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Ankara : 21 (Radyo Gazetesi)· 
Taymiı gazetesi , geçen seneye 
nisbetle Rusyanın bu sene daha 
iyi olduğunu, çünkü Amerika ve 
lngiltereden büyük yardımlar gör
düğünü yazmaktadır. Rostof şt h
ri Alman tehdidi altına girmiş 
bulunuyor . Voronej bölgesinde 
teıebbüs halen Ruslar elindedir . 
Fakat Almanlar bu haberi yalan· 
lamaktadır . 

Moskova : 21 (a.a} - Dün 
ıeceki Sovyet teblitinin şimal 
don havzasında boşaltıld1ğıoı bil· 
dirdij"i Voroşilovgtadm boşalhl
uıası, Almanların Lisişansk'ın do-
2usuna ve Millerovonun cenubun· 
da Kamensk'e doğru çifte ilerle·. 
yişi üzerine zaruri olmuştu. Roy· 
ter ajansının da birkaç gün önce 
işaret etmiş oldu gibi, Almanların 
cenuptaki ilerleyişi Voroşilovgrad 
kıtalarının muvasalatını tehdid 
~diyor. 

Bu ehemmiyetli demiryolu mer
kezinin kaybı beklenmedik bir 
hadise detilse de askeri hareket 
lerin umumi gelişimi göz önünde 
tutulursa bugünkü durumun va
himlitini bir kere daha tebarüz 
ettirir. 

Cenupta ordular arasında esas
lı büyük weydan muharebesi be · 
nüz olmamıştır. Millerovo'nun ce. 
nubunda Sovyetler Alman ilerle· 
yişini geciktirmek için artçı mu 
harebeleri yapıyorlarsa da fimdiye 
kadar ki hareketler hep şuna in 
hisar etmiştir : 

Sovyetler kendileri için en 
elverişli yere kadar ordularını 

çekmek ve meydan muharebesini 
orada •yapmak için çılışıyorlar. 
Almanlar ise bu kuvvetlerin sa
pasatlam o mevzilere çekilmesine 
lllani olmak için uğraşıyorlar. 

Moskova : 21 (a a) - Sovyet 
kuvvetleri dün gece 24 ~saat sü· 
ren tiddetli sav,şlardan sonra Vo 
ronej'in karşısında Önemli bir 
köprü başını zaptetm;şlerdir. Da· 
ha cenupta de Almanlar nehir kı
yısına kadAr sürülmüşlerdir. 

Don nehri üzerinde Voronejin 
tam karşısındaki önrmli köprü 
batının Ruslar tarafından zaptı 
Üzerine Almanlar kıtalarının dotu 
kıy111na nakli için en kısa yolu 
kaybetmiŞlddir. 

Moskova : 21 ( a. a . )- Roy· 
ter ajansının hususi muhabiri bil· 
diriyor: Don nehrinin doğu kı· 
Yasında önemli bir meskun yer 
den çıkanlan 75 iuci Alman pi· 
yad~ tümen inin geri kalan kısmı 
karma karışık bir halde nehrin 
öbür kıyısına atılmıştır. Bu mu · 
vaffak ıyet üç gün süren bir mu· 
harebe sonunda elde edilmiştir . 
Bu muharebede Sovyet kuvvet
leri nehrin doğu kıyısı üzerinde 
Önemli bir köprü başınt teşkil 

Milli Şefimiz bir tetkik geziai e•naaında 

Reisicümhurumuz Orta 
Anadolu' da· geziyor 

Anlı: ara : 21 ( a. a. )- Millt Şef, Reisicümhur 
lsmet loönü dün akşam saat 23 de, Oıta Anado· 
lunu,n bazı yerlerini görmek iizere An karadan ha
reket buyurmuşlardır • 

Generaller, Ankara Valisi ve Garnizon Komutanı, 

Ankara E.mniyd Müdürü ve Merkez Komutanı ve 
diğer aslı:ert ve mülki erkAn tarafından uğurlan
mışlardır. 

Cümhurreiaimiz, Ankara iarında Büyük Mıllct 
Meclisi Reisi B. Abdülhalık Renda , Başvekil ve 

Hariciye Vekaleti Vekili B. Şükrü Saracoğlu, Ge
nel Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, şeh
rimizde bulunan Velı:iller, C. H. P. Genel Sekre· 
teri ve Umumi idare H!!yeti aıaları , Mebuslar , 

Sivı ihisar : 21 ( a. a. ) - Aziz Millt Şefimiz. 
limet lnönü bugün saat onda kazamızı şereflen· 
dirnıişler, binlerce halk tarafından yaşa varol ni
daları ve sürekli alkışlarla 1':arşılanmıılardır . Millt 
Şef bundan sonra Çıfteler köy enstitüsüne gitmiı

lerdir . 

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

Halk sandıkları 
için hazırlık 

.4nkara : 21 (Türluözü MıJhabirinden )- Ticaret vekil
liği, Dıwld Şüraaınca kabul edilmi, olan halk &andıkları· 

nın kurulması etrafındaki hazırlıklarına ba1lamı1 bulunmak· 
tadır. Nizamnam~ yürürliıie girer girmez yurdun muhtelif 
bölgelerinde halk sandıkları acı/ocaktır. • -

Ucuz ayakkabı 
tetkikler • 

ıçın 
• 

Yakında bir karar verilecek 
- ------------ J Ankara : 21 ( Türk~özü mu:t; 

Hindistandaki habirinden ) - iktisat Vekilliğile 
son vaziyet ucuz ayakkabı tipi üzerinde gö 

rüşmek ü:ır:re şehrimize gelen ve 
Ankara: 21 (Redyo Gazetesi)- üç tip ayakkabı nümunesi getiren 
Mihver kaynaklarına göre, Hin· İstanbul ııyakkabıcılar heyeti, Ve-
distanda isyan hazırlılı:ları vardır. killıkle yaptıkları temasları biti-
Tııymis gazetesi, bu gibi tc:~ebbüs• rerek şehrimizden ayrılmışlardır . 
lerin Hindistan için fena bir ha iktisat Vekilliği ayakkabıcıların 
reket olaca~ını tebarüz ettirmiş- verdikleri rapor ve nümuneleri 
tir. incelemektedir. Bu incelemelerden 

Milli Şefimizle alıMcak neticelere göre bir ka· 

Peten arasında 
Anlı:ara : 21 ( a. a.. )- Fran

sız milli bayramı dolayısile lsmet 
İnönü ile Mareşal Peten arasında 
tebriK ve teşekkür telgrafları teati 
edilmiştir . 

eden üç meskun yeri geri almış· 
lardır. 

Alman ordusu Sovyet ordu · 
suna bala ölüm darbesi indirebi · 
lecek iktidardadır ve şimdi ·ce · 
n upta yapmıya çaltştığı şey de 
budur. Düşman zamanında dur 
durulabilir mi? Qurum hala Al 
manların aleyhine çevrilebilir mi? 
Her kelimeyi tarta tarta kullanan 
Sovyet basın1 bu süallere "Evet" 
cevabını vermektedir . 

• 

rar verecek tir. 

Yüzme müsabakaları 
ve mükafatlar 

24 Temmuzde Hatayda yapı · 

lacak yüzme müsabakalarından 
dün bahsetmiştik. Haber aldığı · 

mıza göre bu müsabakalarda ka· 
zanacaklara verilecek on iki ma· 
dalya, puvan birincisi bölgeye ve· 
ri1ecek bir şild ve bayrak yarışı 

kazanan takıma verilece'lt bir ku · 
pa umum müdürlükten bölgemiz 
beden terbiyesi müdürlüğüne gön· 
derilmiştir. Bunlar, Seyhan böl
gesi takımı ile Hataya giden ve 
federasyon mümessili olarak tayin 
edile Rifat Çelikkola teslim edi· 
lecektir. 

1 
QFRIKADA 1 

Mevzii muharebe 
Kahire : 21 ( a. a. ) - Orta 

şark kara ve hava tebliki : 

Dün kıtalarımız bütün kesim
lerde mevzilerini muhafaza etmiş
lerdir. 14 Temmuzdanberi 4.000-
esir aldık. 

Av filoları himayesindeki ha
fif bomba uçaklanmızla av bomba 
uçaklarımız muharebe devresinin 
batısında düşmanın işgali altında 
bulunan bir hava meydanına şid· 
detle hücum etmişlerdir. Yerdeki 
uçaklar tahribedilmiş veya hasara 
uğratılmış ve yere inmek üzere 

: bulunan beş düşman uçağı da dü 
şürülmüştür. 

Kum fırtınaları başka hava 
harelı:atına zarar vermişse de , 
Cenup kesimindeki düşman kara 
kuvvetlerine karşı yapılan hücum· 
da 6 tanka tam isabet kaydedil
miş ve yangınlar çıkarılmıştır. 

Bomba uçakları gündüz Tob
ruk'a hücum etmişlerdir. 

Bütün bu harekAttan bir uça· 
ğımıı. dönmemiştir. 

Londra : 21 ( a. a. ) - 14 
Temmuzdanberi Mısır cephesinde 
İngilizler tarafından alınan esirlerin 
sayısı dört bini bulmuştur. Bunla· 
rın ekserisi ltalyan ise de araların . 
da ehemmiyetli miktarda Alman 
da vardır. 

Ancak şimdi yapılmakta olan 

ve mevzii taarruz ve karşı taarruz

lara inhisar eden muharebelerin 

nevi itibariyle bu dört bin rakamı 
ehemmiyetli telakki edilebilir. Mu 
harebenin esaslı bölgesini lngiliı; 
mevziinin ortasında Ruveissat te
pesi teşkil etmekte devam ediyor. 

Berlin : 21 ( a. a. ) - Bu
günkü resmi tebliğe göre, Şimal 
Afrika'da mevzii mahiyette savaş· 
lar olmuştur. 

·M ontrö zaf eriniiı 
gıldönümü kutlandı 

Dün Montrex ıaferinin yıl· 

dönümünü anciık, okuyucularımız 
hatırlıyacalclardır, dünyanın git. 
gide buhranlı bir duruma sürük · 
lendi~i bir hen gelmede Tüı k de
vleti, muıtllakta kalan bu davayı 

temizlemek istem iş, ve güttüğü 
dürüst, ıemimt ve açık politika· 
nın veridiği kuvvetle bu hakkı 

dünya efk!rı umunıiyeıindeıı al· 
mıştı. 

Montreux vrsikeıı, kayıtsız, 
ıartıız Boğazlar üzerindeki Türk 
hakimiyetini tanıyor ve Oımanh 
imparatorluğunun zaafından isti
fade edilerek zorla ihdas edilen 
bir Boiazlar meıclcaini kökünden 
hallediyordu. 

Hadisat bize hak verdi, Bo
ğazların Türk hakimiyeti altında 

olması, muharip tarafların men
faatine yüzde yüz uydu ve o ta
rihlerde yalnız Türlciyenin ana 
menfaatleri için değil, bütün dün· 
yanın menfaati namına o vesika· 
ya imza koyanlar bu gün aldan
madıklarını, hadiselerin zorile an
ladılar. 

Kollelı:.tif emniyet ıiyasetinin 

ayakta duran bu eserini siyasi 
bir zafer olarak kalblerimiz inşi 
rah ve iftiharla anarken, bu zaferi 
kanını Çanakkalede yiğitçe döken 
Türk askerinin süngüsüle payidar 
kılacağımızı da unutmuyoruz. O 
Türk aakeri ki, ne ıaman ayağa 
kalktı iıe ya tarihin bir devrini 
kaµatmış, diğer bir devrini açmış, 
yahutda dünya tarihinin seyrini 
değiftirmiştir. 

Bu münasebetle halkrvimizde 
dün alı:şam bir toplantı olmuştur. 

ikinci 
Cephe 

Ankara: 21 (Radyo Gazetesl)
Avrupada ikinci cephe mesele!Iİ 

müttefiklerle mihver arasında bir 
duello mahiyetini almııtır. Bostan 
radyosuna göre, Amerika, ikinci 
cephe için muazzam haı.ırlıklar 

yapıyor. 

Amerikada 
yeni vergiler 

Ankara : 21 [Radyo Gazetesi] 
Vaşington mebuslar meclisi yeni 
vergiler kabul etmiştir. Buna göre 
altı milyar dolarlık varidat temin 
edilecektir, Bunun gayesi eoflaa· 
yonu önlemektir. 

Şirketlere fevkalade kazanç
larından bazJ hallerde )'Üzde onu 
bırakılmaktadır. 

Devler devi 
bir uçak 

Ankara : 21 (Radyo gazetaal)
Amerikada 14 ton malzeme veya 
150 asker taşıyacak tayyareler 
inşası üz.erinde çaltıılmııktadır. Bu 
uçak tam teçhizatı ile 150 asker 
taşıyacak ve durmadan Atlantiği 

geçip geri dönecektir. Bu uçağın 
uzunluğ'u 52 ve kanad mesafesi 
63 metredir. 

Atrikadan Mektup ------· 

ÇÖL SAVAŞI 
Günde beş kilo kaybeden askerler 

Yakıcı bir giioeı altında çar· 
pışmak dondurucu bir havada 
harbetmekten kolay değildir. Hat
ta bazen ondan daha ırfiçtür. Çal· 
de madeni her ıey o kadar kızar 
ki buna elle dokunmata gelmez. 
Tankların içinde bir gün çalışan 

bir askerin beş kilo kaybettiti 
çok görülmüştür. 

Pilotlar yükseklerdeki serin 
likten sonra karaya indiklari za · 
man müthiş bir sıcakla karşıla· 

şınca ekseriya bayılıyorlar. 
Çölde en büyük dart susuzlu ti · 

tur. Su tükenince askerler ıerap 
görmete başlarlar. Bunun teıi · 
rile ağız, gözler açılır, buralara 
kum dolar, nefes almak güçle· 
şir. Bu küçük hareket ter boşan · 
ma11na sebep olur. Bu sırada 
rüzgar eserse vücut buz keser. 

Çölde ekseriya şiddetli rüz
garlar eser ve lıiç bir şey görmek 
kabil olamaz. Rüzgarın kaldırdığı 
kumlar yüzün ve çıplak bacakla· 
rın derisine çarparak yaralar ya· 
par. Bu yüzden askerlerin çotu 
uzun pantolonu kısalara tercih 
etmektedir. 

Libyada ve Mısırda her cins 
sinek vardır. Bunlar yiyeceklere, 
yaralara konarlar. Suyun üstünde 
daima ıinek bulunur. 

Bir aıkerin çöl muharebelerin· 
de tecrübe ıabibi olup olmadıj"ı 

bu sinekleri kolayca atabilmeıiu
den ve bardatını sol eliyle yaka· 
layarak sineklerden koruyabilme· 
ıinden anlaşılır. Çölde adam ba · 
şma günde en az beş litre su li· 
zımdır. Çölde bu mikdar su bu· 
lunmadan iki gün kalmak öliime 
mahkum olmak demektir. 

Askerin yediti çayla könserve 
halinde ettir. Sıcak bira da çok 
içilir. Askerin ileri hareketi boş 

bira şişeleri takibederek anlaşılır. 
Çölün kumları saçlartn ara · 

sına dolarak yapıştıtından aske · 
rin çotu saçlarını sıfır numara 
makine ile kestiriyorlar. Uıtura 
ile tıraş ettirenler de çoktur. 

Sanat Okulu 
kadrosunda 

Bölgemiz sanat Okulu ataç 
işleri atölyesi stajiyerliğine An· 
kara erkekmeslek Öğretmen okulu 
942 mezunlarından Abdullah Şen· 
göz, Tesviye atölyesi stajiyerlij"ine 
ayni okul mezunu Hüseyin Demi-
res, Demir atölyesi stajiyarli~ine 
Ali Meriç tayin edilmişlerdir. 

Zirai mücadele 
Haber aldığımıza göre Vill · 

yet ziraat mücadele müdürlüfü, 
Maraş ziraat müdürlüğü namına 
iki ton hastemol :ı:ehrini gönder· 
mittir, 



ayfa 2 

Duyduklarımız 

Bir garsonun 
ıstatlstlll 

A 
lmnny<ı'nın Düseldort şehrin~e 
bir lokantada 30 senedenbcrı 
çalışan bir garson hergün yap 

tığı işler hakkında bir istatistik 
tutmuştur. Bir kaç gün evvel bu 
garsou, bu istatistiklerin şu umumi 
bilancosunu yapmıştır. 

Garson 30 sene zorhnda 450 
bin fmcan kahve, o kadar ta ak 
çorba, L-70 bin lıtre biıa, 43 bin 
şişe muhtclıf içki, 27 hin litre 
Şcll ap, 1 O bin ş şe mulıtdif İs· 
pırtolu içkiler, 270 biıı po rsıyon 

} emek tnşımıştır. 
Bunlar için garson 900 binden 

fazla hesap makbuzu yatmış ve 
bu şeyleri müşterıleriıı masalarına 
kadar götürüp getırmek ıçiıı 135 
l:Jin kılometre yol yüı ümüştür. 
Böylelikle garson, müştnilcrin 
keyfı için dünyayı iiç d fa dolaş· 
mış demektir. 

Maymunlar efendileriı i 
taklit etmiflcr 

Viyanada profesör Kaplan 
insanlarla ·maymunlar aı ıısındokı 
münasebetin derecesini anlamak 
için insana en çok benıiyen Uran· 
gotang cinsinden ild bü}ük may
mun tec1arik etmiş ve bunları vil
asında beslemiştir. Maymunlar, 
son derede zeki oldı.klarınd&n az 
ıaman zarfında efen lcriııiıı mu· 
habbet ve itimadını kazanmışlar

dır· 

Prof sör, bir müddtt sonra 
maymunları kafese sokmnmağa 
ve evinin içinde serbest bırakma· 
ğa başlamıştır, Maymunlar, efen· 
dilerinin bütün harelcctlerini taklit 
ediyorlardı. Bu da profesörün 
ilmi tt:tkiklerini lwlaylaştırıyordu. 

Bir gün oda _hizmetçisi, pro 
fesöre sabah kahvaltısını bir tepsi 
içinde getirmiştir. O sırada may· 
muırlar laboratuvarda bulunuyor 
ve efendilerinin yemek yıyışını 

tetkık cdi.) arlardı. Bır aralık pro· 
fesör, baklı:alın hesabını ödemek 
içın cüzdanındcın çıkaı mış oldu 
~u bir lı:aç banknotu tcpsıniıı ic:
ne ko} mu~ ve ellcı ini yıkamak 
için maaadan uıaldaşmıştır, 

Bu fırsatı kaı;ırmıyaıı may· 
munlar, profesörün yemek } iyiş;ni 
takUt için tepsinin bulunduğu ma 
saya yalı:laşmışlar ve banknotları 
yakaladıkları g bi çiğne} ip .} ut· 
muşlardır. 

Paraya düşkün olan profosör, 
bu ka} ıp üzerıne m•aymunlar üıc 
rinde telkikler yapmak sevdasın 
dan vazgeçmiş ve bunları bir 
ıir k 'e satmıştır, 

İşçilerin yeıneği 
meselesi 

Türksözü gazetesi müdüriye
tine - Adana - Gozeteııizin 
19-7-942 tarıhli nüshasında ve 
( Tüı kiyede nebati yağ ) baş1ıkh 
makalede \ Adanada Nuh Naciye 
ait olan Mılli Mensucat fabrikası 

yemeksiz amele bulamıyacağ'ını 

anlayınca işçilerine pirınç ve no 
hut ile pişırilmiş ekmeksiz yemek 
vermeye başlamıştır.) şeklinde bir 
fıkraya tesadüf edilmiştir . 

İşçilere ücretsiz yemek ver
mek usulü iktisat Vekaleti yüksek 
makamile mıntakamızr.la kurulu 
bilumum iplik ve mensucat fab
rikaları mümessilleri tarafından 
1941 senesi sonlarında Vekfüette 
yapılan bir toplantıda tekerrür 
ctm'ş ve bu kararın tatbıkatına 

geçilmiştir . 
Aclanada Mıılatya mensucat 

ve Mıtrl mensucat fabrikaları ile 
Tarsuıte Çukurova ve Reıim Dok
kur fabrıkaları, Mersinde de lçpak 
fabrikası halen işçilerine bu ka
rara tevf ık an ücretsiz yemek ver
mektedirler . 

Keyfiyetin görülen lüıum üze· 
rine gazetenizin ilk çıkacak nils 
hasında tavı.ihini sa}gılarrmla rica 
ederim . - Mıntaka llı:tisıst Mü 
dürü - ( Kemal Hakgüder ) 

TÜRKSÔZÜ : Mevzuubahı 
makale Adanayı ziyaret eden 
Vakıt gazetesi Başmuhardrinin 
fahııi intibaları mahsulüdür . Ve 
Vakıt gezctesiııden ikt;bos edil· 

lll J~tıı. 

TORKSOZO 22 Ten ıru'Z 1942 

Ceybaada 1 ,======== ........ ==========, .. 
Ekmekler düzeliyor 

fBölge hayvanatını 
koruma tedbirleri 

Ct-yhan : 21 ( Türkıö:ıü mu ı 
habirindeıı )- Ceyhanda bir müd . 
dettir ekmeklerin yenmiyecek de· 
recede bozuk ve acı çıktı~ından 
şikayetle bu hususta acil tedbir
lerin alınması ve bu işin önlen· 
mesi için hir kaç gün evvel ala 
kadarların dıkk.at nazarını çtk· 
miştim. Bu yaıımız üzerine başta 
kaymakam olmak üzere diğer ala
kadarların da he~sasi} et göster
dikleri ve hemen harekete geçi
lerek meselenin ehemmiyeti göz 
önünde tutuhıuş ve bu işin Ön· 

le,rınıcsi cıhetine gidilmiştir . Fı· 
rııılıırda çıkan ekmegin nedeıı acı 

olduğu ve bozukluğun sebt'plerı 
arıışhrılmış ve ıcap edeıı }t rlr>r<le 
ırertlcli incr.lt'nıeler ııetıcesıııde 10 

çuvol lcokmuş ve es\d un mey 
dana çıkarılmıştır. Bunun üıerine 

kaymakamın reisliğinde topl&nan 

kom is} on , bugüne kadar halka 

kokmuş ve eski unları t kmt'lı.lık 

uıılaı ıı karıştırarak }'edirenleı in 

mahkemeye sevkleri ile cezalan 
dırılmaları cihetine gidilmek üzere 
derhal takibata tf'vessül olunması 

Vilayette bir komisyon toplandı 

Maarifte terfiler 
Kız Lisesi müdür muavini Me· 

liha Alagünün maaşı otuz liradan 
otuz beş liraya, birinci orta okul 
müdür muavini Koçhisarlının ma· 
aşı 25 liradan 30 Jiraya çıkarıl· 
mıştır. 

Halkevimizcle 

bir konferans 
Dün saat on dokuzda Halke · 

vimizde, beden terbiyesi müdürü 
Rıza Salih Saray tarafıoJan mont· 
ro hakkında bir koııferaııs veril· 
ıuiştir. 

Mantar tabanlı 
kadın ayakkabısı 

imali yasak oldu 
İstanbul : 21 ~(Türksöı.ü Mu· 

habirinden) - Ticaret ve iktisat 
Vekaletleriyle temasta bulunmak 
Üzre Ankaraya giden ayakkabıcı· 
lar heyeti, şehrimize dönmüştür. 

Haber verildiğine göre, ala· 

kadarlar kunduracıların dilekleri 
ni yerinde bulmuşlardır. Ayakka· 
bıcılar, deıi renklerinin siyah ve 
kahve rengi olarak tahdidini, lüks 
kadın ç&nlaıı ve iskarpini imali· 
nin menini istiyorlardı. Bu cihet 
haklı bulunmuştur. Ayrıca alaka· 
darlar, altı çift kat erkek ayak 
kabısı yapılmamasını, mantar ka 
dm iskarpinlerinin menini karar
laştırmıılardır. 

GötQrülen halk )ipi kundura 

ııümuneleri de' beğenilmiştir. Önü · 
wüzdelır.i kış uıevıiwindc, erkek 
iskarpinleri de, arzu edildifıi tak · 
dirde altları tahtadan yapılacak· 
tır. Çocuklar ve kadınlar için de 
tahtadan ayakkabı yapılabilecek 
tir . 

Diğer taraftan hükumet şeb 
rimiüde aleko dülo'ya deri fahri 
kasma el koymuştur. Bu fabrika, 
Snbahlır.er müesabıoa çalışacaktır • 

Hububat miibayaasında 
kimler çalışabilecek 

Hububat mübayaa fiatları hak· 
kındaki 1/18364 sayılı kararname 
bugünkü Pazar gününden itibaren 
yürürlüğe girmektedir. 

Hububat mübayaalarını toprak 
mahsulleri ofisi yaJ>:acağı iİbi Ti· 
caret Vekaletinin tensibiyle ofis 
namına memur kılınacak müesse· 
seler de yapabilecektir. 

Yani tüccarların ve komisyon
cuların da bu sahalarda çalışma· 
ları mümkün olacaktır. Bu thususta 
daha geniş talimata inti1.ar edil· 
mektedir. 

KAYIP - Nüfus teıkiremle 
sakat raporum ve izin kağ'ıdımı 

lcsybettim . Yenisini alacağımdan 
hükümleri yoktur , 

Adananın Sultan ıoka· 
ğından Ali oğlu Ahmet 

320 doğumlu 

ZA Yl - Terhis tczkiremi za. 
yi ettim . Y euisini alacağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. 

Ceyhanın Tumlu köyün 
den Mahmut oğlu 319 

do~umlu Mustafa Menekfe 

Adana Trahum Has
tanesi Başhekimliğin-

den: 
Trah um hastanesi katipve 

ayniyat mutemedliği münhal
dir. Kanuni vasıflan haiz olan· 
!arın hastane Baştabibliğine 
müracaatları ilan olunur. 1-3 

Hayvan telefdtını önlemek Ü· 
ıere icap eden tedbirleri almak 
için bir komisyonun teşekkül ede· 
ceğirıi evvelce haber vermiştik . 
Bu hususta aldığımız ma!ümata 
göre, bu kom is} on teşekkül ede· 
rd, V<ılimizin Başkanlığırırla mü 
him bir toplantı } apmıştır . Bıl· 
ha!!SB hayvanların kış'ık yrm ih 
tiyıtcının temini hakkında bir ka 
rar vermt>k üzere toplanan ko 
misyonda vilayetimizde geçerı se· 
ne vukubulan hayvan telefatırıın 

önll'nnıesi için bu sene alınması 

gereken l~dhirlt:r ırörüşülmüş ve 
tesbit edilmiştir. 

Alınan di~er mühim bir kn· 
rara göre ist-; müstahsil olmayan 
nakliye arahaları hayvanlarına yem 
ihtiyaçlaıınııı temini için kö} lü
lerin ve hayvan sahiplerinin öte· 
dcnberi ihmal ettilcleri görülen 
yardımcı gıdalardısn ot, kuru ot, 
saman, diken ve geven samanı , 
mısır sapı, çellik darısı vcı çeltik 
kepeği ve buna benzer gıda mad
delerinin köylüler ve hayvan sa· 
hipleri tarafından mutlaka yaı ay
larından temini ve baıırlanarak 
depo edilmesi lüzumudur . Bu 
usulün takib edılmesi alakalılara 

bildirilmiştir . 

~ifT~i BIRliGIND 
Çiftçi Birliği tarafııltd1~ 

zi edilen Harar ve Çuva 
hen üs ziraat bankasından al-
mamış olan Çiftçilerin bir'an 
evvel Bankaya müracatları 

ehemmiyetle rica olunur. 

kararlaştırılmış olduğu mcırnnuni· 
yetle haber alınmıştır . 

Diğrr taraftan , evvelce kasa

banın elcmeklilc unlarını fabrika· 
sında ü~ütlüğü halde bil!hara , 

ıilindirinin kırftdığından bahsile 
un üğ9teaıiyeceğini ilt'ri ıjir,en 

• 
fa9ıijJ~~.tor Hanefi Ôzbilenin fJb-

rılcuında yapılan tetkikat netice

sinde tthbdimln kabili iıtıf ade ve 

c;abfıbll~tfi anlaşıldığından, e 

tirilecek aelektörde temizle eceli 

uğdayların yine eskisi gibi Ha. 

f ı Özbilcn fabrikasında üğütü · 

leceği öğrenilmiıtir . Hülasa , ek· 

meklerin pek yakında tamamile 

etmesi için gerekli bütün ted· 
birlerin elanılığını bilha11a kaydet
mek isteriz . - M. Selçuk 

TÜRK PAflASI KIYMETİNİ KORUMA 
12 Numaralı kararnameye ek karar 

1- Türltiye'den ihraç edilecek mallara ait vesaikın, ihracatın 
yapıldıiı tarihten itibaren Aza.-ıi selci:ı gün zarfında, Türkiye'dc bir 
bankaya, tahsil için tevdii mtcburidir. 

2- Birinci maddede ıö:ıü geçen vesaikı alan bankalar, bu ve· 
vesaikı tev<ii ettıkleri hariçteki bankanın ismini, vesaik baliğini, Tur
kiye'deld ihracatçı ve hariçteki ithalatçının isimlerini, ihracatın ser
best dövizle, kliring yolüyle veya hususi takas suretiyle yapıldı'ğını 
gösterir, her ayın onuncu, yirminci ve sonuncu günü itibariyle 
tanzim edilmiş bir cetveli, bu tarihleri takibcden Aıami ikinci iş 
gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bank:\sının en yakın ıubesine 
göndereceklerdir, Bankaların tanı.im edecekleri bu cetvellerde vesaik, 
malın gönderıldi~i memleket itibariyle ayrı ayrı tasnif edilerek gös
terilecektir. 

3- Türkiye'dtki Bankrtlar, ikinci maddede yazılı vesaik üzerin· 
den yaptıkları tahsilatı ve muhtemel tenzilatı, keza ikinci mAddede 
yazılı tarihler itibariyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının en 
ya1'ın şubesine bildireceklerdir, 

4-a) Türkiye'deki Bankalar harice tahsile gönderdıkleri vesaik
ten. bu kararnamenin neşri tarihinde, henüz bedelini tahsil etmedik· 

teri kısmı, her memleket için ayrı ayrı yekün olarak yirmi gün zar· 
f ında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Umunı Müdürlüğüne bil· 
direceklerdir. 

b) Vesaikını, Türkiye'de bir bankayı tavsit etmeksizin dıf mem· 
lcketlere göndermiş bulunan Türkiye.deki ihracatçılar dahi (a) fıkra
sında istenilen malümatı yirmi gün zarfında T.C. Merkez Bankası 
Umum Müdürlüğüne bildire~cklerdir. Alakadarlar henüz tahsil t"de
medikleri mebaligden, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında husu. 
si takas veya kliring hesaplarına yatan miktarları ayrıca gösterecek
lerdir. 

c) Bankalar ile ihracıttçılar (a) ve (b) fıkralarında yazılı vesaika 
mahsuhen yapacakları tahsilattan Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası Umı.1m Müöürlü~ünü, bu bankanın şubelerinden temin edt'cek
leri matbualarla muntazaman haberdar edeceklerdir. 

5- Bu karar neşri tarihinden muteberdir. 
6- işbu kararın icrasına Maliye Vekili memurdur, 

.... __ -----------

i 1 an 
Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden : 

1- Kozan - Feke-Saimbeyli yolu üzerinde C öksu köprü· 
sünün bazı aksamır.ın sökülüp yeoi kerestelerle tamiri (1471) 
lira üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur, 

2- Eksiltme 6.8.942 tarihine müsadif perşembe günü saat 
( 1 O) da vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3- lstiyenler keşit evrakını görmek için Nafia müdürlü
ğüne müracaat edebilir. 

4- isteklilerin (110) lira 33 kuruşluk kat'i teminat ver· 
meleri lazımdır. 

: 
ı 
ı 
ı 
ı 

Defne Oteli 
Harbiye'de (Antakya'da] 

Çağlayanların ortasında, geniş salonları, her türlü 
konforü haiz rahat odaları, ve cazbandı ile cenubun en 
lüks ve güzel otelidir. 

Temmuz 10 dan itibaren açılmıştır. 

Tam Pan•iyon ( Kahvealtı, Yemek, Ban10 ) lıabul 
edilir. 

Fiyatlar çok mutedildir. .. .......... .. 
Turizm Oteli • •• 
Soğuk Oluk'ta l 

Bu yaz yep yeni tesisatla ınüşterilerini ı 
kabule hazırlanmıştır. 

Halayın ve bütün Çukurovanın en güzel sayfiyesi ve isli 
rahat yeri olan Souk Olukla sakin ve rahat bir tatil devreıi 
ıeçirmek İıitersecıiı: wutlaka TURiZM OTELl'ne ininiz. 

---···~·-.----

Turizm Oteli 
ANTAKYA'DA 

Antakyanın Biricik Otelidir 
Yaniden tanzim edilen bahfe•İ ve lokantaıile An· 

taltyado •eçme İn•anların toplantı yeridir. 

MÜRACAATLARA TELO~AFLA ve MEKTUPLA 
DERHAL CEVAP YERiLiR. 

·====================·· ........ ================::::::::t 

i-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~-·-·-·-·-~ • • • • i DOKTOR ! 

1 İrfan Kayra . 
• • • . 
• . 
• . 

Blntgen ve Elektrik tedavileri 
mıtelıasııaı lıer tırıa ı lektrlll 

tedavileri yapılır 
• H . i er gün 8-18 kadar hastalarını kabul eder ! 
• • ! /ı/aenderun Belediye karıı•ı 35 No. da i 
! 14270 i 
• • 

··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·---·-·-'-·-~ 

BEl(OİYf RfiSUGiNDEN : 
(Memur alınacak) 

J - Kadromuzda mevcut münhallere imtihanla memur alına· 
cakhr. 

2- Taliplerin memurin kanununun 4 üncü madaesindeki 
vasıfları haiz olmaları ve iyi derecede daktilo bilmeleri şart· 
tır. 

3- Müsabaka imtihanı 2717/942 pazartesi günü saat 10 da 
yapılacağından mezkur saate kadar evrakı müsbitelerilt! Riya-
sete müracaatlar. 2-2 14409 

i 1 an 
Sf YHA~ Vill YETİ DAİMi EMCOMENİNOEH · 

1 - Adana·Misis Ceyhan yolu üzerinde Sarı Çam suyunun 
yolu tehdid ettiği mahalde yapılacak istinat divarı inşaata 
( 15119) lira (70) kuruş üzerinden kapalı zarf usulu ile eksilt
meye konulmuştur. 

2- Eksiltme 6/81942 tarihine müsadif perşembe gunu 
saat 10,30 da vilayet daimi Encümeninde yapılacağmdan is
teklilerin teklif mektuplarını kapalı ve mühürlü olarak bu saat· 
ten bir saat evvel 9.JO da encümen reisliğine vermelidirler. 

3- isti yen {er bu işe ait keşifnane, mukavelename projesini 
ve şartnamelerini görmek üzere Nafıa müdürlüğüne müracaa 
edebilirler. 

4- isteklilerin (1133) lira (98) kuruş muvakkat teminat 
vermPleri ve ehliyet vesikası almak üzere ihaleden üç gün 
evvel bu miktar iş yaptıklarına dair bonservislerile iki fotoğ· 
raflarını, bir aded elli kuruşluk bir aded on beş kuruşluk ve 
bir aded de uçak pulunun dilekçelerine bağlamak suretile 
vilayete muracaatları lazımdır 18-22-26-31 14393 

Umumi Neşriyat Müdürü : Meeit Güçlü 

Baııltlığı yer: Türkı6zü Matbua• 

' ' t 

l 


