevind~ bir 

kitup serK"iııi açılacıtkhr. 

Adana-Ankara hava 
postasında değişiklik 

Ankura • Adana arasında pa · 

zar günleri ioleyen hava postası 

kaldırılmıştır. Bundan böyle lıava 

postası haftada altı gün işleye· 

cektir. 

Ticaret Vekaletinin 
yolladığı müfettişler 

Bıze verilen malumata göre , 
Tıcaret Vekftlcti müfettiolerindelı 

Mehmet Ali merke:ıde çalışmak 

üı:ere şehrimiLe gelmiştir . Mch· 
mr.t Aliye Lütfi Bayrak isminde 
bir müfettiş de iltihak eder~ll i~c 

başlamışlardır. 

Bir nıüddctteııberi şelıı imiıde 
bulunan Bay Salahaddin düıı ~a

balı tayyııre ile Ankarrı}'lt lıttı e· 
kel el mittir. 

Veteriner kadrosunda 
Saimbeyli Veterineri Ahmet 

liaılas ile Merkrı V eter irıeri Mclı · 
met Yüceliıı maaolerı Ziraat Ye· 
Uldince otuz brş liraya çıkarıl 

mıştı: . Merke.L stajiyeri Abdullah 
Karclam otut lira aıli maaşlıt aııa· 

leten Merkeı Veterinerli~ine hyin 
edilu1iştir . 

Güreş antrenörü 
Bölgemiı. güreş antrenörü Ne

cıtli Toµbuıla1''ın terfian ınerlı.ac 
alınııcağı lııtber alınmıştır . 

İngilterenin Vaşington 
elçisi değişiyor mu? 

Vaşington : 26 ( a. a . ) -
Sö; lendi~ine göre , İngiltere hü
kumeti Vaşington büyük elçisi 
Lord Halifaksı degiotirecektir. 

BAY RUZ VELT VE HARP 
B

ütün Amerikan vatandaşları gibi Ruzvelt ge· 
liri Üzerinden vergi vermektedir. 

Son matbuat konferanslarından birisinde 

gazetecilerden birisi ona önümüzdeki yıl vue· 
ceği vergiyi hesaplayıp hesaplamadığını sordu. B. 
Ruzvelt şu cevabı verdi: 

- " Hayır! Çünkü daha, bu seneki vergiyi 
he1aplamak için çektiğim sıkıntının tesiri altında· 
yım.,, 

Harp[Beyaz Evin]in gündelik hayatını bir haylı 
sarsmıştır. Vatandaı Ruzvelt de herkes gibi ıeker is· 

lihlakioi tıınzim etmek mecburiyetinde kalmıştır. 
Artık [Beyaz Ev] için eskiden olduğu gibi ıeker 
50 kiloluk çuval halinde satın alınmıyor. 

Sofrada tatlının yerini meyve almaktadır. Yal· 
nıı. resmi 7.İyafetlerde tatlı veriliyor. Diğer zaman
larda eğer yemekte bir salata varsa peynir vesaire 
ıribi _Jeyler yenilmemektedir. 

O tomobil l:istiği tahdidatı karıısıııda Cumhur· 
reisinin postacıları davetiye dağıtmak için artık 

lBeyu Ev]in luka otomobili •İni kullaQloauıaktadır. 

Diker taraftan B. Ruzveltin karısı otomobili çok· 
tenberi garaja kapamıştır. 

[Beyaz Ev]in bütün eski bezleri toplanarak 
yeni şekillerde kullanmak emrini almışlardır. Bu· 
nun üzerine ne kadar eski masa örtüsü varsa ke · 
silerek peçete yapılınıştır. 

Elbasılı Amerika Cumhurreis:nin sarayında her türlü 
tasarrufa büyük bir itina ile riayet edilmektedir. 
Mesela: Öğle üzeri artan yemek akıam şekli biraz 
detiştirilerek tekrar sofraya getirilmektedir. 

B. Ruzvclt Amerikanın harbe girişinden 40nra 
o kadar fazla meşguldur ki, çok sevdiği sinema 
ıeanslarında o gündenberi bir kerre bile hazır bu· 
lunmamıştır. Havuzda banyosunu alırken hile ek· 
seriya daha evvelce bir müzakeresine başlanmış 
bir mesele üzerinde konuşwaK-a devaıu etmektedir. 

[Beyaz Ev[de pasif korunma tetbirlerine de 
büyük bir itina ile riayet olunuyor. Sarayın peu· 
cere ve kapılarını kapatmak için iki bin wetre 
ıiyah bez kullanıluıııtır. 

MAL CELBi 
GOBtlŞMELEB 

Dün Valimiz Akif lyidoğanın 

re:sliğinde ve Ziraat Müdürü , 
Ziraat Odası reiıi , Çiftçi Birliği 

reiıi , Ofis ajanı , Emniyet Mü
dürü, Jandarma Komutanı huzu
rile bir toplantı yapılmıştır . Bu 

toplırntıda Ofise fazla mal celbi 
etraf ın<la göı üşmeleıı yapıh1111 ve 

tedbirler alınmıştır . 

Hatay Zaferi 
Yıl Döııümü 

Antakya : 26 (Türksözü Mu· 
lıabirinden) - Kahraman Ordu· 
wu1.un Hataya ııyakbıtşı~ıııın dör · 
düncü yıldönüwü olan Leş tem· 
uıuLda her yıl olduğu gibi Lu yıl 
J11 kutlanacaktır. 

Bu maksatla dün akşam Cuw· 
buriyet Halk Partisinde yapılan 
bir toplantıda Valimiz Şefik Soy· 
erle Parti müfettişimiz Fahrettin 
Tiridoğlu da hazır bulunmuf ve 
Hatayın bu nıutlu günü için hir 
program hazırlanması karar altına 
alınmıştır. 

Öncede haber verdiğimi:1. iİbi 
bu mutlu günün akşamı şehrimiz· 
deki beş hayır kurumu adına 
vali konağı bahçesinde bir gar
denparti tertip edilwişlir. 

Dağıtma Birlikleri 
(Ba"it:ırnfı Birincide) 

tınlmıştır. Birçok valiliklerde hu 

ay ekmek kartlarının halk da~ıt
ıııa birlikleri tarafından dağıtıla
cağı uınulmakladır. 

Çoğaltılmış olan talimatname 
valiliklere ve onlar eliyle hiiliin 
kaza, mahalle ve köylere kadar 
yollanacaktır. 

Avrupa cephesi 
k tıınandanhğı 

(Bı~r 1 ln.:i sı,.laJı) 

retletiııin telifi çerçcve•i iı,;inde 

warıtıki uir tedbir uiı . Altı f:t)' 

öııce Çörçil ve i{uzvelt iki nıeııı· 

leketirı ukeıi ve ikfotıdi kuvvet
lerini uıiişteıı·L ıa}' rcttı- lıııla lıiı. 

lt'Şlir rnd, suı tlile Liıltşıııiş ıııil

letleri de ııevindirnıişlerdi . Va· 
şin"tunda yıtpılaıı bu ilk koııfe
rarıııta iki devlet adamı, müşterek 
amaca varmak için, genişli~i Bır· 

Jeııniş Milletler taraf ırıdarı t11~11v

vur bile edilmiyen sıkı bir işbir
liğinin çok tesirli bir pliinını tes
bit '!ttiler. Son günlerde iki dev
let adamı , müşterek icraatlarını 

daha ıı1'ı bir birlik dereceıine 
çıkarmak için yeniden buluştular. 
BLlrada, Britanya adalarında Ame· 
rikan asker ve pilotlarının hızla 
artan kıtalar halinde bulunması , 
bu umumi plan gereğince yürü 
melde olduğumuzu gösteren bir 
delildir. 

Amerikan kuvvetlerinin talim 
ve terbiyesi şartlarına dair soru
lan süale, General Lisen Hover, 
Kommandolar baş kumandanının 

şu sözlerini tekrarlamak surt:tile 
c~vap vermiştir : l ' Amerikan 
birliklerinin elde ettikleri netice
lerden daha iyi bir neticeyi hiç 
bir zaman görmedim .• 

Açık teşekklr 
Eşimin rahalaıılığı dolayısile 

ameliyat ve tedavilerini muvaffa 
kiyetle yapan Adana doğum evi 
baştabibi sayın Doktor Bay Sü
leyman Kuntalpa trşekkürlerimin 
g11ıetenizle ilıluğııı ı rica ederim. 

Osmaniye Veteriner S.M. 
A. Kıuaman. 

27 Haziran 1942 

Sağlık konusu 

Doğacak çocuk 

O o~ncak ı.ol'u~un 1.n nıı, o~lan 
mı ıılı:ıca~ıııı anlamak lıtı 

zamanda örıemli bir meliele 
olmuştur. Sadece meraktan do· 
layı de~il .. . Yeni doğan çocuğun 
kundak takımı kız veya o~lun 
olmasına göre değişmiyeceği için 
bu bakımdan da, çocuğun kız 
veya oğlan olmasının far1'ı yok. 
tur. Fakat eski zaman adamlaı ı 
kız çocuğu adam yerine aayma.ı. 
lar ve çocuğun oğlan olmaıınr da· 
ha ziyade isterlerdi. Ondan dola
yı oğlan çocuğa hamile olan ka
dının gebeliginde daha ziyade 
hatırı sayılırdı .. 

Kadınlarla erkekler müsavi 
olduktan, hatta memlekette niifut>• 
artması için kadının erlcekten 
daha ziyade kıymetli olduğu an-
laşıldıktan sonra, doğacak çocu
ğun krz mı oğlan mı olaca~ını 
önceden anlamak önemli bir istir. 

lstatistildere: göre doğarken 
ölen çocukların arasında erkek 
olanlar, kızla re nisbetle } üı.de 
151 dir ... Burıurı <lıt ~ebeni, erkek 
çocuğun başının bir aı daha büyü· 
cek olmasıdır ... Annesinin lıafsa
lası dar olursa, çocuğun erkek 
olduğu anlaşılınca ona göre Ön· 
cedeıı tedt"ıir alınır. 

Eıki Mısrrlılflr da bunu anla. 
mış olacaklar ki, ~·ocuiun lı:ıımı 

oğlanını olduğunu <>nceden anla· 
mak üzere iki torbadan birirıt: 
buğday taneleri, birine de arpa 
taneleri koyarlar, ikiıinin üzerinc

~e ge~c kadını · affedersiniz işe· 
tırlermış. TorbAlardaki tanelerden 
hiç biri filiz vermezH kadmırı 
ge~e olmadı~ına, yalnız arpa fili:ı. 
verırse çocu~un oğlan, yalnız 

bu~day filiz verirse kıı olacağına 
hükmedilirmiş. 

Bu Lamanda insan do~acıık 
çocuğun kıı mı, oğlan mı ola· 
ca~ını ne kader merak etse o 
çirkin usulü tatbik etmeğe razı 
olacak hiç kimse hulunabileceği 
tasavvur edilemez. Bununla bera 
ber oğlan çoculr. anneı.inin arpa)'• 
ku. çocuk annesininde buğdavı 

rıt:den fi lizlendirdiğirıiıı ııelıepleriııi 
araştıran hekimler vardır. Baıı· 

ları bunu lıotuıonların tcıiriııe 
etfr.derler. 

Eski Mısırlılttrııı usulü, pek 
yeni ıamunlarda, baLı laboratuvar· 
l11r da Laşkıt bir şekilde tatbik 
edilir: 

Gebe kadının idrarından orı 

ı:ıeııtinıetr e küp alınaruk heııÜ• 

buluğa er ıncmi~ b!r er kek tavşan 
yavı uııuıııırı kula~ına 'iringa eder
ler. ErlLek yavrunun erkeklik xuJ 
deleri çabuk gelişirse. anncııiniıı 

kıtrnında ulaıı irıııaıı yavruliUnuıı 

kıL ulduKuııa, tıtV$ıtıı }' avru~urıuıı 

erkeklık gt1ddt:leri gcılişmeı,ahine, 
gecikir 11e iıısıın yavr uıııırıuıı o~laıı 

ulrlu~ uıı11 lıüknıeder lr:ı .. 
Yanlış yıızdığ'ıını ıanııctme· 

yini.L : Tavşan yavr uııunun er. 
keklik guddelerini çahuk geliştir· 
en 1'ız çocuktur. 

TORKIYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

Cumartesi - 27.6.1942 
7.30 Program ve memleket ~mat 

7.33 

7.45 
8.00/ 

ayarı 

Müzik : Karışık 
(Pi.) 
Ajana Haberleı i 

Program 

8.15 Müı.ik : Senfonik Parçalar 
(Pi). 

12.30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

13.33 Müzik : Türkçe Pldklar. 
13.45 Ajanı Haberleri. 
14.00/ 
14.30 Müzik : Riyaseticumlıur. 

Bandosu. (Şef : lhıan Kün · 
çer). 

18.00 Progı anı ve Memleket saat 
Ayarı 

18.03 Müzik : Radyo Dans Or· 
kesrası. (Nihad Esengin ida
resinde). 

18.45 Radyo Çocuk Klübü. 
19.30 Memlt:l.-.et Saat Ayarı ve 

Ajans Haberleri 
19.45 Serbest 10 Dakika. 
19.55 Müzik : Fasıl Heyeti 
20.15 Radyo Gazete~i 



'!.7 Haziran ? 94~ 

Sovyatlere göre 

Alman ordusunun 
son durumu 

M 
oskova: 26 l a. a. )- Sov
yet haberler dairesi tarafın . 

dan bir seııelık harp hak
kırıda neşredilen tcbli~in sonu : 

1942 de Alman ordusu harbin 
baı ındaki Alman ordusu de~il 
dir. Seçkin Alman kıtalarının ço
~u Kııılordu tarafından imha e
\lihniştir . Muvazzaf ııubayların 
hir kısmını Sovyct kıtaları öldür
ıtıüşlerdir • Yedek subaylarla er· 
ba~ıarın çoğu öldürülmüş olduğu 
için askerf tahsil görmemiş olan 
erler ara~ında kütle halinde er
baş ve küçük subay tayin edil
ttıektcdir. Alman ordusu bugün 
ieçcn seneki harekat ölçüsünde 
taarruz hareketleri yapacak bir 
duıunıda değildir • Alman ordu
•uııuıı L.a) ıpları buııu açıkça isbat 
cıJcr . 

Bir haı p ) ılı içiııde Almısn 
0ıduıu ölü. }Oralı ve e!Iİr olarak 
10 milyon adam kaybetmiştir . 
Kıtılordunun ka)• ıpları ise gene 
İilü, yaralı ve esir olarak 4,5 nıil
Yonu bulmuştur .Almanların 30,000 
lop kr.ıybetmesiııc mukabil Sov
Yetıeı 22,000 top kıs) udmişler· 
dir 

Almanlar 24,000 den fazla tank 
~.} bclti1'1Ni ha ldt: bi ı 15,000 tank 
ka} betlik • Naıilerin 20.000 den 
fııııa uçe1k kaybetmesine lı.arşı 
l<ıuıordu yalnız. 9,000 uçak !tay· 
bctmiştir. Alman ordusunun yal· 
nıı ölü olarak verdiği kayıp en 
aşa~ı 3,5 milyondur. Bundan baş· 
ka sıkı bir anket neticesinde an· 
laıılmıştır ld, Kııılordudaki sıhhi 
trılr.iJatın mükemmellı~i sayesin
de , yaralı Sovyet askerlerinin 
}Ütdc 70 i tekrar kıtalarıııa ilti
hak etmiştir . Sıhhi teşkilatı bo· 
tı.ık olan Alman ordusvnda bu 
htııbet yüıde 40 ı geçmemiştir . 

Kızıl otdunun alınan faşist 
kıtıtlaıına verdirdiği kayıplar al· 
rııan askerlerini ve Lilhassa al· 
•tıan milletini znf t:rden şiipheleıı· 
trıiye sevkctnıiş ve Hitlere olan 
iiiveni sarsmıştır. Alman askerkı i 
ve alman milleti, ı litleı 'ın harbin 
1 Y4ı de nlınan zaferi ile biteceği· 
rıi süyledi~ini unutmamışlardır. 
lialbuki h:ırp 1941 de bilmedi~i 
l!ıbi zafer de güıünıntıııiıtir. ~u
~\lrı alnı anlar Hitler 'in keıı diler ini 
iildattı~ıııı anlamışlardır. Alman 
trılllcti ve ordusu Hitlerle yaı dcık· 
Çılarıııırı 1941 m.;teşrininde Kızıl 
0rdunuu yokedil<iiğini söyledikleri 
Ilı de pek iyi Jıatırlamaktadır. 
Halbuki K1711 ordu kuvvetini mu
lıaf azaya muvaffak olmuş ve şıırk 
'ef erj bitmemiştir. 

Bu suretle Hitler lıütün dünya 
~Özünde en aşağı sınıftan bir ya· 
1~tıcı olıırak belirmiştir. Almanlar 
411tıdi anlamışlardır ki faşist pro
Pahndası bir yalandan ibarettir. 
Ve Hitıerin hiç bir vadint: hiç bir 
ıtö,.üne inanmamak lazımdır. Al
llıanlar Hitler ve avenesinin ser
~~ıeşti1 siyasetlerini milyonlarca 
ulü vermek suretiyle ödüyorlar. 
Alınan milleti, hezimetin ictina· 
bcdilınez bir hal olduğunu gittikçe 
daha iyi anlamaktadır. Alman or· 
:usunun arkasındaki iç cephenin 
b er tarafında çatlaklar görülmiye 
~lamıştır. 

d Esasen emperyalist Almanya 
•ha, sovyet milletler ini imha ve 
~a tsir etmek ve sovyet yurdunu 
~a~rna ve ilhak etmek için bize 
b aı~ce saldırdığı gün kendi aki· 
tlıni de tayin etmiş bulunuyor· 

du. 

'2-----~~--~~--------~ 
2 
0,45 Müzik : Şarkı v~ Türküler. 

~ ı.oo Konuşma (Ana Eserleri). 
~l.15 Müzik : Dinleyici istekleri. 

1 ·'15 Konuşma (Şiir ve Nesir sa-
2~ ati). 

.OQ Müzik : Radyo Salon Or-
kestrası. ( Violoniııt Necip 
Aşkın) . 

22·30 Memleket Saat Ayarı ve 

~.-ısı Ajans haberleri 

2' 1 ı.so Yarıni\i Pı o gram ve 
Kapanıı 

TORKSOZO 3 Sayfa 

· ,01·.ış HABERLER 
·~·>+++o+++t+o+aOt-0--G-mOt+++-o-++o-++ 
~ o 

j 1 Çamlar teli i 
Sovyet cephesi 

( Başı 1 inci sayfada ) 

ve Almanların elde ettikleri her 
wuvaffakiyet kendilerine çok pa· 
halıya malolmaktadır. 

Harkof çevresinde Alman hü 
cumlarmın daha da şiddetlenmesi 
beklenmektedir. Bu çevred~ faa 
liyet artmış görünüyor. 

Moskova : 26 A.A) - Har · 
kofta uçaklarımız bir günde elli 
bir Alman uçağını tahrip etmiş 
veya hasara uğratmıştır. Bir uçıık 
grupumu.1. orman içinde toplanan 
düşman kollarına hücum etmiştir. 
27 tank, 63 kamyon, 6 s~yyar 
sohrınç tttlırip etıuiştir. 

i 1 an 
Cebelibereket sulh 

hukuk ınahkeınesin
den: 

Sayı : 105 
705 

Davacı t-rziııiıı Mustl\fa 
beyli mahallesinden Karga oğ· 
lu Hacı Osman tarafından 
dava olunan Osmaniyenin say 
hüyüğü köyünden olup Mersin· 
in eşen Türk kCSyünde oturan 
Abdullah oğlu Mehmet Vf! 

arkadaşları aleyhlerine ikame 
eylediği taksim davasının cari 
duruşmasında . 

Müddei aleyhin ikamet 
gahı meçhul olduğundan dave· 
tiyenin ilanen tebliğme karar 

verilmiş olup t ı5ı942 tarihinde 
ilan edildigi halde yine gelme· 
diğin<leıı bu kerre duruşmanın 
gıyabında devamına karar ve· 
rilmiş olup gıyap kararmıııda 

ilanen tebliğine karar verilmiş 
olduğundan cluruşmuya tayin 
edilen 3/71942 tarihiııdt-: Ce!Je
liLereket :sullı lıukuk mahKe· 

İngilterede hizmete ·· , 
çağrılan kadınlar 

Ankara: 26 (Radyo Gazeteel)-
1923 de do~muş olan bütün evli 
ve beldir kadınlar lngilterede 
milli hiımete çağrılmışlardır • Şe· 
hirdelti uçaksavar bataryalarında 
bile şimdi kadınlar çalışma"tadır. 

Çin'le Sovyetler 
arasında gizli 
anlaşma mı? 

Şanghay : 26 (a. a.) - Tarİ· 
kıı Şimpo gazetesi Çankayşek'le 
Çunking'deki Sovyet büyük elçi
si aras•nıla 3o Mayısta gizli bir 
anlaşma yapıldığını öğrenmiştir. 

Bundan başka lo J Jaziranda 
Çunking ~ lariciye nazırlığında 
Çankayşek, Vcıng Çunkvi ve Fer· 
yuslang'la Sovyet büyük elçisi a· 
rasında yapılan bir toplantıda as
keri lıir Çin - Sovyet teknik 
komisyonunun kurulmasına karar 
verilmiştir. Bu komisyonun vazife
si Çin'e Sovyetler Birliği tarafın
dan askeri ve teknik yardım te· 
mini olacaktır. 

i 1 an 
A~ır para cezasından haıine

ye 25 lira borçlu Eltmckçi Meh
ıncdin işbu borcundan dolayı 21 
gün müddt:tle açık arttırmaya 

çıkarılan kara hacılı köyünde Ta
punun T~şriniOJarıi 332 tarih ve 
337 numarada kayıtlı 30 dönüm 
tarlası tarih ilandan itibaren 10 
gün müddetle son arttırmaya çı· 

lcorılmı~tır. Alıcıların İdare heye
tine ve defterdarlığa müracaatları 
ilan olunur. 

••• o O KT OR ••f 
• • f Muvallak Emıen f 
f Ajk•ı lıa~talı<m•~İ clc.ılıililıe ı 
ı Müt•lıouı:sr f 

f Hastalarını hergün sa· ı 
: at 15 ttrn sonra Kızılay cİ· f 
• varında 18 numaralı evde • 

mesin<le hazır bulu11ıııası ilan f kabul eJtlr, 14339 f ................. ulun ur. 

~!~.~@::ııc;e:.ı,;e~ ıwaıe J A Ç l L Dl 
av bomba:uçakları tarafından tah· + 
ribedilen taşıt-sayısı ı 100 e yük- ı İskenderun Soğukoluk Yaylasının Çam· 
selmiştir. Yüksek bir hava şahsi· 1 t } • b •• t •• k f · } · b · • d 
yeli tayyarecilerin bu muharebede • ar o e ı u un on orıy e yenı ır 1 are 
başardıkları işten pek ziyade öve- ı altında açılmıştır. Müdüriyetin gelecek 
rek bahseylemişfir. 

Melbourne, 26 (a.a.)- Gene- müşterilerin esbabı istirahatını temin için 
ral Mac Arthur, general Auchin- ı hiç bir fedekarlıktan kaçınmadığını bir tQI 
tek'e aşa~daki mesajı gönder· 
miştir: . i defa ziyaretten sonra siz de tasdik edecek-

Siz daha harbedıp kurtulabi-
lirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Wel· siniz. 9-15 14248 
lin2ton'u hatırlayınız, + 
Avam Kamarasında +aa+++++M+-O-+++-oa++o--O--Ot++o++o-a-

bazı takrirler 
Ankara: 26 [Radyo Gazete•ll-
Bir işçi mebusu Avam Komar~· 
sında hükumete itimatsıılığını bıl· 
diren bir ta"rir vermiş fakat ka 
!abalık bir mebus kütlesi de lıü 
kümele itimat beyan etmietir . 

HALKEVİ REiSLiGiHDEN : 
27-6-942 Tarihinden iti· 

haren bir hafta müddetle evi· 
mizde kitap sergisi açılacaktır. 
Sergi her gün saat (9 - 12 ye 
ve 15 dem 19 a kadardır. ) 

ZA Yl : - As"trlik lerhiı 
teıldremi kaybettim. Yenisini al· 
acaA"ımdan hükmü olmadı~ını 
ilan ederim. 

Adananın Kızıltahta kö.~ün· 
den Mustafa oğlu Abuı.ar 

Bozdoğan 

Muhasip aranıyor 
Husuıi müesselerde çalışacak 

ehliyetli bir muhaaip arana.11k 
tadır. 

Talipleri idarehaneuıiu wü · 

racaatları, 2- 3 
14292 

H ALKEVİ REİSlİGİNDEN : 
27-6-942 Cumartesi gii· 

nü saat ( 19 ) da evimiz balı· 
çesirıde Doktor Bay Muvaffak 
Emsen tarafından ( Tüberkü
lozu içtimai bünyedeki mühim 
tahribatı ve korunma çareleri) 
mevzulu bir konff'Tans verile· 
cektir. Giriş .serbesttir. 

r~·~·- -~· .... , ~ ........ ~ ... ·~·~· .. ·~· ... ~ ........... ~.-· .. ·~·~· ... · 
! Doktor ; 
! • • 

1 lrf an Kayra ! 
! • • Rlatgea ve Elektrik tedavileri i 
ı mltebaııııı ber tirli ı lektrlk ! 
! tedavileri yapılır : 
• Her gün 8-18 kadar hastalarını kabul eder • ! • 
! J.lumderun Belediye karıııı 35 No. da t 
! 14270 i • • .. _•49-•~ · · ................ ~·~·--· ............................. ~ ............ .. ,,.. .... . ! 

SEYHAN ORMAN ÇEVİRGE MOOORlÜGÜNO[N : 

Orman Emvali Satış ilanı 

Cinsi 

Mikdarı 

Hac mı 
Mı3 0 /3 

Beher metre miklbmı 
Muhammen vahit fiyatı 

Lira Kuruş 

Köknar eşçarı 352 000 3 70 

1 - Seyhan Vilayetinin Kadirli kazasi dahilinde Arpalık 
Devlet ormanından çürük dahil Gayri Mamul 352 metre mi· 
kap miktarında kerestelik Köknar eşçarı satışa çıkarılmıştır. 

2 - Satış 131711942 günü saat 11 de Seyhan Orman Çe
virge Müdürlüğü dair,.sinde arttırma ile yapılacaktı,., 

J - Belıt>r metre mikabmm muhammen fiyatı :i Lira 70 
Kuruştur. 

·ı·····~::~::::~~=.~::-···i ı-·-·-eovoı·r iRSAr·-·-ı 
• SEYHAl\J PARKINDA Satılık arsa ! 

4 - Şartname ve mukavelename projel~ri Seyhan Orman 
Çevirge Müdürlükünden, Ankara 01'man Umum Müdürlüğün-

de, Kadirli Orman Bölge Şefliğinden alınır. 
5 Muvakkat teminat 97 Lira 65 Kuru~tur 
6 - Satış umumidir. 

Adana Hayvan pazarı İl· i 
tisttlinde Divarlı bahçe nam i 

i ınehal<le müteaddit parçalarda i 

7 - Orman 2716 942 gününden itibaron un Leş gün müd
detle satışa çıkarılmıştır. 

1 
i 15.ooo metro 01ürobLai arsa i e Yüksek okuyucu Hikmet Karagözlü i müsait fiyatla toptan satılıktır. i 

•. ve ınükemınel ince saz heyeti meşhur Ma·e i Talib olanlar Bağdat Otelinde i 

8 - Orman bir sene müclJetle vt:rilecek ve bedeli dört 
taksitte ödenecektir. 

9 - Taliplerin Ticaret Odası vesikalariyle birlikte belli 
edilen gün ve saatte ihale komisyonuna müracaatları (Bu ve
sika köylülerden istenmez). · 

1 i 1 Nomuraya müı acaalları. t 1 car duo Marland varyetesi memleketimi- ! 1_ 3 14293 ! 
e zin en çok sevilen komedi san'atkarı Meh-e '-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·~ 

10 - Bilumum Mesarif müşteriye aittir. 
27-1-5-10 14294 

• met Ali ve arkadaşı Hakkı Ruşen idaresin-1 -.:;;,,,:_::.;S:..=...:..::::...:..:::.-=-~__;:__:.._ __ D ___ f ___ d ___ } d 

1 de Modern Kukla tiyatrosu her akşam yenie eyhan e ter ar IğlD an : 1 komedi operet ve piyesler yakında : 1 
1 Büyük sünnet düğünü 1 
• Ayrıca Malatyalı meıhur kalender, Antepli Ha· I 
: ~an Hüıeyin ve arkcıda,larından mürekkep Anadolu. 
e saz heyeti 26-26 e 
••••••••••••••••••••••••••• -

iNHİSARlAR ADANA BAŞM000Rl060NDEN : 
Çay taklidi nebatlar hakkında ilan 

Çay, kahve kanununun muvakkat Birinci maddesi mucibince 
istenilen beyannamel~r hakiki çaylara ait oldu~u cihetle ellerin· 
de takiit çay bulunanlar haklarında kaçakçılık takibatı yapıl· 
masına mahal kalın mak ve badema bu gibi nebatların çay 
gibi işlenmesinin önüne geçilmek için miktarlarının birer beyan· 
name ile 30/6/ 942 akşamına kadar idaremize bildirilmesi (daha 
evvel beyanname vermiş olanların tekrar beyanname vermele· 
rine lüzum yoktur.) Ve bundan sonra bildirilen miktarlardan 
fazla çıkan taklit çaylar için alakalılar lıttkkında kaçakçılık laki· 
batı yapılaca~ı ilin olunur. 1- 3 14294 

Miktarı Vergi Kaydına 

Mahallesi Mevkii Cinsi Ada Par. Mı.2 göre Kıymeti 

Hoca vezir Hamam kurbu Ev 377 24 99 750,00 

Döşeme Zeytun Oğ, Soka • 363 9 
• lcadiye Saraka 329 77 

Çınarlı Şaban iye Ev 395 7 
Döşeme Tevfik bey ıokağı • 329 43 
Kayalı baQ- Hacı bey çıkmazı Baraka 239 18 
Kurtuluş Yeni ista<>yon Araa 544 7 

" .. " 541 1 
Çınaı lı Şabaniye ,, 400 5 

• il " 400 4 
.. • " 391 75 
• " " 397 13 
> > > 397 15 

342 750,00 
79 300,00 
70 100,00 

115 400,00 
88 450,00 

140 42,00 
6.S 19,50 

.575 287,50 
281,5 141,25 
215 107.~0 
35 26,25 
86 64,50 

.. > > 393 9 4.55 364,00 
Kuru köprü Mermerli Dükkan 282 30 
Ulucami Eski Kuyumcular • 146 25 3o 300,00 

3 600,00 

Hazine 
Hisı;esi 

Tema mı 

• 
" 
• 

57/115 
Tcmamı 

" 

• 
• 
" 

,, 

Yukarıda cvaafı yazılı 16 parça gayri menkulün mülkiyetleri açık artırma ve peşin para ile satışa 
çıkarılmış olup kat'i ihaleleri 6 -7-9 t2 tarihine müsadif Pazartesi günü saat onda Defterdarlıkta müte
şt:kkil komisyonda icra kılınacaktır. fzahat almak isteyenlerin her gün Milli Emlak servisine müracaat
ları ve taliplerin de % 7,5 teminat mııkbuı.lariyle birlikte ıncıkur gün ve .saatte komisyonda hazır bu· 
lunmaları ilin olunur. 23-27- 30-4 t-12~2 
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Sayfa 4 TORKSôZO 

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

BORSA • • • • • • • • • • 
• 

•• •• •• 
TURKS ZU 

--;-- - .---~. ,.- - -. --~ - - _ .. ~ - . -

Gazete ve Matbaası 

1 • 1 
PAMUK - HUBUBAT 

26 - 5 • 1941 

ILO FIATJ 
CiNSi n az ı En çok 1 

S. K. S . 
-...--,~- --~ 1 _ K~a-~ı- 00,00 ' 00 ,00 

~levland Ç. 1-o~.oo _ 
Klcvlnnd l 00,0(• 00,00 
Klevlaııj il -00:00- 00,00 

: : M:-Parlaiı OOM. OÖ.oO 
P. Temizi oö:oo - 00,00 
Kapıınah - -- - -

! OKUYUCUlARINA OONYAHIH HER TARA- İ 
-y:-çiğfdi 00,0Ö 
K. Çig-idi~ -ıl.oo-
sITTiam -ı - o ,00 
Bu~~JRy yerli ·oô.o- o,oo-

Arpa 0,00 - 0,UO 

Gazetesi NOH[VERİR. TORKSOZONü TAKİP EDiNİZ. 
Yuıar - -- - o.oo ·o.oo-
- -:=-ı 

Sr.rhr.M DöviL Kurları 
DOLAR • • • • Alış 

Satış 
129.20 
132.20 1 : Kitap, mecmua, çek, bilet, afiş, 1 

•
: plAn, barıta, bilumum matbaa TürksÖzÜ .ı 

işlerini Tlrklyede mevcut mat-

STERLiN 
lihalcit bedelleri ( mal b•· 776 
dPli ) primli sulıt 

_: Türkiyedırn!gönJerile:n nav · 749 

: baaıara rekabet eder derecede M ib 1 
: tall ve ıtlratıe elden çıkarır. a aas l : 

luıı Lr.Jell i! rİ 
lhruç t:diltırı mul LeJ,.fleı i 7'.>8 
olurok 9 .. 1 ... ı oo~ııı .. .ın aı., 

~uru 

• • • • 
YcııJun v.. ~eyyalıloro llt! • 778 
suiru lçi•ı g .. ı .. n: Jovlzlerln 
alı, ~ııru 

! ürksözü Cilt Kısmı ! 
f>ı lrn~iz scıtı, ( T ulı s ıl mo~· !!>74 
rutluı ı \'e>uirw ) 

Pr lm\iı ul•ı Kuııı 570 

• • • • : SAGLAM: TEMİZ, ZARif CİLT İŞLERİNİZİ ANCAK TORKSôZO : Um\Jnıi Nrşriyat Müdürü: 

: MOCELLİTHANESİNDE YAPTIRABiliRSİNİZ : MACIT GÜÇLÜ • • 
B asıl<lığ·ı Yer: Tıirkaözti Mtb • • ......................... ••••• . ••••• -------- ---------- --------------------

""v ~'<!'" j 
• 

T. iş Bankası 
Klçflk tasarruf hesapları 

1942 ikramiye plinı 
KFŞ}DELER : 2 Şubat, 4 Mayıı, 3 Ağuıtoı. 

2 lkincite,rin tarihlerinde yapılır 

194! ikramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 .. 1000 3,Qi)) .. 
2 750 - 1,500 

" .. .. 
3 it 500 .. - 1,500 .. 

10 .. 250 it - 2,500 .. 
40 

" 
100 .. = 4,000 .. 

50 . , 50 .. - 2,500 .. 
200 25 •• 5,000 .. 
200 .. ] (. .. 2,000 .. 

Türkiye ı, Bankaema para yahrmakla yalm:ı 
para blrlktlrmı, ve faiz almı, olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de denemlf olur•unuz 

TORKIY( CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : t888 

SermayHi: !.00.000.000 Türk Lira•ı 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticart lıer nevi baıılca muaın~leleı 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiy~ vr.riyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf he~aplar.na en 
u 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilcc~k km'a ile 

a:ıa~ıdnki plana göır: ikramiye da~ıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Uralık 4000 Lira 
4 • 600 • 2000 
4 

" 250 
" 

1000 
40 

" 100 .. '4000 " 
100 

" 
50 .. 5000 ti 

120 .. 40 .. 4800 .. 
160 .. 20 .. 3200 .. 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir S!ne içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikraıniye çıktığı takdird~ yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul, l 1 Birincikanun, 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde ı;:'<il~cektir. 

1 

/~ 

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

:........ ••••••••••••••••• 

VROZIN 
BtltCln atrııarıa panzehiridir 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BiR TEK KAŞE 

NEVROZiN 
fo muonrıid BAŞ ve DIŞ ağ'ı ılıt· 
rın ı ııüratle iıaleye kMidir. Ro
natiıma ev('aı, ııinir mafıal ve 
ıdelc ı stırapları NEVROZIN'le 

teda\i ~rlilir, Müeıııir ilaç : 

N F. V R O Z l N' dir. 

icabında günde 3 kafe alınabilir 

27 Haziren l 942 

ilU::ö::~:K::iıi::.::a:::D:::za:X~~:;K:X:;a;:i&~:zı:: .. , 

! NEZLE :ı 
M Kırıklık,Baş, A} 
~ Diş ve adele :ı 

1 

: ağrıları :ı 
N En seri ve en bli şe· 1t: 
" kilde yalnız kaşe ft

1 

n GRIPIN: 
n ' U ile geçer ~' 
" favaların serinlediği bu R 
N günlerde alacağınız ilk ff 1 

l 

u " M tedbir evinizde birkaç GRıP.N bulundurıaak ol.malıdır. ~ 

N Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri " 
~ yormadan ıstırapları dindirir. ~ 
it Ltırnınıındu ~·üntlt! 3 a<let alınır. Taklitlerinden s:ı.lıcının11. n 
~ h« yerde pullu k"tularmı ısrarla isteyiniz. ~ 
•::2C~==:=:::::::z:::::zs:~j 
--- --·-~ ----·----

____ _., 
"z::~===z:::~#V####UX:Z:2DI=~ 

: D O '~ T O R ~ 
M M 

~Muza/ fer Lokmani 
" ~ ~ Hergtln hastalarinı muayeneba- ~ 

" nesinde kabul eder. ~ 
M:x:::x~::::::a:cz::::ırx::::~•~ 

VilAYET DAiMi ENCOMEtHNDEN: 
O smaniye, Memleket hastanesinin l 942 yılı erzak ihtiya:1 

-a-çı-k-eksiltmeye konulmak suretile '2;7/942 per~embe günU 
saat 10 <la vilayet Jaim'i ~ncümeninde ihalt> edilece~inde11 

isteklilf'r iıı müracaat dmele.ri ll~n olunur. 14266 

16-20 - 24- 28 


