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............... 
Dil K urultagı • • •• •' •' ................ •' 

ı Ankara : 7 ( Türluözü muhabirinden )- Atuıtoıun 10 unda f 
• toplanacak olan Dil Kurultayı etrafmdaki hazırhldara devam •• 
• olunmaktadır. KW"ultaym Dil, Tarih - Cotrafya fakillteıi veya f 
t lı.ıaelpata Enıtitibü konferana salonunda toplanacaktır. Kurul· 
t tay Kurum Reisi Maarif Vekili Hasan-Ali Yilcel'in bir nut- • 

t kile açılacak, sonra bir reis, iki reis vekili ve dört katip ıe : 
t çileceldir • Kurum Umumi Katibi lbrahim Necmi Dilmen ta 
t rafından Dil Kurumunun altı yılhk çalıtmaları hakkındaki ra- ı 
t poru okunacak ve komisyonların ıeçimi yapılaca)dar. f 
~ .........................• 

Adana Pamukları Bir pilot uçuşa hazırlanırken 

VE ~FRIKAoel 
Fiyat meselesi Gen. Ohinlek 

vaziyete hakim Ç 
ukurovanın ı.ir aat balı ımından 
haiı. oldu~n husuıiyt".tlerden 

biri de pamukla hububat 2-i
'ttti araaındı tıthilc t.dilen mü
"•vebe uıulüdür . Batka yerlerde 
bir •ene hububat f'kilen toprak 
~tteai yıl dinlendirilir . Adanada 
1•e böyıe detildır. Or1de toprak 
hiç bir •ene boş bırakılmaz.. Din· 
1cndirilmete lüıum ıörülmeı. Yıl-

l~ Sovyet cephesi I / 

Vorenes 
düşmüş 

Harkof'ta 
~imanlar tarafından 

1,000,000 asker ve 
6,000 kadar tankla 

Taarruz! 
ltuaıerın Kurak ellın• 

~lııra : 7 (R•dro G•zet .. 1)
l'ilia matbuatı Ruı cepheeinde-

1 Vaıiyeti vahim görmektedir • 
~lhanlar Vorenea fchrini İffal 
ttlllit bulunuyor . Bir milyonluk 
~'du 6000 tankla Harlcof cephe· 
'İllde Sovyetlere tuıruza devam 
ttlbektedir. Almaıılar limen cc
""bunda da iki taarruz teıebbü · 
'Gtıe ıeçmittir . 

Kurak bölgesinde Sovyetler 
~rruıl•rını yenilemiılerdir . Al
~~n_!ar bu hücumların püıkürtül
-,unü aöylemektedir. 

Londra : 7 ( a. a. ) - lngiliı 
!'!•hitlerinin mütale11ına göre • 
~ cephesindeki ıon durumun 
.:1111 neticeler do~urması müm-

dir. 

it Londra 7 ( a. a. )- Alman
~ tın Don nehrine vardıkları hak
~d~ki iddialarını teyid eden bir 

rın henüı. Londraya relmedi~i 
:lhiyetli kaynaklardan hildiril· 
lıa lıtedir. Bununla beraber Kuralı:
'-' Voroneı istikametinde yapı· 
-.: taarruzun Alman turruzları · 
ı._ en fiddetli ve en muazzam. 
~dan biri oldufunu fÜphe yok· 

t lo.tdra : 7 ( a. a. ) - Roy
:; ıjanaının Moıkova muhabirine 
tı re, Kurakta durum güçleımif 

'· 
~ Moıkova : 7 ( a. a. )- Kaf-
' '-Y• petrollerinin verimi geçen 
~beklenen miktardan binlt'rCe 

laııa ulmuıtur . 

Yazan : Asım Us 
ııı:ı. bu sene pamulc rkilmiııe er
tesi sene hububat ekilir. Her ıc· 
ne böylece münavebeli ı.iraat de· 
vam eöip gider. 

Bununla beraber Çultuıovanın 
yetiıtirdiği buğday eı lesi sent'ye 
muhafaıa edilemt'di~i için Adana 
paınulc memleketi olaralc tanııı · 

mııtır . Bu muhitin ı.iral i•tiltbali 
de yine pamuktaclır. 

Falcat Adanalılar pıımutu ham 
madde olarak iıtihsal etmekle 
kahnamıılardır. ilk madde1i pamuk 
olan nıenıçucat fabrikalarına da 
t'hemmiyet vermiflcrdir. Pamuğun 
çelı.irdeği olan çiğittt'n yağ çıkar · 
ınak sure tile de fay dalanmak yo
luna gir miflc ı dir. 

1938, 1939 St'nder inde Adana 
pıamuRunun kiloıu 45 ile 50 ltu· 
ı Uf arasında idi . Bu Sf'ne yerli 
Adana pamutu 58 , klcvlırncl tipi 
70 lturuıtur . lımir pamuiu olan 
ıtkala ciui i•e piyasada 75 e ai
diyor . 

Fakat _Adanalılar bu sene pa 
muk fiatının bu vaziyette kala
mıyacatını , fiatın 120 kuruıa çı

ltarılmaıı liı.ım geldiiini ııöylü
yorlar. Suna scbtp olarak da a· 
mele gündeliği:ırcçcn ıerıe 30 ile 
40 lcuruı araıında ulduA-u hıldl" 
bu ıcnc 1ıo kuruta çıktıtıııı, ıon· 
ra amelenin ayrıca iafe mı-rafı 

bulunduiunu ileriye sürüyorlar . 
Bundan batkı bugün piyaıctda 

iskarta pamuldaruı 80 - 90 ku · 
ruıa satılmakta olduğuna iıaret 

ediyorlar. 

Bund•n anlafıldıtına göre ge
çen aene olduğu aibi bu sene de 
Adana da ve Eğe bölgesinde fi · 

(Gerlal 2 ncl aa1racla) 

-Trablusta

Maııollal, Bomeı 
ve BabaDero 

dla glrl1t1ıer 
Ankara : 7 (Redyo Gezeteal) 
Müttefik matbuatı dündenberi 
Mııır muharebesi hakkında daha 
eğimser bir liıan kullınmaktadır. 

Şimdi teıebbüs Ohinlek elinde 
bulunmaktadır . 

Mıısolini , yanında Kaballero 
oldu~u halde Tarablusa gelmif· 
tir. Marr'şıl Rommf'I <le yapılın 

toplantıda bulunmuf ve vaziyet 
gözden geçirilmiıtir . 

Nevyork : 7 (a.a.) - Nevyorlc 
Time• gazeteıi yazıyor: 

Roma'dan hususi bir kaynak 
tan alınan haberlere göre mihver 
genel kurmayı dün sabah erken• 
den çölde bir toplantı yaparak 
General Auchinleck'in takviye 

a\maaını belclemeksiı.irı ve teıeb· 
büı henfia milıverin elinde iken 
ileri mevzilerden aeri çeki lmelc 
meselesini tellcilc etmiıtir. 

Bazı kimseler, muvaaala yol· 
larını kıaaltmak üı.cre Rommel'in 
batıya çekilmeıini tervicediyoru 
da ıiyaaet adamları, bunun ltal · 
yan milleti arasında anlafmazlık· 

lar çıkaracak bir aiyui ma~lübi· 

yete ıebep olacaiını ileri sürerek 
böyle bir çekilişe itiraz ediyorlar . ., 

Kahire : 7 (a .a.) - Birkaç 
aündenbf'ri mihver tarafından iş· 

((lerllll 1 Del IQfaclal 

•••••••••••••••••••••••••• 

İISKENDERiYEi • • ! 1 MUHTEMEL HARP SA~ i 
• • t simal Afrika'daki askeri hareketin Mısır topraklanna geçme· t 
: si üzerine bugünlerde, ajans haberlerinde, askerlik ve poli- f 
f tika yazılarında l~ken~eriy_c'nin adı sık sı.k ,.geçmektedir. M ı 
f lskenderiye, Mısır ın Şımalınde ve Akdenız ın kenannda mu· 
f him bir ticaret iskelesi ve askeri üstür. Büyük 1skender'in meş- f 
• hur doğu seferlerinde kurduğu şehirlerden biridir ve bu şehir t 
f lerin en önemlisidir. f 
• 1skcnderiye, bir zamanlar Akdeniz kültürünün en temelli ve t 
• önemli merkezlerindeıı biri idi. O. çağların ~st~n ~edeııiyeli o- f 
f lan Yunan ve Roma medeniyctlerıyle boy olçuşmıye başlamıştı. t 
f Çok deterli ilimler , mütefekkirler yetiştiren lskenderiye kütüp- i 
t hanesinde 400.000 kadar el yazısı kitap vardı. Bu kütüphane 
t lskeodcr'in ölümünden sonra Mısır'a kral olan birinci Batlam-
f yos, lsa'nın dokuşundan önce dördüncü yüz yılda kurmuftu. t 
• lıkenderiye Akdeniz' in başlıca bayındır şehirlerinden biridir. t 
f Ve modern bir çok tesisleri bulunmaktadır. Bııaiin 575.000 nü- f 
t fus barındırmaktadır. lskenderiyc'nin başlıca ihracatı pamuk , f 
• hububat, pirinç ve şekerdir. ı 

•••••••••••••••••••••••••• 

GARP LİNYİTLERİ 
• • • 
iSTiHSALi ARTTI 

Ankara : 7 (TürksÖ7.Ü Muha
birinden) - iktisat Vekilliği, kö
mür ocaklarırıda çalışmakta olan 
işçi sayısını artlırma1' • bunları 

işlerine daha fazla bağlıyarak is· 
tihsali ziyadc-leştirmek maksadiyle 
yeni bir takım tedbirler almakta· 
dır. 

Bu arada , bu bölgede tat
bik edilmekte olan mecburi iş 

mükellefiyeti k ararnımesinde bazı 
değişiklik yapılmıf ve ocaklarda 
çalışan işçilerin yevmiyeleri yeni 

esaslara baQ-lanarak yeni bir ba
rem cetveli hazırlanmıştır. Bu ba· 

remle bundan böyle ocaklarda 

YOZOE YETMİ~ 
f AZlA ISTIHSAl 

çalışacak işçi lerin liyakatlerine ve 
hizmet müddetlerine göre günde
lik almalan temin edilmiş olacak· 

tır. 

Diğer taraftan , Garp Linyit· 
!eri bölgesinden lktısat VekilliA"ine 
gelen haberlere göre , bir Mayıs
tan itibaren tatbikına başlanmış 
olan iş mükellefiyeti kararı müs
bet tesirlerini göstermiye başlamış 

bulunmaktadır. istihsal niabeti 
% 70 derecesinde artmış ve giln· 
delik linyit istihsali 600 tondan 
1000 tona yükselmiıtir. Bu mik
darın yakın bir gelecekte daha da 
arttınlabileceği sanılmaktadır. 

Veyvel - Timoçenko 
görüşmeleri 

Londre : 7 ( •· •. ) 
M•r•f•I Tlmoçenko Gene· 
raı Ve 1veı ile görUfmUf 
tur. 

Yeni enstitüler 

Af,ilra cephe•intle mtittJilrler bir •iinp hacamııntla 

Yurdun çeıilli kÖfelcrinde 

yeni açılacak enstitüler ve akşam 

kıı. sanat okulları için bina temi

nine çahtılmaktadır . Bina bulun

dukça açma kararı verilecektir. Pamuk ipliğini iaşe 
teşkilatı ~dağıtacak 

Meslek öğretmen okulu 
Kıı Meslek Öğretmen Okulu

nun iki senelik devresi mezunları 

için ihtiau kıamı mezunu hak 
laı ını kazanmak üzere i ıntihan 
6 temmuzda bqlıyacalctır . 

Ankara : 7 (Türk.azil Muba • 
birinden] - Pamuk ipliti tevzii 
ıimdiye kadar iktiaat Vekaleti 
namına Sanayi tetkik heyeti ta· 
rafından hazırlanan protram mu
cibince Yerli Mallar pazarları 
tarafından yapılmakta idi. Alınan 
yeni bir karara göre, pamuk ip· 
liti tevziatı şimdiden sonra late 
Müıteşarlatı tarafından yapılacak· 
tar. Bu tevziat, late Milıteprlıtı 
uamma Datıtma ofisi tarafmdan 
icra edilecektir. 

Datıtma ofİli tefkilatı tamam· 
laoıncıya kadar tcniat buıOnkü 
ıeklini muhafaza edecektir. 

Çla • lapoa llarlll 
aıtıaoı 1apada 

Ankara: 7 (Radyo Gezeteal)
Çin - Japon harbi altı yaşına 
girmiştir. Mareşal Çang-Kay
Şek bu münasebetle söylediti nu
tukta düımana karşı"_ harp azmini 
belirtmiştir. Japonlar da bu veıi· 
le ile muvaff akiyetlerini belirten 
neşriyat yapmıştır. 

Londrada idam 
edilen casuslar 

Londra : 7 ( a. a. ) - Bu 
sabah Londrada iki casus idam 
edilmiştir. Bunlardan biri Belçika· 
lı dikeri Cebelittarik dotumlu 
idi. 

............. 
Başvekilimizin 

dünkü çalışmaları 
İstanbul : 7 ( a. a. ) - Bat

vekil bugün vilayette ithalit ve 
ihracat tüccarlarile 1rörüımüıtür . 
Odun • kömür tüccarlarını ve fı· 
rıncıları kabul eden Bııvekil ken
dilerinden iıahat almıştır . Batve
kilimiz kaymakamlarla ela bir ko
nuıma yapmııtır. ı ............. , 

MAHKEMELER 

20 Temmaada yaz 
tatiline baılıyaaak 

Ankara : 7 ( Türkıöı.ü mu
habirinden ) - 20 Temmuzda 
mahlcemeler yaz tatiline bqlıya-
caklardır . Tatil eanaıında Sulh , 
Ceza ve Milli Korunma mahkc· 
melerinden lüzumu kadar nöbet 
bekliyecektir. Tatil bir ay aüre-
cektir. 

Parasız yabh talebe 
Sanat okullarına alınacak pa

raaıı yatılı talebe için hazırlıklara 
baılanmııtır. imtihana girme şart
ları yakında ilin olunacaktır. 

yeni öğretmenler 
Öğretmen okullarının haziran 

devresi meıunlarına a it listeler 
Vekilliğe gelmektedir. Yeni öt· 
retmenlerin verilecekleri valilikler 
önümüzdeki hafta içinde belli ol· 
acaktır. 

Yer değiştirecek 
öğretmenler 

lık okul öğretmenlerinden 
valilik değittirmek iatiyenlere ait 

listeler Maarif Vekilliğine gelmiı· 
tir. Detitiklik listeleri yakında 

valiliklere bildirilecektir. 

MiLLi PİYANGO 
Numara Lira Numara Lira 

312825 30,000 121631 5,000 
240933 10,000 144476 5,000 
290771 10,000 239078 5,000 
362931 10,000 318124 5,000 
385819 10,000 089535 5,000 

2000 :ur• K•z•n•nl•r 
41043 332254 99878 179504 450603 118538 208168 259162 
84262 148~2 249459 311640 156264 258145 327840 

t 000 Lir• Kezenenler 
1772 54490 70908 96448 105029 17021 57758 95325 

16o844 22467 618o9 96329 117222 171474 183553 186783 
190734 197557 198158 198906 204517 2o4611 21S85o 221115 
237661 24o51o 249080 251827 263888 666260 269485 272184 
280684 283915 299719 304135 336229 440344 35&Co2 358493 
3689o6 385946 399552 

101246 
186604 
232565 
~74137 
363221 

Son rakamları 3862, 5421, 5559, 9890 olan biletler 500 er lira 
kazandılar. 

Son rakamları 250, 366, 711 olan biletler loo er lira kazandı. 
Son rakamları 087, 134, 395 olan biletler 5o şer lira kazandı. 
Son rakamlar 913, 227. 957, 243, 997, 247, 267, 280, 318, 653 

olan biletler 2o şer lira kazandı. 
Son rakamları 63, 75 olan biletler lo ar ve ıon tek rakamı 9, 3, 

7, 6 olan biletler 2 ter lira kazandılar. 
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ayfa 2 

Uzaklardan haber 

Bir insanın kıymeti 
Bir kimyager, bir insanın vü· 

cudunun kıymetini hesabctmiştir. 
Kimyager, insan vücudunun kaç 
para edeceğini, vücutta bulunan 
maddelere göre şöyle bulmuştur: 

lnsan vücudunda bulunan yağ
lardan yerli kalıp sabun ) epıla · 
bilir. Vücutta bulunan karbon 
maddelerin•len sekiz bin kurşun 
kalemi için grafit çıkar . Vücuttaki 
fosfordan 20 bin kibrit çöpü imu 
olunur. lnsan vücudunda bulunan 
demirden de orta büyüklükte bir 
demir çivi yapılabilir. insana elzem 
olan katsiyomla da bir küçük 
odanın tavanı sıvanı:ıbilir. Bunlar
dan başka insan vücurlu, 1 · 2 
gram mangRnczle o kadar kükürt 
ve 50 litre de sü ihtiva eder. 

Büiün bu maddeler, her m~m· 
lekettt: şimdi kaç para edr.rse, 
inıan vücudunun kıyme-ti o kadar 
dır. 

Adana Pamukları 
va llyat meıe.ıeıı 

<Ba~taralı Birln~ide) 

yat meselesi müstahsillerle hü-
kümet arHında hararetli bir tetkik 
mevzuu olacaktır. 

Pamu~un elyafından iplik 
yapılmak ıuretile nasıl istifade 
edilirıe çekirdeğinden dt: pamuk 
ya~ı, yahud çiğid ya~ı denilen 
bir nevi nebati ya~ çıkarılıyor. Pa· 
muk yağı zeytin yağı , Haşhaş 
ya~ı gibi yemeklerde l.ullanılır. 
Adanalılar bütfın im artmalardı:ı 
hamur itlerinin envnmıla, halta 
salatalarda hep pamuk ynf{ ı kul· 
lanıdar. Pamuk ya~ını ıeyt i ıı ya 
~ından ayırmtular. 'l'nev:ığııı1:1 
':o 50 rıisbetinde karıştırılırsa µtt• 
muk yağı mükemmel bi ı nıutf ak 
yuğı olur. 

Pamuk çekirdeğinin % 12. · 15 
i yağdır; % · 35 38 i kiısbe ol· 
ur. Geri'li selliloı.dur; küsbesi hay· 
vanlar gıda olarak verilir. Selli· 
lo; kıımı da odun gibi fahrikalaı • 
da yakılır. 

Harbe kadar pamuk çekir· 
değinden yağı çıkarıldıktan sonra 
geriye kalan küsbesi her s !ne 
Avrupaya gönderilirdi. Bu sene 
yiyecek sı1'ıntı<ıı neticesi olarak 
Adanalıla. da pamuk çekirdeği
nin küsbcsirıi hayvan gıdası ol · 
mak üı:ere kullanmağa başlamış· 

l arciır. 
Hayvan gıdası bakımından sı · 

kıntı bulunduğu zamanlarda pa· 
muk çekirdeğinden artan küsbele· 
rin harice gitmesinden ise mem· 
leketimizde sarfedilmesi elbette 
daha doğru, daha faydalıdır. O
nun için bu nevi küsbelerin nıem· 
lekette hayvan gıdası olarak kul
lanılması çaresi bulunmalıdır. 

Diğer taraftan pamuk yağı 

da ayrı bir tetkik mevzuudur. Bu 
yağın kilosu esasen 75 kuruştu. 
Hükumetçe 70 kuruş narkla neba· 
ti yağlara el konma kararı veril· 
mişt ir. Bu karar üzerine pamuk 
yağı alış verişi karapiyasaya geç· 
miştir. Ve fiatı 150 - 200 kuru· 
şa çıkmıştır. Elkonma kararından 
sonra ellerinde pamuk yağı bulu· 
nanlar hükumete beyanname ver
mişlersede mühim bir kısım mal
lar gizlendiği , hükumetçe de el· 
konan yağlar satın alınıp piyasa· 
ya çıkarılmadığı için beyanname
lerden dışarıda kalan yağlar yük · 
sek fiatlarla satılmağa başlamış· 

tır. 

Pamukyağı diğer nebati yağ
lar gibi sade yağ ile karıştı rılarak 
büyük şehirlerde yemek ya~ı ola· 
rak kullanılmak mutat olduğu için 
bu vaziyetin memleketteki yağ 
buhranı üzerine mühim derecede 
tesiri olmuştu r. 

Bununla beraber hükeımtt bu 
vaziyeti göıönüne alarak zeylin 
yağı için olduğu gibi pamuk ya 
ğı satışı hakkında da yeni bir 
karar vermiştir. 

Bu karara göre parruk ya~ı 

satışı serbest bırakılmıştır ve fab · 
rikalarda !!atış fiatı da kilosu 77 
kuruş olarak tesbit olunmuştur. 
Bu karaıdan sonra pamuk yağı 
etrafırda lcşdkül <rcrı k<ıı <ıpi}a 
5anın ortadan kalkması beklenir. 

A•ım U• . 

TORKSOZO 8 Temmuz 1942 

Zararlı asit le 
gazoz yapanlar 

Oç seneden on seneye kadar 
hapisle cezalandırılacaklar 

Gııı.oz imalınde kullanılan li· 
mon tuzu veya as i tt aı tr ı k )ı-rir e 
asit okzalik ismindeki zt•lurli bir 
maddeyi sattıkları ve hatta bıı 

maddeyi küçük kutula ı a koyarak 
limon tuzu etiketiyle piyasa} ıı 
sürdükleri görülmüştür. 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekaleti, gazoz imnlcılarının, hal· 
kın sıhhetına çok muıur olan Lu 
maddeyi kullanmaktan şiddetl e 

menedilmelerini alakadarlara bil· 
dirdiği gibi, geıozculaı ın alacak · 
ları limon tuzlarını veya diğl' r 

aıitleri kullanmadan evvel bele
diye veya hükCıınd k ı mya laboıa 

tuarlarınd a p :u as ız ola ı ak t ahli l 
et~irebilmelcrini t emin etm i şti r . 

Buna rağmen, a~ id okzalık 

ile gaıoı yapanlar bu lunursa , 
haklarında Türk ı·e 1.a kanununun 
394 ncü madde ine glire t akiba t 
yapılacııktır. Bu madde, suç l::u ı 
tahakkuk edenlerin, :j s e rıcd e rı 

10 seneye icarlar lıapiı le ceıalıtn · 

dınlmalarını derpiş ctmr kted:r . 

Mernurin muhakeınat 

kanunu değişiyor 

C c:lcn hı:ıberlere göre, Ad live 
Vekalctırıiıı teklifi tİYt:riıı e ııwınu · 
ı in rnuhakemat kanıırıuııun tuıııa · 
men tJeğ" iştirilnı es ine kar or veıı l 

miştir . 

Bütün vekaletlerin del~geleri ni 

ilıtivtt eden bir heyet toplıınarak 

yeni memurin mulıakeıııııt ka r ı ur ı ıı 

esaslarını hazırlı}acaktır . 

Bıçaklı kavga 
Eınirl'!r mahallesinden Salih 

oğfo Mustaf.ı ve Harap bahçe ma 
halll·sinden Hakkı oğlu Sı tkı, Yor· 
tan mahallesinden Ramaıan oğlt1 
Bayramı biçakla yaraladıklaıınd an 
yakalanmışlardır. 

Bir karpuz için ... 
Kocavezir mahallcsinclen Reşi t 

o~lu Mehmet, sebupezımnc.ia To
bur kö}ünderı arabası ile karpu1. 
satmak üzere gelen Ali oğlu Va
sinin arabasından bir karpu1 ça
larak kaçmış ve Yasin suçlu Melı 

medi takip ederek ya1'1.llaması üu: 
rine Mehmet çakı bıçağı ile Ya
sini yaralamıştır . Suçlu yakalan· 
mıştır . 

Lise ve orta okullara 

bu yıl da parasız 

yatılı talebe alınacak 
Her yıl olduğu gibi bu } ıl da 

lise ve oı te okullara parasıı. ya
tılı talebe a!ınacrtktır. Maarif Ve
killiği bu hususta1'i hazır lık larıııa 

başlamış bulunmaktadır . Müsu. 
bakaya girmek istiyenlerin kayıt 

muamelesine 1 ağustosta haşla · 

nacak ve 20 ağustosta :ı<ııı veri . 
lecektir. 

Talipler 20 ağustosa kadar 
bulurıdukları yerin lise müdürlük 
lerine lise olmayan yerlerde orta 
okul müdürlüklerine • orta okul 
olmıyan yerlerde maarif müdür · 
lüklerine mür<?caat edecelclerdir . 
Müsabakaya girebilmek için Türk 
olmak, lise ve orta okul talimat
namesinin her ııııııf için teııbit et
t iği yaşta bulunmak , bedeııce , 
ruhça haata, sakat ve kusurlu c,ı . 
mamak , fakir olmak ve bunun 
için belediye veya köy ihtiyar 
heyetlerinden fakirlik mazbatası 

al mak l azım a-elecek tir . Müracaat 
edeceklerin sınıfta kalmış veya 
bütünlemeli olmaması şart olac ak
tır . Müıabalr.:a imtihanları 1 ve 2 
eylCU tarihlerinde yapılacaktır . 

OEVlET KiNİNlfRİ 
SATI~ MESElESİ 

Sılılıat ve İç t i m ai Muawnet 
Vekale tııı d en vila ~ , le gt"lerı bir 
tami mde , bundan böyle Devlet 
k i ııirılerinin ec·ıanes i bulunan yer
lerde , eczorıelerrl .. ve eczanesi 
o lmayan }'erle rde eskisi g ibi ba
yiler t:ı rn fınd rı ıı sa t ıhca~ ı bildi . 
ıilm işt i r . 

Atletlerimiz 
Ankaraya gidiyor 
Arı karadn 'npıla cak Tür ki} e 

At le tizm hi ı incilik lt-r iıı e g• up şam 
piyonu olarak i şt ir ak t>decl"k böl
ge miz Atlt l ı rnı t a kııııı n 'l'erıı 

muı P ... 1 aı lesi günü Atleti1111 ıı ja . 

111 Bey Abdi J\tn ııı erin rivrı setinde 
Arıkar a~ a lı areht edecektir. At
leti~. ııı takım ı '.lll atlet, bir ıuıtre

no ı deıı mliteşek kild ir . 

Çeltik ınütehassısı 
1 hıber aldıg ınııııı güre vi lu~ e 

t i ıım çı-ltik ıııüt .. lıassısı 1 hır uıı 
O nuk Dü1ce, Arlapıı~arı ve 1 l trı · 
d ek karnlaıı çc: lt ik salııuıı ı ııı 0 11 

lı ~ ş güıı iç ııı tdkikine ııı rmuı 

t•d i l ııı i şt ir. 

Doğum 
Genç fnbrıkııtörlcriminlcn 

Bay Mclı ın«t Tı: k iniıı bi r e ı krk 
çocuğ u diinyaya g e lmişt i r. Yav
ıuya 111.un ömürler dıle r nııru~ \ ~ 
bnhns ırıı teb ı ik eder iı . . 

Su sporları 

O nbir vilayetin su sporları 

öğretmenlerirıiıı iştirak i le Atııtü r k 

parkındaki } Ül nı e hav01.unda üç 
hafta devam ede n yüzme hakem 
kursu inıt i lınrılarındn bulunan su 
·porları federasyonu başkan mua · 
virıi Kemal Tezmerı ve kuıs öğ 

retrneni su sporl arı mütehassı'>ı 

Abbus Sakarya Arıkarava hareket 
etmi şle rd ir . · 

Meteorolojikadrosunda 
Şehrinı i ı Meteorolojı istas · 

} onu asistanı Sclnhidd in Erçetin 
30 lira asli maaş la meteoroloji 
memurluğuna kıfıan tayin edil· 
miştır. Ayni istasyon asi ııtaııı 

Fohı i Volga 30 lira asli manşla 

meteoroloji nıtmurlu ğuııa terfi 
ettiri lmiştir. 

Bursa· Mudanya hattın
da tren seferleri başladı 

Sel bn~kırıı yİİlünden ik i gün· 
<lenbe ı i sey risefer i duran Bursa -
Mu danya h attı ndaki tahri bat sÜ · 

retle tamir edilerek dün ~aot 

15,30 dnıı itibaren trcnleı tı·kıaı 

işle miye başlamıştır . (a.a.) 

Sıhhat kadrosunda 
Açık bulunan Saimbeyli ka· 

zası muuyenc ve tedavi evi Sıh · 

hat mı ınurluğuna Kadirli seyyar 
sıhhat memuru Recep Aygel nak
len tayin olunmuştur. 

Ticaret Lisesinde 
Ticaret lisesi katip namzedi 

Mehmet Ali büyük surcıl ayni o
kul idare memurluğuna tayin edil 
miştir. 

Bir hırsızlık 
Nüfus başkatibi Hüseyin oğlu 

Nedim Tamerin , evinin pencere· 
sinden geceleyin el uLatılınak su· 
retile bir adet caketinin Ç!!lınrlı~ı 
iddia edildi~inde n tahkikata baş 

lannıııtır . 

lt:tl#~O>ga~ fO'O-~ 
1~RKIYE ::~:A R.d_.... Çamlar Oteli 
7 .3Ç0arşamba - 8.7.1942 ı· A ÇiL Dl 

Program ve mrmleket saat 
ayarı , 7.32 Vücuduınuı.u 

işletelim . i 
7.40 Ajanı Haberleri , 7.55 Mü. 

7.ık : Radyo Salon Orkest
rası . Trası . (Violonist Necip 
Aşkın), 8.20/8.35 Evin saati. 

l 2.30 Program ve Memleket saat 
Ayar , 12.33 Müz.ik : Şar· 

12.45 

18.00 

19.30 

19.45 

2015 

21A5 

kılar. 

Ajanı Haberleri , 13.00/ 

J3.30Müzik : Şarkı ve Tür
küler. 
Program ve Memleket saat, 
Ayarı, 18.03 Müz.ik : Radyo 
Orkestrası . (Nihad Esengil 
idaresinde) , 

18.40 Müzık: ince saz Fasıl. 
Memleket Saat Ayarı ve 
Ajans Haberleri. 

Serbest 10 Dakika , 19.55 
Müzik : Saz eserleri. 

Radyo Gazetesi, 
20.45 Müıik: Bir Halk Tür. 
küsii öğ'reniyornz - Haf· 
lanın Tiirküsii, 

'l. l .oo Zraııt Takvimi, 
21.10 Mü'lik : Hicaz MJ· 
kamından Şarkılar. 21.30 

Konıışnın (Sa~lık santi) , 

Müzilr.: : Riyaseticunılıuı. 

Bandosu. (Şef : İhsan Kün· 
~·er). 

2·ı.:m Memleket Saat Ayaıı ve 

Ajaıııı lıuuerlr.ı i 
'i.'J. 45/'l'.l.10 Yannkı Pro~ıaııı vr 

Kap;ınıs 

Afrikada 
<Gerl'll 2 ncl u1fadal 

!erin iyi gilmt'di~ini göstcr~n be
li rt il< r vaı <lır . iki Alman rnhlı 
tümeni eski şiddetlr.rin i k;ı_ybet· 
miştir. Ha7.ırhınmış olan t auıru:t.la ı 

g eı \'.ekleşmemiştir. 

Bu tümenler den biri tararın . 

dan göndcrikn ve ele geçen ra
porda, diğer tümen;n yardımı ol· 
maksııın kendisine verilen işin 

başarılamıyacağı bildirilmektedir. 
A!manyanın meşhur 90 ırıcı 

hafıf 1ırhlı tümeni de eski kud. 
rP.tini kaybetmiştir. ltalyan Littorio 
tümeni ise 30 haziranda birinci 
zırhlı tugayı mızdan yediği darbe 
nin tesirinden henüı. kalkınmam ış. 
tır. 

İtalyanların Trieste, Taranto, 
Bavia , Brescla ve Bologne mo. 
törlü tümeıılerirıi ise ne Alman lar 
ııc de nıüttdıkler hiç hesaba kat~ 
mı}orlar. 

t••D OK T OR••t 

• • f Mavallak Emıen t 
: Asker hastahanesi dahiliye •• 
f Mütehassısı f 

: Hastalarını hergün sa· f 
f at 15 ten sonra Kızılay ci· : 
f vannda 18 numaralı evde f 
f kabul eder. 14339 f 
•••••••••••••• 

ZAY1 - Askcrlık teıhis teı · 
kiremi kaybettim. Yenisini ala 
cağımdan hükmü olmad ığın ı ilan 
ederim. 

Adananın Baklalı köyünden 
Seydi oğl u Mehmet 318 
doğumlu 

KAYIP - Askerlik tezkeremi 
ıayi ettim. Yenisini alacağımdan 
cııkisinin hükmü yoktur, 

Adananın Baklalı köyünden 
Ali o~lu 323 doğumlu 
Ahmet Ateş 

KAYIP - Terhis teıkireın i 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan 

eskisinin hükmü olmadığın ı ilan 
ederim. • 

Adananın Baklalı köyün· 
den Mehmet oğlu Mehmet 

318 doiumlu. 

İskenderun Soğukoluk Yaylasının Çam· 
lar oteli bütün konforiyle yeni bir idare 
altında açılmıştır. Müdüriyetin gelecek + 
~üşte.rilerin es ... babı istirahatını temin içinı 
hıç hır fedekarlıktan kaçınmadığını bir 

+ d_ef.a ziyaretten sonra siz de tasdik edecek-
~ sınız. 14-15 14248 

ı~o+o-~++o+•~++~+o++Ot~++oa+ot . -· ----- -- ----·----------
! .......... ~.~·~·~ ·~ ·~· ~·~·~ ·~·~·~ ·~ ·~·~·~ ·~ - · ~ ~~·~· ~· . 
• • . 

1 İrfan Kayra l • 
DOKTOR 

i Bintgen ve Elektrik tedavileri ? 
: m8tebaııısı ber tflrl8 !I. lektrlk ! 
i tedavileri yapılır i 
: Her gün 8-18 kadar hastalarını kabul eder ! 

• . • . • . l•kenJerun Belediy• kaı fı•ı 35 No. da 

• • 14270 . 
t- ·-·- ·- ·-·-·-·- ·-·- ·- ·-·- ·- ·- ·-·- ·-·- ·-·-·-·- ·- ·-j 

. 
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iNHISARlAR ADANA BA~MOOÜRlÜGONOEN 
1- İnhisarlar Adana Başmüdürlüğü anbarlariylt: tütürı 

fabrikası ve Rakı imlahanesindt-n inhisarlar Karaisa lı ldaresirır 
ııaklol unacak tahminen (60) bin kilo nıamul tütün, içki v<' 
diğer bircümle eoşyanın taşınması işi (Adarıu ve Karaisalı 
idarelerinde mevcut şartnamesi mucibince) mukavele akdi 
tarihinden itibaren bir sene müddetle muteber olmak üzere 
açık eksil t meye konulmuştur. 

2- Eksiltme 20171942 tarihin~ müsarfif 
saat 12 de Adana Başmüdürlüğünde teşt:kkül 
huzurunda yapılacaktır. 

pazartesi gürıiİ 
t-dt-cek komisyoıı 

3- Şartnameyi görmek ve fazla izahat a lmak istiyt"nl~f 
satış şubesine müracaat etmelidir. 

4- Eksiltmeye iştirak edeceklerin muhammen bedeliıı 
yüzde 7 buçuğu olan 1 1 J lira güven parasını eksiltmeye işti ... 
rakten evvel Başmüdüriyet veznesine yatırmaları ilan o1unuıır· 

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

.~ 

• 
T. l ş Bankası 
Klçlk taıarral besapları 

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

2 lkincilef rin tarihlerinde yapılır 

1941. ikramiyeleri 
1 A<let 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 .. 1000 . 3,00) .. 
2 .. 150 .. 1,500 
3 

" 500 .. 1,500 .. 
10 250 

" - 2,500 
" 

40 .. 100 " = 4,000 .. 
50 .. 50 .. 2,500 .. 

200 
" 

25 .. 5,000 .. 
200 .. 1 (. .. 2,000 " 

TUrklya ı, Bankasına para yallrmakla yalnaz 
para blrlktlrml• va faiz almı, olmaz, ayni 
zamanda ta lllnlz l de daneml• olursunuz 

1 

1 
~~~~ 
~~~~~~~~~~--~~~~~~~-~ 
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N D O K T O B 
N 

!Muza/ fer Lokmanı 
A M 
~ Bergin bastaıar1nı maayenallı· " 

-: nesinde ll:a'bal eder. -. 
x:xx:x:x=xuuuuu::w:zx2DI"~ 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basılciığı yer : Türksözü Matbaa•S 


