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Afrika cephesindeki son askeri hareketler 

Sirte körfezin de dün 
harekat şiddetlendi 

ELAGEYLADA INGILIZ TAABBtJZDNA iNTiZAR , ........................ : 
ı Romen radyosunun ı 
ı Türkiye hakkında i 
J asılsız neşriyatı ı 
ı Ankara : 9 ( Radyo Gaza· ı 
ı tesl ) - Romanya radyosu S 
ı lngilizlerin Suriyeye Tifüs ve ı 
ı Çiçek hastalağı getirdiklerin : 
ı den, İngiltereden aşı istendiği S 
ı bunun üzerine Türkiyenin ı 
ı Almanyaya baıvurduğu ha - ı 
ı berini vermiştir • Yaptığımız S 
ı tahkikata nazaran yalandır . ı 
ı Türkiyede aşılar Refik Say- ı 
ı dam Hıfzıssıhha Enstitüsünde ı 
ı yapılmaktadır . Ve hariçten ı 
ı biç bir aşı almamıza ihtiyaç ı 
S yoktur • ı 
: ........................ : 

Ankara: 9 [Radyo Gazetesi)- Libyada Sirte körfezindeki hareket
ler şiddetlenmeye başlamıştır . Çat bölgesinden de lngiliz ve Ameri 
khın ve Fransız kuvvetleri ilerlemeğe devam ediyor. Tunustaki hare
katta bir değişiklik olmamıştır. Tunus ile Cezair hududunda Alman· 
larm büyük bir hamlesi beklenebilir . 

Kahire : 9 ( Radyo ) - Elageyladaki Romel hatlarıoa lngiliz ta· 
arruzları başlamak üzeredir . 

Berlin : 9 ( Radyo ) - Al
man kıtaları Tebubada büyük bir 
muvaffakıyetle çarpışmaktadır . 
Anglo • Saksonlar birçok yerler 
de çekilmiştir . Düşman çekilirken 
büyük mikyasta malzeme bırak· 
mıştır • Yollar lngiliz, P merikan 
tanklarının: enkazı ile doludur . 

Kahire : 9 ( Radyo )- Ela 
geylanıo garbinde de Almanların 
tahkimat yaptığı haber verilmek· 
tedir. Düşmanın Libya cephesine 
Tunus kadar ehemmiyet verme· 
diği görülmektedir. 

Londra : 9 ( Radyo ) - Tu· 
nus bölgesindeki müttefik kuv 
vctlerinin yardımcı hava kuvvet 
leri arttırılmıştır . Mibverciler Te
bubada yerleşmek için iki gür. 
uğraşmışt11. Bir müttefik sözcüsü 
Akdenizde veya Avrupada hava 
üstünlüğünb tayin edecek büyük 
bir bava muharebesi olması muh· 
temel bulunduğunu söylemiştir. 

Türkiye - İsviçre 
ticaret muahedesi 

Türk hükiimetinin 
tar.af sız siyaseti 

Ankara : 9 ( a. a. ) - Tür
kiye - İsviçre ticaret müzakere · 
leri bitmiş ve 60,000,000 İsviçre 
frankı tutarında bir anlaşma bu · 
gün Hariciye Vekiletimizde imza 
edilmiştir • 

Fransa'ya gelen 
İtalyan aileleri 

maıta çıkan bir baıyazı Londra : 9 (Radyo)- Haber 
aldığımıza göre, son zamanlarda, 
Cenubi Franıa'daki Savoi'ye 1000 
kadar ltaiyan aileıi gelmiştir. 

BERLINE GÖRE 

Habeşistanda 

anarşi varm'ş ! 
Berlin : 9 (:Radyo ) - Ha· 

beıiıtandan gelen malumata gö· 
re, memlekette tedhiş harekatı 
ve kargaşalıklar baş göstermiş· 
tir. Köylerde ve memleket dahi
linde müıademeler devam etmek · 
tedir. Yerli kabileler birçok köy· 
leri yakmıştır • Bir yerli şef 20 
köyü yağma etmiştir. 

Memleketin dahiline doğru 
gitmekte olan bir lngiliz subayı 
ile bir müfreze yerliler tarafın· 
dan pusuya düıürülerek Goçam'da 
yakalanmış ve· subayla birçotu 
öldilrülmüşlerdir. Bir kısım asker 
de data kaçmışlardır . 

BÜYÜK MİLLET 
' MECLISIMIZDZ 
• 

Ankara : 9 ( a. a. ) - Bü· 
yük Millet Meclisi bugün top· 
lanmış , Vakıflar bütçesini ve 
Türk - Macar ticaret anlaşma· 
sıoı müzakere etmiştir . Meclis , 
cuma güoü toplanacaktır . 

. A.merikan ziraat 
nazırının vazifesi 
Bern : 9 (Radyo)- Amerika 

Cumhurrcisi Rooıevelt ... Amerika 
tiraat •naıırmı memleketin iaşe 
cephesi başkumandanı olarak ta· 
}'İn e,miftir. Mumaileyh iaıe mad · 
ldelerinin gerek tedarik ve gerek 
tevzi iflcrile alakadar olacaktır. 

Fransada Yahudiler 
için yeni kararlar 

Viti : 9 ( R a d Y o ) -

Franıada Yahudiler hakkmda 
Yeni kararlar alınmıştır . Yahudi· 
ler bulundukları nahiyelerden dı · 
tarı çıkamıyacaktır. Motörlü Ya
lıudi gençliti te9kilitı feshedil-

ektedir . 

1 

Ankara: 9]Radyo Oazetesl) -

Bagünkü Uluı'ta FRlih Rıfkı Atay 
yazdığı bir _makalerle,:dünya ef. 
karı~umumiyesini( harple alaka
dar olduğu kadar~harp sonrasiyle 
de alakadar olduğunu,ı:Tiirkiyenin 1 

daima taıafsıı. bir politika takıp ı 
ettiğini, kimsenin zararına!bir si· 
}'aset takip edilmt>diğini, matbu· 
atımızın da bütün hadiseleri ob
jektif olarak mütalaa etmt'lcri 
lüzumundan bahsetmiştir. 

lsveçe teminat 
Stokbolm : 9 ( Radyo )- in· 

giliz hükumeti , 18 - 19 gecesi 
İngiliz tayyarelerinin fena hava 
şartları yüzünden lsveç üzerinde 
uçmak mecburiyetinde kaldıkla · 
rını bildirmiı ve lıveç:hükume· 
tine teminat vermiştir. 

Çimento sarfiyat. 
kontrol edilecek 

Yeni bir Koordinasyon kararı çıkıyor 

Cenubi Afrika 
hükumeti ve esirler 

Bern : 9 (Radyo)- Cenubi 

Afrika dominyon hükumeti, Mih 
ver esirlerin in fena muamelelere 
maruz bırakıldığı hakkında Mus · 

sol ini tarafından ileri sürülen it· 

hanları reddetmiş ve b rnların, Ce-

1 nevre beynelmilel Kııılhaç cemi· 
yeti delegesinin nezareti altında 

bulunduğunu da ilave etmiştir. 

Ankaru: 9 ( Radyo Oazetesl )

Yaran ( bugün ) Kaordinasyon 

heyetinden çıkacak bir kararla 

çimento sarfiyatı işlerini düzene 

koymak iktisat Vekaletine veril

miştir. Alınacak tedbirlerle ka

çak çimento kullanılmasına mani 

olunacaktır • Ellerinde çimento 

bulunanlar hükumete beyanname 

vereceklerdir • Beyannameler ka · 

rarın neşri tarihinden itibaren 
bir hafta içinde verilecektir • 

yfrika cep 'ıeıinde bir /ngiliz motörlü devriy.,i 

,,,,,.U••~-·~"''°"0 • .,., O ı ...., o "' 

................ 
i Fransada dün i 
i dokuz general ! 
! tevkif edildi ! 
t Londra : 9 ( Radyo ) - f 
f Alınan malumata göre , Fran· t 
t sa'da dokuz general tevkif f 
f edilmiştir. f .................. 

/ngiliz deniz ve hava kuvvetlerinden birer parça 
~ÖR~İL - RUZVELT 
ARASINOA MESAJLAR 

Suikast 
dün de 

davasına 
bakıldı 

Londra : 9 ( Royter ) - A 
merikanıo harbe girişi yıldöoümü 

münasebetiyle Ruzvelt ile Çörçil 
arasında mesajlar teati edilmiş

tir . 

Talon mevkaftarı 
Mlddel Umumi ceza tayinini istedi Sofya : 9 ( Radyo ) - Vişi · 

den Alman telgraf ajansının bil· 

dirdiğine göre , Tulon hadiseain 

den sonra tevkif edilmiş bulunan 

birçok yüksek rütbeli subaylar 

ile Amiral dö Labord serbest bı · 

rakılmıftır . 

Ankara : 9 ( a . a. ) - Pakene suikast davasına bugün Ağır· 

cezada devam:edilmiş, şahit olarak ltalyan Konsoloshanesi kapıcısı 
dinlenilmiştir. Pavlof ve Kornilof bazı sualler sormuşlar ve avukat 
Şakir Ziyanın muhakemede:_buluna .... ıyacağını iddia etmişlerdir. Müd· 
dei Umuminin mutaleası sorulmuş , Müddei Umumi ceza tayinini 
istemiştir. Duruşma esnasında Kornilof ve Pavlof birer istida ver· 
mişlerdir . Muhakeme ~3 kanunuevvel gününe kalmıştır. 

General Franko 

Gn. Frankonun 
yeni bir nutku 
Fraako Mihvere 

mıtemayll koaa,ta 
Madrid : 9 ( Radyo ) - Fa

lanı partisinin bir toplantısında , 
General Franko " Eğer ispanya 
menfaatler( icap ettirse an'anevi 
rejimimiz tekrar kurulabilir • Biz 
lspanyollar hakiki Avrupalıyız • 
Eski bir devrin sonuoda , yeni 
bir_ devrin~:başında yaşıyoruz • 
Liberalizm dünyası batmıştır. ,, 
demiştir. 

Vaşington : 9 ( Radyo ) -
Ruzvelt gazeteciler toplanhsıoda, 
Frankonun söylediti::nutuk hak· 
kında bir tefsirde bulunamıyaca· 

ğtnı söylemiştir . 

ARNAVUTlUK 'TA 
KARGAŞAUKLAR 

Londra : 9 ( Radyo )- hal 
yan hududundan alman haberlere 
göre, Arnavutlukta kargaşalıklar 
çıkmıştır. Sebep olarak Rus cep 
hesine gönderilmek üzere Arna 
vut lejyonunun teşkil edilmek 
istenilmesi gösterilmektedir. Kor
ça şehrinde Arnavut askerlerinden 
müteşekkil iki tümenin , bütün 
silahlarile dağlara kaçmış olduk
ları bildirilmektedir. 

- -1 

ŞARK CEPHESi HAREKAT! 

Almanlar geni 
takviyeler aldı 

Ankara : 9 [Radyo gazetesi)- · 
Don bölgesinde Alman karşı ta· 
arruzlarının genişli~i bildirilmekte 
ise de, Ruslar Almanlann ilerledi
~ini yalanlıyor. Ruslar da taarruz 
harekatına devam ediyor. Muha· 
rebelerin'"'[mevzi harbi şeklinde 

devam etti~i sanılıyor. Rijev'den 
limen gölüne kadar 600 kiloınet· 
relik sahada muharebeler herde· 
vamdır. Almanlar yeni takviyeler 
getirmişlerdir. 

Londra : 9 ( Radyo )- Sta· 
lingradda Almanlar bir müstab · 
kem yerden püskürtülmüştür. 300 
Alman öldürülmüştür . Merkez 
cephesinde Sovyetler taar ruzi ha
rekatta bulunmuştur . Bütün Al· 
man hücumları akamete uj'ramış 
tır. Sovyetler birçok yerler al
mışlardır . Rijev garbinde yedi 
Alman hücumu tardedilmiş ve 

dan tahrip edilmiş olan fabrika , 
ev ve:kışlaların tamiri için mal · 
zeme bulunmadığını , yakacak 
yokluğundan pek çok~şehirlerde 
elektrik~ cereyanının kesilmiş ol· 
duğuou yazmaktadır • 

Kraliçe Vilhelmina 
mesaj neşretti 

Londra : 9 (Radyo)- Hol : 
landa kraliçesi Wilhelmina radyo 
ile tab'asına hitaben neşretti~i 
bir mesajda harpten sonra istiklal 
ve işbirliği esasına dayanan, ırk 
ve milliyet-gözetmeksizin her va· 
tandaşa hüriyet temin :eden bir 
Felemenk İmparatorluğunun ku 
rulması için): bır konsey teşkil 

edileceğini bildirmiştir. 

Uzakıark barekltı 
muharebe sahasında Almanlar yüz Londra : 9 (Radyo:) - Yeni 
lerce ölü vermişlerdir. Ginede Buna tecrid edilmiş vazi · 

Tokyo : 9 ( Radyo ) - Nişi yettedir. Bunanın şarkında Ame· 
Nişi gazetesi Ruıyanın durumunu rikalı kuvvetler düşman:batlarını 
bahis mevzuu ettiği bir: başma yararak sahile kadar ilerlemişler · 
kalesinde ; Rusyada pek büyük dir. Şimdi çarpışmalar Bunanın 
kıtlık olduğunu , Mihver tarafın içerisinde -cereyan etmektedir. 

ı ......................... .. 

TORiNOY A BiR 
HÜCUM DAHA 

Almanyaya da blcamlar olda 

ı 
ı 
: 
ı 
: 
: 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı ....................... , 
i Londra : 9 (Radyo ) - /ngilizler dün gecejTo· ı 
ı rinoya yeni bir hücum yapmrılardır. Bu hücum Ha- ı 
ı lifaks Ufiaklarile olmuıtur . Endüıtri sahaları bomba- i 
ı lanmııtır. Nopoliye bu hücam~23 üncü akındır • Bu ı i taarruzda bir /ngiliz uçağı kaybedilmiftir. ı 

Londra : 9 (Radyo ) - /ngiliz tayyareleri Al· ı i manyanın ıimal garbisindeki endüstri bölgelerine akın· : 
ı (ar yapmııhr. Bu seferden bir tek tayyare:dönmemi,~ ıı 
ı tir. Diğer taraftan, münferit uçuılarla Alman demiri yolu mü,,akalahna selde verilmiftir • i ................................................... : 



Sayfa 2 TORKSôZO 

Hu harbin içinden 
~ -- - --- -- 1 

Müdhiş bir 
iC HABERLER 

---111acera 
Varlık vergisi 

cetvelleri bugün 
garın ilô.n ediliyor 

14 ... dealz lıtlade aç, ıaıaz 
11eca1aru iç laglllz tarrarecııı Varlık vergisi tahakkuku iş · 

lerile 1alikala komisyon dün de 
Valimiz Akif Eyidotanm reisli
tinde sabAbtan akşama kadar ça 
hımııtar. Kuvvetle tahmin edil 
ditine göre, Varlık vergisi mü 
kelleflerine ait cetveller ya bu 
gün, veyahut yaran ilin edile 
celdir . 

•••••••••••••• 

A 
çık denizde, tayyare gemi

sinden havalanan pilot Har· 
old Diksonla iki arkadafı, tay

yare remisine bir daha dönemi
yorlar. Şimdi bu 11yanı hayret 
macerayı pilot Diksondan dinle· 
yiniz. 

-Kefif hldiaeıiıce sona er
mişti. ÔJleden sonra yıfmur ve 
bulutlar deniıi o kadar kapata· 
yordu ki, tayyare remimizi ta· 
mımen kaybetmif bulunuyorum. 
Saatlerce o mıntıkayı araştırdı· 
fım halde bir netice elde ede
medim. Z•ten benzin de bitmiı
ti. Artık deniıe ,inmekten: başka 
c;.re kalmamlfb. Ben de bu su
retle hareket ettim. 

Tayyare batmadan evvel sa
lamız(ıabire ve11ir eıvamızı kur· 
tıracatımııı 11nmıftık O kader 
Janıla detilmiıiz, Tayyare ümit 
ettifimiıden daha evvel battı. Biı 
de tahliıiyelerimiıe ıtıvenerek çar
naçar ylımete başladık: 

Epeyce çabaladıktan~· sonra 
tahliliye ıaadalınıll ıiıebilmeıi ıçin 
elzem olan havanın bulundutu 
fİfeYİ yakahyarak muslutunu aç· 
tım, tahlisiye .. odalı, otomatik 
bir vaıiyeUe tifivermifti. 

Gtceyi blyBk bir aef alet için· 
de ıeçirdik. Yorgun; daha dot· 
ruau bitkin ve imitıizdik. Toni, 
dua ediyordu. Aldrih de ince 
beıden yıpılmıı tahlisiye sanda · 
bnın her an içia batma ihtimal · 
lerinden bahM:diyordu. 

Aldrih, etilerek bıçatı ile balık 
ıvlamli'a batlayaocı, vaıiyet cid· 
<\fP vahim olpıuftu. 

Erteıi •9"h er~nden uya· 
aarak ıöılerimiıi ufukta dolaşhr· 
matı batladık. Saat 8 30 da ufak 
bir nokta belirmete baflamııtı. 
Nokta litlide bByüdfl. Aldrih, 
ayıta kalktı ve 16mlefini sallı· 
mata bafladı; LAin tayyare 800 
-.etre öteden ve bizi rörmedtn 
ıeçti. 

miyordum. Artık üçümüz de kur · 
tulabilmek ıçin Allahın yardımı· 

na muhtaç oldutumuzu biliyor
duk. 

Yakıcı bir güntf altında rüı 
rarın ıiddetiyle sürüklenen küçü
cük ıalımızda etrafımızı saran 
köpek balıklariyle arada sırada 
yer detiştirc:n korkunç dalgalara 
bakarak o gün, ilk olarak dua 
ettik. 

Evveli, uzaklarda kalan çoluk 
ve çocutumuıun sıhhat ve afiye· 
tini dua ettikten sonra cenabı 
haktan ıu iıtedik. Daha doğruıu 
yağmur istedik; 

Allah bize acımıştı. Henüz du · 
amızı bitirmiştik ki, tepemizde 
bilyük bulutlar yer almııtı. Brş 
dakika mütamıdiyın bardakhn 
botanarcasma yıtmur yatdı. 

Köpek halıfı Aldrilıi ısırıyor 
Altıncı gflndü .. Gene sabah 

letin dua etmiıtik• ,Cenabıhak ge
ne duamızı kabul etmişti. Ertesi 
aabah bir balak yalıalamata mu· 
vaffak olduk .. 

Aldrih, elindeki çakıyı mahir. 
ane bir surette denize daldırarak 
bılıtı el<Je etmiıti. 

Talebenin alacağı 

bazı malzeme 
Birden fazla kız teknik öğre · 

tim okulu bulunan vilayetlerde 
tenarin için yerli mallardan alı· 

nacak malzeme ihtiyacının mearif 
müdürlüğünce tasdik ve tevsık e
dildikten sonra· alınması ve bir 

okul bulunın yerde maarif mü

dürlüğünün tasdik ına lüzum kal 

maksııın okul müdürlüğünce gös· 

tcrilecck ihtiyaca göre malzeme 
verebileceği Sümerbank Umum 
Müdürlüğünce ilgililere bildiri! · 
mittir. 

• 
Posta paketleri 
için yeni tarife 
Bize verilen malümata göre 

10-12-942 den itibaren posta 

• • 
: ŞEHİRLİ 1 : 
: Sınır Boyundaki ı 
t Kahramanlar lqln f 
f aende bir hediye f 
f ·hazırla ve Adana f 
ı Kızılayın• teallm et I : 

•••••••••••••• 
Vekil memurlaı ın 
tayın istihkakları 
Hususi kanunlariyle bazı mül· 

ki memurlara verilmrsi kabul edi 
len er ta) ını istihkaklariyle, er ta· 
yın bedellrrinin bu memuriyetlere 
vekilet edenltre ne şekilde veri· 
leceti Maliye Vekilliğince bir ka
rara bağlanmııtır. Bu karara göre 

vekil memurlara vekilet maaşı 

nisbeti rözetilmeksizin er tayını 

istihkakı tam olarak verilecektir . 

Hayatta hiç birimiz çiğ balık 
yemiı değildik. Ölmemek için tec · 
rübeye karar verdik. 

Altı aydan fazla devam eden ve· 
k8letlerdı: altı aydan sonra11 için 
tr tayını istihkakı verilmiyrcektir. 

Aıll işinden dolayı er tayanı istih· 
kakını alanlar vekiletten dolayı 

paketlerinin ağırlıkları değişmiştir. ayrıca er tayını istihkakı alamıya-
Yeni tarifeye göre paketler ıu 

1 
caklardır. 

Balık, üçe takıirn edildi ve suretle ıhıar edilmiş olacaktır. 

herkeı yiyebilditi kadar yedi. Nakliyatı tamamen denizden veya 
Lezzeti o lcadar iyi detildi. fa. trenle yapılan merkezler için pa· 

llll J1l 11aılta 
llalaa talelteler kat ne de olsa gıdı sayılırdı Ôt· ketin atırlığı 20 kilo olacak, diğer I 

leden •onra rene müthit bir yat- VHıtalarla yapılın merkezler için Ticaret orta okullariyle lise · 
mur baf röıterdi. Böylece rpeyce ise 10 kilodan yukarı olmayecak· terin imtihan talimatnamesinde 
ıusuılutumuzu gidermete muvaf. tır. Posta ile paket göndermek is yapılan tadilata göre; her hangi 
fak olmuıtuk. tcyen halkımız bu tarifeye göre bir sınıfta _iki yıl üıtüıte sınıf geç 

Bir kaç gün ıonrı korktutum paketlerini haz.ırlımalıdırlar. Aksi meğe ruuvaffak:o'amıyan talebele 
batımıu reldi. Deniz çaııaf ~ .. ka· ı takdirde poıtahaneler bunlardan re de bir belge verilecek okuldan 
dar aakinlefmifli. Salı harekete atır paketleri kabul etmiytcek· çıkarılacaklardır. Bunlar ayni cins· 
getirebilmek için bir çare arıyor· tir · ten olan resmi umumi okullara 
dum. Ayakkabılarımın altları ka. 
lın ıtstıktendi. Doğum alınamıyacaklardır. Meıleki ders · 

Derh11l çıkı ile bunları ayak. lerden kalanlar arasında yaşları 
Borsa encilmeai baııaclan ve 1 kabadan ayırarak kürek gibi kul · ı mütait olanlar, imtihanla hususi 

lanmata betlıdılıc. Ve hiç durma geoç tilccarlardan Bay Hüseyin okullara girebil< ceklerdir. Belgeli 

Pamuklar ve 
çiğitlerimiz 

Şehrimizden bir heyet 
Ankaraya eitti 

Dün aldıtımız malumata ga 
re, bölgemizdeki pamukların ve 
çititlerin ıatış meseleleri Ozerin 
de Vekaletle temaslarda bulun· 
mak ilzere bir heyet seçilmiş ye 
bu heyet Ankaraya gitmiı bu 
lunmaktadır . 

Köylerde ihtiyar 
heyeti seçimi 

Belediye ve Valilik mccliıle

rinde oldutu gibi köy muhtarla
riyle ihtiyar mtclisi iıalarının dört 
yıllık seçim devresi sona ermekte
dir. Bunun için öntlmüzdeki şubat 
ayı içinde bütün yurdda köy mnh 
tarları ile ihtiyar lnf'clisi izalara 
seçimi yapılacakhr. Bu hususta 
bütün valiliklere gerekli direktifi •r 
verilmiı bulunmaktftdır. Yeni 1'öy 
ıı'Hlhtarları ve ihtiyar m~clısi bala
rı bir martta işlerine bışlamış ola· 
caklardır. 

Avukatlık kanunu 
projesinin tetkiki 
Avukatlık kanun projesinin 

Adliye Encümeninde tetkikine baş 
lanmıttır. Bu ırada avukatların si · 

gortı olmak mtcburiyetinin kıldı · 
rılmasının projeye bir madde ila
vesiyle temini düşünül'llektedir. 

Projenin Mtclisin kıt tatili 
yapmadan önce ruznameye alını 
rek müzakere edilcceti umulmak· 
tadır. 

Eski Yüksek 
Ticaaet Talebesi 
Eıki Ulumu Aliyeti ticariy~ 

mektebi talebesinin yüksek ticaret 
ve iktiıat okulu imtihanlarına ka· 

bulleri kararlaşmışhr. 

ııııııııııııııııııııııııııı 

Nl•etçl eczaae 

M. Blf AT ECZAHlNESI 
Tayyare uıakla11nca içimi ga· 

rip bir:korku kapladı, Amirılın 
bili aramak için fıloyu uzun ıa· 

mmn tehlikeye ıokmıyacatını dü 
flnüyordum. 

dan oo sekiz aaat 11111 bu !istik . Caadaaıa bir erkek çocutu dün taltbeler, dera yılı sonunda Maa-
lerle yürütmete çıltftılıc. ya1a gelmiflir • Kendilerini teb· rif müdürlü~ünce gösterilecek res· Kale Kap111ada 

Bir feCC Aldrihiıı elini köpek rik ve çocuta uzun 6mürler di 1 mi bir ticaret okulunda imtihan 
1 
ııııııııııııııııııııııııııı 

'!!!!!~~'~Oerild~~S~la~•~l~1a~•f~ada~ı~~~~l~e=ri~z=====::~=======~==========v=e=re=c=e=k=le=r=d=ir=.===--===~~==============================~ 

Ne yige"k fJar, ne de içecek 

KAç6k taho flıerinde hayatımı· 
za t9nzime çallfıyorduk. Fakat 
qlda oyuy•bilmek için yer yoktu. 

Tayyaremiı o kadar ıür•tla 
sulara 16mfllmQ1tü ki, hiç bir fe· 
yi kurtarmata muvaffak olama· 
m•ştak. 

Tfılı•iıiye kemerlerimiıden bıı
k• bir çakı, bir tabanca ve ce
bimiıdeki <:üzdınlaramızdan bııkA 
hiç bir 1eyimiı. yoktu. Ne yiye · 
cek.. Ne içecek! 

Befiaci ıüac dotru ıuıuzlulc 
iyiden iyiye kendini röıtermif bu 
lunuyordu. 

Atıımıı. o k~dır kuraaıuıtu 
ki, arada ıırada biriken salyalı· 

nmıı.ı bile yutamaz olmuştuk. Bir 
rGn evvel ıeriolemek 111aksadiyle 
denize gir•iftik. Fakat şimdi aa · 
hmızın etrafı köpek balıklan ile 
d~, 0.Diı.e fİrecek Olllk 
aç köpek bahklırana mükemmel 
bir yem olacaktık. 

Biflece bir.ar. aerinliyebilmek 
için ber bet dakikade bir elbise· 
lerimiıi denize:daldmp çı~yor· 
dp. 

S.bıhleyia, yıgmur beklemiı· 
tik .. Yıjmur yatmadıtı takdirde 
fqlı tahammfll edemiyecetimizi 
aqta•lf bulunuyorduk. 

Aldrib. yatmur duaıında bu
ı._mamısı ileri slrdfl. Ben de za· 
teet bunu dlfflnmemiş detildim. 
fakat teklif etmete ceaaret ede· 

B
izi her zaman bahçeye Çakıcı 
götürürdü. Neşeli , konuşka!! 
bir adamdi. Arabaıı biraz eski, 

hayvanları yorgun , fakat Çıkıcı· 
nanda yüreti büiOndü.:o7 haya· 
hn güzel tarafına bakmanın sım· 
na kavuımuştu. Uf ak· tefek vücu
du 6'mer yüzünde ümitle, parla
yan siyah gözleri:vardı. Bahçeye 
g:derlren geçtitimiz muhteıem de· 
niz kıyastQdaki yolun etri bütrü· 
lüfünü bize unutturan hikAyeler , 
atkerlik hatıralan bir şeyler anla· 
tardı. 

Bir gün ona , isminin niçin 
Çıkıcı oldutunu ıormuştum. Gül
dü : 

- Abla dedi. (Burada abla 
hitabı büyük:bir 18Yil ifadesidir). 
Çocu1'ken Korkut ( ilindeydim. Eh 
geçlitin ilk yılları bu. Kim bilir 
çaka yapannıfız. olsa gtrek , der
ken efendim adımız Cakacı· oldu. 
Sıtdan cakacı , soldan cakacı 
derken , bunu yanlıf anlayanlar 
cakayı çakıya çevirdiler. iki ismi 
de unutturmak istedim , benim 
iamim var dedimse de kimselere 
bunu aalatar,adım. Adım Çakıcı 
kaldı. 

Bizim arabacı hakikaten ca
kaca idi. En tehlikeli uçurum ke· 
narlarından geçen yollarda , hay· 
vanlannı dört nal silrer , hayvan-

Bir küçük hikaye 

Tanıdığım tip 
ı_. ___ c_A __ H_;r_·z_·~ __ ç_A_K ____ , 

lar kazara biraz sata gitse , kırk 
metre derinlikten kayalara çarpa 
çarpa denize yuvarlanmak müm· 
kündür. f-akat Çakıcı , kendine 
o kadar güvenir , hıyvanlannı o 
kadar ustalıkla idare eder ki ; siz, 
o altında deniain dalgaları uguldı 
yan, kayalıklarında ıaz.lar titreş~n 
güzelliği kadar korkunç kıyıdan , 
tatlı bir baş dönmesiyle geçer , 
iki yanında bötürtlenli duvarlar 
yükselmiş , nemli gölgeli daracık 
bahçe yoluna saparak birdenbire 
sükunete kavuşursunuz. Antalya 
kıyılanna dünyanın en güzel ıs· 

f alt yolları liyıkken , bura lan hl-
11 bozuk bir şoıe kuşatır. Bazı 
karanlık gecelerde hakiki bir kor· 
ku duyarak , kıyınan en tehlikeli 
yerinden Çakıcı'nın arıbasiyle ge
çerken ; o , sanki ıııkh , düzgün 

bir Hfaltta kayıyormuı gibi ne· 
şeyle söylenir : 

- Çok eskiden burada bir 

araba uçmuş... Eh içindekiler he

men cennete kavuşmuşlar ..• 

Sol yanımızda derin , ucsuz, 
şekilsiz. bir karanlık uçurum baş 
döndürmektedir. Burası Rumkuş 

yoludur. Mehtapla gecelerde , bu
rada durarak ay ıııtında yıkanan 
kıyının oymala~nakıfh kayalıkların· 
dan denize dGşen mavi suları sey· 
rederiz. Deniz , üstünde gilmGş 

pın'hh balıklar yflzen mavi bir 
göl gibidir. Ortalıkta gecenin ıı

lakhtana götfislertıM ,açan vahşi 
kıyı otlarının melankoli veren ko
kusu var. 

Böyle birçok gezintilerimiz i · 

çinde Çakıcı ile konuıa konuşa , 

artık tamamiyle onu tanıyordum. 
Mesut bir aile babası , dört ço
cuğ'u var , bakmak ona hiç de 
ağır gelmiyor. daha çok çalışarak 
refah sunmanın zevkini duyarak 
yıııyordu. 

Ben , her yıl Antalya'ya , bu 
rad~ bulunan ailtmi görmete , 
birkaç ay gelirim. Geçen yaz , 
bahçeye gidiyorduk. Bizi götüren 
Çakıcı dut yemiı bülbül gibi su· 
suyordu. 

- • Neıeıizsin Çakıcı 1 
Dedim. Annem koluma do

kundu. Yavaşçı : 

- FelAket var ..• Kansı öldü ... 

Diye fısıldadı. Sorduğuma piş 
man olmuştum. Çakıcı .• kırık bir 
ıeıde cevap verdi : 

- ,Sen satol abla ... Bizimki 
ni kaybettik. Dört Ç()('uk bırakıp 
gitti. Biz.im de dflnyamız yıkıldı. 
Dört çocuk bu... Komıular 11vere
lim seni diyorlar ... Daha acısı yü
retimde ... 

Sustu , artık konuşmadı. Beli 
bükülmüş , başı omuılarınan ara
sına gömülmüş ıibiydi O gün 
bizim de neşemiz yanm bir nefe 
oldu. 

Bir müddet sonra Çakıcı'nın 

müşterilerinden bir dost : "Birini 
(Oerlll 1 .... ..,,..., 

1 

1 

10-Sirincikanun 1942 

Tetkik : 

il llallDIJ81IDI 
artır•all 

A
merikalılar, iş randımanını l&ı· 

mi dereceye çıkarmasını bi
lirler. Büyük bir Amerikan 

fabrikatorunun bu mevzu üzerine 
yazdı}ı bir kitaptan birkaç ıatm 

nakletmeyi faydadan hali bul mu· 
yoruz: 

Eter çalııma kabiliyetimi ar
tırmamış olsaydım kati\•en bugün-

kü vaziyetime eriıemiyecektim. 

Zaten itin sırı ı da buradadır. 

Genç yaşımda iken bile ertesi 
günü ) apmam lazım olan bütün 

işlerin programanı hazırlardım. Ve 
bövlece, yav111 yavıı bir ıiıtem 

dahilinde faaliyetimi artırıyordum . 

Çünkil, inaan te.1 enni ettiti her· 
şeyi yapmakta katiyyen güçlilk 
çekmeden yapabilir. Enerjim kcn-

dilitinden artıyor; ve eritilmeli 
lazım olan hedefe dotru ilerliyor· 
dum. Eter, günün her saatinde, 
inıasn yapacatı herhangi bir iti 
tetbit etmit bulunuyoraa o lhsa · 

nın havaiyata ktlpdmaıı o nia
bette ıüç olur. Bizi ifi•lıden rft · 
cümüzden edecek herhaaai bir 
vaziyeti ancak ciddi bir program 
sayesinde~ giderebiliriz . Bu oel:ilde 
çalışan bir kimseyi hiçbir eflence 

iş"nden alıkoyamaz; o, 111!.Gkalıhk 
ıurette o anda yapılmut. &taım 
gelen ifi başarmalıdır. Ayni za-
mandı insan bir kere kabiliyetintn 
arıtıtını ıörünce o lfe rGnden 
güne daha büyük bir atıu ile 11· 

rıhr. Yalnız Bu şekilde çallfınanin 

bir tek :mahzuru vardır: Dimata 
elzem olın:iıtirahatini vermeden 
miltemadl bir çalışma .. Zaten bu-
lanık bir kafa ile, çahnan bir kim· 
ıe o işi uzatmaktan batkı birıey 
yapmış olamaz. 

Bu tekilde, bir metoda isti· 
nat eden bir faaliyetin meyvasını 
tatmak kolay ve çabuk olur. U
nutmayalım ki: 

"Sıhhati bir cudda lldde 
bir dimat,, bu ifi6 bqbca l•ille· 
rindendir. 

Perfeınt-e - 10.12.1942 

7.30 Proıram ve memleket saat 
ayan. 

7.32 Vücudumuzu çatııtarıbm. 

7.40 Ajanı Haberleri. 

7.55-
830 Müzik : Karııık prorram 

(Pi.) 

12 30 Proıram ve Memle1'et saat 
Ayarı 

1'2.33 Müzik : Kırııılc Prorram 
(Pi.) 

12 45 Ajans haberleri. 
13.00 -
13.30 Milıik : Kadın okuyucular· 

dan Fasal Şarlaları. 
18.00 Prorram ve Memlelıet ...a 

Ayan. 

18.03 Müzik : Mızrapla SazlMdlft 
Saı e1erleri. 

18.45 Müıik i Fnal Heyeti. 
19.00 Konuşma (Ziraat 1Uli), 
19.15 Müzik : Danı Müıiti. (Pi.) 
19.30 proıram, Memleket Saat 

Ayarı ve Afanı Haberleri. 
19.45 Serbest 10 Dakika. 
19.55 Müzik : Peırev 

' 
Beıte 

Şarkı ve ıemayiler. 
20.15 Radyo gaı.eteli. 
21.lS Müıik : Ke•an : Solo'lar•• 

(Pi.) 

2100 Konuşma (Evin saati). 
21.15 Mlı.ill : Mlaik Sohbetler. 
21.45 Mhik : Radyo Senfoni Or• 

lse•aıı. (Şef : Dr, Praetor• 
iUI). 

22.30 Memleket Saat Ayara, Ajad' 
haberleri ve Borsalar 

22.45/ 
22.SO Yannki Propam ve K. 

panlf. 
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10 Birincikanun l94Z 

Hadiseler 

insanların havalanma 
kanatlanma arzusu 

8 
u harpten sonra geçen umumi 
harbi muteakip olduğu gibi 
insanların dünyanın her tara· 

fından~:hummallı .. bir çalışmaya 

başlıyacağı muhakkaktır. Yirmin 
ci asır medeniyetinin eserleri A
merika toprağındakiler müstesna 
harap oldu. Yıkılan binalar ve ha
rap olan şehirleri ihya etmek için 
uzun:ıeneler~lbım gelecek. Bu 
arada inıanların kanatlanma veya 
havalanma devrinin de doğuraca· 
ğını kabul etmek lazımdır. Harp
ten sonra Atlantiği a$mak için 
günlerce transatlantiklerde esne
meğe "imse tahammül~ edemiye
cek, herkes bir saat içinde: Ame· 
rikadan uçuvermek istiyecektir. 

Hadiseler gösteriyor ki, hava
cılık çetin barplerden sonra dev 
adımlariyl~ inkişaf ediyor. 1914 
tarihli::bir İstanbul gazetesinde 
rastladığımız bir resimaltını bera· 
ber okuyalım:"':"Şehrimize Fransa· 
dan üçüncü defa olarak gelen ve 
latanbuldan Kahireye kadar . olan 
mesafeyi on iki günde kat He bi · 
rinci olarak:Mısıra muvasalat eden 
Fransızların en meşhur tayyereci · 
si Vedrin,, 

Evet, Vedrin~lstanbuldan Ka
hireye ancak on iki günde gide
bilmiş .. 

Ruzveltin şahsi mümessili Vil· 
ki Ankaraya geldiği valdt tayya· 
resine iki saat evvel Mııırda bin
mişti. :Ankaradan hareket etti"ten 
birkaç saat sonra ;radyoda başka 
bir memleket hükümdarı ile yap
tığı bir mülakatın havadisini din
liyoruz. 

Amerikalılar 400 asker nakle
den tanareler yapacaklarını bil· 
diriyorlar. Bu. harpten sonra dört 
bin olamaz mı dersiniz',> 1914 tay· 
yaresile 1940 tayyaresini muka
yese ederse" inanmak lbım · 
dır. - N. A. 

Bir Küçük Hikaye 

Tanıdığım tip 
-ikinci sayfadan artan

bulmuşlar Çakıcı'yı evlendirmişler!,, 
dedi.:O hafta içjnde bir gün Ça
kıcı'nın arabasiyle, Yenikapı'dan 
çarşıya gittim. Onda müphem bir 
memnuniyel sezer gibi olmuştum. 
Üstünde yeni bir elbise vardı. Vü· 
cudu dikleşmiş gibiydi : 

- Evlendik abla ... Bizim ev
enmemiz ne salacak .. Dört çocu" 
bu ... 

Onun kısacık kelimelerle ko· 
nuşmasında bütün hakikati öz çıp· 
laklığiyle görüyordum. Yeni bir 
kadın , dört çocuk, iki arada ka
lan Çakıcı. 

Aradan uzun bir kış geçti. Ge
ne Antalya'ya geldim.,._ Daha ilk 
günde ntstlanan~lanıdıldarla selam· 
laştıklarım arasında Çakıcı da var
dı . Arabasmın:,üstünde :biraz gu · 
rurla oturuyordu. Bunu taııdığı 
müşterileri yüzünden sanmıştım. 
Çünkü yanında altın saçlı , sıh 
hatli pembe yüzlü fevkalade~gü
zel bir kız çocuk oturuyordu. Fa
kat o, günden sonra o güıelço 
cuğu hep yanında gördüm. Bana 

anlattı : 
- Benim kız evde kalmıyor ... 

Akşam üstü , saat altıda alıyorum, 
saat on ikiye kadar benimle ... 

lma ederek evdekiyle geçine 
miyorla r mı'_ acaba diye işaret 

ettim. 
- •Yok dedi. Allah razı neme . 

lazım iyi kadın .. Hepsine iyi ba· 
kıyor .. Fakat bu sarı _inatlı anası
nı unutmuyor ... 

Onlar hep baba kız dolaşıyor· 
lardı. K11 altı yaşında kadar, ara 
banın üstünde bir melek güzelli· 
ğiyle, bakışları kendine çekiyor 

Güzel bir eylUl gecesiydi. Be 
ton caddeler, Halkevi meydanı 
arıklarında"i suların içinde zehirli 
mantarlardan renk renk ıfık düşü· 
yor. Herkcı ncıeli, ge1iyordu. 

Kardeıimin evine giden loş 
köşe baıına saparken, Çakıcı'nın 
arabasını gördlm. Uzakdan vuran 

Müdhiş hır macera 
- İkinci sahifeden ıutaa -

balığı ısırdı. Gece karanlık oldu
ğ'u için yaranın ne dereceye ka
dar vehamet arz ettiğ-ini kestire· 
miyorduk. _Bir taraftan da kanın 

lıesiJip kesilmediğini anlamıya ça· 
!ışıyor duk. 

Sabahleyin Aldrihin hemen 
hemen bir elinin bütün parmak· 
!arının kesilmiş olduğunu gördüm. 
Fakat vaziyeti o kadar vahim de
ğildi 

Yirmi dokuz gıindenberi de· 
nizdc bulunuyorduk . Artık o de· 
rece zari yet baş göstermişti ki, 
konuşamaz olmuştuk. Ekııeriya 

salda dalıp kendimizden geçiyor
duk. Bir aralık dalgalar homur
danmağa başl:ımıştı. Büyük bir 
müşkilatla salın içine giren suları 

boşaltmağa muaaffak oluyorduk. 
Fakat gücümüz yetmiyordu . Daha 
faal olabilmek maksadiyle elbise
lerimi-ıi çıkararak çırılçıplak ça. 
lışıyorduk. 

Birdenbire sal devrildi ve va 
rımıı yoğumuz denize batıp git
ti. Ancak bir lastik tabarı kurta 
rabilmiştik. Fırtına durdu . Günı ş 
daha yakıcı bir surette. belirdi. 
Gene vücudumuzu yalcmağa baş · 

ladı. 

Artık tamamen ümitsiı.dik. 

Hatta canımızdan~:bile bezmeğe 

başlamıştık. Arada bir harikulade 
hülyalara kapılıyorduk. Toııy, ko · 
ro halinde: bazı: sesler işittiğıni 

ve bu seslerin gayet munis bir 
ifade ile uzaktan:uzağa kulağına 
çalındığını ileri sürüyordu . 

Kıpırdayacak kadar halimiz 
kalmamıştı. Geceleyin ısınabilmek 

için birbirimize yaklaşıyorduk. 

Ölümü bekliyorduk. Bu seyaha
tın başka türlü bitmesine imkan 
kalmamıştı. 

Bir ekin tarlası görüyorum 
34 üncü günün sabahında 

Aldrih ayakta etrafı gözetliyor· 

du. Hava açıktı. Birdenbire hay
kırdı: 

- Şef . Bir e"in tarlası görü
yorum. 

Bir çeyrek saat sonra gene 
haykırdı. 

- Evet mükemmel bir ekin 
tarlası görüyorum 

Arkada$1arın yardımiyle aya
ğa k&.lktım. Ve bir dalga tarafın· 

dan biraz havalanmamızı bekle· 
me~e başladım. 

Gözüme görünen manzara 
fevkalade idi. Hayatımda bu ka
<iar sevindiğimi hiç bir zaman 
hatırlamıyorum. Önümüz.de yem
yeşil bir adacık vardı. Ekin tar 
lası da .. Hindistan cevizleri ağaç· 
!arı da .. 

-~ Çocuklar dedim, Allaha 
dua edelim, gördüğümüz küçük 
bir adacıktır. 

Tam vaktinde kurtulduk 
Öğleden sonra geç vakte doğ

ru adaya yaklaştık. Adanın dost 
veya düşman elinde olup olma. 
dığını bilmiyorduk. İki büklüm:bir 
halde kumsalda yavaf'"yavaş yü
rümeğe başladık. 

Ada dostlarımızın elinde bıı 
lunuyordu. 

O gece hakiki bir kary0laria 
ve ayaklarımızı upuzun uzatarak 
yatıp uyuduk. Fırtına tam mana
siyle baş göstermişti. Kayalara 
çarpan dalgaların çılcardılcları ses· 
ler gayet korkunçtu. 

Bir gün daha salda kalsaydık. 
ölüm muhakkaktı. 

Tam vaktinde kurtulmuştuk. 

ışıklar, yüzünün melankoli ifadesi
ni gösteriyordu . 

- Merhabıı Çakıcı dedim, na
sıl? 

- Sağol abla... Ham dolsun 
iyiyiz. 

Arabaya bakındım. Sarı kız 
yok. Çakıcı aranıfımdan anladı. 
Gülerek arabanın içini gösterdi: 

- Hiç benden ayrılır mı? 
Birden kızı göremedim. Ara

banın içi boştu. Yarı kapalı körü· 
ğün loşluklanndan ince bir çocuk 
kahkahası taştı . O zaman ytlvru
nıın pembe gül yüzünü seçtim. 

TORKSOZO 

Bulgaristan' daki 
olağanüstü durum 

be,ylz kişi tevkil edildi 
Londra: 9 (Radyo) - Bulga· 

ristan'dan gelen haberlere gört>, 
dün Bulgariııtan'da beş yüz kadar 

Bulgar tevkif edilmiştir . Bunların 

hepsi Kral Boris'ıo idaresine kar
şı gelmekle itham cdilmeUedirler. 

Almaıılar yine Rus c r phesine as· 
ker göndermek için Kral Boris'e 

tazyih başlamışlardır. Macarların 

yeni kıtalar vermek istememeleri 
Romenlerin ise cephede olanlaıı 

geri çekmek istemeleri Almanlarda 
endişe uyandırmaktadır. Bulgar 

milleti eski Kurtarıcıları Ruslara 
karşı gitmemelidirler. 

Lonclra : 9 (Radyo} - Dün 

sabahtan akşama kadar Sofya'da 

fevkalade vaziyet ilan edilmiştir. 

Bu münasebetle tenkit edilenlerin 

adedinin 500 ' Ü bulduğ'u söylen. 

mektedir. G.P.U. ajanları ile bir

likte BuJgar polisi, her tarafta çok 

sıkı araştırmalar yapmı$hr. Cad
delerde ve har tarafta dolaşmak 

katiyetle menedilmiştir. 

i 1 an 
SEYHAN DEF TEROARUGINOA N 

Hükumetce ekmek ve ekmeklik hububat vesair eşya 
ve maddelerin dağıtılmasına dair olan talimatnamenin 2 nci 
maddesinin 5 inci fıkrasındabizzat veya bilvasıta ziraatla meş· 
gul olanlar bu tevziattan istifadt! edemiyeceklerini amir bu
lunmakta olduğundan mütekait, dul ve yetimlerden bu evsafı 
haiz olanlardan sabit gelirli ekmek kartı alanların bu kaı tları 
derhal iade etmeleri aksi takdirde haklarında milli korunma 
kanununun tatbik olunucağı ilan olunur. 14871 

i 1 an 
SEYHAN DEfTEROARlltlNOAN · 

Hazineye ait olup halen sanat okulu avlusunda bulunan 
hurda silindir makinesi takdir edilen 800 lira muhammen be
del üzerinden açık artırma ve peşin para ile satışa çıkarılmış 

olup kat'i ihalesi 24-12 - 942 tarihine müsadif Perşembe gü· 
nü saat 14 de Defterdarlıkta müteşekkil Komisyonda icra kılınaca· 
ğından izahat almak ve görrnek istiyenlerin her gün ve her sa· 
atta Milli Emlak servisine müracaatları ve taliplerin % 7,5 te· 
minat makbuzlarile birlikte mezkur gün ve saatte komisyonda 
bulunmaları ilan olunur. 10-15-18-22 14870 

i 1 an 
SEYHAN OEfTEROARUGINOAH : 

1 - Eski bir numaralı Maliye Tahakkuk Şube binasının 
896 lira 19 kuruş keşif bedelli temiratı açık eksiltmeye konul
muştur. 

:! - Eksiltme 23 - 12 - 942 tarihine müsadif Çarşam
ba günü saat 1 O da Seyhan Defterdarhğmdan yapılacaktır. 

3 - İzahat almak ve şartnameyi görmek isteyenler her 
gün Milli Emlak servisine müracaat edebilirler. 

4 - Taliplerin ihaleden üç gün evvel bonservislerile birlik· 
te ehliyet vesikası almak için vilayete müracaatları ve % 7,5 
muvakkat teminat makbuzlarile birlikte mezkur gün ve saatte 
komisyonda bulunmaları ilan olunur 10-13-19-20 14869 

Seyhan 
: ........................ : 
f MÜCELLİT VE BAVUlCU 1 
: H"d Ç . : ı ı ayet erı : 

Sayfa 3 

i 1 an 
D. D. Y. Adana 6. İşletme A. E. komis
yonu reisliğinden : 

Muhammen bedeli 8360 lira tutarında 220 ton sönmemiş 
kireç 15 - 12 - 942 Cuma günü saat 16 da kapalı zarfla 
ihaleye konulmuştur. 

Bu işe girmek isteyenlerin (627) Jlra muvakkat teminat ak
çeleri makbuzu ile birlikte Ticaret Odası ve ikametgah vesi· 
kaları , nüfus tezkeresi ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat eve] Komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Kireçler : Mersin , Tarsus , Adana , OsmanİyP- ve isken· 
derun istasyonlarında veya aralarındaki herhangi bir istasyon 
ve durakta yerinde vagon içinde teslim edilecektir, 

Şartnameler Komisyona müracaatla bedelsiz olarak verilir. 
10-15-19-23 14873 

i l A N 
Bahçe Mal müdürlüğünden : 

Düziçi Köy Enstitüsü için Haruniye nahiyesinde istimlaki 
takarrür eden arazinin istimlak muamelesi Vilayetçe tasdik e· 
dilmiştir. 

Sözü edilen araziye Enstitüce vaziyet edildiğinden ilgilile· 
rin takdir edilen bedeli 15 gün zarfmdan müracaatla kaza mal 
sandığından almadıkları takdirde istihkak sahipleri namına e-
manete alınacağı ilan olunur. 14872 

-------

Satıhk un değirmeni ve 
masara taşları 

Tam takım çakmak , tabii zımpara ve olkaniz taşlarımız 
gelmiştir. Ayrıca dink bulgur ve masara takımile taşlarınm 
satışlarına başlanmıştır. Taşların kutru 60 santimden 130 san
time kadardır. Sayın müşterilerime müjdeyi bir borç bilirim. 

Adreı : lnönü caddeai Mermerci 
lbrahim Cavlaz numara 279 3-15 

Adrese dikkat edilmesi sayın müş•erilerdeo ayrıca rica olunur 

i 1 an 
SEYHAN VillYETi DAİMi EHCOMENİNDEN • 

1 - Osmaniye - F evzipaşa yolunun l 5 000 kilometre
sinde Mamure şosası üzerindt"' Mamure köprüsünün rıcat dı
varı istikamdinde inşa edilecek yol imlası ve istinat duvarı 
işi 2565 lira üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 24 - l 2 - 942 tarihine müsadif Perşem· 
be günü saat onda Vilayet daimi tncümeninde yapılacaktır. 

3 - isteyenler bu işe ait keşif evrakını görmek için Nafia 
müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - lsteklil~rin ( 192) lira (38) kuruş muvakkat teminat 
vermeleri ve ehliyet vesikası almak için bu miktar iş yaptık
larına dair bonservisleriyle iki fotoğrat , bir adet 50 ve bir 
adet 15 kuruşluk maktu ve bir adette 1 kuruşluk uçak pulunu 
dilekçelerine bağlamak suretiyle ihaleden üç gün evvel Vila· 
yete müracaatları lazımdır. 6- 11-16-20 14860 

Defterdarlığından : 
Hazine Hissesi 

Meıahası Haıine de yeri 
Mahallesi Mevkii Cinsi Ada Parsel M/2 Hissesi Lira Kuruş ı Cild işlerinizde temizlik, ! 

ı ucuzluk, sürat ararsanız (Al • 
ı tın kitap) cild evine uğrayınız. ıı 
ı Her türlü cild, olrnl çan-

Cemal paşa İlyas ağa Arsa 577 
566 
171 
229 

75 2435 Tamamı 447 00 

: taları ve bavullar yapılır ve ıı 
ı tamir edilir. 
ı Adres : Türlı:sözü mat· ı 
ı baası sırasında evkaf apart· i 
ıı manı karşısında No : 76 ı ........................ 
Vücudu körüğün içine gömülmüş 

başı yarı açıktaydı. Ben, onu se

ver okşar"en; arkada çakıcı anne

me anlatıyordu: 
- Mübarek ramaıan gecele

ri de iş olur ... Büyük oğlan bir 

yandan derslerine çalıııyor, bir 
yandan anasına hatim indirmek 
için kuran okuyor ... 

Bu seıtc, derin, ~avuşulması 

mümkün olmıyan bir sevgiye has· 
ret seziyordu. Onlardan ayrılırken, 

yarı karanlık sokak köşesi, rotu· 

betli ıslak gece havası içinde 
birbirlerinden ayrılmıyan baba 1'1 · 
zın resimlt'ri ruhuma nakşolmuı 

gibiydi. 

" 
Karasoku 
Koca vezir 
Reşatbey 

" 
" 
Döşeme 

Çınarlı 
Kurtuluş 

" 
" .. 
> 

> 

> 

Yılanlı 

> 

> 

Vali Konağı cad. ,. 
Bucak Ev 
Mermerli 
Set şusesi 
lıyas ağa 

" 
Bağlar yolu 
Şabaniye 
Yeni istasyon 

" .. 
H 

> 

> 

> 

Arsa 

.. 
.. 
• 

" 
" 
" 
" ,, 
,, 
> 

> 

• 

483 
497 
494 
329 
395 
547 
545 
545 
545 
562 
562 
533 
517 

Şuayip efendi Bağ yeri Tapu T. 

> > 

> > 

Eyh11 942 
Ağustos 

320 

2 
4 

56 
20 
35 

5 
128 

2 
3 
7 
4 
5 
2 
8 
3 
1 

No: 

20 
110/111 
112/113 

180 
" 

90 00 
109,5 

" 
1000 00 

159 " 159 00 
900 .. 315 00 
570 " 287 50 
350 .. 350 00 
30 " 90 00 

296 • 350 00 
390 " 78 00 
625 " 125 00 
95 .. 19 00 
70 .. 14 00 

125 > 62 50 
135 > 40 50 
245 > 73 50 

6000 Yarıııı 1soo 00 
13400 Tamamı 240 00 

Eski dönüm > 

11,S > 115 00 
11,5 > 115 00 

Yukarıda evsafı yazılı yirmi parça gayri menkulün mülkiyetleri peşin para ve açık arttırma ile 
satışa çıkarılmıştır. Kati ihaleleri "14-12-942 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 de icra kılına
caktır. izahat almak isteyenlerin her gün ve her saatte Milli emlak servisine müracaatları ve taliplerin 
de % 7,5 temi,,at makbuzlariyle birlikte mezkur gün ve saatle komisyonda bulunmaları ilan olunur. 

28-2-6-10 14836 



TORKSO ZO 

........................................ • • i .. .. .. 1 
! TURKSOZU 1 • • • • • • 1 Gazete ve Matbaası : • • • • • • • • : Türksözü OKUYUCUlARINA DONYANIN HER TARA- : ! flNDA VUKU BUlAN HADİSElERİ GÜNÜ GÜ- İ 
: Gazetesi NONEVERİR. TÜRKSOZüNO TAKİP EDİNİZ. : • • • • 1 Kitap, mecmua, çek, bUet, afiş, 1 · 
1 pıaa, barata, bilumum matbaa Türksözü 1 
• ı,ıerlnl Tlrklyede mevcut mat- • 
: baaıara rekabet eder derecede Matbaası : 
ı tab ve ılratte elden çıkarır. ! 
• • 1 Türksözü Cilt Kısmı i 
1 : 
• SAGLAM TEMiZ, ZARif Cil T i~lERİNİZİ ANCAK TORKSôZO • 1 MOCElllTHANESİNDE YAPTIRABIURSINIZ 1 
........................................ 

BORSA 
PAMUK - H USUSA T 

9 - ı 2 - 1942 

Ci NSi En az En çok 
K. S. K. S. 

Akala ı 00 00 95,00 
Klevland Ç. - oO,Oo -
KlevıanıiI- 88,0<• 86,25 
Klevland il - 55,00 85,50 
M. Parlağ"ı 72,00 1-74,00 
P. Temizi 00,00 00,00 
Kapı malı 

- Y. Ç-iğidi 00,00 
K. Çiğ"idi 15,00 -17~0Ü 
Susam 57,50 
BuğdaY'Y'Crli 72,00 - 72,50 
Arpa --0:-oo - o]() 
Yulaf - o"J)O 0,00 

··-----------·· . . 
• Sahlık Arazi • • i . . 
! Adana Vilayet merkezine ı 
! onbeş kilome tre uzakta Bü- i 
! yük Dikilide , arasından su · i 
! lama• kanalı , demiryolu , ve i 
! inşasına başlanan asfalt şose i 
! geçiyor. içinde şimendüfer is- i 
! tasyonuda vardır . H e r i 
! tü rlü ziraate , Portakal , Li i 
! mon , sebze bahçeleri yeti~ i 
? tirmeğ'e çok müsai t birbirine i 
· muttasıl derecede yak ın altı i i parçada sekiz yüz dönüm a i 
i razi satılıktır. i 
i icar getiren akarla da mü· i 
• badele edilebilir. i 
! D. N. Arıkoğlu kardeşle- i 
! re müracaat. • 
! Telefon : 347 , 35S ! ,..._ ________ .... ·' 

·- -----· -·---

TORKİYE CUMHURİYETi 

Ziraat Bankası 

--ı /•o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o• 
g 0BOLOO - OPERAT6R g 
O DOKTOR O 
o o 

Kurulu• tarihi : 1888 

Samaye•i : .100.000.000 Türk LİTa•• 
Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirat ve t icart her nevi banka muameleler 

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 

aşaQ'ıdaki pla na ırörc: ikr:ımiye da~ıtılacaktır 

g Suphi Şenses ğ 
O Böbrek - Mesane - Tenasül O 
O Hastalıkları Mütehassısı O 
o o 
O YENi POSTAHANE : . KARŞISI O 

O Fakirler para•ız muayen e edilir O 

g 10-30 14685 g 
e o o oo oo o oooooo o oooaoooooooe 

ı Ytlksek Evsal 

1. Metanet 
il. Zerafet 

il 1. Hassasiyet 

10 Birincikanun 1942 

DECCA Marka 
Amerikan mamu- ~ 
latı BATARYALI ~ 

' radyolarımız ve on ~ 
p:lak çalan OTO· 
llATIK pikapları

rımız, Ucuz SOBA ~ 

ve YEMEK OCAll· 
LARIMIZ yüksek ~ 
evsaflı Stl'T MAKl
NANALABIMIZ,ve « 
iNŞAAT MALZE· f< 
MESI gelmiştir. 1 

1 
1 ~I 
1 

I~ Ömer Başeğmez ve Şeriki 'ı 
1 MÜSSESESİ ~ 

Telefon: 168 Telgraf: BAŞEGMF Z 1 
~www~ww~~~w~r~~~ - - --------- ------·---
••••••••••••••••••••••••••o 
: ZENGİN OLMAK İSTERSENiZ i 
1 Çukurova kişf!sine : 

• K ' k ' • • oşunuz ... oşunuz .. ., • 
1 Olşemlzden bir bilet alırsanız mat- ı• 
e laka zengin oıursuaaz ... 
• • Adru : A•falt cadde Dörtyol ağzında (Çukur • 1 oı.ıa Gi,ui) Necip Öz·yazgan 1 
o••••••••••••••••••••••••e+ 

4 Adet 1000 Liralık 

4 500 • 

4000 
2000 
1000 
4000 
5000 
4800 
320 ı 

Lira 
::&:#X##X#A#~##~Ol:X#ZK~SK 

0
• .. ····················••

0 ~ D o K T o B B İ ADEMİ İKTİDAR VE BUGEVSEKliGiNE I 11 A 
• 

4 250 
40 .. 100 " 

lOO so " 
120 .. 40 " " 
160 .. 20 .. 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 f azlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa , 11 - EylUI, 11 Birincikanun, 
Mart ve l l Hazira n tuihlerind .. ç e kilecektir. 

----------------------------------------

• 
T. I ş Bankası 
&içik taıarral hesapları 

1942 ikramiye pllnı 
KFŞIDELER : 2 Şubat,~4 Mayıa, 3 Ağu.ıoıı, 

2 lkinciteırin tarihlerinde yapılır 

1942 lkramıyelerı 

1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 

3 .. 1000 .. - 3,000 .. 
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 •• ı c. .. = 2,000 " 

TUrklye ı, Bankasın• para yallrmakla yalnız 
para blrlktlrmlf ve faiz elmıt olmaz, ayni 
zamanda telllnlal de denemlf olursunuz 

• K A R ş 1 
• 1 ~Muza/fer Lokman 

İ f Q R T Q B 1 N İ I ft Bergin bastaıaırıuı ınaayenella· ~ 
• S. ve /.Muavenet Vekaletinin Ruh•<ıtını haizdir • N 1 d k b 1 ed M 
• Reçete ile alın ır her eczanede bulunur • tt neı D e a u eıı. M • c k . B h . o· . l • ::ll:##::ll:#:C::ll:XX::ICZ' # # * =cıc=~==::a::::z::zss e enup mıntı ası a1anı a rı ırı 

: y ağcami civarı No. 14 - Eski Selanik Bankası l ı 
• Posta Kutusu 105 14520 e ı 

oeeeea••• .. •••••••••••••••o 
Umumi Neışriyat Müdür ü : Macit Güçlü 

Basıldığı ver : Tür~sözü Matbaası 

Seyhan Vakıflar Müdürlüğünden: 
Muhammin 
Bedeli 
Lira Kuruş 

500 00 
500 00 
500 00 
~00 00 

1500 00 
55 00 

4000 00 

4900 00 

3600 00 

Cinsi 

Dükka n 
,. 

" 
" 
" 

Ölçü Mikdarı 
M. Muıabbaı 

29 Arşın 

29 " 
30 " 
30 " 
54 Metre 

Arsa 27,5 ,, 
Müfrez bahçe ve tarla 32340 " 
35 dönüm 175 metre 

Müfrez bahçe ve tarla 37392 ,, 
40 dönüm 632 metre 

Müfrez bahçe ve tarla 27824 ,, 
30 Dönüm 254 metre 

Mevkii 

Karşıyaka 

,, 
,, 
,, 

Karasoku 
Eski hamam 
Şehir civarı 

" 

" 

Karşıyaka 

Sarı yakup 

Sokıığ"ı 

Misis caddesi .. 
" .. 

Siptilli caddesi 
Taşçı kan 
S ultan sokağı 

,, 

" 

Yeni mezarlık 

Alemdar caddesi 

Vakıf ve 
Vergi No. 

216 
318 
1/10 
1/4 
201 

203/ 124 
1/203 

2/203 

3/203 

Tapusunun 
T. No. 

Nisan 932, 226 

" 
" 
" 

168 Ada 
78 .. 

Mart 927 

" 

" 

227 
228 
225 

54 Panel 

1 " 
193 

" 

,, 

1 


