
~ !PERŞEMBE 

1 27 AiUBTOB 

1942 _J 

-
iDARE YERi 
ADANA • Abidin 

Pota Codded 

T elelon ı 'il.; T 
Sahip ve Başmuharriri 

PERID CELAL GÜVEN 

ı_ S•yı•ı her yerde 5 Kuru• ·3 Ü N D E L 1 K S 1 Y A S 1 G A Z E T E 

Kuruluş Tarihi : 1 Klinıınusanl 1924 

Onaeklzlncl yll - Sayı : 539:__1 

Büyük Millet Meclisi 
büny_eleri .gençleşecek 

P ARTI İDARE HEYETLERi, BELEDiYE MECLiSLERİ, V~LA YET 
UMUMI MECLİSLERiNDE GENÇLERE GENiŞ YER VERiLECEK 

Anhra : 26 ( Türkıözü mu· 
habirınden ) - Cümhuriyel Halk 
Partiıi Genel Bıııkan Veldli ve 
Baıveldl Saracoğlunun 5 Ağus
tosta Büyük Millet Meclisinde o

luduğu hü1'ümet beyannamrsinde 
İfard 'e)'lediği vrçhile , öııümüz
llt"i a}ların ıiyasi ııt·çiınleriııde 
lfençliğe geniş nıilt y &!ita ver ve
rilmesi ve Par ti iJaı e lıe} rtleı i 
hdroları laılar belec.Ji~e nıeclİ!ı · 
lı:ıi • vilayet umumi nıtcli•lni . 
Büyük Milld Mrcligİ l.ıüıı ~der iııin 
lfı:ııçlr~tirilnıcııi pıeı ııip itıbaı ıle 

l•ı arlaııııış buluıımaUad ır. 
Cümlıuııyrt Hıtllt Paıtiıi Ge· 

ııeı Meı kezi hu ufındırn te~kilata 
}' lipılan Lir tamim..le, ünümtil.dc:lı.i 

aylı.ı da 111 a ile toplanacak ulaıı. 
Parti , ÜCdk , Nahiye , Kan ve 
Vilayet kona reler inde idare he 
yeller ine bilha11a a} dııı ve olguıı 
Paıtili ııcnçlerimiıden a!ıl!k ve 
karakterine güvencbilecdderin ı.e· 
\:İlmcleri lüıumıı üıerindc durul
ıııuf v~ unluı Parti mıhniıma 

aınıla yetiştirerek ilf'ridc yüklene 
Pekleri a2'ır vatıtn vaıif elet ine 
ıimdiden alııtırmak ve hazırlamak 
balumından bu hareketin büyük 
Önemi tebarüz ettirilmitlir. 

Brezilyamn 
harp durumu 

..... -
Mihverciler asli 
kazanamıyacak 

Nevyork, 26 (a.a.) - Ncvyork 
Times gazetesi yazıyor. 

Hitler'in hudut tanımıyan ta· 
haHüm hını bütün milletlerin 
kendiıine karıı birlcımeıini :intaç 
etmiıtir. Almınya ve ltalya'ya 
harp ilin eden Brezilya'nın ceH· 
telli hareketi bu harbin müstak· 
bcı ıe)'rinde mühim bir §mil o 
lacılt,ır. Bu hareket yalnız mıd · 
di bıkımdan de2'il sembolik ba · 
kımdan da manalıdır. 

Yalnıı Bi,letik Amrrika dev· 
lctıeri değil, fakat bütün batı yarı 
~üreııi kendiıinc karşı ayaklandık· 
tarı ıonra Alman}'a'oın ııilıat ~a 

fere hvuşmasına imkan var mı

dır? 

Bütün biı ltşmif milletler lıür 
(Jlaı ak yaıatmak ve küçük mil· 
lttlcri de ayni ıartlar içinde ya· 
Şatmak için harbctmektedir. Hit· 
ler bu küçük milletleri, ıaaflarır. da 
iıtifade ederek, cıir menı.ileıine 
indirmifliı ·-

•alJ8 llçlmlıln 
llolotona mııakatı 

Moskova : 26 ( Radyo ) -
Türkiyenin Rusya Büyük Elçisi 
Cevıı:I Açıkılın Molotoflı görüş· 
rnüı ve Türkiye - Sovyet müna· 
sebetlerinin çok iyi oldutunu ga 
ıetecilere söylemiştir. .............. 

An karada 
2s· Ağustos 

Ankara : 26 ( Tiirkıö&ü mu 
h .. birindeıı )- 26 Atuıtos büyük 
taarruz bat'langıcının yıldönümü 
lllilnuebetile bugün MalüUer Bir· 
liti büyük bir tören yapmıfhr • 
\Jıuı meydanında toplanılmıf, anı· 
ta çelenkler konulmuı ve fehitlik 
liyaret edilmittir • ............ ~ 

/ngiliz Baıvekili Bay Çörçil 

AVAM KAMARASI 
İÇTİMA EDİYOR 
ç0BÇIL BEYANATTA BULUNACAK 
Londı a : 26 ( Radyo ) -

Avam Kamarası yakında topla· 
nacaktır. Çörçil bu toplantıda be
yarıatla bulunacaktır. 

Londra: 26 (a. a .) - Birleşik 

devletler reisi Ruzvell 'in hususi 
mümessili olarak Moskova görüf 
mclerine iştirak eden M. Averell 

Harriman, dün M. Çörçil ile bir· 

tikte Londraya gelmiştir. 

Kahire: 26 (a. a ) - Malla 
kumandanı general Gort 20 ağU!I· 
tostR Kahlreye gelert:k M. Çör· 
çil'le görüşmüstür. 

Londra, 26 (a .a .) - M. Çör· 
(Soau J lJacU say/•4•) 

Sovgetler mukabil 
hücumu devamda 
Doğu geçitlerini A lmanlar zaptetmiş 

Ruyteı 

bildiri
telgru(· 

ve pi}ade aıkeıi Don ııehıiııi lltÇ· 
miştir. 

Aynı çevrenin müteaddid baf· 
ka kesimlerinde Sovyet müdafaa• 
cılurı mevzilerine dört elle sarıl· 

mı§ bulunuyorlar. Mihver kuvvet · 
lr:ri buralarda paurtesi günü lıiı· 

ıedilir lıiç bir ilerleme kaydede· 

mt:mişlerdir. Bir kesimde ruslarııı 

k 111 şı taarruzu askeri ehemmi yeti 
olan bazı teptleriıı Sovyttlerirı 

eline gcçmcı1iyle neticelenmiş }'e 
Almanlar birk8Ç kilometre geri 

(Gerisi J itocli 1&Jfda) 

Sovyet cepheıindeki aduıri harekat 

.. 
ı ........................ ı 
ı ı i Milli Şet i 
i Ankarada ı 
ı ı 
ı ı 
ı Ankara : 26 ( a. a. ) - ı 
ı Milli Şefimi:ı ıeyahatini bi· ı 
ı tirmiş, Ankaraya döumüfler· ı 
ı dir . Şef hararetle karşılan· ı 
ı mıştır . ı .......................... 

Fransadaki 
meclisler 

feshedilecek 
Vişi : 26 (Rıtd>u)- Fııtııu Me 

lıusısıı ve A\ au rntrli8leı-i mıııeıat 
Pr-trn ve Lav:ıl tarafındıtıı fesh · 
edilmiştir. 

Şimal Franıaya 

bava akınları 
Londra: 26 (a a .) - Hava na· 

ı.ırlı~ı istihbarat bürosundan bil 
dirildiğine göre, Amerikan hava 
kuvvetleri tarafından şimal Fıan

sa 'ya dün yapılan akında Spilfire 
rcf akat uçalı:Jarını kullanan Kana
dalı pilotlar "Tockevulf 190., ti· 
pinde 2 Alman uçağını tahribey· 
!emişler ve müteaddit di~er uçak· 
lan da hasara u~ratmışiardır. iki 
Britanya av uça~ı _üslerine dön· 
mcmiştir. 

Le Havre ile Rouen arasında 
yarı yolda ve Seine nehri üzerin· 
de bulunan denizaltı ve küçük H· 

hıl gcmiıi inş11ana mahıus teıgAh· 
lar bombalanmııtır. Uçan1'aleler 
ev uçaklarının himayesi altında 

bu hücumu yaparken aralarında 
Ameriltan pilotları tarafından kul· 
laoılanlar da bulunan Spitfireler· 
den mürekkep diğer bir hava filo· 
su da E.tretat ile Abbeville arasın· 
da sahil boyunca devriye gez
miştir. Hedefler üzerinde ~iddetli 
hava muharebeleri olmuştur, 

A 

UN DAVASI 
• • • • 

DUN BiTTi 
rırat 
saça 

teıbltl işinde suiistimal 
gi r i lmedi. İlbzarl ve 

FIJat Mlrakabe komisyonları 
Azaları din beraet ettiler 

Geçen yıl şehrimi1.de fabrika 
ların tın satış riyatlaıı teshil edi· 
lirken müstehlik aleyhine ve fab· 
rikacılar lf':lıine yanlış bir lıesab 

yapıldı~ı iddiasiyl~ ilııari komis· 
yon ve Fiyat nıürakabe komis· 
yonıı nzal,ıııııın mahkemeye sev
kt"dildi~ini \a1rnış ve bu mevzu 
daki muhak ·meye ait cefst-ler sa 
fahalını t.ıkuyuculanmız:.ı bildirmiş 
tik. Dün de ikinci Asliye ce1a 
ınalıJ.:emt-sinde bu d.ivaya b:ıkıl

mıştır . Celse açılınca 1 fakim 8 . 

Tevrik Ôzdöl vekatellcrden gelen 
mütalealara ait evrakı okutmu~lur. 

Gerek Maliye ve ge:ıekse Ticaret 
Vekfüetlerinden gelen yazılarda , 
müdafaa vergisinin maliyet mas · 
raflarına girebileceği tasrih edil · 
miş bulunuyordu. İddia makamını 
işgal eden Müddeiumumi muavini 
B. Kamuran Güralp hadise hak 
kında ~olı: sarih ve özlü bir teşrih 
yaptıktan sonra iddianamesine şöy· 
le devam etmiştir: 

"Maliye ve Ticaret Vekaletle· 
rinden gelen cevaplar lıülasa iti
bariyle bu noktayı nazarı teyid 
etmiştir. Bilhassa Ticaret Vekale· 
tinden alınan kat'i cevap , hadise· 
yi tereddüde meydan vermiyecek 

t ekilde aydınlatmıştır. Zaten bu 
suçlular "Ne için vergiyi umumi 
masraflar meyanına kattınız., diye 
buraya sevkedildi. Gelen cevap· 

lar suçlulara : Sizler haklısınız , 
muameleniz yerindedir . Diyor. 

Binaenaleyh suçluların bu hakları· 
nı Türk hakimleri muhakkak ola
rak tasdik etmelidirler. Bu ıuçlu· 

-
Rommel akını 

bekleniyor 
Aıılı.aı a: 26 ( Radyo gazetesi )
Mı:sır n~phcsiııJe lıt: r güıı fattliyd 
nrtuıa1'tadır. Hava faaliyetleri ge · 
ııişlir . Y ııkıııda Romıııeliıı Lir 
lıardu~l~ geçcct'ğİ s&ıııl ıyor . --

Kent Dükü öldü 
Loııdra : 26 (Radyo)- Kent 

dükü b i ı tan a re kaza~ıııda öl· 
müştür. 

lar Türk adliyesinin ön ünden nçık 
alınla çıktıklarından dolayı kendi· 
terini tebrik etmelidirler. Son söz: 
Hadisede ne ihmal ne suiistimal 
mevcuttur. Hepsinin beraellerine 
karar verilmesini isterim . ., 

Kamuran Gürnlp'ın bu iddia· 
name.sinden sonra hakim B. Tevfık 
Özriöl suçluların son sözlerinin ne 
olduğunu sormuş ve hepsi itlifa1'· 
la beraetlerini istemişlerdir. ~fo. 

kim birkaç dakika sonra karar 
hülisasını okumuş ve un fiyatı 
tesbit işinde suç diye gösterilen 
hadiselerin suç olmadığının tahak 
kuk ettiğini ve cümlesinin berael· 
!erine karar verildiğini tebliğ ~l
miştir. 

Mevkuf bulunan ihzari komis· 
yon azaları da derhal tahliye edil· 
mişlerdir. 

Almanyadakihayat 
Şehirlerde her dakika havadan 
beklenen bir ölüm korkusu ! 

Parola: Bırlleı ve ller ''' ordu için 

O 
AHA başlarken söyleditim 
gibi, harp içindeki Almanya· 

nın içini görmek, memleket in 
üç yıldır, süren harpten sonraki 
ruh biletini anlamak ve Almun 
aıilletioin ileriye ait mukavemet 
derecesini ölçebilmek için bir 
kaç haftalık bir seyahat elbette 
kafi detildir • Zaten yüklü bir 

rrotramla hareket eltiQ'imiz bu 
Yıldırım ] seyahatinde Alman· 

yanın asıl bünyesini yapan halk 
la, [ Sokak adamı ] ile temas 
imkanını da bulmuş değiliz . Al· 
man köylüsünün , Alman amele· 
sinin , Alman anasının , aile ba· 
La•ıuıu aıc Jüıiludiliüııü , 11111 )1 

... Bu •avas ne zaman bite· 
cek? Bıı gaye ne zaman ger· 
çtJk/esecek ? A.sıl elıemmigetli 
nokta budur . Çıinkıi malırıı· 
miyet tJe /edakcirlıklara karsı 
insan mukat•emetiniıı Je bir 
eıınırı dardır. 

Yaıan : 

NEVZAD &CVEN 
hakkındaki ümit veya inkisarııam 
ne olduğunu bilmiyoruz. Biz sa 
dece, tarihinde eşi olmıyan bir 
uıücadele içindeki Alwanyaııın 
çebrHiui göıeLilJik . Bu çdııcııiıı 

dış ,işarctleriııe gfüe kat 'i lıül<üw· 
lere varmak ise ne kolay, ne de 
doğrudur. 

Bugünkü Alınaııyada, ilk gö· 
ze çarpan şey , bütün wemlı:ke · 
tin, bütün varlık ve imkanlarile 
ııc:f t"rber olarak harbi kaz.anmak 
için İnsan takatinin üstünde gar 
retler sarfettiğidir. Bütün Aluıau· 
ya kadını, erkeği, genci , çocuğu 
ile savaşa girmiştir • Hı-r Alına· 

nın gündelik çalışmasında bir 
lıarp gayreti vardır . 

Cephe gerisinin bir çok :.ı· 

kıntılar içinde yaşadıfı muhıık· 

kaktır. Yiyecek ve giyecek var· 
merliil 8 üncıi n:rf•hl 



Sayfa 2 

/ Günün Onemli Konusu ______ , 
iKINCI CEPHE 

Vapur lıkdanı bu 
harekete mani mı 

blyflk 
oluyor? 

Rusyanın üıeriııdeki Alman 
tazyikini hafifletmek için müttP.fik
lerin Avrupada ikinci bir cephe 
açmak düşüncesi epey zamandan
beri dünya efkarı umumiyesini iş

gal edip duruyor. Bunun için kah 
Amerikada anketler tertibediliyor, 
kah lngilterede mitingler yapılıyor. 
1 faik arasında bu uğurda canlı 
tezahürat devam ederken , harb 
meclislerinin de hayli fikir yorduk
ları anlaşılıyor. Fakat bütün bu 
gürültülü müzakere ve münakaşa· 
lara rağmen , henüz bu hususta 
bir karara varılıp tatbikata geçil
miş değildir. Acaba bu tereddüt 
nedt"n ? Müttefik orduların kara· 
da tutunması imkansızlığından mı, 
yoksa bu orduları karaya çıkara
mamak endişesinden mi ? Filha· 
kika İngiliz. ordusu deniz aşırı se
ferlerle karaya çıkıp dövüşmeyi 
Norveçte ve Yunanistanda dene 
miş , fakat bütün gayretine rağ· 
men , buralarda tutunmaya mu· 
vaffak olamamıştır. Kezalik Fran· 
sanın Saint Nazaire sahiline yap· 
tığı baskın çıkarması da beklenen 
neticeyi vermemiştir. 

ikinci cephe kurmak için ya· 
pılacak çıkarma gerçi şimdiye ka 
dar İngiliz ordusunun yaptığı de
nemelerle kıyas edilemiyecek de
recede büyük olacaksa da bu te
şebbüse karşı düşmanın aldığı ted · 
bir ve hazırlıkların da o nisbette 
şümullü olacağını kabul etmek la· 
:.umdu. 

Deniz aşırı noktalardan taşına 
cak ordunun karada tutunması im
kanını dü$Ünınezden evvel bu or· 
uunun nasıl taşınacağı ve sahile 
nasıl çıkaı ılacağı ilk planı tf'şkil 
etmek icabeder. Bu harbde deniz 
aşıı ı ülkelerin istilası için tatbik 
edilen modern çıkarma usulleri 
Alınanların Norveç ve Ciridi iş

gallerinde , Japonların Uzak Do· 
ğudaki tekmil fiituhal hareketlerin
de görüldü. 

Bu çıkarmalarda öncü kuvvet· 
lerin havadan indirilmesine ehem· 
miyet verilmekle beraher ordunun 
büyük kısmı ve ağırlıkları irili U· 

faklı gemilerle ta~ındı. Bahusus bü
tün ikmal levaıımınırı naklini ge· 
miler ttımin etti. 

bir kısmını vapurlarla getirmek 
zarureti vardır. 

O halde işin en müşkül tara· 
f ı motorize kıtaalın vapurlardan 
kısa bir zamanda indirilerek mav
nalara yüklenmesidir. Bugünkü or
duların bahusus Avrupayı fethe 
kalkışan bir ordunun teçhizatını 

modern tahliye vesaiti olan liman· 
!arda bile gemilerden indirmek 
uzun zamana muhtaçtır. Binaena 
leyh istila ordusunu hamil vapur 
kafileleri için Avrupa sahilindeki 
bazı limanların evvelden zaptedi
lerek köprübaşlan tesis edilmesi 
lazımdır. 

Avrupaya orclu çıkarmak için 
her şeyden evvel vapura ve mo· 
törlü mavnalara ihtiyaç olduğu 

anlaşıldıktan sonra ilk akla gelen 
sual şu olabilir: Bu büyük çıkart
ma hareketi için acaba kaç vapur 
ve mavna (layler) lazımdır ? Bu 
bittabi ihraç kuvvetinin miktarına 

baıllıdır. Yalnız işgal aı tındaki 

Fransada 30 tümenlik bir Alman 
ordusu bulunduğu rivayet edildiği· 
ne göre, müttefik istila ordusunun 
bundan aşağı olmayacağı kabul 
edilebilir. Bir tümen kuvvetin de· 
nizden kısa seferle nakli için va 
sati 180 bin tonilatoya ihtiyaç ol· 
duğuna göre, 30 tümenin nakline 
takriben 5,5 milyon tonilato tuta
rında vapur tahsis edilmek iktiza , 
eder. Bunlar orta cesamette, yani 
5-6 bin tonluk vapur olursa adedi 
bini bulur. Fakat bu 30 tümenin 
bin vapura doldurularak bir anda 
Avrupa sahiline getirilmesi bahis 
mevzuu olmıyacağından, bir vapu· 
run gidip gelme en az dört sefer 
yapması kabul edildiği ve ayni 
zamanda düşman denizaltı ve tay· 
yardeı i tarafından verdirilecek 
zayiat karşılığı olarak asgari yarım 
milyon tonilatoluk bir ihtiyat ge
mi konması düşünüldüğü takdirde 
30 tümenlik istila ordusunun Av
rupaya geçişi için laakal 2 milyon 
tonilatoluk, yani takriben 400 va
pura ihtiyaç olduğu meydana çı 

kar. 
Karaya asker çıkarma lıareke

ti için lngillerede yapılan motör
lü mavna (layter) !arın 75 - 100 
tonluk tekneler oldu~u tahmin e· 
dildiğiııden, bir motorize tümenin 
kısa bir deniz yolundan (Mesela 
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-
Toprak konusu 

RL 
) 

Domatesleri 
Çflrltmemek 

- -

Zafer Bayramı 
hazı rll kları 

Yerli mallar pazarı 
suiistimali davası 

Değil yalnız bu sene , her 
sene domates fidanları üzerinde 
ilk meyvaların dipleri ~eya yan 
tarafları kendi kendine siyahlaşa
rak çürümeğe başlar. Büyük ümit· 
!erle yetiştirilen fidanların ilk tur
fanda meyvalarının kızarmasını 

beklerken ve günün birinde ol· 
guolaşmış kırmızı domates kopar
dığınız zaman bu ümidinizin bir· 
denbire söndüğünü görürsünüz , 
çünkü meyvanın alt tarafı veya 
yan kısmı siyah bir mantarın le• 
siriyle siyahlaşmış ve çürümüştür. 
Bu mantarın meydana gelmemesi 
için domates fidanlarını henüz çi· 
çeğe gelmeden bir kaç gün önce 
göztaşı ile ilaçlamak Jazım<lır. 
Şayet buna vakıt bulamamış ise· 
niz fidanların üzerinde nohut ka
dar büyüklükte olan meyvaları 

ilaçla malısınız. 

Şehrimizde 30 Ağ"ustos tayyare 
ve zafer bayramı hazırlıldarına 

hararetle devam edilmektedir . 
Dörtyol akzında bir tak kurul· 
maktadır. O gün büyük bir geçit 
resmi yapılacak ve ordu evinde 1 

gece bir balo verilecektir. Bu 
mutlu güne ait zengin bir tören 

Din bazı şahitler dinlendi 

programı da lıa:tırlanmış bulunu
yor. 

Ziraat okuluna 
alınacak talebe 

Ziraat mekteplerine talebe 
kaydolunmasına başlanılmıştır. 

Bursa Ziraat mektebine de orta 
mektep mezunları ·arasından kırk 

leyli ve meccani talebe alınacak· 

tır. 

........................... 
• • • i ilk pamuk ı 
! mübayaası j 
! ! dün başladı ! 
1

. : Sümerbaıık Adana Pamuk f 
f satınalma bürosu dün pamuk f 
f mübayaasına başlamış ve ilk : 

Türkiye yüzme f parti olrtrak 394 kilo pamuk 

birincilikleri f satın almıştır. Bu ilk parti pa-: 
• muk satışını çiftçilerimiz.den t 

5 6 Eylfıl günleri şehrimiz· t Bay Abdi Has yapmıştır. Bu t 
de yapılaca\ı: Türkiye yüzıne bi- f pamuk eski fiyat olan 70 ku
rincilikleri hıııırlık komitesi Be· f roş üzerinden mübayaa edil· f 
den Terbiyesi binasında haftada t miştir. Fakat hükumetçe yeni •. 
üç defa toplanmakta ve bu mü· 

• 
fiyat tesbit edilir edilmez fi- f 

sabakanın fevkalade olmasına ça· f lışmaktadır. f yat adcı B. Abdi Hasa der- f 

Ad • hal ödenecektir. • 
ana Sanat okulu 

•. ..,t kd dl ............................... . ogre men a rosun a 
Adana Bölge sanat okulu mü- ayni ders öğretmenliği ile Adana 

dür muavinliğine ayni okul agaç ı Bölge sanıtt okuluna, Kastamoni 
işleri öğretmeni Lutfi Gökalp, sanat okulu ağaç işleri • atölyesi 
İzmir Bölge sanat okulu tesviye 1 öğretmeni Hayri Elbeyli Adana 
atölyesi öğretmeni Niyazi Günden sanat okuluna tayin edilmişlerdir. 

Pa dö Kale boğazından) karşı 

sahile bir anda geçirilmesi için bu 
layter'lerden 1500 tanesinin tah
sis edilmesi icabeder. Filhakika 
böyle kısa deniz yolile muhtelif 
çıkarma noktalarına bir anda hiç 
olmazsa bir tümen atabilmelidir. 
Bu mavnaların da bilhassa düşman 
tayyareleri tıırafından batırılaca~ı 

nazan itibara alınarak asgari dört
te bir miktarınd~ ihtiyatı bulun-
mak iktiza ed~ceğincien, bu ha
rekat için takriben 2000 layter'in 
hazır bulundurulması tezahür e· 
der. 

Müttefik istila ordusunu Av· 
rupa kıyılarına atıvermekle iş bil· 
miş olmuyor. Bu ordunun binbir 
çeşit ihtiyaçlarını 7amanında yeliş· 

tirmek gayretinin de vapuılara 
düşeceği diişünülür ve karadaki 
savaşlarda asker zayiatını gene 
vapurlarla temin elınek mecburi· 
yeti göz üniinde tutülur.c;a, 400 

vapurla 2000 layter'in bu nakliya
ta yetişmiyeceğine hükmedilir. 
Asgari olarak tutulan 30 tümenlik 
kuvvetin iki misline çıkarılması 

halinde nakil vasıtalan miktarının 
o nisbette artacağı 'abiidir. Mi.it-
tefiklerin bütün harb cephelerini 
deniz nakliyatile beslemek zorun
da olduktan başka, Rusyaya yap· 
tıklan yardımların deniz yoluna 
inhisar etmesi ve bunlara ilaveten 
Alman denizaltı ve tayyarelerinin 
verdirdiği zayiatın fasılasız deva
mı vapur ihtiyacının günden giine 
artmasını intaç etmektedir. 

Bütiin bu miiliihazalara istina
den denebilir ki; ikinci cephenin 
kurulmasına mani olan sebepler 
arasında müttefiklerin elindeki va
pur tonajının azlığı mühim bir yer 
tutmaktadır. Yeni inşaatla vapur 
miktarı çoğaltılmadıkça ikinci cep· 
he bir tasavvur halinden ileri ge· 
çemiyecektir. 

=:!:::~=-=-- ='=~~~.~~~- ~ 

Şehrimiz yerli mallar paza
rında halka verilen basmaların ve 
tliğer kumaşların ölçii ııoksaniyle 
satıldığına dair yapılan ihbar üıe
rine Müddeiomumiliğin işe el koy 
doğunu ve bu hadisede suçlu gö· 
rülen yerli m11llar pazarı Adana 
satış şubesi müdür vekili Vahidin 
gayri mevkuf ve satış memuru 
Fürüzanın ise mevkufen duruşma

larına devam edildiğini yaymıştık. 

Buna da imkan olamazsa bu· 
gün mevcut diğer domateslerini· 
zin çüriimesinin önüne geçmek 
için domatesleri yüzde 1,5-2 nis· 
betinde göztaşı suyu ile ilaçlamak 
sayesinde diğer meyvaların çürü· 
mesirıe mani ole bilirsiniz. Çürü· 
müş olan domatesleri de toplıtyıp 
çürük kısımlarını ayıklııyınız ve 
çürük kısımları yakınız. 

Dün de bu davaya devam 
olunmuş ve pamuk pazarı polis 
memuru Tahsin Tekin, cenaze 
otomobili şoförü Şükıü, manifa
turacı Salihin amme şehidi olarak 
ifadeleri alınmıştır. Gelmeyen şa· 
bitlerden lshak. Şefika ve Sıdı· 
kanın müzekkere yazılarak çağı

rılmasına, Belediye zabıta müdüı ü 
Mehmet Ali ve belediye yazı iş · 

leritıdeh Ziverin gelecek celsede 
amme şahidi olarak dinlenmelerine • 
ve Bahçe kapı yerli mallar paza
rından istenen malumatın tekiden 
alınmasına ve muhakemenin dört 
Eylı1le talkine karar verilmiştir . 

İş Bankasının 

yıldönümü 
Cümhuriyetin muvaffak biı e· 

seri olan lş Bankası , dün on se· 
kiz yaşını doldurmuş bulunmak
tadır. Türksözü , bu değerli millt 
müessesemizin yı\dönünıünü kut
lular ve ona devamlı başarılar di· 

Ziraat muallimleri 
arasında tayinler 
Kozan Ziraat muallimi Yalcup 

Levend Ceyhana, Ceyhan Ziraat 
muallimi Ziya Tolunay Kozan Zi
raat muallimliğ-ine naklen tayin 
edilmişlerdir. 

B. T. mükellef 
faaliyeti durdu 
Beden Teı biyesi mülfrllefleri 

faaliyeti 15 8 942 den itibarrn iki 
ay, icra Vekilleri lıı-,, · 'di karerile 

tatil olunmuş ve hu karar Umum 
müdürlükçe Bölge bısşkarılıklaı ırıa 
tamim edilmiştir. 

Bardakla şarap 
satışı ıneselesi 

Bısı dakla şunıp satan bakkal 

ve tü tüncülerio; dükkan lann ın 

oıııindt", !lukaktaki miişterilere sa · 

tış yapmıımalar_ı, l.>1udakla şarap 

!arın yalnız dükkan i~·inde sntıl . 

ması aliikadarlara bildirılmiştir 
·:;;: 

ler. 

Memurlara 

yapılmaya 

ayakkabt 

başlandı 

Bize verilen malumata göıe. 

Hükumet memuıları için Sümer· 

bankın Beyko:t. kundura f abrıka· 
sında ayukkahı imalfitıııa başlanıl · 

mıştır. 

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOS(/ 

Pdrşembe ~ 27 .8.19•12 

7.30 Program ve memleket saııt 
ayarı. 

7.32 Vücudumuzu çalıştıralım. 

7.40 Ajans Hobeı leri. Şu halde ikinci cepheyi kur
mak için A\ltupa kıtasının garp 
sahillerine çıkarılacak ordunun 
ana kısmı denizden nakledilecek· 
tir. lngiltere adası askeri büyük 
bir depo haline getirilmiş olmac;ı 
itibariyle ve Avrupaya yakınlığı 
bakımından bu deniz a~ın nakli· 
yatın kısa seferler halinde yapıl
masına yarıyacak bir durumdadır. 
Bu coğrafi durum hava nakliyatı
na ise çok elverişlidir. 

..................................................................................... 1 ....................................................... ... 

7 .55 Müzik : Kuı ışık pı ogı aıTI 

8 .20-
8.35 Evin saati. 

lngilterede toplanan kuvvetle
rin Avrupa toprağına çıkarılmasın· 
da iki şekil düşünülebilir. Ya altı 

düz motörlü mavnalara ( layter ) 
bindirilen kıtaat , tank ve zırhlı 
arabalariyle birlikle sahile baştan 
kara etmek suretiyle çıkarılır. Ya
hut kıtaat vapurlarla çıkarma nok
talarına getirildikten sonra motör
lü mavna ve sandallarla sahile ta· 
şınır. Birinci şıkkın tatbikı ancak 
Pa dö Kale boğazı gibi kısa bir 
deniz yolculuğu için bahis mev
zuu olabilir. Halbuki müttefik or
dunun Avrupaya geçiş noktası O· 

larak yalnız Pa dö Kale boğazı 
intihab edilmiyeceğine göre deniz 
yolıınun uzaması nisl>etinde motör
lü mavnalardan istifade imkanı 
da azalacaktır. 

Avnıpaya geçiş h\lrekatı için 
lngilterenin cenubundaki limanla· 
ra toplanacak kuvvetlerden bir 
kısmının hava müsaade ettiği tak
dirde karşı sahile molörlü mavna· 
hırla latfnması kabil olursa da in· 
giltered~~ daha uzak limanlardan 
ta~ınac k istıla ordusunun büyük 

Bir Ağustos akşamı.. Gök gri 
bir renkle ... Uzakla gölgeler 
var .. Onu seçebiliyorum . Yir· 

mi yaşının güzelliği içinde , göz
lerimde ~ndamlanıyor. 

1 

Bitmiş , kanı çekilmiş bir kil!
. çe gibiyim.. Ondan , başka bir 
şey istemek çılgınlık olur . Onun 
yanında yürümek bana kafi .. 

- Sizi çok beklettim her hal
de , dedi. Ve ilave etti: 

- Biraz dolaşalım .. Fakat 
geç kalmamak şartiylP. .. Pek kısa 
bir vaktım var .. 

- Nereye gidelim ? 
- Su değirmenine doğ·ru .. 

Onun yanında yürümekten 
gurur duyuyordum. 

Yirmi sene evvel , yeşil or· 

mantarın ortasında , granit renkli 
gri mavi gökün altında onunla bir· 
leşseydim , dünyanın en bahtiyar 
insanı belki bendim. 

Onunla kesik kesik konuşuyor· 
dum • Mevzular dakikada bir de 
ğişiyordu. 

- Ben kırı hiç sevmem. 

Bu cümlenin arkasından ilave 

ediyordu: 
-Sizinle tanıştığıma öyle mem

nunum ki.. 

BİR KÜÇÜK HiKAYE 

Değirmen yolu .. 
Yazan 

NiHAD TANGÜNER 

Az daha sevincimden bayıla 

caklım . Bir kalp sektesinden dü

şüp ölmediğime şimdi şaşıyorum. 

Su değirmenine gelmiştik. Ci
lalı bir taş kenarında Lemanm ya
nına oturdum. Elleri elimde idi. 
Çok geçmedi onu korsasından 

} akalamıştım .. O dakilııada , ki· 
taplardaki en yüksek aşkı yaşadı
ğımı duyuyordum. Bu sırada ya
nımızdan geçen bir ihtiyar mırıl
danıyordu: 

- Gençlik işte .. Gençlik .. 
Mukaddes gençlik bütün geniş yol
ların kendisine açık olduğunu , 
güzel ağaçlar , çiçek bahçeleriyle 
çevrilmiş olduğunu sanır halbuki ... 

- Bu ihtiyar ne dediğini bil. 
miyor değil mi '? dedim. 

- O bir deliye benziyor. ih
tiyar bir mecnun ... yüzü gösteri

• yor. 

Genç kız , Bunu söylerken 
titredim. Derhal hayatımdaki uf
kun karardığını f arkettim. O, söy
lüyordu: 

- Bu taraflarda sık sık böy· 
le ihtiyar mecnunlara rastlanıyor .. 

Sanki biitün bu söıler benim 
için söyleniyordu . O dakikada 
bütün ümitlerimin kül olduğunu 

hissediyordum. 

Ayni yollardan onunla geri 

dönerken hiç bir şey düşünemi· 

yordum. 

"' "' 
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Bir ay geçti . Artık hııkikati 

anladım. Leman benden bıkmıştı. 

Kendi tayin ettiği randevulara bi
le çok defa gelmiyordu. Rir gün 
bana , fazla ısrar etmememi ya 
vaşça fısıldadı. Ve diğer bir gün 
ayni şeyi tehditlerle söyledi . Ar· 
tık tamamiyle elimden kaçmıştı . 
Onu artık görmek bile nasip de
ğildi bana .. 

* * 
* 

Haftalar geçti.. Mecnun ihti· 
yarı bir akşam su değirmeninin 

arkasında yakaladım. Ona ilk sö 
züm: 

-- Haklısın . Demek oldu. 

lhliyarır, kara göz çukurların· 

da ışıldayan küçük gözleri , miis· 
tchzi bir kımıldanışla ışıldıyordu. 

Güldü ve: 

- Nasıl ? Dedi , beni o gün 

istikrahla süzdünüz . Halbuki size 
o mesut dakikayı veren bendim. 
Fakat sizin buna 15.yik bir kalb 
taşımadığınızı anlayınca verdiğimi 

geri aldım işte!... 

Anlamıştım... Genç kızı ben

den o vaz geçirmişti.. Fakat na 

sıl ? .. Onu bilmiyorum? .. 

lneti nefsini kırmıştım. Oda 

benim son aşkımı yıkmıştı. 

12.30 Program ve Memleket saıtt 
Ayaıı 

12.33 Müzik : Saz eseıleı i. 
12.45 Ajans 
1100-

l laberleri. 

13 30 
18.00 

18.03 
19.00 

19.15 
19.30 

19.45 

20 ıs 
20.45 

21.00 
21.10 
21.30 

21.45 

Mü:tik : Şarkı •ıe tür~liler. 

Program ve Memlekd saat 

Ayarı. 

Müzik : Çifte fasıl. 
Konuşma (Dış Politika k· 

mali). 
Müzilc: : Dans müziği (Pi,) 
Memleket Saat Ayarı ve 
Ajans Haberleri. 
Müzik : Chopin 'c.Jeıı Y aı ııll 
saat (Pi.) 
Radyo Gazetesi. 
Müzik : Hüzzam Makamııı· 
dan Şarkılar. 
Ziraat Takvimi. 
Müzik : Şarkı ve türküler. 
Konuşma (Kahramanlar 

Saati). 
Müzik : Oda Musikisi • C 

Franck Trio'su. 
Çalanlar: 
W. Schlösinger (Pıyano). 
Enver Kapelman (Kemao)· 
Edı p Sezen (Violonsel). 

22.15 Müzik : Korolu Müıik (t'l.l 
22 .30 Memleket Saat Ayarı, Ajal1

11 

haberleri ve Borsalar 

22.45/ 

22.50 Yarınki Pıugnun ve Ka· 
p~m;. 
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Almaaya•dakl bayat 
( Başı l inci sayfada ) 

dır. Göz doyguolutu vermek gi· 
bi Pıikolojik maksatla vitrinleri 
doldurtulan mağazalardan bir şey 
al111ıya imkan yoktur . Sordutu· 
lluı zaman bunlarm sadece [ mos· 
turalak-] olduğu cevabını alabi· 
lirıiniı.. Veıika ile insan batına 
~rileo yiyecek ve giyecek mik · 
tan aıgari ~ir haddedir. Etlcnce 
Ve ıevk haı-p sonuna terkedilmiş 
tir. Danı yaıakhr • Geceleri ka · 
'•nlakt1r. Her an havadan inecek 
116111 korkusu vardtr • V c sonra 
bi, çok aile matemlidir • Fakat 
biltGo bunlara rağmen genç ne 
•il Ye memleketin büyük bir ka· 
lıbatıtam içinde toplayan parti 
llaenıuplara Almanyanın zaferine 
~e Fübrerin esrarengiz kudretine 
~ıaanma' ve bütün Almanyayı bu 
•nanç arkaıanda kolaylıkla feda· 
kirlata ve feragate ıevketmiye 
..._nffak olmuftur. 

Bu harbin sonunda kazanı· 
lacak zaferin Almanyayı " Bin 
lenelik rahat ve ferah " a ka 
""fturacat1 1 aksi takdirde Alman· 
hnın tamiri kabil olmıyan bir 
çöküntü ile yıkılacağı kanaati her 
Alınanın kafasına yerleşmiştir · 
liarbi mutlaka kazanmak lazım· 
dır Bunun için de parola fudur: 

Herkes ve her şey ordu için ... 
Bir iki ldiçük misal: 
Seyahatimiz esnasında bir gün 

Al111anyanıo yer yüzü cenneti de 
llilebilecek kadar şirin bir köşe· 
•İnde bir kaç saat geçirmek üzere 
~lluftık. Burası devlet nüınune 
'-tlarının bulundutu bir tepenin 
ilıtGndeydi • l liodenburgun sık 
•ık bir bardak farap içmiye gel· 
diti küçük bir salonda bize de 
.. rap ikram ediliyordu • Ma1aya 
oo d6rt, on beş yatlarında çok 
tiael iki genç kız hizmet edi · 
}Ordu • Önce çiftlik müdürünün 
laıtları aaomlfhk • Fakat , ıoora· 
dan anladık ki , gençlik teşkili· 
lan• menıqp)armıf . Ve onlar da 
buraya yeni geliyofmuş • O gün 
letkilit tarafından bize hizmet 
ttanek üzere memur edilmişler · 
lillftada dört gün tefkilatı•ı em· 

ti"cle ve göstereceği cephe ge · 
tİıi hizmetlerinde çahşıyor , ıuı · 
~ri talim görüyor ve ayni zıt· 
Qıaoda tahıillerine devuw ediyor · 
ı., ... ı, . 

O gün bize hizmet ederken 
de l.ir harp gayreti yapwı' olu· 
Yorl11rdı • 

Alwaaıya , en iyi fıtwp9nya 
hptua memleketlerden birisi ol· 

dutu gibi şimdi Fransanın wühim 
.. lbpanya fabrikalarrnı da kon· 
troı etmektedir. Fakat buna rat· 
-.en bugün Ahııa•yada bir itte 
1iı1Qpanya altmış, yetwiı warktar 
~e bulmak bewen hewen iwkan· 
•ıldır • 

Halbuki, ordu içinde yıtph· 

tı1111ı. .-eyabatte , cephe yakınla· 
'llıcl. bile biz.e bol bol fawpımya 
•lcraw edildi • 

Berlinde , Kaiaerhof otelinin 
... ubteşeın ıalonlarında karavatsız 
hir çok iuıana rastladım. Giyecek 
için verilen mahdut sahnalma 
la.kk1111 daha lüzumlu giyecek 
'tJuı için kullanmak zarureti ol· 
dutundan k1ravattan vazgeçiliyor ... u,. 

Halbuki , orduda giyim mü· 
"-11ameldir. Sivaıtopol harbini ya· 
Pli• kıtaları gördük. Onların bile 
ltdık kıyafetleri kuıur1uzdu • 

Ordu kusur1uz şekilde doyu· 
'uluyor da. Filhakika aakeria .. k 
•ılc )'edili şey bir çorbadan iba 
'ettir. Fakat çorbanın içiodr, et, 
)at, ıebze lüzumlu gıdayı vere· 
~llecek tekilde kar11tırılmıffır • 

Almaoyanın hiç bir büyük 
Qlelinde yapamadıtımız kAbval 
tıyı bol tueyatı ve reçel ile or · 
d"Ya miıafir oldutumuz gilolerde 
hPtık. 

Bu baıit ve kiiçilk miıallerin 
~•-an milletinin bir atam dirim 
.. V .. ında, bir gaye etrafında na 
ili toplanarak seferber oldutuna, 
.. e fayretler Arfettijine dair lt.ü 
tik bir fikir verebilecetini .. nı · 
)Ona ... 

Bu ıawaf ne zaman bitecek , 

~ l•ye ne zaman gerçeklete 
Cltlti fı ııl ehemmiyeUi nokta bu· 

TORKSOZO 

1 
KAYIP- Adana askerlık şü- j 

besinden almış olduğum terhis·, 
tn.kerrmi zayi ettim. Başkasını 

alıtcağımdan eskisinin hükmü ol -
madı~ısı ilan ederim. 14555 

Dlyep barellAtı \ ••••••• .. •••• 
mavaftaktır Sofyadaki Yahudiler 

Tuzlanın Kendinebey kö
yünden Meryemden doğnıa 
ibiş oğlu Abdullah Kaya 
319 doğumlu. Ankara: 26 (Radyo Oazetesl)

Mihverciler, son Diyep hareketi 
üzerine Fransız halkının talondığı 
tavrın ve Petenin Alman şefle 

rine gönderdiği telgrafların lngi
lizlerin nasıl karşılandığını anlattı
~ını ıöylemelttedir . 

Londra : 26 ( a. a. )- Mos
kova radyosu, dürı a1'şam Dieppe 
baskın hareketi hak"ında demiş 
tir ki: 

Bu alııtı , ço" iyi hazırlorımış 

ve parlak surt-tte yapılmıştır . Bu 
akına iştirak eden erleri tf'pcil 
etmek gerektir . Hu hareketteki 
muvaffakıyet isbat etmi.ştir ki, da· 
ha büyük sayıda müttefik kuv
vetltrle yapılacak hareketler, dü.ş· 

man için şimdiden hesap edilmi
yecl!k derecede büyük neticeler 
verecektir. istikbal, Almanlar için 
güler yüz göstermekten çok uzalc. 
tır ve Hitlerin karşıla.ştığı güçlük
ler , müttefiklere müsait fırsatlar 
vermektedir . 

Lavalin Almanyaya 
verdiği yeni şeyler 

Ankara: 26 [Radyo gazetesl)
Bir habere göre , Laval Alman
yaya lokomotif ve vagon verme
yi vaadttmektedir . Almanyaya 
1100 lolwmotif , 37500 vagon ve 
870 yolcu vaaonu verilecektir. 

Türk matbuat 
heyeti Kahirede 
Kahire : 26 ( a. a. )- lngil· 

tereye gitmekte olan Tüı k gaze
teciler heyeti bu gece buraya 
gelmiştir . 

Türldye elçisile Jngiliz ma· 
kamlannın mümessilleri heyeti tay 
yart: meydanında karşılamıştır. 

Sovyetler mukabil 
hücumu devamda 

IB&ıftarafı Birlniıtdel 

atılmıttır. 

Krasnodar'ın cenubundn bir
çok noktalarda çok şiddetli nıuha. 
rebeler olmakta ve .mevıiler sık 
sık elden ele geçmektedir. Bazı 
kesimlerde Almanlar mustahkem 
Sovyet mevzilerini çevire~ek Sovyet 
hatlarının gerilerine düttüklerirıden 
~uslar yeni mevzilere çekilmek 
:ı.urunda kalmıılardır . Kızıl Yıldız 

galt'teıinin yazd~ına göre, Sov
yetlerin buradaki duıumlaıı güç 
olmakta devam tdiyor. Dığer bir 
kesimde Ruslar, iki Ahnın birli . 
ainin arasındaki boıluğa girt'rek 
Lunları arhlarından vurmuşlar ve 
bir çok Almanı öldürmüşlerdir. 

Kotolnilwvo'rıun fimal doğu
sunda Alman tanklarına karşı çok 
şiddetli muharebeler yapılmakta 
dır. Sovyet kıtaları son nefese ve 
ııon mermiye kadar savaşmakta

dır. Kızıl Yıldız'ıo bıldirdiğine 

göre, Rus müdafaa hatlarının çok 
ilerisine dalan Alman tankları, pi
yade kuvvetlerinden tecride<lilmiş 
ve bunlardan birço~u tahribolun
muştur. 

Avam Kamarası 
içtima ediyar 

(Bqı l inci sayfada) 

çil bu s"bah erkenden kabine a. 
zasiyle görüşmüıtür. Konufma, 
ba~vekilin Moskova'daki Voizifesi, 
Kahire'yi ziyareti, batı çölü cep• 
hesine ve Ortaıark'taki diğer böl 
gelere seyahati mevıuu üzerinde 
cereyan etmiıtir. Selihiyetli mah· 
filler, parlamento toplanır toplan
maz bafvekilin seyahati hakkında 
izahat vereCl"ğini tahmin ediyorlar. 
Bu milnasebetle parlamentoda 
müıakereler yapılması muhtemel· 
dir. 

dur. Çünkü, mahrumiyet ve fe · 
dakirlıklara karşı in1an mukave· 
metinin de bir sınırı vardır • 

N•vaad GOVBN 

Not ı Bu mokolemiı poslodo gecik· 
mittir. Fokot ehemmiyetine blnoen bugün 
olıuyuculorımııo sunmoyı foydolı bulduk • 

Dünkü yoıımızı lomonloyıcı ' mokoleye 
de yarın devam •dece!'>lz. Bu yoıı Sivos· 
topol balgeıln11 aittir, 

şehirden çıkarılıyor 
Ankara: 26 [ Radyo Oazeteal]
Yeni bir karara göre , Sofyadaki ı 
Yahudilar şehri terkedecekler ve 
hükumttin gösterdiği başka şehir 
)erde oturacaklardır. 640 Yahudi 
tevkif edilmiştir. Bir kısım Yahu· 
diler de Almanyaya teslim edilP.· 
cektir. ............. 

Salomoa adaları 
mabarelteıl 

Mütt~likler iyi Jurumda 

Ankaı a : 26 (Radyo gazetesl)
Salomon adalannda büyük bir 

1 

deniı ve hava muharebesi cere
yan etmektedir. Müttefikler daha 
elver işli bir durumdadır. 

Vaşington : 26 ( a. a. ) -
Bahriye nazırlığının tebliği : Ce· 
nup Pasifikte Salomon adaları 

ııçıkların<la büyük bir ha,·a ve 
deniz muharebesi olmaktadır. Bir
lışik Devletler donanması ve ha
va kuvvetleri şimal do~u istih
metinden Salomon adalarının ce
nup doğuıunda bulunan adalara 
yaklaşan ehemmiyetli bir pajon 
deniz teşkiline hücum etmekte· 
dir. 

Hava ve deniz muharebesine 
ait ilk haberlere göre düşman 
kuvvetleri Birleşik Devletler or
dusuna bağlı uçankalelerin hücu. 
muna u~ramıştır. Bir uçak gt'mİ· 

mizden kallcan uçaklar da muha
rebeye iştirak etmektedir . 

Orduya bağlı , bomba uçak
ları büyük tcınilatoda bir düşman 
uçak gemisine hiicum edert'k 4 
tam isabet t'lde etmi.şlerdir . A
merikan uçakları küçüle hacimde 
olan < Ryuzy > uçak gemisini de 
ağır hasara uğratmııtardır. Uçak 
larımıı. müteaddit dü.şmıtn kruv11· 
zör ve ıırhlıfarına da tam isabet
ler elde etmişlerdir . 

23 Ağustosta öğleden ııonı a 
düşman hava kuvvetleri Guadal
canal adasına şiddetli bir hücum 
yaµmışlardır . Avcılaı ımıı. müda
hale edertk 21 düşman uça~ı <lü 
şürmüşlerdir . Kayı~arımııı çok 
ehemmiyet.izdir . 

23 ve 24 Ağustosta düşman 

destruyrrleri Cuadulcanısl odasın · 

daki salıil tf'ııisatını lopa tutmuş 
tur , 

Bölge Sanat okulu 
Müdürlüğünden : 

Nehari talebenin namıet kay· 
dıııa baılanmıştır. 27 eylüle kadar 
kayıtlara devam edilect'ktir . 

1 - En az bf'f sınıflı bir ilk 
okuldan mezun olmak, 

2- Yaşı 13 tt'n lcüçük, 17 
dtn hüyük olmamak. 

3- Sağlık durumunun sanat 
tahsiline elverişli olduğu muayene 
sununda anlaşılmak, 

Şartlarını haiı olanların taf 
silat almak ve namzet yaıılmak 

üzere her gün saat 14 ten sonra 
olrnl müdürlü~üne müracaatları. 

27-30 . 
11 an 

Seyhan 
ğından : 

defterdarlı· 

Ali Dede mahallesinde cev· 
heri bucaklı Abdullah oğlu Veli· 
nin vefatı dolayısile vereıelerinden 

Niyazi ve Fatma hisıelerine isa · 
bet eden maamasrat 350 lira Hraset 
vergiıinden dolayı karşıyakada 
köprülü kö} Ü civarında Vbki ta 
punun temmuz 340 tarihli ve 
32/81 Hhife 17 numarada kayıtlı 

62 dönüm tarlanın 1/4 hi11esi 
idare hey'etirıin 24n/942 tarihli 
ve 879 sayılı kararile satışa çı· 

karılmıı olduğundan alıcıların ida· 
re hey'ctinc ve defterclarlı~a mü 
racaatları ilan olununr. 14553 

KAYIP- Mührümü kaybet· 
tim. Yenisini alacağımd'ln eskiııi

nin hükmü yoktur. 
Seyhan mahallesi sakinle
rinden Mehmet o ğlu Sü · 
leyman Alsancak 14554 

KAYIP- 340 da almı~ oldu 
~um askerlik tezkereni kaybettim. 
Yenisini alacağımdan lıükmü yok-
tur. 14556 

Ceyhanırı Burhaniye mahal
lesinden Hüseyin oğ. Yalı· 
ya Balıkçı 336 doğumlu 

Orman Çevirge 
müdürlüğünden : 
Ziraat F.nstitüıü fakültelerine 

kaydolmak istiyen Lise mez.unla· 
rının kayıt ve kabul fartlarırıı Öğ 

renmek ve muameleleri .. i tekemmül 
ettirmek üzere Çevirge müdürlü · 
ğüne muracatları. C. 

CEYHAN İCRA MEMUR
lUGUHOAN : 
muaddel 2004 ıayılı kanana 

göre gayri menkul saıı, ilanı 

D. No. 942-178 
No. 39, Tarihi : 4/941, Cinsi : 

Tatla, Mevkii : Şose tar iki gelime
ti Konakoğlu , Mikdarı : 4 H . 
5965 M. , Muhammen kıymeti : 
Beher dönümü 25 lira, Hududu : 
Şarkan Hacı Arslan, garben Kı· 
rımlı Ali, Şimalen Fakı lsmail, 
Cenuben Komiser Mustafa Efendi 
tarlasile mahdut. 

Tarlanın temamı bilınesaha 

elli dönüm olup 3~ hisse itibarile 
l O lıissesi borçlu Elmastn olup 15 
dönüm 10 arşının muhammen kıy· 
meli 25 lira olduğunu. 

1 inci aı tırma 1619/942 Çar
şamba günü saat 10 i'a 12 ye ka· 
dar, 2 inci aı tırma 26/919 n Cu
martesi günü saat 1 O ila 12 ye 
ka Jar. 

1 - işbu gayri menkulun art
tırma şartnamesi 25/8/'H'J. tarihinden 
itibaren 9421176 numara ile Cey
han icra Dairesinin muayyen nu· 
marasında herkesin görebilmesi 
için 942/176 dosya nunıarasiyle 
memuriyetimize müracaat etm,.li· 
dir. 

2 - Artırmıy:ı iştirak için yu· 
karda yazılı kıymetin ''o 7,5 ni-;be
tinde pey akçasiyle veya milli bir 
bankanm teminat mektubu tevdi 
edilecektir. 

3 - ipotek sahibi alacaklılar el 
diğer alakadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze· 
rindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 
ilan tarihinden itibaıen on gün 
içinde evrakı müsbiteleriyle birlik· 
te memuriyetimizt: bildirmeleri ica
beder. Aksi halde hakları Tapu 
siciliyle sabit olmadıkça satış bede 
linin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırma 
ya iştirak edenler artırma şartna· 
mesini okumuş ve lüzumlu malu-
mat almış ve bunları temamen ka
bul elmiş ad ve itibar olunurlar. 

S - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağrıldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilir. 
Ancak artırma bedeli muhammen-
kıymetin yüzde 75 şini bulmaz ve 
ya satış istiyenin alacağına rüchanı 
olan diğer alacaklılar bulunupta 
bedel bunlann o gayri menkul ile 
emin edilmiş alacaklarının mecmu
undan fazla ya çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma 10 gün daha 
temdit ve onunncu gün ayni 
saatte yapılacak artırmada be

deli salış istiyenin alacağına rüc
hani olan diter alacaklıların o 

gayı i menk ulile temin edilmiş a· 
lacaklan mecmuundan fazlaya çık
mak şartiyle, en çok artırana iha· 
le edilir. Böyle bir bedel elde edil 
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,I======== .. ······========,, 
De./ ne Oteli 
Harbiye'de [Antakya'da] 

Çağlayanlarır. ortasınc..la, gt>nİş salonları, her türlü 
korıforü haiz rahat odaları, Vf' cazbandı ilt" cenubun en 
lüks ve güzel otelidir. 

Temmuz 10 dan itibaren açılmıştır. 

Tam Pansiyon ( Kahveallı, Yemek, 8tJnyo) kabul 
edilir. 

Fiyatlar çok mutedildir. . ................ . 
Turizm Oteli 

ı ı 
ı 
ı 
: 
ı 

Soğuk Oluk'ta i 
Bu yaz yep yeni tesisatla ınüşterilerini J 

kabule hazırlanmıştır. 
Halayın ve bütün Çulcurovanın en güzel sayfiyesi ve isti 

rahat yeri olan Souk Olukta sakin ve ralıat bir tatil devresi 
8'•Çİruıek islerseni~ wutlaka TURİZM OTELİ'nc İnini;, .. 

·---···~···--~ 

Turizm Oteli 
ANTABYA'DA 

Antakyanın Biricik Otelidir 
Yeniden tanzim edilen bahceıi ve lokantasile An· . 

lakyado seçme insanların lop/anlı yeridir. 

MÜRACAATLARA TELGqAFLA ve MEKTUrLA 
DERHAL CEVAP VERiLiR. 

=================== .......... ::::::::::::::::::::::::::::I 
0 ......................... 0 

İ ADEMİ İKTİDAR VE BHGEV~EKliGİNE İ 1 KARŞI 1 
ı FORTOBİN : ., . 
• S. ve /. Muavenet Vekaletinin Ruhsatını haiz.dir • 

1 Reçete ile alınır her eczanede bulunur : 

• Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril • 
• Yağcanıi civarı No. 14 - Eski Sdarıik Barıkası •• 
• Posta Kutusu 105 
• 145201 

o•••••••••••••••••••••••••o 
Adana Ziraat Mektebi müba
aya Komisyonu reisliğinden · 

l- Adana Ziraat mektebinJe yapılacak tamirat P:iOO) lira 
üzerinden açık t•ksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 1 1 ·9-942 tarihine' müsadif cuma günü saat Ç} 

da ziraat müdürlüğü dairesinde toplanacak komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

3- isteklilerin bu işe ait keşif evrakı ile şarlnamt>lerini gör· 
mek için ziraat müdürlüğüne mürac..:ıat edPbilirleı. 

4- İ.>teklileriıı ( 187) lira (50) kuruş muvakkat lt•minat yatır· 
malan ve ehliyet vesikası almak için bu miktar iş yaptıklarına 
dair bonservisleri ile iki fotoğraflarını ve bir adet elli kuruşluk 
ve bir adet onbeş kuruşluk maktu ve bir adt'f de bir kuruşluk 
uçak pulunu clilt-kçelerine bağlamak suretile ihaleden üç gün 
evvel Vilayete müracaatları lazımdır. 27-::W-4- 7 14552 

11 an 
D.D. Yolları 6 ncı İşletme Müdürlüğünden 

Devlet Demir yolları Sivas Cer atelyesi için Tornacı ve 
tesviyeci alınacaktır. Taliplerin yapılacak imtihanlarda göste
recekleri ehliyete nazaran dereceleri tesbit ve buna nazaran 
da ücret verileceğinden isteklilerin bonservislerini hamile bir 
istida ile müracaatları ilan olunur. 6 - 7 . 
mezse ihale yapılmaz. Ve satış la 
lebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver 
mezse ihale kararı f esholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek· 
lifle bulunan kimse arzetmiş oldu
ğu bedelle almağa razı olursa ona 
razı olmaz, veya bulunmazsa he-
men 10 gün müddetle artırmaya 

çıkarılıp en çok artırana ihale 

edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşden 
hesap olunacak faiz ve diğer za· 

rarlar ayrıca hükme hacet kalmak

sızın memuriyetimizce alıcıdan tah 

sil olunur. Madde (133) 
Gayri menkul yukarıda gösterilen 

1619 942 tarihinde Ceyhan icra 
memurluğunda işbu ilan ve göde 

rilen arttırma şartn1mesi daireoıin 

de salılaca ilan olunur. 14554 
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BORSA w • 

: 1 • •• •• •• • PAMUK - HUBUBAT 
26 • 8 - 1941 :: 

i TURKSOZU 1 
=: 1 

ı i ı-~/Lo-_ FIATİ 
CiNSi En az En çok 

1 _K. s. I K. s. 
Koza ı 00,00 ı 00,00 

Gazete ve Matbaası 
: 1 

_ Klevland Ç. 00,00 
Klevland l 00,0ü 00,00 
Klevland il 00,00 r 00,00 
M. Parlağı 00,00 ı 00,00 

• • 
! Türksözü OKUYUCUlARINA OONYANIN HER TARA- 1 
! FINDA VUKU BUlAN HADİSElERİ GONO GO- ı• 
: Gazetesi NONEVERİR. TORKSÖZONO TAKİP EDİNİZ. 

P. Temizi 00,00 00,00 
Kapım alı 

Y. Çiğidi . 00,00 ---· K. Çiğidi 1 0,00 : 
Susam --- - ö]O 

_ B~-ay_y_e....,.-rli 

Arpa 
Yulaf 

00,0 1 

0,00 
- 0,00 

!=--=--... --_ - _· - 1 

0,00 
0,00 1 

0,00 1 

• • • 
SerbP.ı Döviz Kurları 

DOLAR 

• • Kitap, mecmua, çek, bilet, au,, 
Alış 

Satış 

129.20 
132.20 

: pıaa, barıta, bllamam matbaa Türksözü 
• ı,ıerlal Tlrklyede mevcut mat-
: b••••r• rekabet eder derecede Mat baas 1 ı 

STERLiN 
liholôt bede ll eri ( mal ' ,... 776 

! dPli ) primlı salış 
Turldyıd1tn'•g6ndwril•n nov· _ 749 
lun beJetl;ırl 

1 tab ve ılratıe elden çıkarır. 1 
• • 

: lhroç e Jılen mol bede ller• 
ol.ıra~ Q~l.rn Dövl ılerln alıt 

ı ~uru 
1 Yurdım vot U!yyahloro ve • 728 
I sair e lçill g"' leıı dövlzlıriıı 

• 1 
ı Türksözü Cilt Kısmı • 

ulı) kuru 
Prlm~lz $Olış ( T a hıil mnı · !;24 
rotları vesaire ) 
Pr imılı ohı Kuru 

1 SAGlAM. TEMiZ, ZARiF Clll ISlERINİZI ANCAK TORKSOZO il 
1 MÜC(LlİTHANESİNDE YAPTIRABiliRSiNIZ 

Umumi Neşriyat Müdürü: 

MAC/TGÜÇLÜ 

520 

: ..................................... ~ Basıldığı Yer: Türlı•6zü Mbt. 

--------------------------------------------
TORKİYE CUMHURİY(Tİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• t•rihl : t888 

Samaye•İ : l00.000.000 Twlt Lİl'a•• 
Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelel~r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

a~atıdaki plana g-öre ikramiye datılalacaktır . 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 600 • 2000 " 
4 .. 250 tt 1000 it 

40 
" 

100 " 
4000 .. 

100 .. 50 " 
5000 

" 
120 ti 40 " 

4800 
" 

160 
" 

20 .. 3200 .. 
DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 

20 fazlasile verilecektir. J 
Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul, 11 Birincikinun, 

Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

• 
T. I ş Bankası 
aıçn taurral 11eupıan 

1941 IUamlJe plAlll 
KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayı•~ 3 Ala•to•, 

2 /ltinciteırin tarihlerinde yapılır 

1941 lllram1reıer1 
1 Adet 2000 Liralık = 2,800 Lira 
3 " 1000 .. 
2 .. 7So .. 3,000 .. 

1,500 , . 
3 

" soo .. 1,500 
" 

10 .. 250 .. 2,500 .. 
40 •• 100 

" 
4,000 .. 

50 .. 50 .. 2,500 .. 
200 .. 25 •• 5,000 •• 
200 .. ıc. 

" 
2,000 .. 

TUrklye it Bankaeına para yatırmakla ra1n12 
para lllrlktlrm.. ve faiz almı• olmaz, •ınl 
zamanda talllnlzl de denem .. olursunuz 

l 
.;. -

11 an 
İnhisarlar Adana Tütün Fabrikası Müdür

lüğünden : 
Fabrikamızda mevcut 3000 kilo ıskarta paket kağıdı 1818/ 

942 tarihinden itibar~n on beş gün müddetle müzayedeye ko· 
nulmuştur. 

Satılacak kağıtların muhammen bedeli 4SO lira ve muvak· 
kat teminat 33 lira 75 kuruştur. 

ihale 1;91942 tarihine tesadüf eden sah günü saat 14 de 
icra edileceğinden isteklilerin numuneyi görmek üzere inhisar· 
lar Adana Tütün Fabrikasrnda müteşekkil komisyona müra· 
caat eylemeleri ilin olunur. 19-23- 28 14529 

l ı an 
Devlet Demir yolları 6. ncı İşletme Arttır

ma ve eksiltme Komisyonu Reisliğinden : 
lskenderun istasyonunda ihzar edilen 90,000 adet parke 

taşını 3600 metre murabbamdaki istasyon meydanına döşeme 

işi 2119/942 tarihinde pazartesi günü saat 16 da Adana 6. ncı 
işletme Müdürlüğü binasında açık eksiltmeye konmuştur, 

Beher metre mikibm döşeme işçiliA"inin muhammen bebeli 
(70) kuruştur. isteklilerin nüfus cüzdanı, ehliyet veıikaıı ve 
(189) lirahk muvakkat teminat ile tayin"edilen gün ve saatte 
komisyon reislitine müracaatları lazımdır . 

Şartname ve mukavele projeleri lıletme ve lıkenderun 
istasyonunda parasız görülebilir. 23- 28- 3- 9 

i 1 an 
Devlet Demiryollari Adana 6. ncı lıletme 

Arttırma Eksiltme komisyou Reisliğinden : 
Muhammen bedeli 7500 lira olan 250 ton ıönmemis kireç 

şartnamesi veçbile 8/9/942 Sah günü saai 16 da kapab zarf 
usulile Adanada 6. ncı işletme Müdürlüğü binumda satan ah· 
nacaktır. 

Bn ite girmek istiyenlerin S62.50 lirala muvakkat teminat, 
akçalan, Ticaret odası vesikafuı, kanuni ikametglb veikalart 
ve nüfus cüzdanlarile teklifleris ayna gün eksilt"e saatmdan 
bir saat evvel Komisyen Reislijiae vermeleri lazımdır • 

Kireçler Pozantl, Yenice, Menin, Adana, Osmaniye, isken. 
derun ve aralanndaki İlt..,.onlardan birinde vagonda teslim 
f'dilecektir. · 

Şartnameler Komisyona müracaatla bedelsiz olarak verilir. 
22- 26- 30- 5 

27 Atustos 1492 

I S h P T Ti 
1 aM~d .. I .. " .. d • ey an • • • u ur Uyun en • 

1- Sefer adedi ve posta ağırlığı gayri mahdut olarak 
her günkü tren seferlerine göre mevcud postaları Adana pos· 
ta merkezinden istasyona ve istasyondan Adana posta mer· 
kezine kamyonetle nakletmek şartile Adana posta nakliye mü 
teahhitliği, 5;91942 cumartesi günü saat l 2 de Seyhan P.T.T. 
Müdürlüğü binasında arttırma ve eksiltme komisyonunda Hıi 
lesi yapılmaK üzere 19/8/942 tarihinden itibaren on beş gün 
müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Aylık muhammen bedel (600) lira ve seneliği (7200) 
lira olup muvakkat teminat (540) liradır, 

3- Bu baptaki şartnameyi görmek veya parasız almak 
istiyenler -mesai dahilinde- her gün P.T.T. Müdüı lüğü ka· 
lem şefliğine müracaat edebilirler. 

4 - Taliplerin şartnamede yazılı evsafı haiz bulunmaları 
ve muvakkat teminat makbuz veya teminat mektuplarile Tica· 
ret odasına kayıtlı o!duklarma dair bu seneye mahsus \'eıika· 
larını ve 2490 No:lu arttırma eksiltme ve ihale kanunu hüküm· 
lerine göre tanzim edecekleri teklif mektuplarını havi kapalı 
zarflarına birinci maddede yazılı eksiltme günü saat I 1 ~ kadar 
komisyona tevdi ebn~leri ilan olunur. 

Postada vaki gecikm~den mes' uliyet kabul edilmez. 
:W- 25 - 29- 3 t 4!'\34 

SEYHAN ORMAN ÇEVIRGE MOOORlOGOHO(N : 
(Orman Emvali Satış hanı) 

Cinsi Mikdarı Muhammen bedeli Müddeti 
__________ K_e_n_ta_l __ K __ il_o ____ L_ir_a ____ k_ur_u_ş ______ 1_2_~,,,,.., 

Meşe kömürü • 122R 40 27 64 

1- Seyhan Vilayetinin Bahçe kazası hududu dahilinde ve 
huduJutlan şartnameJe yazılı Ôgüt Ôlerıi ormamndan 1228 krll' 

tal 40 kilo meşe kömürü (12) ay zarfında çıkarılmak şaı tile 
24181942 gününden itibaren (20) gün müdJetle açık arthrmay• 
konulmuştur, 

2- Arttırma 15.191942 tarihine müsadif salı günü saat ( 1 t) 
de Adana orman çevirge müdürlüğü binasında yap\laca~tır. 

3- Beher kental kömürün muhammen bedeli (otuz) kurut• 
tur. 

4- Muvakkat teminat 27 lira 64 kuruştur. 
5- Şartname ve mukavelename projelt>riri Orman Umud 

Müdürlüğünde, Adana Orman Çevirge Müdürlüğünde ve Bahçt 
kazası Orman B~lge Şefliğinde görülebilir. 

6 - Muvakkat ''eminat makbuzları 15191942 günü saat (11) 
den evvel komisyon reisine verilmesi lazımdır. 

1 - isteklilerin Ticaret odası vesikasile birlikte belli eciilerı 
gün ve saatte müracaatları ilin olunur. (Bu vesika köylü)~r· 
den istenmez.) 26-30- 5- 10 

' 

Malat1a ıeı ve ıpUll raltrlllaları 
Tiril Anonim llrlletladea : 

Açık Arttırma S"1retiyle satışa çıkarılan 

1- Müstamel kanaviçe Tahminen 4000 Kilo 
2- Boş benzin tenf"kesi ,, 1500 Adet 
3- Yağlı paçavra ., 5000 Kilo 
4 - Mav döküntüsü ,. 3000 ., 
S- Mahzen tozu ,, 1000 ,, 
6- ipek döküntüsü ,, 300 ., 
7- Te~e parçası ., 4()1) ,, 

8 - Kösele parçası ,, 500 ,, 
9- Tahta fıçı ,. 52 Adet 

Yukarıda cins ve miktarı yazılan eşya Malatya f abrikamıı· 
da açık arthrma suretiyle 31 - 8- 9 42 Pazartesi günü aablr 
cağmdan isteklilerin şartnameyi görmek üzere Malatya vey• 

•i 
b 
1 

il 

Adana M_.nsucat fabrikalarımıza müracaat t.ylemel~ri. ' 
. 12- 18 - 2~·-30 14497 

---------- - - -----------"" 

Açık eksiltme ilanı 

OSMAllYE BElEOIYESllOEN : 
Osmaniye istasyon binaımın önünden başlamak üzere k•" 

saba istikametinde (200) metre uzunlupodaki yol lusmıolll ı 
parke ve kaldınm olarak inşası ve beton boı dür işleri (8373) 
lira (69) kuruş keşif tutarlı olup 7/9/942 pazartesi günü sa•t 
11 buçukta ihale edilecektir. Keşifnameyi görmek istiyenl~f 
her gün belediyemiz yazı işleri bürosuna mürıcaatlan • ~ 

isteklilerin ihaleden sekiz gün önce naha müdüdürlütüne lj 
müracaatla müteahhitlik vesikası almaları ve ihale ıünü~ 
muvakkat teminatla ve vesaiki ile Osmaniye belediye salonull' 
da hazır bulunmaları ilin olunur. 20- 25-28-2 1455' 


