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GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

ORDUYA KATILAN 
YENi SUBAYLAR 

MiLLi MCDArAA VEKiLiMiZ VE ORDU 
ERKANININ BAZIR BtJL~NDUÖU BCYt)K T0BEN 

Çankırı : 6 (a a.)- Piyade 
Atış Okulunu bitirerek orduya 1 
lratılan genç subaylarımıza dip· 
loma ve mük5f atlarının tevzii için 
dün burada y8pılan tören ile 
Çankırı büyük bir bayram günü 
yaşı:ımışlır. Mılli Müdısfaa vekili 
Gent:rısl Ali Rııe Arturıkul'ırı ri · 
yasd cttı2i hu tÜrC"rıdn Gı-rıt"I· 
kurıııısy Miift:ll şkr i vt: orcJunıu1. 

ileri geleıılr.rı Vali, Vtıavd ve 

Beledi) e ve Parti eı kfrnile kala · 
bulıl.. biı hııll.: ~üllC"!'Iİ lıımr bulun· 

ıııakla idiler . 
Komutaıılıl.: bulıçeıindcı \'apı · 

lan ve saat J4 rlr. başlanan bu 
tören subaylarımııın söyledikleri 
lstiklAI mariile açılmış, Okul Ko· 
mutanı Kurmay TuQbay Ziya 
Kar al okulu bitirenleı e hitaben 
söylediği 1 bir nutukta memlek~t 

müdafaa\lnda ve hizmetinde ken · 
dilerine düşen ödevlerin önemini 
uelirtmiştir. 

Bunu müteakip Millt Müdafaa 
Vekili Ali Rıza Artunkal subay
larımııa diplomalarını ve müke
fatlarını vererek kendilerini tebrık 
ve iÖ:t: alan genç bir subay he
yecanlı bir hitabe ile arkadaf· 
larıııırı duygularını izhar eylemiş 

tir. 
01.crinde Atatürk'ün süngüler 

ve milli renklerimizle çevrelenmiş 
bir büııtünü taşı,·an tank etrafında 
yer alan genç rneıunl11rın and 
içmelerinden sonra oa bütün ha
zır bulunanların sevgilerini ve 
takdirlerini top!ıyan bir geçit res

mi )' apılmııtır. 
Törenden ıonr a Milli Müdafaa 

Vt'kilimizle yanlarında bulunan 
1.evat şehrimiı.in görülecek yerle
rini gezmişl.;r ve saat 17 de Arı 
karaya dönmek üzere buradan 

ayrılmışlardır. 

~FRIKADA 1 

ELALEMEYN 
SAVAŞINDA 
INKlşAF YOK 
Alman Aıllerı 
Çok Yorgun l 

Ohinlenk İktidarda 
Ankara: 6 (Radyo Gazeteet)
E.lilemeyrı 'deki muharebede hiç 
Lir inkiıaf yoktur. Londradaıı 
verilen habere göre, yorgun ve 
bitkin ulan 600 kadısr Alman Ye· 
ni Zelanda kıtalarıııa teslim ol

nıuıtur. 

Londra : 6 (a a.) _: Bugünkü 
haberler sekizinci ordunun Elale· 
meyn çevresinde dayandığını ve 
çöl tarafından bir Alman çevirme 
h~reketinin muhtemel olmadığını 
teyidetmcktedir. Almanlar da kıta 
larının Mersa Matruh'tanberi daha 
kuvvetli bir mukavemetle karşılaş · 
tıklarını itiraf ediyorlar. Almanlar 
Perşembe günü Elalemeyn'in zap· 
tcdildiğini bildirdikleri halde, dün, 
bu yerin kendi ellerinde olmadığı· 
nı bildirmişlerdir. Mısırda kendini 
gö!itermekte ırecikmiyecek olan 
~iddetli ~ıcaklar ortasında su me
ttekıi, Rommel'in Elalemeyn çev-

Müttefik motörlü kuvvetleri çölde 

••••••••••••••• • • • • • • • 
Nufus memurlarının 

terfihine ait kadro 
• ••••••••••••••• • • f Aukara : 6 ( Türksöı.ü muhabirinden ) - Dahiliye Veki · f 
t leti, Büyük Millet Meclisinden alınan kndrolnra dayanarak ka · • 

f ı.a nüfus weruurları waaşlarmı 25 liraya çıkarmıştır • Büyük • 
f kazalardaki nüfus memurlarının maaşları da 30 liraya yüksel· • 
• uıiştir. Kaza ikinci nüfus memurları nüfus katibi adını almak· f 
ı tadır. İstanbul 've Ankarada nahiye nüfus memurlarının matŞ· f 
f ları 15, dığer nahiyelerdeki memurların da 10 liray11 çıkarılmış· f 
• hr. Vekalet, bu esaslara göre haı.ırladıtı kadroları peyderpf'y f 
• vilayetlere göndermeye başlamıştır. ı 
•••••••••••••••••••••••••••• 

Genel Sekreterin 
Ege tetkikleri 

Kozanda yeni mahsul 
ofise veriliyor 

Toprak mahsulleri ofiııi ta. 
raf ındaıı el konan yeni seııe mah· 
aulü hububat Kozan ofisine yarış 
ederceıirıe getirilmektedir. Kay
makamlık Lu mı.thsulleri iıticeı 
etliği ıııarı-nalara ko~·n1akta i•e 
de gelen yeni mahııulüıı f a1.l11lı~ı 
dolayıııile Kozanda bunları koya · 
c11k ve mulıaf aı.a edecek bir ye· 
riıı bulunam11m881 endiştııi olılıı~u 
nakliyat L>u yu günl~ıinde baş· 
lamadığı takdirde yağışlı 1eeçe11 

güz ve kış aylarında bu işiıı ba· 
~arılamıyaca~ı endişesi vardır. 

Bu itibarla kaymakamlık bu 
ürünlerin bir an ~vvcl Ko1.andu11 
ııakliııin temini içiıı Viluyetle te 
nıa:ıa geçmiftir . 

Koz.anın yeni •ene mahsulü 

bereketli .ve yiiı güldürücü bir 

vaziyettedir. 

resine kadar ilerlemesi}'le önüne 
çıkan başlıca meselelerden biri 
haline gelmek üzeredir. Geri çe · 
kilen lna-iliz kıtalarının üslerine, 

iaşe .merkezlerine ve Nil çevresin· 
deki su depolarına yaklaşmalarına 
karşılık Almanlar [üslerinden uzak 
ve susuz bir çevrede harekatta 
bulunuyorlar. fngiliz hava kuvvet · 
!erinin devamlı hücumlarına ma 

ruı. bulunan münakale hallan bun 

dan böyle Almanlar için cephe 
hötll kadar hayati önemi haizdir. 

lımir : 6 ( Telefonla ) - C. 

H. P. Genel Sekreteri B. Mem· 
duh Şevket Esendal bugün Kar· 

şıyaka Halkevinde tetkikler 

yaptıktan ııoıır a Küçük Menderes 

:bölgcııine hareket ttmittir. Genel 
Sekreter evvela Ödemişe uğra• 

yacak. aonr a Tireye ve dönüşt& 
t!ayındııa gcc;eccktir. Cencl Sek· 

relerin buralısrdökİ tetkiklerinin 
bir hııftıı kadar ıüı ıııe•İ ınıılılt:• 
meltJir . 

Çeltik işlerini 
tetkike memur - heyet 

Viluyetin Kadirli, Kozıın, 
Ceyhan ve Bahçe kualarında 
bu sene ekilen çcltıklerin kanun 
ve talimatnameye uyQ'un olup 
olmadığını tetkike memur edil· 
diklerini yaıdığımız fen heyeti 
dün hareket etmiştir • 

Bölğemiz çeltik mütehas11aı 

Bay Harun Onuk pazar günü 
Koıan ve Ceyhandan şehrimize 
dönmüş ve dün tetkik hey'etilo 

birlikte hareket etmiştir. 

Romen • Macar 
gerglallil 

Ankarıs: 6 (Radyo Bazeteel)
Romanya ile Macaristan gergin· 
liği artmaktadır . Roml'n ve Slo• 
vak gaıeteleri Macaristan hak· 
loncla < Müşterek düşman • de• 
mektedir . 

ı ........................ ı 
ı : 
ı RUSYA'DA · i 
ı ı 
ı ı 

f Büyük i 
ı ı 

İ hücum 1 
f başladı 1 
ı ı 

i Almanlar 8.000.000 f 
ı Ruslar 10.000.000 ı 
J asker kaybetmiş j 
ı ı J Don vldlılnde f 
Aııkaı il : 6 (Radyo Oazetesl)
Büyül<: taanuı.un :ırlık başla· 
dı~ı te-slim edilme"tedir. Almanlar 
Rusyanın 10.000.000 insan kayb~t· 
ti~ini söylem«-kte, Ruslar ise Al 
man kayiplarını 8.000.000 kişi o· 
}arak göstermektedir. Ruslara gö· 
re Almanlar yalnız: Sivastopol Ö· 

nünde 150.000 kişi kaybetmiştir. 

Alman kaynaklarından gelen ha· 
berlere göre, Don vadisinde bazı 
Sovyet kuvvetleri çevrilmiştir . 

Moıkova : 6 (a.a.) - Tasa 
ajansının siyaıi muharriri yazıyor: 

Almanların bir yıl içinde ver
dikleri kayıplar hakkında Alman 
başkomutanlığı tarafından ne§ re· 

dilen teblik, Berlin tebliğlerindeki 
yalanların mahi}•etini gösteren 
yeni ve beliğ bir delildir. Bu teb 
liğe göre, Alman ordusu bir yıl 

doğu muharebelerinde 271 bin 

ölü, 65 bin kayıp vermişlerdir. Bu 
rakamların 3 temmuzda yani 

Alman • sovyet h11rbinin yılcJönÜ· 

mü gününden on gün sonra neş• 
redilmi§ olması kayda değer. Mu· 

hakkaktır lti Alman başkomutan
lığı önde kayıplar hakkında bir 
şey söylememek niyetinde idi . 

Fakat aovyet haberler büro· 

sunun ncfrettiği siyasi ve askeri 
bilançonun Alman halkı üzerinde 
yaptığı derin intibadan kaygıla· 

narak kararından .vaı.geçmiş, an
cak alman propağandaaının mutat 
yalanlar ve tahrifler usülüne baf· 

vurmuştur. Neşrerulen rakamlar 
alman orduıunun kayıplarını en 

aı 30 misli eksik göstermektedir. 
Bu rakamlara inanılır bir ma · 

hiyet vermek için alman gaıete· 
ler"i başkomutanlıktan gelen bir 
emir üzerine "a~ır kayıplar,. dan 
fikayete ve itÖZ yaşı dökme~e 
başlamışlardır. 

Berıı : 6 (a . ıs.) - Alman Ke· 
ner ali Schultıe cJün Beı liıı 'cJe Si
voı.topol ınu harcbe•i lıaldı.ınıla 
baıı tafııilat verir keıı şunluı ı ı.Öy· 

!emiştir : 

Tupçu kaleye 50,000 ton, lıa· 
va kuvvetl~ri de 24.000 tun çelik 
yağdırmıılımhr. Karşı koyma ba
taryaları 88 milimetrelik toplarla 
180,000 mermi atmııtır. Olağan· 
üstü cihet şudur ki, en ağır top
ların ve tonlarca bomba atan 
atukaların kullanılmasına rağmen 

bir çok sovyet kaleleri Hrıılma · 
mıştır. Bunları zapt için dinamit 
kullanmak gerekmiştir • 

Berlin : 6 (a .a .) - Başkuman· 
danlı~ın bir tebliğine göre, · dün 
alman uçakları lımen gölünün 
Ct'nubundaki düşman topluluklarına 
ve topçu mevzilerine karşı devam· 
lı hücumlarda bulunmuşlardır. 

LORD HALİFAKS 
LONDRA YA GELDİ 

Londra : 6 (a. a.) - Büyük 
Britanyanın Vaşington elçisi Lord 
Halıfaks hükümetile istişare et
mek üzere tayyure ile Londraya 
ielnıiştir. 

Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL BÜVEN 
1 

1 Kuruluı Tarihi : 1 Kinunusani 1924 

Oneeklzlncl yıl - Sayı : 535:_( 

1 Ankara'dan Adana'y ____ a ~ 
Dört türlü ziraat 
sistemi arasında 

bir mukayese 
A 

danada devlet ziraat işletmesi olJuğu gibi bü} ük. orta ve küçük 
ıiraat sahipleri de var. Bu itibarla bu dört türlü ziraat çeşitle-

rini bir araya toplayan Çukurovayı, toprağı rnııdınıanlı suretle 
işletebilmek bakımından, muhtelif sistemler arasında muknye .e yapa 
bilmek ic;iıı geniş bir rıümune bölgesi farıedebıliri1 . Devlet zirunt İŞ· 
letıııeleri geçen sene Adanada 26,000 dekar uraıı) e panıuk t"kıniştiı. 
Fakat yirmi altı bin dekardan ancak 16 - 19 hiıı dönümü iııtaş et· 
miştir. Geriye kalan işlt!tımiş topraldıtrıt ısıtrfcdileıı pıtralar ve emt'I.:· 
ler hep boşa gitmiştir . 

Yirmi altı bin ,}ekar arui Üte · -
Amerlka'nın 

donanmaları 

rine ekilen tohumlardıtıı alıııaıı 
5uo,uoo çekirdekli pamuktan iba· 
rettir. l lalbuki Ad anada ayni mik
tar da pamu~u 26 rle~il, 9 bin de· 
kardan alan çiftçiler olmuştur . 
Hem de bu netice Adan;tdalı:i 
devlet işletmesinin elinde 14-15 Arıkara : 6 (Radyo Gazetesi) 
makineye mukabil husust çiftlik Amerikanın ıki Okyanus doııan· 
sahiplerinin elinde ancak 2 - 3 ması projenin tayin etti~i müd-
makine bulunmasına rağmen alın· 
mıştır. 

Adanadaki devlet ziraat işlet
melerinin büyük ziraat sahiple 

rine nisbetle geçen sene daha 
aı randımanlı çalışmış olmalarına 

bakarak tabii devlet sermayesi 
ve devlet vasıtaları ile ıiraat ya· 
pılmaaı do~ru olmadı~ı gibi bir 
hüküm çıkarma.k ittemiyorum. Yi· 
ne geçen sene Ceyhandaki Mer· 
cimek çiftliğinde 60 - 70 bin 

dekara tohum ekilmif , bu ekim 
işinde bir çok yanlışlıklar yapıl
dığı için yapılan masraf bile çı· 

karılamamrş. Bütüu emekler boşa 
gitmiş. Fakat bu sene geçmiı ha
talardan istifade edilerek çalışıl· 

mış oldu~undan yeni haaat ümitli• 
imiş. 

Bundan anlaşılabilir ki , dev· 
let işletmelerinde görülen ilk mu . 
vaff akiyetsizlilder tecrübe ile ve

rimli bir safhaya götürülebilecek· 
tir. Ve devlet işletmeleri ancak 
böyle verimli bir devreye girdik· 
ten sonradır ki , memleketimizin 
her ta rllfında çiftçiler modern 

ziraatte devletin rehberliğinden 

faydalanmak imkanını bulacaktır. 

Memleketimizde :ziraatc kabi· 
liyetli olduğu halde ckilmiyen 
arazi pek çoktur. Topraksız olan 
köylüler topraklandırıldıktan soıı· 
ra da yine bu vaziyette bir çok 
topraklar bulunacaktır. Onun için 
hayvan ile ekilip biçilen küçük 
:ıiraatin yanırıda büyük ve orta 
ı.iraate daima yer bulunabiltceği 
gibi devletin de kendi vaıııtalnrı 

ile hububat müstahsili olmaısı için 

her vakıl kati derecede toprak 
olacaktır . 

Cümhuriyet hükunıeti 1930 
aeııeıindenberi Türk köylülerini , 
çiftçilerini makine ile yapıları 

modern ıiı aate teşvik için elin· 
den gelen her türlü yardımları 

yapmıftır. Fakat bu yardımlardan 
ancak Çukurova bölgesinde bü 
yük ve orta ziraat yapan sayıl atı 

mahdut teşebbüs sahipleri fayda· 
!anabilmiştir . Diğer küçük ziraat 
yapan köylüler alakasız kalmış 

tır. Hatta bunlar arasında makine 
ıahibi olmak şöyle dursun, Ziraat 
Vekaletine ait olan makinelerin 

detten üç sene evvel bitecektir • 

Ayrıca bir muazzam donanma 

••ücuda getirilmektedir ki, bu do-
• 

nanma 1946 da bitmiş olacaktır . 

iıcr vakıt köylü heıabına çalışa· 
ca~ını zannederek çift hayvanla· 

rını eli.erinden çıkaranlar bile bu
lunmuştur. 

Şu kadar var ki Çukurovada 
gördüğümüz dört türlü ı.iraat si • 
teminin ayrı ayrı memlekete fay. 

dalı olması • bu muhtelif 7.İraat 

şekiller inin bir birile rekabet vn. 
ıiyetinde bulunmams.sr bütün me 
le k<"t ölçü,ünde toprağa tasarruf 

usulünün hudutsuz bir derecede 
serbeıt olmasını icap etmez. Kü. 
çük , orta , büyük ı.ireatten her 

birini muayyen bir kanunla ye· 
rine göre tipleştirmf"k doğru O· 

lur. Zira şahıi gayretleri ile istilı 

sal ettikleri kazancı her sene to 
ra~a vererek çiftliklerini geniıle· 

ten te$ebbüı sahipleri olacağı gj .. 

bi bir gün büyük sermayelerin 
şurada, burada yüz binlerce de· 
kar topraldıu üzerinde tasarruf 
tesiı etıne~e kalkmaları ihtimali 
de yol.: de~ildir . Kanunlarımız. • 
büyük ziraatin böyle lıudutsul.' 

bir derecede geııiflemesine inıka 
verirse bugün mem!eketimiı.d 

mevcut olmayan arazi meselesı 

o vakıt meydana çıkabilir . Türk 
köylüleri topr a~a b:ığlı esirler lı 
liııe düşebi lir . 

Diker tarnlt11.n veraıet uııulÜ· 
nün memleketimi1.de toprak ta 
aarı ufuııu zaman Lttın:ııı par çala 

<lığı , ıııüteşebbiıı babaların ölü 
nıün<l«-ıı sonra onların lıayotla 

rında vücuda getirdikleri büyü 
çiftlilderin çocukları araıuııda kü 
çük parçalara bölündüğü de var 
dır . Bu türlü toprak parçalan 
mııları için de bir hudut çizilmez 
memleketin illtis:ıdi hayatı bund 
zarar görür. 

lşte bütun bu 
umumi bir nizama ba~lanması i 
etraflı düşünülmüş bir toprak k 
nununa ihtiyaç vardır.- Asım U 

HATAY BAYRAM 
Antakya : 6 (a.a.) - Yiğit Türk Ordusunun Hatay'a nyok bost 

tı günün dördüncü yıldönümü bugün Hatay'ın her yanında c<>şku 
ve çok heyecanlı tezahürlerle kutlanmıştır. Şehir baştan başa Mil 
renklerimizle süslenmiş, Ordunun şehre ilk ~girişi aynen tekrarla 
mışhr. İstiklal marşı ile başlanan törende Valimizle askeri, mül 
erkin, parti, Lelediye erkanı ve ou Liudeu fazla lııalk lıaıır buluı 
a.ouıtur. 



ayfa 2 TORKSOZO 

Üçüncü yüzme 1 

müsabakası 
1yi netice alındı 

1 M[RK(Z MINTAKASI TAPU . 

1 SiCil _M~ö~~f,l~~!~IH~ğ~H:kö 1 
Sıra usulü Adana da da 1 yü , Mevkii Odunluk, Cinsi: Diş· 1 

budak odunluğu. Dönüm : (2000) 

Mevsimin üçüncü yiiıme mü· 
sabakalarında Adana gençlık kuv· 
vetli rakibi Demir Sporu bir kere 
daha mağlüp etti. Ortalar müsa · 
bakasını Demir Spor kazandı . Bu 
müsabakalarda 6 Adana rekoru 
da kırıldı. Haftanın en enterasan 
karşılaşmalarına sahne olan Ata . 
tür k parkındaki yüzme havuı.u 

mevsimin üçüncü k&rşılaşmssını 

Adana g'"nçlik, Demir Spor ve 
Mılli Mensucat )iiıücüleri arasın 
da ceryan etti. Adana ğençlik 

takımı hiç şüphesiz. Demir Spor· 
dan bir hayli kuvvetli olduğunu 
kazandığı ı.afrrle bir kere daha 
ispat etmiş oldu. Yüzmenin Adana 
gençliği arasırıda her gün bir par
çıı daha artan bir hıLla ilerlemek
le olduğu nıemnuoi~·t ti« gürüyur · 
.u~. Birinci dt-:nernl': dahıı mem· 

Hududu : Gündoğusu köy mere· 

tatbı.k edı·ıı·rıor si ve hazineye ait çayırlık ve kıs· 
men Mehmet Şen ve lbrahim Ra-
sih vereseleri hendeği günbatısı 
0kluk ve İbrahim Rasih tarlası ihtiyaç maddelerinin dağıtımında, otobüslere bini1 ve 

eniıte, kart veriliıinde halkın birbiri ardı sıra dizilmeleri 
Belediyece mecburi tutulmuşlar. Bunların aksine hareket 
edenlerden iki lira pefin para cezası alınacaktır. 

çoban yolu güneyi it kuduran \le 
hazineye ait çayırlık Kuzeyi fbra · 
hirn R"sih veresesi okluk hazine· 
ye ait tarla ve kısmen şehir yolu. 

nuniyet verici neticeler alındı. 
100 Metre sırt üstünde Milli 

Mcııaucattan Malıınut Dallıanın 

1,19 luk, (100 M. kurba~lamada 
d. da Demir Spordao Muhfıırenı 
d Güler gin l ,30 luk , Adana gem; lilı. 

kulübünden J lalil Dalhanın S,57 

2 lik A<Jana rekur u, nı evsimiu başı 

ş olmasına ra~meıı ınt'mouniyl't 
l! ver,ici ııeticelerdiı. Keza küçükler 
\ müaabakaıına gelince Felımi Ak· 
t kurt'un 50 metre .serbt'st 42,5 
, derecesi ilerisi için dalıa iyi ne · 

ticeler beklenilebiliııir. Ortalar 
müsabakasına gelince her müsa· 
bakada dııha iyi netic~ler yapan 
Demir Spordan Oğuz, Adana 
gençlikten Turan Tür km en gö~üs· 
lerimiıi memnuniyet ve ~cvinç. 

havasiyle doldurdulaı kendil~rin
den ilerisi için daha kıymetli re 
korlar bekleriz.. 

Bir idam hükmü 
infaz edilirken 

Mardin : 4 (Türksözü Mu ha · 
birinden)- Geçen sene, evine 
iideıı lıülliyet ve altın tellalı Cer
ciı kızı Mansureyi üzeıiııdrki 

para ve altınlarına tamaan boğa
rak öldüren ve cesedıni geceleyin 
11rtlayarak şehir haricindeki ma · 
A-aralara götürüp gömen Mardiııin 
Sıvurkapı mehallesintien Abdişamt 
namile maruf Abdi Bayhan hak· 
kındıt şehrimiz ağırceza mehke· 
kemesi tarafından vcıilerı ölüm 
ccıası Temyiz mabkemeıi ve 
Büyük Millet Mecliııirıce<le ttuıdik 

l edilmesi üz.erine idam hükmü dün 
1 ıafakla beraber lıülcumet merda · 
11 nında infu edilmiştir. 
L. 51 yaşlannda olan krttil'e 

idam hükmünün infaz edileceği 
ııt haber verildiği zaman bunu soğuk 
ccı kanlılıkla lcarşılanı ıı, önünde olı.u

~ nan kararnameyi eline alam" üç 
- defa öpmüı ve baıına ku> rııuı · 

tur. 
ı• Haı.ır lıuluııanlarla lıdr.llıışaıı 

: Abdişşamt, C. Müddt"i Umumbi 
ı N.fiL Taµanoııunuıı ve ıliğer 
ı ııevatırı ellerini öpmüş ip Loynuııtt 
: eıhkılıııca: "t":limle yaptım, buynum
: ç la cezasını çelı.iyoıum., diyerek 
ı ırndal} ayı kendi ayağı ile vurup 
: ze tmıı ve adalet yerini bulmuştur. 

Zirai mücadele 
Adana meı kn le azası pamuk 

tarlalarına arız olan yeşi l kurt ve 
Karaderina haş!relerine karşı esas
lı mücadele yapılmakta olduğu 
malümdur. 

Bize verilen malumata göre, 
merkez \ıaz.a "öylerinde bu ha· 
şert:leıle yep ılıııaktu ulan miica
dclede şimdi} e kadur 4830, ve 
Knraisıılıdıı 3650, Ct>yhaıul:ı 1500 
<lekar arazi ilaç laıınııştır • 

lıaç yapılıuı ııı ü lı ;ı lle:rde ~' i 
neticeler al ı ıınıış olup mü add e 
devam etnıddedır . 

Acıklı bir ölüın 
Şelırinıiz tüccn ı !arından Tt:v· 

fik Gencin refik;ısı Nezihe G enç 
uzun ıaınandanlıeri ıııiiblela olt.lu
ğ"u lıastalıklan kurlıılarnı}'a rak dün 
18,5 da hayala gözlerini yııınınıış· 

tur. Cenaıcsi bugun saat 10 da 
Abidin Paşa cadd~sind~ ki evin· 
elen kaldırıl a caktır. 

Ôlüye Taıımlaıı rahmet Vt! 

kedeıdidt: ail .. sfoe l> nş sağlı~ı tli· 
leriz. 

Ekmek salan bir 
adam yakalandı 
Çınarlı mahallesinde oturan 

ve Yenicami civarında aşçılık ya
pan Kayserli Salih oglu Ahmet 
Ôşmen , luettin adında birisine 
beheri 20 kU{UŞtan 32 adet t"k 
mek sattı~ı görülerek hakkrrıcla 
kanuni muamele yapılmıştır. 

Bir dolandırıcılık 
• Reşatbı::y mahallesinden Drr-
viş oğlu Hamo Yıld11. , Aııtt•pli 

Mehmet Ôil~kirıi , tabanca satın 
almak bahaneıile 30 lira pııresını 

dolandırmış oldu~unılaıı yakuldn· 
mışlır. 

Ceyhanda boğulanlar 
C~yJıan : 6 ( Tüı ksöıil mu

habirinden )- et'} haıı rıelıriııde 

yine iki kişi boğuldu . Buıılıu don 
biriııi .;oculc, diğeri delikanlı bir 
adamdıı. Boğulma vakalıırınııı Ü· 

nüne grçmek için muhakkak ı.u 

rette bir yüzme yeri yapmak la
Lamdır. K11}·malcam ve belediye 
reiıoinin lıu işe öneijl Vt'rece:ğıni 

üınit ederiz. 

KAYIP - Ce} lıaıı ushrlik 
4ubesinıleıı ulnıış olduğum a ker· 
lik teılıis t~tl.:iremi ıayi nledi 
ğimdeıı vr. yenisini ıılacoğııııdıın 

eıılı.isinııı lıiikıııü olmadığı ilan 
u\uııuı. 14'.H3 

Ce} lıanııı Doruk köy ülıdeıı 
Ahmet oğlu 31 ~ doğ"uııılu 

Ali Şimşek. 
~~~--.....,....--~---------

Uzaklardan haber 

VOCUT, ZİHİN - YETMI~ Sf N(O( Y(NEff 
t;hr Paris Etibba mecmuasında neşredilen bir makalede, vücut ile 
0 an ihin arasındaki münasebet belirtilmektedir. Bu makalede ileri sürülen 

az.aıiyeye göre, ihtiyarlık insanlığın en büyük dertlerinden biri ııayıl· 
vaşt mamak lazımdır. insan ihtiyarladıkça fizik kuvvetlerinin azalması, zihin 
nınd · 1 · b · İht" 1 b" · k d ~ttuvvetının aza masını ıca etıırmeı. ıyar ıyan ır ınsan, an everaııı 

tezgi\ntizamsızlılclarından muztarip değilse, bütün zihni kuvvetlerini tam 
.eyd larak muhafe:r.a ediyor. 
ıvast Bu makalenin sonunda, fizik Jcuvvetlerin oızalması, zihni kuvvetle
atroı in teUmül ve inkişafına da yardım eltiQ'i nazariyesi ileı i sürülmek-

Bı edir. 

••• 
bir insanın gün 
ekmek, yarım 

sut, 80 gram 

Fransız. mütehassısları, normal bir surette çalışın 
elik yiyecekl,.rini ~Ö} le teıbit ediyorlar: 500 gram 

itre tarap, 400 gram ı;ebze. 250 gram et, yarım litre 
emil ve 18 gram tuz. 

Bir insan 70 sene yaşamış olursa bu müddet ıerfıııda ~ ediklr-riniıı 
tarı şudur: 12775 kilo ekmelc, 10220 kilo sebze, 12775 litre ıaı:ı<ı, 

~387 kilu ı t, !>110 litre liÜt, 2050 kilo ) tmi; \e 490 1'ilu tuı. 

Yakalanan hırsız 
Yusuf oğfo Mustafa adında 

biı i Yeni istas on<.la , lstanbula 
hareke t etmek üzc:re bulunan Kay· 
serli tüccdr Fuad 0narıın iki ba · 
vul içerisinde bulunan 48 parça· 
dan ibaret eşy asını çalarak kaç
mış ve fakat ) apılan sıkı tak ıbat 
neticesinde yakalanmıştır . 

7 0 R K I >' F kwl_ı;osıı 

St1lı - 7.7.1942 

2 - Köyü : Celal oğlu köyü, 
Mevkii : Çayırlık ve tarla, Cinsi : 
Çayırlık, Dönüm : (2500) Hududu: 
Gün doğusu, Nalbant zade Ômer 
yöz ağılı ve Ömer vereseleri, Şıh 
Yasin ve kısmen Habip veresele
ri ve sait tarlası ve gazozcu Kamil 
gün batısı lnrahim Rasihin e~ki 
hrndeği ile hazineye ait tarlanııı 
t'ski hendesi ve haı.ineye ait u· 
r:lu rı luı.: kı sr ıı en it kııdııran ve Ali 
Gölü, güneyi vanlı lıüyüğü ve kıs· 
men haıiııeye nil C.ıınuscıı köyü 
c.: uyı rlı ıtı Vt" şif Kıı7.t"yi şdıir yolu 
ve Föt ınalı tıliyiı~ ü ve ha'l iııeye 
hit odunluk \ e kı smen lt:reli gölü 
ve \:Ohıın , olu. 

3 ·Köyü : C"l1il köyü, Mev· 
~ii : Çayırlık ve laılıı, Cinsi: Ça-

7.3!) Pı ogrnın ve ım: ıııl~kt'l sırnl yırlık Dönüm : (2500) Hududu : 

.ıraıı , 7 32 

lşle td i ııı . 

Viicnduııı ıı ıu Cün do~usu kayışlı yolu, gün lıa

7.40 

12 '30 

12.45 

18.00 

1930 

Ajans l laheı leı i , 7.55 Mü-

1ik : Senf mıik parçalar (Pi.~ 

8.20. 8.35 Evin $Sa ti. 

Pnıgram \'(' Memleket saat' 

A) ar , 12.33 ~lüıi!.: : Brr a-

her Türküle r. 

/\jens 1 fabcrleı i , 13.00/ 

13 .30Müıik : Şarkıları . 

Program ve Memlekd snet, 
Ayarı, 18.03 Müıilc :Radyo 
Salon Orkestrası. Trası . 
( Violonist Necip A1ikın ). 
1.8.40 Müzik : Fasıl Heyeti .• 
19.00 Korm$ma (üerdlcşme 
saati), 19.1'5 M iizik : Şiıı kı 

ve 'l'iiı kiilcr. 
Memleket Saut A\'UI ı ve 

A jans I ltıberleıi. 

19.45 Serbest rn Dakika , 19.55 

Müzik : Fasıl l leycli. 

2015 

22.30 

Radyo Gn1.etcsi, 

W .45 Müzik : Meşhur lı! 

ıı oı 'l1tr (Pl), 
21 .oo Zıa.1t Takvimi, 
21.10 Mü'lik : Noktürn ve 
S,.rcnaı'.J'Hı r ( Pi. ) , 2 J.30 
Koıııışıııa ( lkıi sııl s:ı ııti ) , 

2 1.45 Miizik : Klıı~ik Tiiı k. 
Miiziği Progı:unı . ( Şd : 
Mesud C~mil} . 

Menılekd Suat A} aı ı ve 

Ajaııs ha lıerleri 

22 45/21.50 YtJnnki Pıı Jgraın "ve 
Kar;anıs 

lı.sı lt·ylek gölü ve Recai Tarımer 
oı ıııanı ~ iiııeyi Abidin paşa lıen
de~i ve lıaı.ineye ait odunluk gu · 
zeyi Ali ağa gölü \'e ha1ineye 
ait Gılan oğlu köyü çayırlı~ı ve 
k ısnıen obalıların tarlası ve ıne· 
rası. 

Yukanda evsafı ve miktar ve 
cinsleri yazılı 3 parça odunluk ve 
çayırlık hazine namına tesçili Def· 
terdarlık makamınca istenilmiştir. 

Senetsiz hakkındaki Ahkama tev
fikan tahkikat yapılmak üı:ere 

2617/94'2 tarihine raslayan Pazar günii 
mahalline memıır gönderilecektir. 

Bu yerlerle alakası olanların 

bıı müddet zarfında berabeı lerin
ileki vesa i kleı iyle birlıkte idare· 
nı ize veyahut keşif memuruna mü 
nıcaatlurı ilan olunur. 14'H 1 

• 
• 

KA YJP - Adana askeri haı.ta· 
'hanesinden alınış olduğum asker
ık teskircmi :tayi ettim. Yenisini 
alacağımdan t:skisinin hükmü yok· 
luı . C . 

Mersinin Eşen 

yünden Mustafa 
319 do~umlu 

Terki kö· 
Çıfçioğhı 

_ ___.ı;.~ - --------

KAYIP - Ce\. han aa~erlik 

~ııbesinden aldığım terhis tezki· 
remi kaybettim . Yenisini alaca· 
ğınırluıı hükmü ulmadı~ıııı ilöıı 
ecleriırı . • 4342 

Ceyhaııın Doruk koyüıı
den Yusuf oğlu Mustafo 

Güııer J~O doğumlu 

~O>~~~~~~~~~~~~+o-~~~~+++++ı 

1 Çamlar Oteli i 
~ . 
ı AÇILDI i 
~ . . 
ı lskenderun Soğukoluk Yaylasının Çam· t 
-0- lar oteli bütün konf oriyle yeni bir idare ;ı 
'°'ı altında açılmıştır. Müdüriyetin gelecek !Ot 

n:ıüşterilerin esbabı istirahatını temin içinı 
ı hiç bir fedeK.arlıkta~ kaçınmadığını bir 
O defa ziyaretten sonra siz de tasdik edecek-
ı siniz. 13-15 

1 
14248 

ı.o-~o~oo~~~~~+o-~+••~~~o+.to 
OOGUM Vf ~OCUK BAKIM[Vİ BA~TABIBUGiNO~N: 
Müessesemizin 942 mali yılı sonuna kadar ihtiyacı olan 

koyun eti J 17/942 den itibaren açık eksiltmeye konulmuştur. 
ihalesi 15/7/94'2 çarşamba günü saat 1 O da sıhhat müdürlüğü 
salonunda yapılacaktır. Şeraitin müessesemize müracaatla öğ-
renilmesi lazımdır. isteklilerin kanunui vesikalariyle vt-. ilk 
teminat makbuzunu tayin ~dilen günde komisyona vermeleri 
ilan olunur. 3-7-10-14 14329 

7 Temmuz 1942 

~""""""""""""""""""""""""" : ı 

i Maarif V ekileti ! 
i Beden Terblyeıı Omam Mldlrllll J 
i NEŞRİYATI i 
i Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü tarahndan neşredilen I 
ı kitaplardan aşağıdakiler karşılarındaki bedellerle satışa çıkarıl· ı 

ı mışlJr. lstiyenler : Ankara'da : Akba Kitabevinden, lstanbul'da: ı 
ı Muallim Ahmet Halit, inkılap ve Çığır kitabcvlerinden, Kars'ta : ı 
ı Mehmet Turkcl'den, Bolu'da : Zafer kitabevinden, Ankara, Is· ı 
ı tan bul, İzmir, Diyarbakır, Af yon, Konya, Antalya, Adana, An· ı 
ı taky.a, Sivas, Erzurum, Trabzon, Samsun Maarif VekilliQ'i Yayın· ı 
ı evlerinden satın alabilirler. ı 

ı Kuruş ı f 50 Atletizm el kitabı, 1 
ı 40 Futbol hakem kılavuzu, ı 
ı 50 Beynelmilel futbol kaideleri, ı 

: 50 Futbol kılavuzu, ı 
ı 20 Köy Spor ı;ahaları hakkında öğütler, ı 
ı 125 Eski Türk sporları üı.erinde araştırmfilar, ı 
ı 15 Modern atletizm, ı 
ı .)0 Balkan kır koşusu, ı 
ı 50 Rıılkaıı gür e~leı i, ı 
ı 150 Creko Romen güreş oyunları, ı 
ı 150 Tenis, ı 
ı 75 Kayak sporu, ı 

ı Bu kitdbe1.lc.-ıi11d~ heden Tt'rbiye<si ve Spor m~cmuıtı,ı da S 
ı bulunur. ı 
ı 1-3 14344 ı 
ı •• " ...... " •• " .......... " •• """" .. " ........ ı 

SEYHAN KARŞIYAKA TAPU SICll MUHAflZUCINOAH · 
Köyü Mevkii Cinsi Mikdarı Hududu 

Kö pıü köyü Köprü Nehir 11 hektar Şarkan sed yolu ve kısmen Tora· 
K.Adası metrukatı 1750 MM man köşker Ahmed ? Garben 

tarla nehir yatağ Şimalen Ziraıtt mek· 
tebim~ aid tarla ve kısmen tora· 

man kötker Ahmed. 

Adananın Köprü köyünde kain ve evsctfı ile hududu yukarıda yan
lı nehir metrükatından tarlanın senedsiz tasamıf at ahkamına tevfikan 
Tapuya Tescili Defterdarlık makamınca taleb edilmekdedir. 

12/7/9~2 tarihine müsadif Pazar günü mahalline keşif ve lıshldkıt 

için gidileceğinden bu yerle alaka11 olanlar varsa bu müddet zarfında 

muhafızlığımıı.a veya mezkur günde mahalline gidecek olan memura 
müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 14340 

i 1 a n 
8[l[OİY[ ff (İSlİGİNOEN ~ 

1- Kumaşı Belediyemizden verilmek şarlile Temizlik 
işleri amelesi için 65 takım yazlık elbisenin diktirilmesi açık 
ksiltmeye konulmuştur. 

2-· Muhammen bedeli: beht>r t:tkımı beş lira hesabile 
325 lira ve muvakkat teminatı ise 25 liradır. 

3- lhalesi 14 Temmuz 942 sa 1
1 günü saat onda Bdediye 

Encümeninde yapılacaktır. 

4- isteklilerin ıartnameyi görmek üzer~ Bdediye Yazı 
işleri Müdürlüğüne, ihale günü ve muayyen saatte teminat 
makbuzları ve Ticaret Odası ves'ikalarile birlikte Belediye 

-
ilan olunur. 28-2-7-1 l 140B6 

TORKiYE CUMHURhEII 

Ziraat Bankası 
Kurulu, tarihi : t888 

Şube ve ajanı adedi : 26~ 
Zir al ve tiraı 1 heı ucvi bıtnka muameleler 

Para birik.tirenlt-re 28.800 lira ikramiye vr.riyor 

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

aşa~ıdaki plana göte ikramiye dıtQ'atAlacaktır. 

" Adet 1000 Lir~dık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 
4 '1~11 .. 1000 .. 

40 .. 100 .. 4000 .. 
ıoo " 

~o .. 5000 n 

120 40 .. 4800 " 
160 20 .. 3200 

DlKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde SO 
liradan aŞağı düşmiycnlerc ikramiye çaktatı takdirde yüzde 
20 fazlasilc verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyliil, 11 Birincikinun, 
Mart ve 11 Hızira!l t~rihleri:ı h Ç'! 1<İle~e1<tir . 

----------------.... ~'"'!'1'!119------------~--------------

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basıldığı yer : Türkıözii Matbaa•! 

1 


