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TiCARET VEKiLiMiZ BEHÇET uz ·ADANADA 
Vekil, Milli Şefin, Başvekilin Adana! 
çifçisine selim ve sevgisini getirdi 

Partide yapılan toplantı ! 
BEHÇET UZ BUGÜN TAR~~~~E~siNE GiDECEK VE AKŞAM j 
ŞEHRiMiZE GELEREK TAYYARE İLE ANKARA YA DÖNECEK 

------·------
Adananın iaşesi ve pamuk J~atı 

TiCARET VEKİLİ 
ADANA'DA 

Vedad Güçlü 
Bir gece evvd Ankara radyo· 

su nda Türk çiftçiaine hitap eden 
Ticaret Vekilimizi dün aramızda 

bulduk, 
Yeni Vekil seyahatında da, 

icraatında olduğu gibi, tayyare 
hızını lüzumlu görmüş. 

Behçet Uz'un Parti binasında 
Adana çıftçileri ile yaptığı görüş· 
me, iaşe maddelerinin Jiatı ve lev · 
zii hususlarında hükumetin takip 
ctmete başladıA-ı yeni usulüıı tat· 
miıı edici mahiyetinden doğma, 
hakiki bir neşe ve istikbale karşı 
:ıarsılmaı bir itirnad havası içinde 
a-eçtı. 

Vekil iaşe maddeleri ve bil · 
hassa hububat hakkında hükume· 
tin Düşüncelerini samimi bir ifade 
ile açıkça izah etti. • 

Mümkün olduj'u kadar faıla 

istıhsal ederek memleketi besle· 
mck ve mahsulu makul derecede 
karlı bir fiatla salın alarak müs· 
tahsili refaha kavuşturmak. 

Hububat hakkındaki yeni ka· 
rarnamenin Adana çiftçileri tara· 
fından nasıl karşılandığını anlamak 
isleyen Ticaret Vekili toplu bulu
nanlara fikirlerini sorduğu zaman 
herkes bir ağızdan cevap verdi: 
Çok memnunuz. 

Bence, ne sevincinin, nede 
derdinin izharında hiç bir zaman 
gürültülü tezahürattan hoşlanmayan 
Adana çiftçisi memnuniyetini ka
fi derecede ifade edememiştir. 

Bütün memleket ölçüsündeki 
bu davanın uzıın zamandanberi 
devam eden aksak ve pürüzlü ta
raflarını enerjik bir hamle ile or
tadan kaldıran hükümet kararı

nın memlekette hakiki bir bayram 
havası yarattığını bilhassa kaydet· 
meden geçemiyeceğim. 

Bu tetbir ; çiftçilerimizi, şim
diye kadar görülmemit bir hızla, 
daha fazla istihsal etmek için ça· 
hşmata teşvik etmişitr. 

Senelerdenberi bazan tabiatın , 
hazan fiyatları tayin eden karma
karışık iktisadi muadelelerin aman• 
aız tesirlerine karşı her türlü si
lüı ve himayeden mahrum bir 

halde mukavemete çalışan Çuku· 
rova çiftçisi bir taraf tan ilerliyen 
sulama kanallarımn, diğer taraftan 
hükumetin koruyucu desteğinin 

Ticaret Vekilimi• Behçet Uz 
Ticaret Ve~ilimiı seyın Dok

tor B~hçet Uı dün sabah huıuat 

lı ır tayyare ile saat 9 da şehri 
nıize admiıler ve hava meyda 
nında Valimiz Akif Eyidoğan , 

1 
Mf'buslarımıı, Parti Başkanı Mus 
tofa Rifat Gülek ve çiftçiler 
tarafından hararetle karşılannııt · 

!ardır . Ticaret Vekilimize lçct 
Mebusu Turhan Cemal Betiker , 
Bilecik Meb'uıu Kasım Gülek, late 
Müstefarı Şükrü Sökmen Süer , • 
VeUlet ~al~mimahsus Müd. Fazıl 

Toprak Mahsulleri Ofisi Umum i 
M. Ahsen ve alım müdürü Nuri Orak 
rdakat etmekte idiler. 1 

B. Behçet Uı hava meyda· ! 
nından doğruca VılAyete gelmit
ler, burada iaıe teşkilAt ve ça
lıtmasını gözden geçirmitlerdir . 
Alikadarlardın etraflıca izahat 
alan Ticaret Vekilimiz müteaki· 
ben Komutanlığı ve Belediyeyi 
ıiyaret etmiıler ve s8dt 10,20 
de Parti Vilayet salonunda Adana 
çiftçılerile çok samimi l,,ir konuş 
madı bulunmutlardır. 

merı bütün büyük ı.;iftçilcrimiı. 

iştirAk etmiılerdir . 
Sayın Behçet Uı • h61c6meti. 

miziıı çiftçi lehinde vt rmİf ot. 
du~u kar ardan bahsederek , Çu· 
kurova çiftçiıiı den öııümüı.delli 
yıl için büyOk lıarn lılı.lar ve çok 
mahsul göılenildi~ini bildirmiılcr 
ve Milli ş,.fimiı ltmd luöııü ile 
Başvr-k ılimiz Sa ı 11~o~lıınun Ada· 
nalılıırıt vuıladık laaı ı ır.vgi Vl' ~~

laml"rı tebli~ lıuyurmuflaıdır . 
Doldur 8elıç~t Uı. , hububat 

hakkındaki son karar üz.erine çift· 
çilcrimizin ne dütünıiiiklrriııi sor· 
muıtar ve ÇJflçilr.rilni& ittıfalrl• : 

- " Çok memnun lıaldık 1 
Çok müt~şı-Hiı iı ~ demit'erdir . 

Pa rti ulunuııda bir ııaattan 

fazla aüreo lıoııutmalarda • ç iftçi
miı.in Ofise aataca2ı mallar , A· 
dananın ve mülhakatının iaıe du · 
rumu, çiftçilerin iıtekleri mevıuu 

üzerinde önemle durulmuıtur. 

Ticaret Vekilımiı. konuşmalar 
aruında bilha11a fu noktaya İfa · 

ret etmitlerdir : 

- < Hububat işini tamamla· 
dıktan sonra derhal pamuk me· 
seleniıi ele alacağıı. ,. 

Ticaret Vekilimiz bu ıöı.lerile 
tıpkı hububat gibi pamuk fiyat
larında da mfiıtahıilin yüzünün 
güldüıülect~ini ima etmitlerdir . 

Sayın Behçet Uı ve rcfaka· 
tindekiler bu toplantıdan ıonra 

Milli Mensucat fabrikaaını ve has· 
tanesini gczmit~er vt- ötle yeme· 
tini Parti Vilayet idare Heyeti 
Reisi Bay Mustafa Rifat Gülek'in 
bağında yemişl erdir . Bu civarda 
bulunan büyük ıu tesisatını ve 
Seyhan barajını tr:tkik e<ten Ve· 
kilimiı ö~lc:dcn sonra da temes 
!arına devam etmitler ve Ziraat 
Velciletine ait Kartıyakadaki te· 
sisatı teftif dtikten sonra Mez.· 

IG•.rlıit 3 tlDcü aayfadat 

Bu toplantıya başto Valimiz 
Akif Eyidoğan olmak üzere, ala· 
kalı daire tefleri, Mehuslarımııdan 
Turhan Cemal Beriker , lbrahim 
Dıblan , Damar Arıkoğlu ve he-
~~~~--~--~---~~-~-~~~~~~----

Berlin ve Kuybişef 
Elçiliklerimiz seçildi 
Ankara : 18 (Türksözü Muhabirinden)- Erzincan mebusu B. Saffet 

Arılcan'ın Berlin Büyüle Elçiliğine, Hariciye Vekaleti Umumi KAtip Mu· 
avini birinci sınıf Büyük Elçi B. Cevat Açıkalın'ın da Kuybişef Büyük 
Elçiliğine tayinleri Cumhurreisimi1in yüksek tasdikine iktiran etmiştir. 

sayesinde emelinin karşılığını ala· 
caiını , müsteJlak bulunduğu re 
faha kavuşacağını şuurlu bir şekilde 
anlamış bulunuyor. Onu fazla ça· 
lışmata teşvik için her halde bun
dan daha yerinde bir tedbir ola· 
nıazdı . ı 

Saracoğlu hükümetinin mem ı 
leketin en esaslı bir meselesi oları 
çiftçinin terfihi yolunda attığı bu ı 
ilk adımın pek tabii olarak diktr 
toprak mahsullerine ve bilhassa j 

CO•r ... ı acı u7f&dal 

Bir ln,iliz bomba uçafl UfUf halinde 

-----------· ----------
ı ........................ .. 

ı · Acı Haber 
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~FRIKADQ 

Müttefiklerin 
Bir taaruzu 
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Çanakkale Sulannda Manevra 
Yapan Atılay Denizaltımız Suya 

Daldı; Bir Daha Çıkamadı 
Durum İngilizler 

ı ........................ : 

lehine Clenebilir 
Ankara: 18 (Radyo Bazeteal)
Bugün gelen haberle ı e 1ıöre, Mı· 

ıunla müttcf ık kuvvetler komutanı 
0hinlenk cephenin •imal kısmında 
sahile yakın bl r noktada kuvvc-tli 
bir tank birliği ile büyük bir ta . 
arı uza g('çmit ve Mıhver cephe· 
sini bu noktadan çökertmiştir . 
Mıhver kaynaklan da bu taarruıu 
kabul ed iyor. Bu taarruıda müt
tefıkler 16 kilometre ilerledikten 
sonra Romel kuvvetlerin in yap
tığı mukabil bir taarruzla bir kı· 
sım aruiyi aeri bırakmak mec· 
buriyetiode ltalmıttır . Muharebe· 
ler devam etmektedir . 

ı Anlıara : 18 (Ttt.rlı•6z.i Muhabirinden) - Bar· ı 
ı uekctletimiz. 6agü(I bir teblii nerretmiftir. Bu tebliie S 
ı g6ıe "Atılay,, adlı deniz.altımız. 14 T~mmuz.da Ça· ı f nalılıole aulalarında maneura yapmakta iken denize i 
ı dalmrı o~ bir daha yulıarı çılıamamııtır. Şimdi deniz· ı 
ı altımız. 80 metre derinliğinde balunmalıtadır. Hlilıa· ı 
ı metimiz. bu deniz.alh g•mimiz.in rehit olan kahraman ı J mılrı-tte!batına ait /ideyi ayrıca neıredecektir. Bu ha· ı 
ı ber memlekette büyük teeHür uyandırmııtır. i 
.................................................... 

Sovyet cephesi 

Sovyetler 
ikinci bir 
cepheyi 

bekliyor! 
Çoll tlddetll 
malları beler 

Ankara: 18 (R•dyo Oazete•I) -
Ruı cephesinden alınan haber· 
lere göre, Alman taarruzu yeni 
felitmeler göstermektedir . Müt· 
tefik kaynaklara göre , muhare
beler ekin dolu tarlalarda cere· 
yan etmektedir. Londra radyosu, 
Ruıların terke mecbur kaldıkları 
bu zengin ekin tarlalarını elden 
geldiği kadar tahribe çalıftıkla· 
rını bildirmektedir . 

Pravda gazetesi yazdı~• bir 
rrıakale<ic-, Kııılorduyu batka bir 
kuvvetin }-'ardımına katlar muka
vemet etmı-ğe davet etmektedir . 
Lorıd radald KomOniıt partili iıte 
ikinci cephe iıteyt.n bir beyan -
name nefretntiftir. 

Moslı.ova : 18 ( a . a. )- Sov· 
yet tebliQ-i : 

Kıtalarımıı dün aece Voro· 
rı<'j çevreıindc düşmanla muha· 
rebc etmittir . Cc-phenin di~er 

ıo.rlal a llaol •1fa4&l 

f Gerlal 1 tlilel u.:;tad&l 

Piyasamıza bol 
eşya çıkarılacak 
Kösele, Manifatura, kalay 

derhal tevzi edilecek 
Mersin ve lskenderundaki eşyalar 

Bütün Seyhan vilayeti halkı 1 limi7. Mers'n ve lskenderunda~i 
hükümetin hububat hakkında ver· manifatura, kösele, kalay ıibi 
dij'İ son karardan fevkalede sevin bugün çok muhtaç oldu2umur. 
ç duydutunu halk partisinde ya · ~ıyanında süratlc dağıtımını te-
pılan toplantı esnasında vekile mİn edecek tedbirler almayı dil-
iıhar etmitlerdir. Dencbilirki 
bu karar bütün memlektte son fflnmektedır. Bu saydıR'ımız efY• 
sen içerisindeki muhtelif sebeple· silratle dağıtıldığı takdirde plya· 
rin doğurduQ'u buhranlı vaziyet sada büyük bir gcnifleme olacag ı 
içinde sıcak muhitimiz.de serin ve ve bu suretle bu.ı madde fiyat· 
tatlı bir hava yaratmıştır. Vekilin !arının düteceği de umulmaktadır. 
dün gece radyoda yaptığı konut Ticaret ofısi cmrınde 400.000 
manın ıamimiyeti hububattan bat· kilo kalay mersin idhalat birliti 
ka diger maddeler hususundaki emrinde 8.000.000 lira kıymetin· 
sıkıntının dtt ortadan kalkacağını de köıele bulundu~u ve bunun 
kuvvetli bir İfaret telekki edil- hemen dağıtılacatı ayrıca mem-
mittir . Ô~renditimize göre v~ki nuniyeti ınuc !b olmuştur. 

SERBEST PiRiNÇ 
SATIŞI BAŞLADI 
PiRiNÇ SATIŞININ SERBEST OLDUCUNU VE ŞEHRlMllE Dl

CER VILA YETLERDEN PiRiNÇ GEL'DICINI EVVELCE YAZMIŞ 
TlK. DÜNDEN iTiBAREN ŞEHRiN MUHTELlF SEMTLERiNDE Pi 
RiNÇ KARNESiZ VE KiLOSU 25 KURUŞTAN SA 1'1LMA YA BAŞ· 

Lı\ NMIŞTIR. 



ayfa 2 

Ankara'dan Adana'ya 

Tü-rkiye'de 
Neb ti Yağ 

BU DA VA ÜZERİNDE DÜŞÜNCELER 

N
ebati yağlar memleketimizin 
milhiw tabii servetlerinden bir 
şubeyi teşkil ediyor. Zeytin 

tanelerinden zeytin yağt çakarıl · 
dığı gibi pamuk çekirdeğinden 
pamuk yağı, yahut çiğit yağı, su· 
samdan susaw yağı, ıty çiçeğin · 

den (güne bakan) turnosal yağı, 

hindiı1tau cevizinden vejetalin çı· 
karılır. Bu muhtelif nebati yağ 
lardıuı yahaız vejetaliniu ilk mad · 
desi olan Hindiııbm cevizi wüstes 
ua olarak diğerlerinin lıepiııi weıu 
leketimizde yetişir ve yalnız zey · 
rek yağı (bezir yatı) müstesna 
olarak sanayide, yani boyactlılda 
kullanıldığı halde diğer nebati 
yağlar gıda maddesidir; Zeytin 
yağı gibi hepisi yemelderd kul 
lan ılır. 

Onun için memleketimizde 
gıda maddesi o)arak yağ konusu 
ile meşgul olurken uıutlaka ne · 
bati yağları dikkate almak zaru · 
rt:ti vardır. 

Memleketimizde hayvan su~Ün · 
den çıkarılaıı sade yağlar umumi 
gtda ihtiyacma kafi gelmediği için 
pamuk yağı, susam yağı, zeytin 
yagı, turnosol yağı denilen nebati 
yağlarla mahlut olarak kullanıl · 
ması ötedenberi itiyat haline gel · 
miştir. Kanunlarımız, terkibi sıh · 
hat vekaletince belli olmak şar
tiyle mahlut yağ imalini men et· 
wiyor İse de bu türlü yağların 

imalini kontrol etmek mümkün 
olmadığı için suiistimallerin önüne 
geçmek çak güçtür. Onun için 
hükumetçe tek tip yak yapmak 
tecrübes!ne girişelwiştir. 

Bu itibarla bütün memleket 
ihtiyacma karşı gelecek surette 
tek tip yağ yakmağa çalışmaktan 
ise, mevcut nebati yağ fabrikala · 
rınt devlet kontrolü altına almak 
ve fiatları narka tabi tutarak res 
mi müesseselerin ihtiyacından faz· 
ıa olan bu cins yağ istihsalatının 
dahilde satısını serbest bırakmak 
daha doğru bir yoldur. 

Bu fikri bize telkin eden şey, 
bu sene nebati yağ fabrikalarının 
istibsalatına hükiimetçe el konul· 
wası ve sabcıların ellerinde olan 
yatların beyannameye tabi tutul · 
wası üzerine kilosu fAbrikalarda 
70 kuruşa olan pamuk yatlarının 
kara piyasada 180 kuruşa kadar 
ıablmata başlamış olmasıdır. Hü 
ldimetin tetkikatı, ayni neticeyi 
\'ermiş olmalıdır ki, son bir ka · 
rar ile nebati yağların satışı ser· 

, best. bırakılmıştır. 
Adanada ( Gilodo ) fabrikası 

isminde bir nebati yağ fabrikası 
vardır. Bundan başka Mersinde 
biri Turyağ, diğeri içbak, lzmirde 
Turan, İskenderunda Keptis isim· 
lerinde nebati yağ fabrikaları bu· 
lunmaktadtr. Yani Bekır köyün· 
deki fabrika ile beraber memle· 
ketimizdeki nebati yağ fabrikaları 
altı müessesedir. 

Adanada bulunmaktan istifade 
ederek (Gilodo) fabrikasını ııez · 
dim. Bu fabrika en çok pamuk 
yağı istihsal etmektedir. Normal 
zamanlarda fabrika, senenin onbir 
aymda işler. Günde dört ton yağ 
çıkanı. Demek oluyor ki, bu fab· 
rika yalnız basına senede bir mil· 
yon kilo kadar pamuk yatı çıka· 
rabilmektedir ki, diğer nebati yat 
fabrikalarının iıtibsalleri de gözü· 
nüne ııetirilirse wenılels.etin gıda 
ihtiyacı bakımmdan ihmal edile· 
miyececek bir yakuu teşkil etti· 
tini gösterir. 

(Gilodo) fabrikasında bana mü 
ossese için amele hulmakta zor· 
luk çekildi~inden bahsedildi. Sc: · 
bebi amelenin kendilerini doyu· 
racak ııurette ekwek v.: yewek 

Yazarı 

ASIM US 

araması, fabrikanın de ,karne ile 
muayyen olan wikdardau başka 

ekmek verwe&e imkin bulama.· 
ması iwiş. 

(Giledo) fabrikasında •wele 
gündelikleri 150 deıı 350 ye kıt· 
dardır. Bununla benıber amele 
yine fabrikada çalışmaktan ise ba· 
malhk etmek, yahut istasyonda 
vagon yüklemek gibi işleri tercih 
etmekta imiş. Zira amele bura· 
larda gündelikle değil, balya ba · 
şına işige gör~ para alıyor, bu 
suretle gündeliti beş liraya kadar 
çıkıyormuş • Yalnız amele 
devamh olmayan bu tilrlü işler· 
den boşta kaldığı zamanlarda fab· 
rikalara müracaat ediyorlarmış. 

Adanada Nuh Naciye ait olan 
milli mensucat fabrikast yemeksiz 
amele bulunamıyacatını anlayınca 
işçilerine pirinç ve nohut ile pi· 
şirilmiş ekmeksiz yemek vermeğe 
başlamıştır. 

Adana eskiden 60 bin nüfuslu 
bir şehir iken hariçten gelen mu· 
hacirler iJe şehrin nüfusu 82 bine 
kadar yükselmiştir. Ve fakir içşi 
tabak.aya mensup halk artmıştır. 

Sınai müesseseleri 
ruhsatnameleri 
Teşviki sanayi kanunu l ha· 

ziran 1942 tarihinden itibaren 
yürürlükten, kalkmış oldo~undan 
bu kanundan faydalanan smai 
müesseselerin muafiyetipe sona 
ermiş bulunmaktarlır. 

Maliye, Vekilliği bu hu.susta 
ilgililere verdiği bir emirle muafi
yetten istifade eden, sınai mües-
seselerin ruhsat tezkereleri harç· 
!arı muaf olmıyan müesseseler 
gibi tahakkuk ettirilecek fevkale
de zamla birlikte alınacağını bil· ! 
dirmiştir. Yalnız muaflık taüvim 
yılından başladığından 1 hazirana 
kadar geçen beş aylık müddet 
içindeki işler muaflıktan istifade 
etfitilecee ve tahakkuk yalnız 7 
aı- için yapılaçalctır. 

TORKSOZO 19 T< n.n tız 1942 

T oprok ko usu 

f 1 Meyvalarda 
yaz budaması Çok çocuklu 

ailelere kolaylık 
• 

Çok çocuklu ailelere ve mi· 
rasçılarına bir kolaylık olmak üı · 
ere 30 liraya kadar olan tediye· 
ler için Mal sandıklarınca veraset 
ilamı aranmıyacoktır. Buna karşı 

para alacaklar muhtarlık işlerin· 

den ve köy ihtiyar heyetlerinden 
usulüne göre alacakları veıikayı 

ibraz edeceklerdir. 

· Talebelerimizin 
yetiştirdiği hububat 

Ziı sat mektebi ıu azisinden alı· 

naıı yeni mahsul hububat depo 
edilmiı bulunuyor . Bu yıl alınan 

hububat miktarı dört tonu bul 
maktadır . 

Okul inşaatı 
Haber aldığımıza göre , şeh· 

rimiz Ziraat okulunda bu serıe 

tadilat yapılacaktır . Bu meyanda 
bir ziraat sanatları imalathanesi 
yapılmaktadır. Bunun inıaatı ise 
bitmek üzeredir . Buı ada meyve· 
!erden l.onıerveler ve marmalat· 
lar yapılacaUır. 

Mersin limanındaki 
kahveler 

Mersinde Ticaret ofisine ait 
kahvelerin inhisıtr idaresine devri 
kararlaştırılmıştır. Kahvelerin , dev· 
ri için Mersine bir heyet gidecek· 
tir . 

Zirai mücadele 
Haber aldığımıza göre Cey

han pamuklarına ariz olan yeşil 

kurtla mücadele esaslı bir şekilde 
devam etmektedir. 

Tarsuııta da mücadele yapil· ı 
ması hususunda şehrimi1den 20 ı 
ton arsenik kalsyum gönderilmiş· J 

tir· 
Karaman merkezinde de bu 

zehirden' istendiğfoden Karamana 
da bir ton gönderilmi~tir· 

Dişçilere kauçuk 
Dişçilere verilecek diş kauçuk· 

lan için bir protokol haurlanmış· 
tır. ihtiyacı olan cliıçiler, bu pro
tokolü imıalıyacaklardır. 

Ziraat okulu 
bağları mahsulü 
Şehrinıiz Ziraat okulu ba~

larından geçen seneye nisbetle 
bu sene az mahsul alınacaktır . 
Bilhassa çekirdeksiz üzümler bu 
yıl çok hasar görmÜflÜr . 

Bugün yapılacak 
atış fflüsahakaları ........................ 

ı SEHİRli i i Sebzeler iyice bol· : 
f ıa,tı. Kı' için Kllar'na • 
f konserve hazırlamayı lh • 
t mal atmel f ........................ 
Bugünkü yüzme 
müsabakaları 

Bugün saat 17 de Atatürk 
par kırıdaki } üzme havuzunda Fe
drasyon y

0

üzme teşvik müsabaka· 
ları yapılacaktır, Bütün J üzücüle
rin iştirak edebilecekleri bu mü
sabakstların çok alahh olacağı 
tahmin edilmektedir. 

Dahiliye Vekili 
İstan bula gelerek 
teftişlere batdadı 

lstanbul : 18 ( rürksözü Muha- ı 
birinden) - Dahiliye Vekili Dr. 
Fikri Tüzer; dün sabahki ekspres 
le Ankaradan şehrimize gelmiş; 

Haydarpaşa garında Vali ve Bele· 
diye Reisi Dr. LUtfi Kırdar, Vila· 
yet, Belediye, Parti etkanı tera
fı ı~ dan "8rşılanmışlır. 

Dahiliye Vekili; dün öğleden 

evvel Vali ve Belediye Reisi Dr. 
LOtfi Kırdarla jandarma okulunda, 
öğleden sonra polis okulunda tet· 
kiklerde bulunmuş , imtihanlara 
girmiştir. Fikri Tüz~r bir kısım 
Jandarma depolarını da gezmiştir. 

Vekil şehrimizde birkaç gün 
kalarak tetkik ve teftişlerine de
dam edecektir. 

Damdan düşen çocuk 
Jcadiye mahallesinde oturan 

Salih oğlu dört yaşında Sabri 
damda yatmakta iken uykudan 
kalkmış ve uyku sersemliğile 6 
metre yüksekliğınde bulunan 
damdan rüşerek ölmüştür. 

Hatay, Kayseri, Niğde, İçel 
ve Seyhan bölgeleri beden terbi · 
yesi mükellefleri arasında bugün 
saat onda poligorıda atış müu · 
baklan finali yapılacaktır. Bölge
ler atıcıları şehrimize gelmiş bu· 
lunmalı:tadır. 

Demiryolları heyetimiz 
Almanya'dan döndü 

An~ ara : 18 (Türksözü Mu
habirinden) - Bir müddellenberi 
Alınanya'da bulunmakta olan Dev 
Jet Demiryolları Umum Müdür 
Muavini Fuat Zincirkıran'ın reisli 
ğ'i altındaki heyet şehrimize dön· 
müşlür. 

Heyet Almanya'da bı.:lunduğu 
müddet zarfında muhtelif makam
larla temaslarda bulunmuş ve bu· 
günkü şartlara göre demiryollaıı· 
mızın ihtiyaçlarını göz örıünde tu
tarak bazı rrıukavı'leler imzala 
mıştır. 

Ticaret Vekili 
Adan ada 

( Başı 1 inci say/ada ) 

Adananın belli başlı istihsal mad 
desi olan pamuğa da teşmil edi
leceği şüphesizdir . Ve esasen A· 
dananın asıl davası da budur . 
Yeni Vekil dünkü konuşması es· 
nasında bu mevzuun da en yakın 

bir zamanda ele alıııacağ'ını vaad 
etmekle Adanalıların sevincini bir 
kat daha artırmıştır . 

Tetkikata memur etmek , ra 
por tanzim ettirmek , komisyona 
havale etmek , talik etmek gibi 
yıprandırıcı görenekrerin dar çer
çevesinden fıılayıp bin kilomet 
relik yoldan iki saatta yetişen , 
yirmi komisyonun, seksen raporun 
veremiyeceğ'i bilgiyi iki saatla 
toplayan enerjik Ticaret Velı:ili 

mize Adanalılar adına ( Yine bu 
yur. ) der, devamh muvafrakıyet· 
ler temenni ederiz. 

Vedad t6riclü • ----Eill .................. .. 
Nöbetçi eczane 

M. Rif AT ECZAHANESI 
Kale kapısı civarında 

BİR KÜÇÜK HiKA YE 

F 
ransız bahçıvanların Loret, 
m;'yva ağaçlarını yazın bu
damak su retile eı tesi sene 

için bol meyva alınaca~ını iddia 
etmiştir. Bazı meyva mütehhassıs · 
ları bu iddiayı kabul etmezler, kı. 
şın soıınnda daha muafık ola
cağında israr ederler. Her mern· 
lekette bu son usul teamül halini 
almıştır. Meyva &~açları kışın so· 
nunda budanır. Fakat Loret'nirı 
iddiası da hiç yanlış değildir. 

Y8l.ın budanan ağaçlardan 
bilhasaa elma, armut, kayısı. zer· 
dali, ayva, erik ağ-açları yaz bu
damasına tAbi tutulursa ertesi se· 
ne bol meyve verirler. Bu nı~y
veler daha güzel ve büyük ol· 
duğu gıLi sapları da kuvvetli ol~ 
duğundan, rüzgarlara mukavemet 
eder, Yaı budamaııının esası diğer 
budama usulü gibidir. Aradııki 
fark loş budamasında yapraksız 
ve istirahat hıtlinde bulunan dal
ları kt-smt· lı:, yaz budamasında iııe 

yıtpıaklanmıı ve faliyet halinde 
bulunan dallan kesnJektir. 

Fakat yaz. budamasında lıü · 
tün nalların budanması doğru de· 
ğildir. Loret bunu tavsiye ecfiyor· 
sa da, hakikatta yaz budaması 

ancak her dalın ucundaki yaprak 
gözleıinden sürmü~ ve uzaornış 
olan filiz dalıııın kesilmesinden 
ibarettir. Bugünlerde ağaçlarınııa 
göz atınız. H. psinin dallımnın 
uçundan 3o 7o santimetre kadar 
uzamış yeııi sürgün uçları görı,

ceksiniı. . lıte bu ~ürgün uçların 
başladığı yaprak yerinin lo • 15 
santimetre kadar altından bunları 
budayacak olursanız maksat haaıl 
olur. O zaman her sürgün dalı 
beslemek ve gelitmesini temin 
için ağacın o kısımlara göoderdi
ğ"i öz SU}U (nüıg) her dalın alt 
kısımlarında kalır ve oradaki ıney· 
ve gözlerini be11ler, dalı lı:uvvı:t

lenditir; sonunda da bu dal üze . 
rinde meyva gözleri bol ve kuv 
vetli olur. 

TÜRK/YA RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 
Pazar - 19.7.1942 

8.30 Program ve meml~ket saat 
ayarı. 

8.32 Müzik : Haf ıf program (Pi.) 
8.40 Ajans Haberleri. 
8 55 Müzik : Halfif parçalar ve 

Merşlar (Pi.) 

9.20/ 
9 .35 Evin saati. 

12.30 Proanm ve Memleket saıat 
Ayar. 

12.33 Mü:ı.ik : Saz Eserleri ve 
Türküler. 

12.45 Ajans Haberleı i. 

13.00 Müzik : Şarkılar. 
13.30/ 
14.30 

Kapanış 
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Uzaklardan haber 
"'--=='==--

sıvostopol 

dişti diye 
bedava şarap 

Bıalgar gazetelerine göre Sovyet · 
lerin en büyük kara ve deniz ka 
·leıi olan Sivastobol,un dütmesi 
Bıalg~riıtanda sevinçle karşılanmış 
tır Bu münasbetle Sofya da Slav 
·yanıka Akı.kov Tsar Şişman gi 
bi başlışa sokak ve caddelelerde 
içki tüccar'arı meyhaneciler, dük 
· ltrn ve mi:ıo.larının önlerine çıka 
tdıdlara ıarap façılarıd•n halka ge 
lip geçenlere ye Alman askerleri 

ııe bedava f&rap ikraw etmişlerdir 
Stınimka,, ,,bağcılar kooperatifi 
lılııtazasanm önünde koyduğu şarap 
fıçısı om etrafna teşiliklerle, Hitl ~ 
·rio reıimlerile ve çiceklerle dona 
tııııt ve fıçınm üzerine de ıu teba 
Yı asma4: ,,Bir fİ~e iç ve geç, sa 
· hibi tarafıdan öpenmiştir.,, 
Sivaıtopol'uo düştüğü gün lııdk, 
iaevinden bütün gün bu bedava 
Ol&o 4arap fıçılarmın önünde top 
·lınmıştar; hazan de yolcular, ha 
d.lda fıçı musluğundan kendileri 
doldurup içmişler Sebil nevinden 
olan bu bedeva şarak tevzii diğer 
fııbirlerde de görilmiqtür. 
Sivaitopol'un sukutu munasebetile 
Paı.aalarda da parasıss sebıe do 
datıtılmııtır. 

Gütteıin •ıcaklığı 

Dnnyanın naaıl vücüda geldiği 
nıı.ariyesi şimdi eseııodan defıi~me 
•ktedir. Bunun sebebi yaldızlar 
İiuriodeki teıkiklerin verdiği 
neticelerdir. 
8u tetkikler güneıin mütamadiyen 
nerşettiti sualar ile kaybettiğ'i 
tnerji ve kuvveti nas.l talafl etti 
·ti •ualine mukni cevaplar verme 
idedir: Gayet yükek hareket ve 
tazyik n~ticesi olarak bel um de 
hidrojen husulü şualarıu sebeb 
oldutu vnerJi zıyaını telifı etmek 
·ınektedir. Bu suretle talıakı.tülirz 
noktasındaoyapılan t~tkiklerder 
•nlafactı veçbile, güneşin iki mi 
·lyar seneden beri ıarfetmekte bu· 
hmdotn şualar hiç def(işmemiştir. 
liılbuki bir zaman güneşin için 
deki· hareretio elJi milyon senede 
\iUtenecefıi hasabedilmişti Şimdi 
bu beıbın yanlıf oldutu ••bit 
ohnuıtnr. Günefİ telkil eden ma 
ddelerle yer yüzünde buhılan 

haceri semaviJeri terkibeden 
tr:addeler ayni oldntu gibi bunla· 
tın hepıi sadedır. Bu ıade madde
leri o oaaal olup ca kablaıarak 
ctıuhtelif atır maddelerin YÜcuda 
ielditi meıeleıi de ıon tetkiklerle 
arıla11lmı4tır. 
liidrojrncen müteıekkil gayet 

muazzam bir gaz küresi siklet 
kuvveti kanunu tesiri ile sıkışa 
•ıkııa basit maddeleri mürekkep 
llıaddere tahvil etmektedir. Bu 
•uretle atır maddler ırbil yıldızlar 
·dan ziyade ıeyyareterde meydana 
telmiıtir. Asıl maddeler 200 mil· 
~ar bareret derecesinde katılafma 

·ktadır. Bu suretle atır made· 
Yahut gayet atar madenleri ~vücut 
bulmuıtur. 

Ticaret Vekilimiz 
Behçet Uz Adanda 

(Bqtaralı Birincide) 
bahaya giderek gczmi§ler ve bir 
tniiddel orada istirahat ettikten 
•onra avdet etmişlerdir. 

Diğer taraftan iaşe müsteşa· 
tımız Bay Şükrü SökmenSüer ve 
Valimiı Vilayette yeni tahmin 
cetvellerin in suret tatbiki üzerin · 
de allkadarlara direktifler ver
lrıiflerdir . 

Behçet Uı bu sabah Mersine 
Ridecekler , kabil olursa yolda 
1'arıuııa uğradıktan sonra akıam 
İiıeri fehrimiıe avdet ederek 111at 
16 da tayyare ile Ankarayd dö
neceklerdir . 

Vekil, Meraindt. billıa11sa İl· 
lıal6t vaıiyetini tetkik etmek için 
Mersin ithalat ve ihracat birlıği 
aıaıarile görüşecek umumi ma. 
hıaları ve JiJtN iktisadi mües· 
•cıelcri tle ziyaret edecekleri Ö~· 
tenilmiştir . 

Dün gece çiftçi birliği tarafın
dan . Seyhan µarkında miaafir
lerle, Parti Şeflerine ve memle· 
ketin çiftçi ve halk müoıesıillc· 
tine bir cıkıam yem,.~i :ı.iyaf.eti 
1'eı ilwiftir . 

Sovyet cephesi . .! 
(Baştaratı Birincide} l 

keıimlerin<le değişiklik o!mamıf· 1 
hr. 

Moııkova : 18 ( a. a .• ) - Sov· 
yet tebli~ine ektir : 

Almanların Vornnt-jde } aptık
ları ilcr!P.me lt'febbüsü akim kal· 
mıotır. Yığın halinde Alman ce
setleri ve yar;makta olan düzü
neleı le Alman hnkı muharebe 
mevdanıııı doldurmıtktadır . Al-
manları lwvalıyan Sov} et taıık. 

!arı bu cephede meskun bir yere 
gırmişler ve iki topçu bataryası 

tahrip etmişlerdir. 

Voron,.j cephesinin diğer bir 
lct>simincle otomatik s ilahlarla mü
cehhez Sovyet aakerleri Alınan 
müstahkem mevzilerine varmışlar 
ve taıık, piyade kuvvetlerile tak
viye edilmişlerdir. 

Miilcrovanm cenup Joğ"usunda 
~iddetli bir muharebe olmalı.tadır. 
Ricat rnuhflrebderi yapmıya Je 
vam eden Sovytt lı.ıtaları Almlln· 
lar a ağır ka)' ıplar ver dirrııt-ktt'dir. 

Moskova : 18 ( a. a. ) - Sov
y<'t tebliğine elctir: 

Millerovanın cenup kesiminde 
tıtııklarımız ve piyadeletimiı iler· 
lemeye muvaffak oları bir düıman 
birliğini hezimete u~ratmıştır . 1 l 
Alman tankı tahrip edilmiı ve 
1800 Alman öldürülmüştür . 

Moskova : 18 ( a. a. )- Kı
zıl Yıldıı gaıeteııine bugün öğ
leden sonra gelen bir telgrafa 
göre, Alman kıtaları Millerovanın 
ceııup doğusunda yeni bir ileri 
hareketi yapnııotır. Almanldr Sov
}et lotalarını çevirmek için azami 
gayret saıfctmişlerse ele. muvaffak 
olamamışlar dır. Ruslar muııtazom 

ııurette geri çekiliyorlar. 

·Mihver Radyoları 

neler diyor 
Ankara : 18 [Radyo Bazeteat)
Mihver Radyolarına göre Filistin ; 
Iruk, lran ve Suriye ue anarşiler 
vardır: 

Bilha!isa lranda isyanlar ve 
lıakta iaşe bahranı baş göıter 

ınekledir. 

lskenderiyedeki 
F ı ansız gemileri 

Ankara : 18 (Radyo Gazeteal)· 
lskenderiyedeki Fransız harp ge· 
mileri hakkında verilen haberlere 
göre, müttefikler bu gemileri ya 
tahrip edecekler ve yahut ist<'dik· 
teri yere götüreceklerdir. 

Vitiden gelen habcrkre ~öre 
lı;kenderiyedeki Frans•ı filosu 
müdafaa emri almıştır. 

B. T. Sehan bölge
sinden; 

Kayseri. Ni~de, İçel, Hatay ve 
Seyhan Bölgeleri Beden Terbiyesi 
mükellefleri araAında bu gün tam 
saat on da atıı poligodumu"Lda 
Atıcılk federasyonu Grup müıba · 

kalardll keıanan ve derece alan· 
tara mükafatlar ver;lmemittir. A · 
rzu eden her vatandaş bu müsa· 
bakanınızı seyra gelebilirler. Atıı 
poligoııumuzda hiçbir ıaman du
huliye yoktur. seyir tlmek ıerbe· 
seı bestlir. muayyen ücrt:tle <le 
her kes ah§ yapbilir. 
·- -- - -- -------- - -

Adaea Trohum Has
tanesi Başhekimliğin
den: 

Trohum hastane.si katip ve 
ayniyat mutemedliği münhal
dir. Kanuni vasıfları haiz olan
ların hastane Baştabibliğine 
müracaatları ilan olunur. 1-3 

ZA Yl - Aluaray jandaı ma 
bölüğünden almış oldu~um teı his 
veıikamı zayi ettim. Yenisiui Çı· 

kıartaca~İmdan eskisinin hükmü 
ol madı~ını ilin ederim. 

Çiritgedi~i göyündrıı 318 
do~umlu Süleyruaıı o~lu 

ômeı deaıiı . 

TORKSOZO 3 Sayfa 

Çiftçi Birliği ve Zira·' ,,========••••••••========~ 

Afrikada 
(Başı 1 inci sa7/adı) 

Kanıro, 18 aa.-Ort aşatrta !n 
ii1İ7. te bli~i: 

Merktz kesiminde Ruveisop le· 
pesine yerleşmiş olan kıtalarımızı 
çıkarmak için düşman dün de ga · 
yretlerine devam etmiş ve genif
liyen şiddetli bir muhabere olmuş 
tur. lki tarafın da zırhlı kuvvetleri 
sabahleyin muharebeye tutuşmuş 

ve bir miktar düşman tanlı.ı kulla
nılamıyacak hale getirilmiştir. 

Bizim kendi kayıplarımız herıuz 
bilinmiyor. 

Akşam üztri bu çevrede tt:k· 
rar muharebe başlamış ve gecele
yin de devam etmiştir. 

Şimal kesiminde de muharebe 
gündüzün devam etmiştir. 

Cenupta düşman hafHçc çeki 
imiştir. 

Bomba, av bomba ve av 
kuvetleriınizi desteklemek ve düş~ 

at Odasından : 
Çihçimiz'in kalkınması gıt}'t°'· 

ı.İııi temin maksadile Hükumeti· 
rniı.'in Hububut fi}ııthmııa y11plı· 
ğı son ıemlardan sonra en küçüle 
Çıftçimiı.dcn en bü) öğüne kadar 
ilan tdileıı ııisbetl<!r dahilinde yani 
elli bin kiloya kadar Hububut 
çıkaraıı her çiftçi ınahsulüııün % 
2S ini. yiız tona kadar % 35 ini 

ve faıl~sı için de % 5o ıiııi Hü. 

kümele satmıık nıt c-buı iyetinde · 

dit: 
Fiatlar Buı}day için 2o, Arpa 

için 15 ve Yula( için 16 kuruştur. 

Hükümetimize bu isabetli keı-ar· 
ından dolayı an.ı tükran c:der 
iken Çiftçimiı de milli vaı.ifesini 

<lüşünerdc derhal borçları olan 
Hububatı Ofise teslim etmelerini 
ve fimdiye kadar teslimat yapan
lara dtt fi at farkın ııı verıleceği, 

Borçları olan Hububatı Ofise tes· 
lim etmiyenler'io de ceza görecek· 
leri ehemmiydle ilan olunur. 

mamn g<'rilerinde hedeflere taaruz Adana Askerlik şube· 
etınt'k suretiyle geniş faaliyetlerine 
devam etmişlerdir. Av bomda tay 
yareleri düşman taşitlanna. tank
larına ve top mevzilerine lanı isa · 
betler kaydetmişlerdir: Taşıt top 
lulukları hafif bomba tayyareleri 
ınizin siddelli taaruzlarına uğramış 
ve büyük yangrnletla infilaklar o 

)muştur. 

sinden : 
Bu yıl Arıkarada kurulu Hıuta 

bakıcı ve hemfire okuluna talebe 
alınacaktır. Kaydu kabule bu gün· 
den itibaren l>aılanılmış olup 
A~ııııtoıı 942 n,hayetine kadar 
devam e<liltceğinden isteklilerin 
talimatnameyi olı.umaları Vf'. gere· 
ken muamelenin yapılması için 
şübeye müracaat etmeleri ilan 
olunur . 

Bütün gün av tan~relerimiz 
muharebe sahası üzerine devriye 
uçuş lanna devam etm~ler ve en 
az dört düşman tayyaresi düşür· 
müşlerdir. ZA. Yl - Kadıköyü askerlik 

Bu ieniş lıarl'ketlerden 6 tay- şubesinden aldığım ter his teı.ke· 
yareıniz dönmcmıştir. remi kaybettim Yenisini alaca-

Vaşıngton, 18 a.a. - Bügün ~ımdan eskisinin hükmü }'Oktur. 

ı 
ı 
: 
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De./ ne Oteli 
Harbiye'de [Antakya'da] 

Çağlayanların ortasında, g"'rıiş salonları , hPr türlü 
konforü haiz rahat odalan, ve crtzbaııdı ilt> cenubun en 
lüks ve güzel otelidir. 

Temmuz 10 dan itibaren açılmıştır. 

Tam Pansiyon ( Kahvealtı, Yemek, Banyo) ktJbul 
edilir. 

Fiyatlar çok mutedildir. 
.. .... mı&••liill•• .. •• 

Turizm Oteli 
Soğuk Oluk'ta 

ı 
• • 
ı • 

Bu yaz yep yeni tesisatla ınüşterilerini i 
kabule hazırlanmıştır. 

Halayın ve bütün Çukurovanııı eıı KÜzd sayfiyesi ve İ:ı!İ 
rahat yeri olaıu Souk Olukta sıtkin ve rah-.t bir tatil devresi 
ıceç'rwek islerııeııiz wutlıtka TURİZM OTELİ'ııe iııiui.ı;. 

---·--·~4·•-

Turizm Oteli 
ANTAKYA'DA 

Antakyanın Biricik Otelidir 
Yeniden tanzim edil~n bahcesi ve lohanta1tile An

takyado ıeçme inıanların topl~ntı y~ridir. 

MÜRACAATLARA TELOqAFLA ve MEKTUPLA 
DERHAL CEVAP VERiLiR. 

·========= .......... ~========' pasifik harp ml!clisiı:in toplantısın- Ceyhan lstanbul otelinde 
dan soma yeni Zelanda'nın Vaşm· misafır Bt-çd oğlu Ali w-_: -- -
gton elçisi Mr.Wa1ter Naslı şöye n-- z::::mc::a.::a.s::ıcca::::::c.:c:u::u:c:n::::ız:::::::u:::z:c::=:au 

Sedat ôıaüner " 

ptm;şı~uhakkak k; Mos"'dakk; du· ••• O Ü K T Ü R -•: : D O il T O R ~ 
rum v:~~fe;/ı;~r~tı~er~ot~~r~~~~~~ • ~ M jj L k u 
vardır. Fakat Romınel'in kuyvet\cri •• ·A.·k·'r ahlalstaahkan•sEI mduh•,.,',·.l/·t ·ı . NH uza er o 111 an~ .. 
Auchiııleck'in kuvvetleriyle kıya· .. .. 
slanısa, muharebenin müsavi kuv- ı Mi1tehassısı f M M 
vctl~r arasındıt cı:reyan ~ttiği SÖ· .. " Bergin bastaıarmı maayenelıa- N 
yleeeb:lir. ı Hastalarını her.ruıı sa- f ~ M 

Alman\llr Misır'da bu kadar b t n 8&1n d8 '-ab 1 d " ilerlemiş olmalarına haJ ret edebi · at 15 ten sonra Kızılay ci- f n. D 8 er• N 
lirler, fakat bir veya iki harta so· ı· varında 18 numarah evde • ~xz:a::z~:mc:::::::::::z::::::::ıı::#.:::a::c:!t 
nra aksi istikamete dotru hareket kabul eder. 14339 ı 
ettiklerinden dolayı aynı hayrde • 

düşmeleri muhle meldir. ··········~-~ 1 1 a n 
. ~.:;;.-;.~..:. .......... ,.. ........... ~;;-: .... ~·~·~· ............. .., ...... ,-·--·i • • 
! DOKTOR 1 
• • ! lrf an Kayra 1 
• • • Rlatgen ve Elektrik tedavileri ! 

mıtellaııııı bar tirli ı lektrlk J 
tedavuerl yapdır i . 

Her gün 8-18 kadar hast~larını kabul eder ı 
t /ıkend~run Belediye karfı•ı 35 No. da ! 
! 14270 ı 
f . ._ ........ ..., • ._ ..... _. ..... ~ ·---·~ . .-.• 49' ·--·49· ~ ...... ,. ·--·~· 491 ..... .- ..... .-. .. ~ 

-- --------- -·---- --- -- __.-... -

i 1 an 
Seyhan P.T.T. müdürlüQünden: 

1- İdaremiz ihtiyacı için 1300 adet altı metrelik, 1500 
adet yedi metrelik, 1100 adet sekiz metrelik, 800 adet dokuz 
metrelik ki cebıan (4700) adet çıralı çam telgraf direği kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Karaisalı kazasımn Karagedik ormamndan 
Adanada teslim şartlı olan bu direklerin muhammen 
beheri sekiz liradan 37600 lira ve muvakkat teminah 

kesilip 
bedeli 
(2820) 

liradır. 
-3 Eksiltme :iıS/942 pazartesi günü saat 1 l de Adanada 

P.T.T· Müdürlüğü binasındaki arttırma eksiltme komisyonunda 

yapılacaktır. 
4- Buna ait şartname 183 kuruş bedelle Seyhan P.T.T. 

müdürlüğünden aılnabilir. 
5- isteklilerin, Ticaret odasından 1942 senesi için alınmış 

ve.sikaiarını ve muvakkat teminat makbuz yeza banka teminat 
mektuplarıle 2490 No: lu kanuna uygun olarak tanzim edecek
leri teklif mektuplarını havi kapah zarfların, üçüncü maddede 
yazılı tksiltme günü saat ona kadar komisyona vermelere veya 
posta ile göndermeleri ilan olunur. 

Postada vaki gecikmeden mesuliyet kabul edilmez. 
20 - J 3- 26-29 

İnhisarlar Adana Başlnüdürlüğünden : 
1- lnhisarlar Ceyhan idıresi anb:ırlarlyle Şimendift:r 

istasyonu ve: Kozan, Kadirli idareleri ambarları arasında müle
kabilen naklolunacak idareye ait Tuzdatı gayri 200 ton ağır
lığında bil'c :imle rn ~va :ldı:-ı ııakli işi Ş ırtrıam esi mucibince mu· 
kavele akdi tarihin :len itib1r~ıı bir S'!rıe mi.id letle muteber 
olma'< Ü!~r:! a;ı'' e'c ;ilt n ~Y.! 1<11 ı ıl n ı ı v ! e'<.;İll ıne g'i ı 'i ol ı ı 
ti/619 ll t t .. ihin 1 "! h 'i ;> çık n dığı :ıl ın bir ay zırfı.d l pa:lar· 
lıkla ih:tle>i y..t;>ılın ık ÜL !tc 3Jı7!9 H p!q'!ınb:! gi.i ı i saat 1 t 
e btrakılmışhr • 

2- E'<;iltn! C!y:uı lıı'1isırLır idırc!~". 1 l! Y ·l:>ı: .t~t\tır. 
3- Ştrtna n -!Yİ görın'!k v~ f..tzh iıt 1ıat alm~ıl.c İ3tiyerıler 

Ahaa v.~ c~yhı ı il.ırelerin~ ın ·fra~:ut etmelidir. 
4- P.u;arlığa i'ltirak e::l ! ;e'<lı!r mı'ıa n n'! ·ı b'!l 0 lia % 7,5 

güven p.ıraSl!ll iştirakten evvd id:tre vezııe>İ •ı e yatırını! uı 

ilan olunur. 15 - 20-21 lrl176 

Adana D oğuın ve Çocuk 

Bakımevi Baştabliğinden : 
Doğumevinde 75 lira ücretli katip ve mutemetlik ve 60 lira 

ücretli Ayniyat ve arıbar memurlukları müuhaldir. 
Askerlikle alakası olmamak, temiz ahlakh olmak, muhasebe 

ve muhaberatla çalışmış olduğunu gösteten vesika göstermek 
şartiylc bu işlere istekli olanların her gün saat 9- 12 arasında 
Dokuınevi Baştabipliğine müracaatları ilin olunur. ~-2 

14395 

TÜRK HAV l KURUMU ADANA ~U8[SİNOEN : 
1926 doğumlular hava gediklisi hazırlaına 

yuvasına alınıyor 

Orta okulu, öğretmen kanaati ve eyi derece a~ bitirmiş 
olgunluk imtihanına girmemiş ve yahut ikmale kalmış olan 
1926 doğumlular hava gediklisine alınacaklardır. Ayni şartları 
haiz 134 l doğumlular da namzet ol:ınk kabul edilecektir. 

lsteklilerin ve fazla malümat almak istiyf'rılerin acele 
şubt!ıniz-! ıniir acaatları. 17 -2.J 1 t'.189 



Sayfa 4 TORKSGZO 

........................................ 
BORSA • • • • • • 

İ TÜRKSÖZÜ İ 
: 1 

PAMUK - HUBUBAT 
18 . 1 - 1941 

ClNSl En az ı En çok - v~JLoFT~ffi 
1 

K. S. K. S. 

: Gazete ve Matbaası 1 • • 

~;; =--, oo.OOf _ oo ,oo 
Klevland Ç. 00,00 
Klevland 1 oo:<i'Oj 00,00 
K!evJand Jl 00,00 00,00 

1 M. Parlağl 00,00 00,00 
1 

• • • • P. Temizi 00,00 00,00 . 

• • : Türksözü OKUYUCULARINA OONYAHIN HER TARA- : 

Kapımalı 1 
-v. Çiğidi 00,0Q 
-rçi~idi ı _o.oo 

İ flNDA YUKU BULAN HADISUERI GONO 60- 1 
: Gazetesi NONEYERİR. TORKSOZONO TAKIP EDiNiZ. 1 

s~-- o,oo 
Bu9,'day yerli öö,oJ 0,00 
Arpa -- 0,00 1 0,00 
Yütar o.-oo ,-o.oo 

=-==--

: 1 
•
•.• Kitap, mecmua, çek, bilet, allş, ı• 

Seıbes DlSviz Kurlart 

Alış 

Satış 

DOLAR 
129.20 
132.20 

plan, harita, 11ııumum matbaa Türksözü 
• işlerini Türklyede mevcut mat· e 

STERLiN 
liholôt bedelleri ( mal Le · 776 
deli } prlnıli ıahJ 
Turklyeden" i1önd~rll•n no11 • 749 

1 baaıara rekabet eder derecede Matbaası 1 
İ tall ve sflratıe elden çıkarll'. I 

1 Türksözü Cilt Kısmı 1 
luıı lı.ıdellcrl 
lhıaç todiltıı mol beJı.llerl 728 
olaral. g&l .. n Dövl~lerln alı, 

kuru 
Yardım vv seyyahlaN ve· 778 
saire için gıtl•r( dövizlerin 
olış kuru 

Primsiz salıı ( T ahıll mas· 524 
rotları vesaire ) 1 
Primsiz alt~ Kuru 520 

1 SAGLAM TEMİZ. ZARİf CİLT iSLERiNiZİ AHCAK TOBKSOZO ! 
İ MOCULİTHAHESİHDE YAPTIRABILIRSIHiZ 1 

---
Umumi Neşriyat Müdürü: 

MACITGÜÇLO 

i ...................................... ı Basıldığı Yer: Türksözü Mtb 

• 
T. I ş Bankası 
&içik tasarruf besapıarı 

1942 ikramiye plAnı 
KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Aiu•to•, 

2 lkinciteırin tarihlerinde yapılır 

1 
3 
2 
3 

10 
40 
50 

200 
200 

1942 ikramiyeleri 
Adet 

.. 
" 
tt .. .. 
., 
,, .. 

2000 
1000 
150 
500 
250 
100 

50 
25 
1(; 

Liralık 

" .. 
,, .. 
" .. 
,, 
.. 

- 2.000 
.....-: 3,000 
- 1,500 
- 1,500 
- 2,500 
- 4,000 
= 2,500 
= 5,000 
- 2,000 

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

" 

TUrklye ı, Bankasına para yatırmakla yalnız 
para blrlkllrmlf ve faiz almıf olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl da denemlf olursunuz 

-------------------------------------------~ 
TORKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Samayeai : l00.000.000 Ttirk Lira•• 
Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai vcı ticart her nevi banlı:a 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 

aşağıdaki plana gör~ ikramiye dağ"ıtılacaktır 

4 
4 
4 

<tO 
100 
120 
l60 

Adet 

" .. 
ti 

.. 

1000 
fiOO 
250 
100 

50 
40 
20 

Liralık 

• 
,, 

" 
" 
ti 

.. 

4000 
2000 
1000 
4000 
5000 
4800 
320() 

Lira 

" .. 
.. 
.. 
" .. 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylill, 11 Birincikioun, 
Mart ve l 1 Haziran tarih.lerinde çekilecektir. 

·-------------------...----------------------~ 

1 

ADANA KIZ lİSESİ M000Rl0~0HOEN · 
1- Pansiyonumuzun 1942 • 1943 den yılı yiyecek ve yalı.11cak 

ihtiyacı ilk defa olarak münakasaya konmuştur. 
2- Münakasa 30 Temmuz perşembe günü saat 9 da Seyhaıı Ma

at if müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin ellerindeki veaikalarile bir
likte belli edilen gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur . 

Erzakın Cinsi 

Kırılın ıı meıe odunu 

il .. ,, 

Kriple maden kömürü 
Ekmek 
Koyun eti 
Sadeyağ Urfa 
Zeytin yagı Ayvalık 
Kuru fasulya (Maden) 
Nohut 
Çekilmiı Mercimek 
Pirinç 
Beyaı peynir 
Kaıar 
Zeytin 
Kuru soğan 
Patateı 

Salça 
Tahin 
Pekmez 
Beyaz Milas sabunu 
Yeıil sabun 
Çeldlmemiı mercimek 
Süt 
Yo~urt 

12-16-19-28 14368 

Mikdarı 

Kilo 

12.000 
100.000 (maden kömürü ihale edilmediği 

ve bulunamadığı takdirde alınacaktır.) 
. 50,000 

50.000 (beheri 300 gram hesabile) 
10.000 
2.500 
1·000 

2.500 
1.000 

800 
3.000 
1.000 

250 
1:000 
3.000 
3.000 
300 
500 
750 
400 

1000 
500 
300 
300 --- --~·----- ... ----

i 1 an 
inhisarlar Adana Başmüdürlüğünden : · 

l - inhisarlar Ceyhan idaresi anbarlariyle Şimendifer is· 
tasyouu arasında tahminen 250 ve Yumurtalık idaresi aubar
lan arasmda Sf) ton tuzdan gayri maddelerin nakli işi şartname 
mucibince mukavele akdi tarihinden itibaren bir sene müddet
le açık eksiltmeye konulmuş ve ikinci ihale günü olarak tayin
edilen 18/6/942 gününde talibi tarafmdan dermeyan edilen 
fiat haddı layıkta görülmediğinden bir ay zarfında pazarlık 
ihalesi yapılmak üzere 30171942 perşembe günü saat 14 e bıra 
kılmıştır • 

2- Eksiltme Ceyhan inhisarlar idaresinde yapılacaktır. 
3- Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istizenler 

Adana ve Ceyhan idarelerine milracaat etmelidir. 
4 - Pazarlığa iştirak edecekler muhammen bedelin % 7,S 

güven parasını iştirakten evvel idare veznesine yatırmaları ilin 
olnnur. · 15-20-25 14575 

10 Temmuz 1942 

:""""""""""""""""""""""""": 

, 1 Maarif Vekaleti ! 
ı ı 
ı Beden Terblyeıı Umanı Mldtlrllil ı : ı 
i NEŞRIYATI i 
ı Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü tarafından neşredilen ı i kitapl~rdan aşağıdakiler karşılarındaki bedellerle satışa çıkarıl- ı 

mıştır. lstiyenler : Ankara'da : Akba Kitabevinden, lstanbul'da: ı i Muallim Ahmet Halit, inkılap ve Çığtr kitabevlerinden, Kars'ta : ı 
ı Mehmet Turkel'den, Bolu'da : Zafer kitabevinden, Ankara, Is· ı 
ı tanbul, İzmir, Diyarbakır, Afyon, Konya, Antalya, Adana, An· ı 
ı takya, Sivas, Erzurum, Trabzon, Samsun Maarif Vekilliği Yayın· S 
ı evlerinden sahn nlabilirler. ı 

ı Ku • uş ; 

ı 50 Atletizm el kitabı, ı 
t 40 Futbol hakem kılavuzu, S f 50 Beynelmilel futbol k&ideleri, ı 

50 Futbol kılavuzu, S 
ı 20 Köy Spor ııaheları hakk1nda öğütler, ı 
ı 125 Eski Türk sporları üzerinde 3raştırm11lar, S 
ı 15 Modern atletizm, S 
ı 50 Balkan kır koşusu, ı 
ı 50 Balkan güreşleri, S 
ı 150 Greko Romen güreş oyunları, ı 
ı 150 Tenis, J i 75 Kayak sporu, ı 
ı Bu kitabevletinde Beden Terbiyesi ve Spor mecmuası da ı 
ı bulunur. ı 
ı 2-3 14344 ı 
ıff""""""""""""""""""""""""L 

tlROLOO • OPBBATGB 

Doktor Tahsin Ernart 
Memleket Hastahanesi Böbrek ve 

İdrar Yolları Mütehassısı -- _ __,,.._. ~- -
A bidinpaın Müılim apartmanında hası . /arını 

kabule baflamııtır 
1 - 1$ 14398 

: ıt :ı :x :: :: # ö: ;g ;; :: : :: :: :: ;; ıt :: :ı ;: : ->- c :::::::::d:U 
~~ -- ...... ~-
. ............................ ~ • ..., ........... ...-.. .... .-._. ........... .__ ............ ._. ........ t 
• • 

! DOKTOR ı • • 
• • i Numan B. Güreli i 
• • ! Avdet etmiş ve hastalarını kabule i 
l . başlamıştır i 

-.--- _____ ._·-----------·---

ADANA ZİRAAT MEKTEBİ MÜOÜRlOGONDEN: 
Mikdarı 

Azı Ço~u 
Kilo Kilo 

Fiyatı 
Kr. Sn. 

Tutarı Teminatı 

Lira Kr. Lira Kr. Cinci 
------------------------~------------.__.. ........ ___ _ 
Bulgur 
Kuru fasulya 
Barbunya 
Mercimek 
Kır. Mercimek 
Nohut 
Patates 
Kuru soğan 
ince tuz 
Beyaz peynir 
Zeytün danesi 
Sabun 
Soda 
Kurubezelye 
Kuru bakla 
Kurubamya 
Kuru üzum 
Kuru incir 

2000 3000 

3000 4000 

ısoo 2000 

800 looo 
600 1000 

2000 3000 

4000 5000 

2000 3000 

600 tooo 
500 800 

600 looo 
Soo 800 

800 looo 
300 Soo 
600 800 

5o loo 
300 Soo 
400 Soo 

26 000 

32 5o 
32 So 
4o oo 
4o ooo 
4o oo 
4o oo 
2o oo 

9 00 

130 00 

7o oo 

9o oo 
3o oo 
40 00 

4o oo 
280 00 
loo oo 

60 00 

780 00 

1300 00 

650 00 

400 0() 

400 00 

1'2oo oo 
2000 00 

600 00 

9o oo 
to4o oo 
700 00 

720 00 
300 00 

200 00 

330 00 

280 00 

500 00 

300 00 

58 So 
97 5o 
49 00 

3o oo 
3o oo 
9o oo 

150 00 

45 00 

7 oo 
78 oÔ 
52 5o 
54 00 

22 00 

ıs oo 
24 oo 
2o oo 
37 5o 
23 oo 

1 - Yukarıda cins ve mikdarları yazılı müeı~eıemizin 1942 mali 
yılı ıonuna kadar bir yıllık lüzumlu ve çeşitli erzakmın muhammen 
bedelleri üıeı inden ihalesi yapılacaktır. 

2 - Hükumetçe fiyatları tesbit edilen erzak bedelleri kanuni 
vergiler harç ve resimler ilaveten Maliye Vekaletinin 112240/80,1717/ 
162 sayılı tahriratı umumiyesi mucibince müesses,ce müteahhide öde· 
necektir. 

3 - ihaledeki diğer hususat 2490 sayılı arttırma ; eksiltme ve 
ihalat kanununa tevfikan yapılacaktır. 

4 - ihalesi yapılan erzak mektepte tesellüm editecektir 
5 - lstekl1Jer şartnameyi hergün mektepte görebilirler. 
6 - 14 - 7 - 1942 tarihinden 29 - 7 - 1942 tarihine ka· 

dar onbeş gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan istekUlerin 
29 - 7 - 1942 Çarşamba günü saat (9) da ( % 7,5 ) muvakkat 
teminatlarıyla birlikte Vilayet Ziraat Müdürlüğünde müteıekkil satın 
alma komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

7 - Beher kaleme ayıı ; ayrı istekli kabul edilir. Teminatı mu· 
vakkata azami ınikdarlar üzerinden alınacaktır. 

14-19-2-4-30 14311 


