
,----C-U__,M __ A_... ..... _____ lD_A_R_E __ Y_E;.--1 

1 

3 ADANA • Abidin 

TEMMUZ J Pota COdded 

1942 
Telefon : 315 

-------.;...__.._-------1 
Sa1ıaı her yerde G Kur&ıf 

ANKARA' DAN ADANA'YA 

Çuku ova'daki 
Amele davası 

YAZAN : ASIM US 

Mersinde bdşleıyıp da lskende· 
runda nihayet bulan Çukuro· 
vanın kendim~ mahsus bir ik· 

timi, kendin~ mahsus bir hasat ............. , 
Milli Şefimizin 

Teşekkülleri 
Ankara 2 (a a.)- Riyaseti· 

cumhur umumt ktttıpliğinden : 
Kıbotaj baynmı münasebetile 

yurdun her tarafındeın aldı~ı sa· 
mimt tebrik telgraflarına, muka· 
bil tebrik ve Teıckkürlerinin ib · 
la~ı için Anadolu ajanııını tevıit 

etmlttir. ............. 
Avam kamarasında 

8. Çörçile 
Karşı itimad 
reyi verildi 
16 saatılık celse 

Bay Bazveltln 
odaıına girerken 

Aıılı.ara: 2 (Radyo Gazeteal)
Avam Kamarasında buııün de iÖ· 
rüşmelcı olmuıtur. Dün müıakerc 
10 saat devam etmittir. Bu görüş
melerde bilhassa Çörçile karşı 
itim adsızlık takriri konuşulmuıtur. 

Alınan son haberlere göre, 
Avam Kamarasında konuımalar 
:>itmiş, 25 muhalif reye karfı 
1175 reyle Çörçil itimad kaıan · 

rllıştır. 

Çör çil bü} ük .ılkıılar arasın· 

Ja kürsuye gelerek ıöze batla· 
nıı ve iki gün evvel Liby ada O 
1ınlckten eyi haberler aldıiı hal· 
le Ruı.veltin odasına girerek Tob
ukun sukutunu haber aldı~ıni 
.öylcmif ve haberin kati netice· 
.inin henüs alınml\cı~ı, oı ta ş11rk· 
~• 850,000 lıırıliı. askerinin, 4000 
ııgiliı. tankının oldu~unu söyle· 
niı ve Rusyaya 2000 uçeık gön· 
lcrildiQ-ioi auleıtmıftır. Çörçil ne· 
i~ede ıöılcrini ıöylc bitirmittir. 

Eter beni istemiyorsanız de· 
ittirebilirsiniı hiç bir vicdan aza· 

11 çekmem. Meclis neticede Çör
ilo büyük bir ekseriyetle itima· 
ını beyan etmiştir. 

Londra : 2 (a .a.) - Lord· 
ır klmaraeı harp vaziyetini izah 
tmiıtir. Lord Bivcrbork beyanat- j 
l bulunarak yeni tanklar yapmak 
l:ıumundın bahsetmiş ve başve- 1 

illıklc millt mudaf aa vekaletinin ı 
~rılmuına itiraı etmiıtir . 

mevsimi olduğu iibi kendine mah 
sus iktısadi bünyesi vardır. Bilhas
sa Adanada ilctısadi faaliyet bü
yük ziraat temeline dayanır. Bu· 
rada 2000 dönümden yukan top · 
rak üzerinde çalışanlara büyük 
çiftçi, 300 den 1000 dönüm ara
sında arui sahibi olanlara orta 
çiftçi diyorlar. Arazisi 300 dö 
nümden aşağl olanlar da küçük 
çiftçi zümresini teşkil ediyor. Çu· 
kuıovadıı beş kişilik bir ailenin 
kerıdi el eıneii ile yaşayabilmesi 

için en aşa~ı loo dönüm toprağa 
sahip olması lazımdır. 

Halbuki Çukllrovada bulunan 
köylülerin mühim bir kısmında 

lou dönüm de~il, l 5 - 2o dö· 
nüm toprak bile yoktur. Hatta b'r 
kısım köylüler tamamiyle toprak· 
tan mahrumdur. Böyle ailelerine 
kifayet edecek derecede topıak· 
lan ulıııayan köylüler bfiyük zira· 
at yapan çiftçilerin çiftliklerinde 
çalı~ırlttr ; hatta bunlardan bazı· 

ları küçük ıirdat sahibi olarak 
kendi hesaplarına çalışmaktansa 

büyük çiftliklerde ücret mukabi· 
linde işlemP~i karlı bulurlar. 

Bu va2i~·et Çukurova havalisi· 
nin bir iktisadi hususiyetidir. iş 
ıııevsiminde Çukurovada amele 
ücretlerinin diğer yerlere niıbetle 
yüksek olması bu hususiyeti yara 
lan sebeplerin başında gelir. Ve 
şü'µlıesi:.ı: burauaki büyük ve orta 
ıiraatin bir neticesidir. 

Çukurovanın köylerindeki top· 
raksız amelenin miktarı mahalli 
ziraat ihtiyacına yetişmediti için 
Ni~de, Kayseri, Konya, Diyarba
kır ribi civar vilayetlerden iş 
mevsiminde Adanaya binlerce a· 
mele gelerak aylarca buralarda 
kalırlar ve tarlalarda ücretle çalı· 
şırlar. 

Mesela Kayseri mcnsucak fab· 
rikasmda günde bir defa parasız 

yemek yemek şartiyle ayda 25 
lira ücret alan bir takım işçiler 

vardır . Bunlar kış mevsiminde 
ve bir kısım ilk ve Sonbahar ay· 
larında fabrikada çalışırlar. Fakat 
yazın Adanada yüksek ücretlerle 
işçi aranmaA-a başladıiı zaman 
fabrikadan izin alarak , yahut 
başka bir sebeple bu iş yerinden 
uzaklaşarak oraya iiderler . Bu 
suretle bir mikhır fazla kazanç 
elde ettikten sonra tekrar kendi 
yurtlarına dönerler. 

Çukurovaya iş mevsiminde 
civar vilayetlerden a-elen binlerce 
amelenin Adanada bir paıar yeri 
vardır. Adananın kalekapısı deni
len yere her perşembe günü işçi 
borsası kurulur . O gün i4çi ara· 
yanlarla iş arayanlar bu pazarda 
toplanır ve amele ücretleri karşı

lıklı bir pazarlıkla haftalık üzerine 
burada kabit olunur. 

Adanada iş haftası yedi de· 
(Guil& 1 ncı1 ~fada) 

...................... • Bölgemize düşeni 
ı dünki yağmurlar 

................ ı • • DON ÔGLEDEN SONRA ŞEHRiMiZDE MUHTELiF FA· f 
SJLALARLA YAGMURLAR DÜŞMÜŞTÜR. BU BEREKETLi f 
YA~MURLARIN BÖLGENiN DIGER YERLERiNE DE DÜŞTÜ- f 
CU SÖYLENiYORSA DA, NERELERE NE MiKTAR YAC· f 
DIQNI DÜN TAHKiK ETMEK İMKANINI BULAMADIK. f 
.......................... ! 
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ı İki taralta ı : ı 
ı pılı yorgan ı 
ı ı 

J Elalemeyn f 
ı muharebesi ı 
ı ı 
Ankara : 2 (Radyo gazetesl)
Mısır meydan muharebesi günün 
en mühim meselesidir. Bu mey· 
dan muharebesi yalnız Mısırın 
deA'il belki de Ortaşarkın mukad
deratını tayin edecektir. 

Bertin Radyosu Arapça neşri· 
yatında Romelin her şeyi hesap
ladıA"ını ve neticede muvaffak 
olacaA'ını söylemi4tir. 

Her iki tarafın d• yorgun ol -
duğu muhakkaktır. Son on a-ün 
içinde mihver kuvvetleri 500 ki· 
lometre ilerlemiştir. 

Mihver kaynaklarına göre , 
Almanlar Elalemeyn hattını yar
mış ve Nil deltasına doğru iler· 
lemeğe başlamıştır. Fakat bu ha· 
berler hiç bir taraftan teyid edil· 

· ıncmekledir. Şimdi Kassala batak
lıtında cereyan eden muharebeler 
büyük bir ehemmiyet almaktadır. 

Kahire : 'l (a. a.) - f.lale· 
meyn'de muharebe bütün gün de· 
vaın etmiştir. Düşman bir gedik 
açmışsa da tanklar derhal geri a-
tılmış ve mihverciler kanlı kayıp· 
lar vermiştir. 7 Alman uçaQ'ı tah· 
rip edilmiştir. 

Kahire : 2 (a. a.) - !lale· 
meyn cenubunda birçok ltalyan 
ve Alman tankı tahrip edilmiştir. 

Moskova : '.2 (a. a.) - Halk 
Mısır meydan muharebesinin neti· 
cesini sabırsızlıkla beklemektedir. 
Gazeteler "Hitlerc karşı duran 
birlik yenilmez ... demektedir. 

Berlin : 2 (a. a .) -Elalemeyn 
zaptedilmiştir. 

Blnd meıeıeıı 
Ankara : 2 (Radyo .eazete•l)
Nchru yeni b ir demeçte buluna
rak, Hindistanın ne Japonlara ne 
de Almanlara köle olmak iste· 
mediğini söylemiıtir . 

Amerllıada 
alınan tıdblrlır 

Ankaraı: 2 (Radyo Bazeteel)
Amerikada baltalayıcı hareketlere 
meydan verilmemesi için bütün 
ıahiller boyunca tedbirler alındı . 

Japonya şimdi 
ne halde? 

Ankara : 2 (Radyo Gazeteel)
Mihverin üçüncü ortağı olan Ja
ponların hareketi hemen hemen 
durmut haldedir. Japonlar yeni 
fevkalade hareketlere girişmemek· 
tedir. Bugun (dün) Japonların çin· 
le olan silahlı ihtılafının bt'finci 
yıl dönümüdür. 

Türkiyeye indiği 
söylenen Rus 

tayyarecileri haberi 
Moskova : 2 (a.a.) - Tas aj· 

ansı, bazı sovyet tayyarecilerinin 
Türkiycye indiği hakkında Alman 
kaynaklarından çıkarılan ıayiaları 
red etmektedir. 

BAŞVEKİLİMİZ 
İSTANBULDA 

Ankara : 2 (a.a.) - Başvekil 
Saydeım yanında Ticaret Vekili 
olduğu halde lstanbula hareket 
etmiıtir . 

Çölde bir müttefik asker 61Upu 

Demiryol malzemesi 
môbayaa işlerimiz 
Giden beyıtlmlz Berlladı anıaıtı 

: ...................... .. 
ı i ; Rusya'da ı 
ı ı i Slvastopolda l 
ı Almanlar ı i ıoo,ooo aıker ı 
ı kaybı vermı, i 
ı ı 

i Şehir dün düştü ı 
ı ı 
ı ı 
ı KURSK AKINI ı 
ı i 
Ankara : 2 (Radyo Gazeteel) 
Almanlar Sivastopolu i12al ettik
lcriııi iddia ediyorlar . Ruslar ıse 
bir şey söylemiyor . Almanların 
Sivutopol önünde 100,000 asker 
kaybettıği de bildiriliyor • Anla-
şılıyor lı.i, Alman büyük taarruzu Ankara : 2 (Türksöı.ü Muha

birinden) - Türk • Almeın tica
ret anlatmaaı eıaslarına istinadt>n 
bundan iki ay kadar evvel demir· 
yolları ve deniıyolları malzemesi 
milb•yauı için Almanyaya gitmiı 
olan devlet demiryolları ve deniı
yolları müteha1111larından milrek· 
kep heyetle Alman mümesıilleri 

Yurdda seylap artık başlamıştır. Fakat Almanlar 
bunun büyük taarruı olduğunu 

Ankara:2 (a.a.)-Dün lzmit ve bir türlü itiraf edemiyor . 
civarında yağmurlardan lzmit - Büyük taarruıun sıkletinin 
Tuzla arasında demiryolunu sular Kurak bölgesinde olduğu görül· 
almış, bir köprüyü hasara utrat· müştür. Burada büyük hava kuv-
mıştır. Tamirat yapılmıı ve sefer· vetleri ve tank kullanılmaktadır . 
lere başlanmıştır. Bursa-Müdanya Diğer bir Mihver haberine göre , 

arasında yapılan müzakereler sona 
ermiı ve bu münasebetle yeni 
baı.ı mukaveleler imzalanmıttır. 

Bu mukavelelerle Almanya Tür
kiyt"ıe lokomotif, veıaon vcaair 
demir ve denizyolları malzemeıi 

vermeyi taahhüt etmektedir. He
yet bu ay ıonunda Ankaraya 
dönt'cektir. Diker taraftan devlet 
fabrikalarının muhtaç oldu~u ma· 
kine, alat ve edevatı mübayaa 
etmek ma~sadile Süme~bank um . 
um müdür muavini Cabir Sclelcin 
reisli~inde fabrikalar müdürlerin . 
den mürekkep heyet Bükreş ve 

arasındada seller olmut, Bursa - Mos\cova cephesinde Almanlar 
Müdanya demiryolu kapanmıştır. küçük bir cep açmıotır . Sovyct-

F 
ter Sivastopolun henÜL düımndi-

ransanın yeni iini ve sokak muharebeleri oldu. 

Ankara elçisi ğurıu bildirmekkdir . Lcııiııgrada 
karşı henüı bir taarruL baılama· 

Paris : 2 (a. a .) - Fransanın mııtır . 
IAnkara elçisi Berjeri Ankeıraya Moskova : 2 \ a . a. )- Kuralı: 

hareket etmiştir. cephesindeki Alnıan taarruıları 

Peıtede bnı temaslar yaptıktan 

sonra Almarıyaya varmıştır. 
Alakadar makamlara gelen 

haberlerde Biikreş ve Peıted~ 
yapıları temaslarda iyi neticeler 
alındığı bildirilmektedir. 

İskenderuna Vapur 
seferleri başlıyor 

İlk posta bugün hareket ediyor 
l1tanbul : 2 (Türlııözü Muhabirinden) - Şimdiye /tadar 

Merıin• iıliyen Türk poıta vapurları, bundan ıonra lılten• 
Jeruna kadar iıletilecektir. ilk lıkencleran postaıı temmuz· 
un 3 ünde limanımı%dan harelcet eJ.,cektir. 

Askeri vaziyetin tetkiki 

SiVASTOPOL 
VE 

ELALEMEYN 
A 

imanlar dün Sivaıtopolun düttüğünü ve temi:deme hareketlerine 
devam edilditini bildirmekte idiler • Diter taraftan verilen ma

lumata göre, Harkof cephesinde de muharebeler devam etmek· 
tedir. Sivastopoldan sonra şimdi büyük muharebelerin nereye intikal 
edcceti henüz; malum detildir. Diter tarafüın Çöl cephe.inde Elale· 
meyn'de muharebeler ıiddetle devam ediyor • Mısır muharebesinde 
gerek İngiliz ve gerekse Alman kuvvetlerine gelince : 

Biz iki tarafın kuvvetleri hakkında henüz sarih bir fikir sahibi 
değil~z. Fakat ıöylendiğine göre, Romel 26 Mayısta, emrinde bir ta 
nesi ltalyan olmak üzere 3 zırhlı tümen , gene bir tanesi italyan ol · 
nıak üz:ere iki motorize tümen, iki piyade tümeni, yaoi aşağı yuka 
rı, 100,000 kiıilik bir ordu ve 1000 tankla hücuma geçmiştir . Buna 
karşı General Ritchie'nio kullandıtı kuvvetler şöyle hesap edilmek· 
tedir : iki cenubi Afrika tümeni, bir Hintli tümeni, bir aoavatan tü 
meni, ve yekunu bir tümene yükselen diğer askerlerle iki zırhlı te • 
şekkül. .. General Ritcbie ordusunun teşkilatı hakkında elde daha ge· 
nit malumat olmamasına rağmeo, gerek Almanların, gerek İogilizle 
rin aşağı yukarı müsavi kuvvetlerle harbe başladıkları anla.şıhnakta· 
dır. Görülilyor ki, lnıilizler, geçen ikinci kinunuo sonundaki vazi
yetler' nden çok daha iyi bir halde 26 Mayısta muharebeyi kabul et· 
mitler, fakat Romel bu sefer aakcrlerini ula dinleodirmemek , ve 
kartı tarafa göz açtırmAmak taktitini kullanarak , yıldırım ıüratile 
Mııır topraklıuıuın içine girmiıtir. 

püskürtülmüştür . Bu taarruı.lar 
Almanlara çok pahalıya mal ol-
muetur. Mihverciler büyük :ı.ayiat 

veriyor • 
Moakuva : 2 ( a. a. ) - Taı 

ajansı: Alman ve Romen kıtaları 
müdafaa hattını yarmııtır . Şimdi 
muharebe Sivaatopol lı:aleıi ka· 
pılarında devam ediyor . 

Berlin : 2 ( a . a . ) - Sivas
tCJpol ıehri Almanların eline geç· 
miı bulunuyor. Şehirde timdi Al
man hayra~ dalgalanmaktadır . 
Hitler, Sivastopol hereHtını idare 
eden komutana Mareıallik rütbe
sini vermittir . 

Bölgemizde 
Nafia faaliyeti 

Vilayet Nafıa dairesi bölgede 
tamire muhtaç ve ya yeniden 
inıaaı icap eden köprü ve yolların 
bir an evvel yapılması hususunda 
önemle çeılıımaktadır. Biı.e ve· 
rilen meılümata göre: Adeına-Mi· 
sis yolunun 12 inci kilometreıin · 
de yılt1leın köprünün tamir iti 
'1000 küıu r lira üzerinden ekıilt-

meyc çıkarılmasına vilayet daimi 
encümenince karar verilmiftir. 

Adana-TailUS yolunun 22 
inci kilometresindeki, yarıaı yıkıl· 
mıı olan ve bir çok kazalara 
ıcbep olacak vaı.iyette bulunan 
köprünün tamir İli muteahhidine 
iheıle edilmiştir. Adanan-Kozan 
yolunun sarıçam mıntıkasında 4 
kilometrelik kısmın tt'sviyeitüra• 
biyesine ait 35 bin liralık bir 
ke~if tayin edilmiı ve Nafıa Ve· 
kaletine tasdike gönderilmiıtir . 

Keıif evrakı tasdikten gel· 
dikten sonra ihaleye konacaktır. 

Adana-Kozan yolunun 44 
üncü kilometresindeki 10 metre 
açıklı~ında iııcedere köprüsünün 
kemer inşaatına başlanmıştır. Pek 
yakında bu köprü bitmiş olacak· 
tır . 

Şama atılan 
beyannameler 

Berlln: 2 ( a. a. ) - Alman 
uçakları dUn Şama beyan· 
nameler atmı•lardır • 



• ayfa 2 TORKSôZO 

Çukurova' daki 
Amele davası lt-.™:ı•;ı~ •a-ı~gı·ZI T0RKIYE Radyosu 

(Bqtarah Birlnt'lidel 

kil , beş buçuk gündür . iş haf
tası , Cuma günü ba~lar , Çar
şamba günü öğle zamanı nihayet 
bulur. 

Bu sene Mayısın son hafta
lıtı 7 - 8 lira idi ki bıı rakam 
reçen sene o zanıaııdaki ücrete 

Anzele ücretleri 
tesbit edildi 

ANKARA Rad11osv 

Cuma - 3.7. 1942 

7.30 Program ve memleket saat 
ayarı, 7.33 Müzik : Karışık 
Program (Pi·) 

7.45 Ajans Haberleri, 8.00 Mü1.ik: 

nisbetle tam iki miılidir. 
Fakat Adanada bu 7 - 8 

Dün toplanan eme.le komisyonu httrtalık amt'.le ücrd le riııi teabit 
etmiştir . Buna göre bu hafta çapa aıııc le"iııe 800, lu-rnk lOOtJ ve ba· 
töz amelesi 1500 kuruş alacaklardır. 

12 30 

Senfonik parçalar ( Pi. ), 
9. 1 SN.30 Evin saati. 
Program ve Mr:mle"et sut 
Arur , 12.33 Müzik : Tür 

liralık haftalık toprak işçisini tut
mağa kafi değildir . Bundan ııyrı 

olarak işçileri - hatta çocukları 
ile beraber -· beslemek de lazım 
frelir. Adanada bütün işçiler para 
şeklindeki ücretten başh mutla· 
ka yiyecek de ister. 

işçilerin bu suretle iaşelerinin 
çiftçiye ait olması bu seneki ek
mek rejimi dolayısiyle Adaoada 
mühim bir mesele olmu~tur . Çift· 
çiler tarlalarında çalıştıracak işçi
leri bulabilmek için kara borsa
dan kilosu 45 - 5o kuruşa buğ
day tedarik etmek mecburiyetin
de kalmışlardır. 

Adanada toprak işçileri pa· 
zar yerinde yirmi, yirmi beşer ki 
şilik gruplar halinde toplanırlar. 
Ücret paıarlığı bu grupların baş
larında bulunan ve (elci) denilen 
bir nevi amele müteahhitleri va· 
sıtesiyle yapılır. Pazarlığı yapan 
elciler olduğu gibi lı:ıf ta sonunda 
parayı alıp işçilere <hğıtanlar da 
onlardır. 

( Amele ) ile ( elci ) , yahut 
( elci ) ile ( Çiftçi ) arasında çı . 

kacak h er nevi ihtilaJıarı mahke· 
meye gitmekıizin suıh yolu ile 
halletmek için bir ( amele komis· 
yol\u ) vardır. Bu komisyon çiftçi
lerden vilayet murahhaslarından 

terekküp eder ve her hafta Per· 
,embe günleri amele borsasının 
bulunduğu kale kapısında topla-
nır . Vuku bulacak müracaatları 
halleder. 

Şimdiye kadar bütün ihtiJaflar 
kanun müeyyidesinin müdahalesi
ne hacet kalmaksızın örf ve adet 
esasları dairesinde burada halle 
dilmiştir. 

VllAyetımıze verilen 
mıhlar 

Devlet ıiı aat işlrt ıııelt:ı i Ku . 
rum Unıunı Müdürlüğünden Vila · ı 
yt"timiı. e-mrine 300 kilo nal oııhı 

gelmiştir. Ô~nndi~imi1.e göre mı- ı 
hın b ı· lıer kıloı;u 240 lıuı uştan Zı . 
raat Müdürlüğünce sııtışa boşlan

mış bulunmaktadır . 

Hayvan hastalıkları 
ile mücadele 

Merkez kaza ve köylerindrki 
hayvanlarda 7Uhur eden hastalık · 
farın söndürüldügü memnuniyetle 
haber alınmıştır . Bu cümled <"n 
olarak Sarılıamzalı ve Bulduk köy 
leri sığırlarında çıkmıı olan Prop · 
laımoı hastalığı. Oımaniyede Şdp 
ve Kozan köylerinde koyunlarda 
çıkan Çıçek ve Uyuı haıtalıkl ıı rı 
alınan fenni tedbirler rıetic~ıinde 

sönmüştür. Vili>·et dahilirıde ha
len ehemmiyetli saıt bir hastalık 

görülmemt"ktedir . 

Pamuk Kooperatifi 
dün toplanamadı 
Adarıa Pamuk Tarım Salış 

Kooperat ifi dün saat 14 de Hal
kevinde toplanmıştır. Fakat mev
cut aı.a adedi olan 366 k lşidt>n 
92 sinin aeldiği göıülmüş ve t-k 
ıeriyet olmadığından toplantı ge· 
lecek çarıamba güııü saat 15 ıe 
bırakılmıştır . 

Çukurovanın içinde 3o - 4o 
bin yerli amele vardır . Bundan 
baıka 3o - 4o bin kadar ame · 

" le de diQ'er komşu vilayetlerden 
k geldiğine göre Adanada en afa

tı 60 - 80 bin amele var de· 

Kız lisesinin 
yeni mezunları 
Şelırimiı: Kıı: liıesi olaıunlu1' 

imtih.ınını şu taltbcler vermittir . 
E Jebiyat kolu: Halide Allcan, 

Emel Bahatır , Yaıar Alemdar , 
Ha} tiye lıgan , Mt.lck Baıboyacı, 
Hayı iye Acun taş . fen kolu: M!ilı
ver Oztop, Mehlika Dilı.el, Nımet 
Özbek, Mukaddes Ôzdağlar . 

arç 
aş/ 
afi 

•• 

f 
gü 
h 
y 

fcl 
•na 
vcı 

1 tc 
Oa 
ular 

•rı 

~ları 
~lu 

~= ... 

mektir. 

ASIM US 

Yeni pulluklar 
teşhir ediliyor 

VilAyetimiz emrine ııündeı i· 
len ve Htııa çılcarılnııı olan pul· 
luklaı<ları aörülmek üzere birer 
lanui Ziraat Oda11na ııetirılmiı 

tir. Eııc ve Ankara tiµlerinde oları 

bu pullukların aatıııııa devanı o 
lunmaktadır . 

KA YlP - Aclaııa askeri lıaa

tane!iindt'n aldığım terhis Uğıdı · 

mı ka) ucttim. Y~nisini alacağını 

c.lısıı hükmü olmadı~ıııı ilaıı ede 
rıuı . 14332 

Adananın Çandıro~lu 

nııtlıalleıinden 3~1 do· 
ğunılu Ahmet u~lu 

Sevgen 

Kültür işlerimize 
ait istatistik 
18 Senenin bir bllançoıa 

Başvekilet istatistik Umum 1 rında 258, Üniversite ve yüksele 
müdürlü~ü 1923 yılından 1939 ı okullarda 307 olmak üzere 12437 
dera yılı sonuna kadar maarif du. I öğretmek varken , bu miktar 
rumumuı.u gösteren bir maarif 1938 - 1939 ders yılında 23663 
iıtatiltiti neıretmiıtir . 520 say. ü bulmuıtur . 16 ıenede öğretmen 
fayı dolduran bu eıer , uzun bir kadros1J hemen hemen hir mis· 
çalışmanın mahsulüdür . !ine yakın faı.lalaımıştır . 

Maarif iıtatiıti~inin tetkikinden Mektt'plerin ve Öğretmcnl,.rin 

anlaşıldığına göre , 1923 - 1924 fnlalaşması her yıl okuma ça~ına 
yılında meml~ketimiz~e 4894 ilk , giren çocuklardan irfan müe11e· 
72 orta, 28 Jııe, 20 . oğretm~n ve selerinı: rrüracaat edenlerin ço-
44 meılck ve teknık okulıyle 9 ğ 1 d .1 · 1 ·..,t· N 'ıte 
O 

. a masın an ı erı ge mı., ır . • 
niveı site ve yüksek okul , yanı k. b d . · t r f ki · tet 

ceman 5062 kültür nıüe~sesesi '.~ u a yıne ııı 8 11 1 erın k · 
varken, 1938 _ 1939 ders yılında kıkınden aarehatcn anlaşılma ta-

bunların miktarı 8169 u bulmuı- dır · 
tur. Arhf miktaıı 3107 dir . 1923 - 1924 ders yılında ta-

16 yıl zarfında memlektin ka
ıandığ'ı ilkokul aay111 2968 , orta . 
okul 78, liıe 51, meslek . ve tek
nik okul 5, Üniversite ve yüksele 
okul 8 dir . Yalnıı. bu müddet 
içinde ö~relmen okulu 20 den 

17 ye inmiştir . 
Yine 1923 - 1924 yılında 

ilkokullarda 10238 , ortada 796 , 
liselerde 513, ö~retmen okulların· 
da 235, meslek ve teknik okulla· 

lcbe ~ayısı ilkokullarda 3419~1 , 
ortaokullarda 5905,liıelerdc 1241, 
öğretmen okullarında 2528 , mes 
lek ve teknik okulla•ında 4019 , 
Üniveuite \ie yüksek olcullarda 
2914 yani ceman 358548 iken, bu 
miktar 1938 - 1939 Jers yılında 
944453 e yükselmiıtir . Bunun 
642466 11 er kelı: ve 301987 ıi kıı. 
talebedir. Fazlalaşan talebe mik 
tarı stss~os dir . 

Askerlik dersi okutan 

subayların Ücretleri 
Yüksek, liıı · \ ,. oı tıt okul ve 

ıııuıulilleriııde aı;k e ı lık dersi oku 
tan ıubay öğr etıııeıılcrin ücretle
' inin 1 Haziran 942 d en itibaren 
ıaat başına 150 kuru~ olarak ve
rilmesi alalcadarlara bildirilmiştir . 
Bu öğretmenlerin Haziran ve Ey· 
liil oylarına ait ücretleri de di~er 
öğrdmenler gibi tam olarak ta
hakkuk ettirilecek , kampa çıktık
ları takdirde Temmuz ücretleri 
de tam verilecektir . 

Açık Teşekkür 
lstasyoııda çalınan iki bavul 

cşyıımı altı saat gibi kısa bir za· 
manda çalanla b irl ikte me.ydıına 

çıkarmak surdilc Türk polisine 
has maharet ve bilgiıini göster· 
miş bulunan Emniyet araştırma 

bürosu ve e-s\ıi i•tasyon karakolu 
şef ve memurlarına samimi teşek · 
kürlerimin iblağına sayın gazete
n i ı.in cldalct buyuımasını saygı 

larınıla reca eder ioı . 14331 
Fuat Onay 

Mevlud 
Hacı Yunus zade Ali Yerde· 

lt:nin ruhuna 3 temmuı Cuma 

namazından ıoııra U/ucanıidt: Mev

lud okunac;ı~ınclaıı ar:ıu r:d~nle 

ıiıı Luyuınııuıırıı ricıt ederim. 
Aliye Yr.rdel e ıı 

3-3 
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küleı- . 

Ajans l laberleıi,13.00/13 .30 
Müzık : Peşrev , beste ve 

Şarkılar. 
Program ve Memleket sıuıt, 
Ayaı ı , 18.03 Müı.ik : ince 
Saz faslı . 18.40 Müzik: Hafif 
Müzik (Pi.) 19.oo Konuşma 
(Kitapsevenler saati), 19.15 
Müzik : Danı Müziği (Pi .) 

Memleket Saat Ayarı ve 
Ajans Haberleri. 

21.45 Müzik : Klaıik Tütk 
Müziği Programı. ( Şef : 
Mesud Cemil) . 
Radyo Gazetesi, 20.45 Mü· 
zik : Şaıkı ve Türküler. 
21.oo Zraat Takvimi, 21.10 
Temsil. 22.oo Müzik: Radyo 
Orkestrası . (Nihad Esengin 
idaresinde). 
Memleket Saat Ayarı ve 

Ajans httberleri 
22.45/?.2.50 Yarınki Program ve 

Kananış 

t••D OKT OR••f 

• • • Mavallak Emıea • 
•. Asker lıastahanui dalıiliye •. 
f Mütehassm f 

: Hastalarım her~ün sa- ı 
f at J 5 te:n sonra Kızılay ci- t 
t varında 18 numaralı evde t 
f kabul eder. 1431' f 
••• ••••••••••• 

Umumi Neşriyat Müdürü: 
MACITGOÇLO 

Basıldığı Y t r : Türkıözü Mtb 

---T-ORK-İYE-C-UMH---..UR-İYET-i --ı 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sumııy~•i : ıoo.000.000 Türk 
Suhe ve aıanıı adedi : 'ltı~ 

l.iraın 

Ziı al ve til'aı t her rıevi barı kıt muısnıelel~ı 

Para biriktir~nı~re 28.800 lira ikramiye veriyor 

Zir a :ıt Hnııka•:ınd:ı kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na ı-n 

ı.1 SO l irası bulunanlara senede 4 dda çekilecek kur'a ile 
nş~K-ıdaki pl!ina ~:öı e i kı <ı nıive d;ı~ılılar;ıktır, 
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DlKKA T : Hesaplanudaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıkhğı takdirde yüzd~ 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa! 11 - EylUl, 11 Birincikinun, 
MIU't v 1 l Haıirn t '..rilı l!ri n j ! ç~l{ ibcJctir. ............ ____ .._. ______ _. ______________________________ ....... 

i 1 an 
BEl(OIYE RiYASETİNDEN : 

1 - Mali yılı içinde şehir fakir halkı ile Belediye memur 

ve müstahdemlerine verilecek ilaç ve tıbbı malzeme açık eksilt· 

me suretile satın alınacaktır. 

2- Muvakkat teminata 72,5 liradır. 
3- Şartnamesi Belediye Baştababetindedir. lstiyenler ora

dan görebilirler. 
4- ihalesi Temmuzun (Yedinci) salı günü saat (\5) de 

Belediye Encümeninde yapılacaktır. Taliplerin o gün muayyen 
1 

saatte muvakkat te'minat malcbuzlarile birlikte Encümene mü· 1 

racaatlan ilan olunur. 21 25-1-5 ı 
Şartnamede icabe<len talilaat yapılmıştır. 14280 

3 Temmuz 1942 

Çamlar Oteli 
AÇILDI 

lar oteli bütün konforiyle yeni bir idare 
altında açılmıştır. Müdüriyetin gelecek 
müşterilerin esbabı istirahatını temin içinı 
hiç bir fedekarlıktan kaçınmadığını bir 
defa ziyaretten sonra siz de tasdik edecek· 
sınız. 12-15 14248 

ıo'H-++++o+++o+++~++o-++++++ 
------- ------

Matbuat Umum 
Müdürlüğünden : 

'\n1'ara Radyoıu Türk Musikisi Heyeti lcadrosundald münhalleıe 
imtihanla ıeı ve saı. ve imtihanda gösterect"L:.leri istidat ve liyalcate 
göre artist nıımıedi ve .stajiyerler alınacak ve bu ıtajiyeı ler yetiştiri
lerek müteakip imtihanlarda muvaffak oldukları takdirde kadroya 
reçirilmek üzere muayyen bir ücretle çalıştırılacaktır. Bu heyete :ar
tist veya ıtejiyer olarak çalışamk istiyenlerin Temmuzun on beşinci 

çarşambe günü ~aat 10 da Ankı\ra' Başvekalet Matbuat Umuaı 
Müdürlüğü Radyodifü1yon Müdürlüğünde mütehassıs uir Jüri heyeti 
huzurile yapılacak imtihana girebilmek için aşağıda yazılı veaailclcı 
en güç 13 Temmuı 1942 pazartesi gününe kadar Anhra'da Uıuı 
Meydanında Koç Apartmanında Matbuat Uuınum Mü<lüı lügüne m&l 
racaat ederek kayıt numarasını almaları lazımdır. 

Mufuıal imtihan talimatnamesi Ankara'da Ulus Meyıfanmda Koç 
Apartmanında Matbuat Umum Müdürlügünden ve lstaııbulda Bele· 

diyede Çenbcrlitaş Palasta 6 numarada Matbuat Umum Müdürlü~ü 

lstanbul Bürosunda alınabileceği gibi telgrafla talrp vııkuunda bu 
talimatnameler gerek Matbuat Umum Müdürlü~üııce gerc:k lstaııbul 
Bürosunca isteklilere gönderilir. 

Radyonun Türk Müziği kısmında artist veya stajiyer olarak 
çalı~mak üzere evvelce müracaat etmiş ulaıılaı ın da iıtekleriııi a~ttğıda 

yaı.ılı veıaıki de göndermek veya getirmek suretile tekrarl amaları 

rica olunur. 

Talip olanlardan istenen hususlar şunlardır : 
1- Dılelcçe, bu dilekçede Türk Mü:dk Heyf'tindc hıuıgi hiıme· 

tin iııtendiği açıkca bildirilecektir. 
2- Nüfus hüviyet cüzdanı, 
3- Dötrulul& &.•iıd•, 

4- Bulaş ık lıastalığ ı buhııınıadığıııa ve vuif esini muntaıaman 
ifaya mani bt:tfen ve akıl irıu ve lıııstıalıkları olınadığıııa dair ıa · 

pur. 
5- Hal te-tcemesi, bu ya'tldıı yukırı akrabası, tahsil ıleı ecesi, 

tvvdce bulunduğu hizıııetlt.r, lıaleıı ne gibi bir itle meşıcul olduğu 

kıaaca yazılacaktır. 

6- 6x9 boyunda açık başla çıkarılmış 6 lıırıe fotoğraf, 

7 - Haklanndtt malumat alınabilecek kimseler ve adreıleıi. 
1- 3 - 5 - 9 14318 

i 1 an 
iNHiSARlA~ ADANA BlSMODORLOGOHDEN 

1 - inhisarlar Adana Başmüdürlüğü anbarlariyle tütün 
fabrikası Vf' Rakı imlflhanesinden inhisarlar Karaisalı idaresine 
naklolunacak tahminen (60) bin kilo manıul tütün, içki ve 
diğer bil'cümle eşyanın taşınması işi (Adana ve Karaisalı 
idarelerinde mevcut şartnamesi mucibince) mukavele akdi 
tarihinden itibaren bir sene müddetle mutebt>r olmak uz~re 

açık eksiltmeye konulmuştur. 
2- Eksiltme 2017/942 tarihine müsadif 

saat 12 de Adana Başmüdürlüğünde teşekkül 
huzurunda yapılacaktır . 

pazartesi gun u 
edecek komisyon 

3- Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyenler 
satış şubesine müracaat etmelidir. 

4- Eksiltmeye iştirak edeceklerin muhammen bedelin 
yüzde 7 buçuğu olan J 13 lira güven parasını eksiltmeye işti
rakten evvel Başmüdüriyet veznesine yatırmaları ilan o!unurır. 

3-8-15 14328 
- --------------------------

DOGUM VE ~OCUK BAK,MEYİ BASTABiBliGiNOEN: 
Müessesemizin 942 mali yılı sonuna kadar ihtiyacı olan 

koyun eti 117/942 den itibaren açık eksiltmeye konulmuştur. 
ihalesi 15;7/942 çarşamba günü saat 10 da sıhhat müdürlüğü 
salonunda yapılacaktır. Şeraitin müessesemize müracaatla öğ
renilmesi lazımdır. isteklilerin kanunui vesikalariyle Vf': ilk 
teminat makbuzunu tayin edilen günde komisyona vermeleri 
ilin olunur. 3- 7-10-14 14329 

.. --------------------------
Adana Elektrik Türk Anonim şirketinden : 

Odun ahnacak 
Açık eksiltme ile 30- 40.000 kilo kuru meşe ve çam 

odunu alınacaktır. Şerait anbar memurundan ögrenilebilir. Ek· 
siltme 8 tem muz sabahı saat l O da Şirket idare binasınd:ı 
yapılacağından isteklilerin o tarihde Şirkete müracatı ilin 
olunur. 3 - 5 J 4330 


