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MiHVERiN TUNUST AKI 
• HATLARI YARILDI 
Alman ve ltalyan askeri 
kuvvetleri çok fena halde 

Londra : 2 ( Radyo ) - Bi • 
rinci lngilix ordusu Tunus civa
rmdaki mayo tarlalarını geçmiş· 
tir. Bu vaziyete göre , Mibveriu 
mukavemet battı yarılmış demek· 
tir. 

Londra : 2 ( Radyo )- Roy
ter hususi muhabiri bildiriyor : ' 
Tunuı şehri dışındaki müdafaa 
hattını müttefikler yarmıştır . 
Mecezelbap zaptedilmiştir • Her 
iki tauf da paraşütçü kıtesı kul· 
lanwaktadır. 

Loodra : 2 ( Radyo ) - Tu 
nuı bölgeıiode hava faaliyeti de· 
vam etmektedir • Birçok üsler 
bombalaowı~tır . Beş :av uçağı 
kaybedilmiştir. Bir hangarda yaıı· 

gın çıkarılmıştır. Gabete : akınlar 
olmuştur . 

Kahire: 2 ( Radyo )- Awe · 
rikau uçaokaleleri dün Bizerte , 
Tunuı ve Gabeti bombalamıştır . 
Tunus .muharebesi kati bir saf 
haya girmiş bulunuyor. 

Müsadere edilen 
malların satışı 

Müsadere edilen veya ht-r 
hangi bir suretle el konulan t-Şya ı 

ve maddelerin ıatış şekli üzerin
de Maliye ve Ticaret Vekaletleri 
•ra!lında bir anlatma yapılmıştır. 

Bu anlaşmaya göı e , re3mi 
daireler ihtiyacından artan bu gi 
bi mallar ve eşyalar Sümer bank 
veya Ofise devrolunacaktır. Bu 
şekillerin tatbikine lüıum görülmi· 
Yen mallar da 4290 sayılı kanun 
gereğince mal daireleri tarafından • 
arttırmaya konacaktır. 

Bu gibi arttırmalar Belediye 
lerce konan azami haddını bulun
caya kadar devam edecek , ayni 
fi atla fazla talip çıkarsa mal, kura 
usuliyle bir talibe verilecektir. 

30 mayıs 1942 geceJi 1000 /ngiliz bamba tayyaresi Kolonya'ya taar
ruz etmişti. Tahmin edildiğine göre 250 den fazla fabrika ve ala/ya ya 
tamamen tahrip, edilmiş, ya atır hasara u~ramıştır. Bu iki resim: Ren 

nehrinin şark kıyısında bulunan Kolnische Gummifaden fabrikasının 
akından evvel ve sonraki halini göstermektedir. Ana bina lıarabe haline 
gelmiştir. 

Simolensk ve Rijevde· 
Almanlar tehlikede ! 

SOVYET AÖIBLIİI ŞiMDi MOSKOVA KESiMiNDE 
Ankara: 2 ( Radyo Gazetesi )- ı 
Simolensk , Rijev ve diğer iki 
esimde Almanlar tehlikeli bir 
uruma düşm~lerdir . Sovyetle· 
İn bazı Alman müdafaa batla-

ını yardıldarı bildirilmektedir . 
vyet taarruzlarının bütün ağır· 

ıtı Moskova kesimindeki Alman 
ıkantısıoı izale etmek için ha· 

~kettedir. 

Stokholm: 2 Radyo ) - Bü 
n Don kavsinde Ruslar yeni 
arruzlarda bulunmuştur . Orta 

ondaki yeni taarruzları önlemek 
iu Almanlar ihtiyat kuvvetler 
•zırlamaktadır. llmende hararet 
•fır altında 10 dur. 

Londra : 2 ( Radyo ) - Ri · 
v batıaanda Alman müstahkem 
evkilerinin zaptı için çok kanlı 
\lharebeler oluyor . Almanlar 
Gyük zayiat vermektedir • Kaf
alarda muharebeler şiddetlidir. 
İjev çevresinde bir kısım halk 
rtarılmııtar . 

Roma : 2 ( Radyo ) - Al 
ular Ukraynada ve Donetz'de 

(Gerili s tlDotl 1A1flMla) 

............... 
• • • • • • • • • • • • 

Alman ve İtalyan 
ordusunda isyan 

Ordudan kaçan Alman 
ve İtalyan askerleri : ............... . 

f Londra : 2 (Radyo) - Alınan haberlere göre , f 
ı ltalyan ve Alman askerleri arasında memnuniyet•iz· : 
• likler devam etmektedir. Norveç' de trenden kaçarak f 
f lıveç'e geçmek isteyen 18 Alman askeri yakalanmıf· .f 
f tır. Bunların arasında bir de Alman subay bulun- f 
f maktadır. ltalya' da , orduda memnuniyrtsizlik göster· f 
f diklerinden 570 kadar ltalyan eskeri Sicilya adası ci- f 
: varında küçük bir adaya askeri kamplara gönderil- : 

f miılerdir. f ............................. 

.......................... 
ı . ı 

i AMİRAL DARLAN i 
i iMPARATORlUK i 
i MECliSi KURDU i : ı 
ı ı 
ı Darlan kendisine ı 

J devlet reisi f 
ı salahiyetlerinin ı 
f verilmesini istiyor f 
ı ı 
: Londra : 2 ( Radyo )- A· ı 
ı miral Darlan Şimal Afrikada ı 
ı bir imparatorluk mecliti kur· ı 

: muştur. Darlan kendisine dev-: 
ı let reisi salahiyetleri veril· ı 
ı mesioi istemiştir. ı 

ı : .......................... 
Mussolini'nin 
Çörçile cevabı 

"Fransa bizi yüzlerce 
defa arkamızdan 

hançerlemiştir,, 
Roma : 2 (Radyo) - l\1usso

lini şiddetli bir nutuk söyliyerek 
Çörçilin nutkuna cevap vermiştir. 
Duçe nutkuna, sözüm silaha kal· 
dığını söyleyert-k başlamıştır Du· 
çe, İtalyan millrtinin zeki olduğu· 
nu, Propagandalara kıymet \'ermi
yecr~ini, ltalyan aslccrinin iyi dö
ğüştüğünü , Ruzvcll'in şeytanca 

düşünen bir adam ve bu adamın 
harbi isteyen bir mahluk olduğu· 
nu, Çörçilin , 1'endisini Fransayı 
arkadan hançerlediği hakkındaki 
iddiasının gülünç olduğunu, Fran
sanın Galler zamanındanberi ltalya· 
yı arkadan yüzlerce defa hançerle· 
diğini söylemiş, yegane hedefin sa· 

vaşmak ve İtalya ile dostluğun git
tikçe derinleştiğini ve idealin zafer 
için çarpışmak olduğunu kaydetmiş· 
tir. 

Tulondan kaçan 
Fransız gemisi 

Londra : 2 (Radyo)- Tulon· 
dan kaçan Fransız. deniıaltııı 24 
saat g~çtikten sonra İspanyol sa
hillerinden uzaklaşmış ve Oran'a 
vasıl olmuıtur. 

Yurdda zelzele 
Çapa1'çur : 2 (a.a.)- Bura· 

da iki saniye süren orta şiddette 
bir zelzele olmuıtur. Hasar yok
tur. 

İnhisarlar idaresi 
sermayesi artıyor 
Ankara : 2 ( Türksözü mu· 

habiriuden )- Son bir yıl:içinde 
iptidai madde ve malzemenin ve 
yabancı memleketlerden getirilen 
bazı inhisar maddelerinin fiyat· 
larıoda önemli yükselmeler ol· 
muş, ayrıca işçi Ücretleriyle na· 
kil masrafları da artmıştır • Bu 
durumu gözöoüne alan hükumet, 
inhisarlar Umum Müdürlüğüne 
verilmiş olan 44,5 milyon liralık 
sermayenin 63 milyon liraya çı· 
karılmasıoa karar vermiş ve bu 
hususta hazırladığı kanun proje
sini Büyük Millet Meclisine sev· 
ketmiştir • Proje , Meclisin önü· 
müı:deki toplantısında görüşüle· 

cektir . 

Vekalet emrine 
alınan kaymakamlar 

İncesu kaymakemı Mahmut 
Hivcl ile ÜrgUp kaymakamı Mah· 
mut Şahin, ıörUlen luzum Uzdrine 
V ckalet emrine alınıuışlar<lır. 

Mebus seçimi 
YENİ KANUN LAYIHASI 
MECLİSE TEVDİ EDİLDi 

Ankara : 2 ( Türksözü Muha· 
birinden ) - Mebus seçimi hak· 
kında Dahiliye Vekilliğince hazır• 
lanan bir kanun layihası Büyük 
Millet Meclisine arzedilmiştir. Mec· 
!is Adliye ve Dahiliye encümen· 
!erinin tP.tkikinden geçmiş olan bu 
lı:anunun hazırlanmasına sebep şu
dur : 

"İntihabı"Mebusan Kanunu"nun 
muhtelif maddelerinde seçime ait 
olarak imam , papaz ve haham 
gibi ruhani zatlara vazifeler veril
mişti . Te~kilAtı Esasiye :Kanuniyle 
kabul [edilen devletimizin laiklik 
vasfiyle taaruz teşkil eden bu hu
susun düzeltilmesini temin ve muh 
telif kanunlarla zeyi ve tadillere 

uğrıyan "İntihabı• Mebusan Kanu
nu,,nun tatbikatında tereddüdü 
mucip olan cihetlerini de tavıih 
ve ikmal etmek üzere "Mebus se· 
çimi,. hakkında yeni bir layiha 
hazırlanması lüzumlu görülmüştür. 

Yeni layiha eskiden oldu~u 
gibi seçimin iki :dereceli olmasını 
kabul etmekte ve intihap şeklinde 
bir deği şiklik yapmamaktadır. Yal• 
nız intihabı Mebusan Kanununun 
Teşkilatı Esasiye Kanuniyele kabi· 
1i telif olmıyan ruhani zatlara se 
çim işlerinde vaz ı fe verilmisi c 1he 

ti kaldırılmakta ve halen seçim iş · 

!erinde tatbik edilmekte olan mev· 
zuat bir araya toplanarak bugÜ· 
nün ihti} açlarına uygun bir hale 
konulmaktadır. 

Ankara suikasti 
davô.sının saf ahalı 

Ankara : 2 ( a . a . ) - Fon Papeoe suikast davası na bugün baı · 
lanmıştır. Pavlof, Kornilof, Abdurahman ve Süleymanıo muhakeme · 
sine bugün devam edilmiş, avukat Şakir hakkında Barodan ceup 
gelmcditi anlaşılruış, bundan sonra Pavlof iofilakin kaç metre ıue • 
safede vukubulduğu hakkında irahat istemiş, Madmazel Rozanın io· 
filak hakkındaki motaleasını sormuş, iddia makamı, büyük elçinin ve 
refikasıoın infilakin kendilerine müteveccih bulunduğunun ifadele · 
rinden anlAşıldığııu, o sırada Alman elçiliğine ait otomobilin orada 
mevcut bulunmadığını söylemiştir • Muhakeme 9 - 12 - 942 çar· 
şamba gününe bırakılmıştır. 

Gestaponun Şefi 
Himler Vişi'de 

~~---------~·--------...;.._.~-
TULON MESULLERI B. BiTLERiN 
EMRiYLE MUHAKEME EDiLECEK 

Mühim tevkif at yapıldı 
Ankara : 2 ( Radyo gazetesi ) - Alman gizli teıki!at şefi 

Himler Vişide bulunmaktadır. Alman radyosu , Fransız esirlerinin 
memleketlerine gönderilmesi işini tatil etmiştir. Hitler Tulon mesulleri· 
nin muhakeme edilmesini emretmiş ve mühim tevkifat yapılmıştır. 

U zakşark'taki 
askeri hareket 

Bir Amerikan denizaltısından çekilmiş bir Japon karfo 
hattıfı esnada bir resim. 

gemisinin 

Vaşington : 2 ( Radyo ) -

Beş Japon gemisi doğuda Ame

rikan denizaltıları tarafından ba · 

tırılmıştır • 

Bayan Çang-Kay·Şek 
Londra : 2 ( Radyo ) - Ba

yan Çang·Kay Şek yakında bı.ı• 

raya gelecektir. 



Sayfa 2 

Avrupa Mektupları 

ugünki Fransa 
Parıste sütten çamaşır, camdan ipekli roblar, 

çekirdekten şeker, mumyağı ve 
yapılıyor kuru ottan sabun 

F 
ransada olup bitenlere dair 
uzun ve tafsilatlı haberler al· 
m11k imkanı olmuyor. Hazan 

lngiliz ve Amerikan gazetelerin· 
de Fransadan gelmiş haberler de 
var, fakat bu haberler arasında 

poropagandanın mahsulü olanlara 
da rast geliniyor. Kolye ve Vorld· 
diges isimli iki Amerikan mecmu
aıından hülasa edilen aşağıdaki 

satırlar dünya harbinin tekrar ilk 
safında bir ehemmiyet almış gibi 
görünen Fransanın iç yüzünü ay
dınlatır mahiyette olduğu için O· 

kuyucularımızın merak ve alaka 
)arını üzerinde toplıyacaktır sanı· 

yoruz. 
İki yıl Alman iıgalinden son· 

ra Fransızların Almanların Erzaat 
adını verdikleri sun'i :eşyanın ne 
olduğunu artık iyice öğrenmiş bu· 
lunuyorlar. ilkbaharın ilk günlerin· 
de ~büyüle Fransız trrzihaneleri 
sütten yapılmıı yünlü ıç çamaşır· 

lar, camdan yapılmıı ipekli rob· 
lar teşhir ettiler. 

Peten ispirto ile hareket eden 
bir otomobille dolaşıyor. Meşhur 

ilim Jorj Klod otomobilini aseti 
len ve amonyak m11hllılünden iba· 
ret bir mayile işletiyor. Fakat bu 
mahllılün pahalılığı bu sistemin 
genişlemesine mani olmaktadır. 

Şeker bakımından Franıanın 

kıvrandığı müşkül vaziyet kolay· 
lıkla anlaıılabilir. Franaada şeker 

bugün üzüm çekirdeğınden çıka· 

rılmaktadır. 

Bugün Fransad:. salataya zey
tin yağı yerine yosunlarla ekmek 
kabuğündan çıkarılmış bir mayi, 
yahut erimiı iç yağiyle karıştırıl · 
mış sirke konmaktadır. 

Fransayı düıündüren mesele· 
ler arasında bilhaaaa sabun mese· 
lesi ille safta gclmeUedir. Bugün 
Fransada sabun hemen hemen hiç 
yoktur, ve bütünl Fransız alimleri 
sabun yerine kaim olabilecek bir 
nesne aramaktadır. Fransada hal· 

ka vesika ile dağıtılan sabun hem 
azdır; hem de çak kötüdür; zira 
bu sabun mum yağı, kuru alçı ve 
soda ile yapılmaktadır. Köylerde 
köylüler bulaııklarını su ve lıül ile 
yıkamağa baıtamışlardır. 

Franaada her yemekten evvel 
operatif olan kahveledre günde 
iki dtfa alkol alan insanlar bugün 
yolrtur. Tütün tiryakilerine gelin
ce bunlar müthiı bir ıztırap için
dedirler. 2ira Fransada herkesin 
tilUin istihkakı haftada kırk gram· 
dan ibarettir. Şimdi Fransızlar, 
aıgara içmeğe özenen yaramaz ço 
cuklar gibi, papatya, Hindya , na· 
ne cinsinden bir ta\"m otları ku · 
rutarak tütün yerine kullanmakta 
ve bununla kendilerini avutmağa 

çalışmaktadır. 

Geçen kıı Fransa icin çok f e· 
liketli olmuştur. Halka pek az da
~ıtılan kömür, Fransız toprakla· 
rında bulunmaz bir maden drğil
dir; fakat kafi deredede gıda bu· 
lamıyan maden amelesi çok zayıf 
kaldıQ'ı için IAyikiyle çalışamamak· 
ta ve yeni ocRklar açmak için i · 
cabeden ilk :maddeler bulamamak· 
tadır. 

Franaa merhametin ne oldu · 
~unu bilmiyen muzaffer bir mille· 
tin istilası altındadır . Fakat her 
ıeye rağmen uzun bir ayrılıktan 

sonra Parise dönen bir delikanlı· 
nın aşa~ıda anlatılaq acıklı hikaye· 
si bütün Fransızların kalbinde bir 
ümit ışığının yandığını gösteri · 
yor . 

"Roma ve Tronşe sokakların
dan geçerek Batinyol bulvarına 

gelôim Şehir tamamiyle sasıiz, 
sokakların kokusu bıle değifmiş, 

bütün benizler sarı; burası artık 
Pıriı detil. 

" Sokaklardan geçenler tahta 
ökçelerile kaldırımlara tak tak vu
ru.} or. Bulvarların ktnarındaki 

dükkanların vitrinlerine şöyle ba· 
kıyorum, her :şey ölü. Buraları 

birer vitrin değil, yanyana konmuş 
tabutları hatırlatıyor. Nadiren için
de birkaç Alman bulunan bir oto· 
mobil geçinor. Hali vakti yerinde 
Parisliler bisikletle dolaşıyor. Eski 
zamanların canlı ve hareketli in· 
sanları bugün.birer gölgeden iba· 
rettir. Yer yer koyu renkli Alman 
üniformaları bu kalabalığı nokta . 
lıyor. Halkın yürÜ}ÜŞÜ yorgun, 
fakat bakışı ha'a parlıyor; ıztıra· 
ba. ~ felalcete gururun çelik ıırhı 
ile mukavemet edebildi~i besbelli. 
Bu gurur maskesi darağacının Ö · 

nünde bile Fransızın yüzünden 
ayrılma yor. 

"Açlığa karşı bu her günkü 
mücadelede ebilen vücut değil , 
ruhtur. Fakat Paric;in ruhu kendi· 
ne hala hakim. Yeraltı tramvayın· 
da bir delikanlı "bu gece rüyam 
da kebap gördüm,, ve herkes gül 
dü. Pııris havası istihza ve alay 
dolu. Burası artık ışık şehri dtğil, 
istihza şehri. 

"Civar sokaklar polislerle do 
lu. ara sıra keskin bir düdük sesi 
işitiyorum. Marinyan sineması Al· 
man erlerine mahsus sinema ol
muş.,, 

"Marböf ve beşinci Jorj Met· 
ro istasyonları hala açık. Metro· 
dan çıkan halk bu Alman geçişi· 
ni görmemek için tekrar yeraltına 
iniyor.,, 

Paris postahanesinin damında 
ild anten arasında üzerinde gama· 
lı haçla kocaman bir Alman bay
rağı var. Takım zafertakının önü 
ne kadar yürüdü. Acaba bu şeref 
kapısından girecek mi , yoksa 
meçhul askerin mezarını mı dola· 
ıacak ? Muzika : çalıyor. "Alman
ya ! her şeyden üstün Almanya!" 
Alman askerleri zafertakının altına 
girdiler. Onları daha fazla takip 
ederuedim. Gördüklerim yetişir . 

"Konuştuğum adam soluk be· 
nizli bir ihtiyardır. Sefaletten , ız· 
tıraptan bahsolunursa susuyor , 

Kuçuk salonda kadınlı erkek· 
li toplanmışlardı. Hc:men hep.;i 
evli, bekar,rgenç denecek bir çağ · 

da idiler . .Meclis pek neşeli idi. 
Erkekli kadınlı içiyorlardı. Na· 
dide, Amerikada bir arka<lı~İnın 

başın<lan:'geçen acı macerayı ta· 
mamladıktan sonra, Nurettin Sıt· 
kı önundc:ki kadehi <ıonuna kadar 
yuvarladı. 

-·Çocuklar dedi ,. bakın si .ıe 

bende, bir kaç ay evvel ·geçirdi· 
ğim, faka( acısı ebediyen ıçımı 

burkacak olan· sonu acı bir aşk 

nU\•elini anlatay tm: 
Bir kaç ay önce dedim, am

ma, bu acı .hatıranın hikayesi iki 
sene evvelden başlar . 

O zaman çok sevdiğinı1 bir 
kız vardı."'Siz sormadan: ben söy· 
liyeyim: ki, bu kız: hiçtı: gUzel de · 
gildi._Fakat-çirkin' <le değil. Sev · 
gilim, kadın - gUzelliğin<len hakkile 
nasibini almamıştı, amma o ha
zinelere~degişilmez bir kalp ta
şırdı. Onu bana-çılgınca ~sevdi· 

ren · y egane mUessirde esasen bu 
olmuştu.:Sevgilinı, on -ye<lı :On se
kiz yaşlarında vardı. Onun\a çok 
ileri bir :samimiyet tesis etmiş· 

tik. Fakat bu •yakınlık bu tun 
manasiyle "bir arkadnşlik,. hu· 
dudunu asla aşmış değildi. K'ısa · 
ca ne ben ona,- ne o bnna hakiki 
duşuncelerimizi açmış değildik. 

TORKSôZO 

Kolileri çalan 
hırsızlar tutuldu 

Şehirdeki bütün 
halk aşılanmalı 

Bir müddet evvel Yeni istas· 
yonda :posta telgraf idaresinin 
kolileri Çd.lınm ıştı . Zabıtamızın 
geceli gündüzlü takibatı neticesi 
bu hırsızlar yakalanmıştır . Tab· 
kikata devam edilmektedir • Ça 
lıoan koliler 2500 lira kıymetinde 
idi. Yakalanan hırsızlardan biri 
Ali oğlu Evliya ve diğeri Hüse · 
yindir • Bu hırsızların birisinin 
nüfus tezkiresinde de tahrifat ol · 
doğu görülmüştür . Diğer hırsız 

da Ahmet .Menekşe adında biri 
sidir. Bunun da üzeri araştırılınca 
ceblerinden 3075 lira ,' para çık· 
mıştır. Bu hırsızın bu parayı ge· 
çenlerde Alpullu şeker fabrikası 

veznesinden çaldığı anlaşılmıştır . 

Adana memurlarına 
verilecek peynirler. 

Memurlara yeni . teşekkül eden j 
Memurlar Kooperatifi tarafından 

peynir verileceğini yazmıştık • 
Aldığımız malumata göre , Ka 
narada bulunan 100 teneke pey· 
nir Kooperatife iştirak eden me 
morlara bir buçuk: kilo üzerinden 
tevzi edilecektir • 

Dr. Seyfi Okan 
Bir müddettenberi sekiz vila · 

yet dahilinde tetkiklerde bulunan 
şehrimiz Sıtma Enstitüsü Müdürü 
ıayın Doktor Seyfi Okan şehri 
wize dönmüşlerdir . " Hoş geldi 
niz " deriz • 

bu bir file sof, kırmızı kemerli bir 
papastır. 

''Mütarekeden sonra kilisesine 
döndu , fakat damarlarında akan 
kanın rengi kırmızıdır. Bina~naleyh 
Fransız asillerine iltihak etmekle 
tereddüt etmedi. lsti1 acılara karşı 
çalışanlara katıldı. Sahte evrak 
yapmakta ve kullanmakta tered
düt etmedi. Becerikli elleri sahte 
pasap,0rtlar , sahte hüviyet vara· 
katarı , hatta sahte askeri vesika· 
lar bastı , bu suretle çarpışan 

Fransızlara tam bir _ tabur kazan
dırdı. 

"Bu adamla laboratuvar hali
ne koyduğu bir mahzende saat· 
lerce konuştum. Papas burada 
günlerce iş masasının başında o
turuyor , bütün Fransız valilerinin 
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i ~EHiRli ! i 
f Her mala etiket f 
• kondu • Etiketsiz t 
f mall sakın alma ! t 

············~· 
CEYBANDA 

Bir yolun tamiri, 
şoförlerin derdi 
Ceyhan : 2 (Türksözü muha· 

birinden) - Ceyhan köprüsünün 
kasaba tarafında ve köprürlen 
Caynak mahallesi caddeııine çı

kan tahminen 100 metre uzunlu· 
ğundaki yolun parkrlenmesine Be· 
lediyece üç dört ay evvel başlat. 
tırılmıştı. Ne yazık ki, bu yolun 
şimdiye kadar bir türlü bitirilme· 
sine muvaffak olunamamışdır. Esa
sen yolun çoğu parkelenmiş iae 
de takriben yirmi metrelik bir 
kısmı ve_ köprü ağzı aylar var lci 
çamur deryası halinde durmadıs 

ve burası her ne sebebe mebni 
ise ikmal edilmemektedir. Bu 
yüzden, karşı yaka köylerile vine 
Kozan, kadirli kazalarından Cey· 
hana gerek yüklü ve gert'kse boş 
gelip geri dönen araba, otomobil 
ve kamyonlar, parke ile döşenme
ye başlanan yolun halen tamam
lanmaması dolayısile diğer bozuk 
ve her türlü nakil vasıtasının elin· 
giline kadar çamura saplandığı 

yoldan müşkilatla gelip geçildiği 

cihetle, } olcular ve nakil vasıtası 
sahipleri haldı olarak ~ikayet et· 
mekde ve nakliyat sekle<lar ol· 
maktadır. Birıııenale} h, üç dört 
ay önce parkelenmesine başlanan 
ve ancak 20 metre bir kısmı par· 
kelenmemiş bulunan yolun bir an 
evvel tamamlanması ve münaka 
leye açılması lazımdır. 

* Ceyhan şoförlerinden bir kaçı 
benzinıizlikden acı acı şikayet et· 
tiler. Anlattıklarına bakı hrsa, üç 
dört aydır kendilerine benzin ve
rilmiyormuş. Bu yüzden otomo· 

Bir küçük hikaye 

Ağır Vazife 
Yazan 

NİHAD T ANGÜNER 

Onunla yalnızca kaldığımız ; "a
atl ~r geçtiği halde hiç bir <laki· 
kasında birbirimiz hakkın<la du · 
şunduklerimi z i açamadık , bende , 
oda ces:ıretsizdi . Fakat du~ıın

celerimizin ay ni noktada birleş· 

tiği ınuhakk.1ktı, Beni seviyordu: 
onu seviyordum. 

Çok defa , onn nçılmak cesa· 
rdini ken<limde lıic; eltim, am:ı 

bu hareket te~ebbus halinden ile· 

ri gidemedi. 
Nihayet bir gtın , t:ı s :ırl :ulı · 

ğım bir çareye baş :vurdum. 
Sevgıliml e ve aile iy le 1,•ok 

iyi konuşan bir arkadaş karısı 

vardı. Guzel, samimi bir kaılın· 

dı; bir a:c hafif:mcşı·ep! Fakat bir 
gUn ol.;un arkn<laşımın karısına 

karşı içimde bir emel besleme
dim, buna, hem vicdanıra , hemde 
b:ışkası ile dolu olan kalbim nıll · 

s:ıid degildi , 
Vaziyeti on:ı hUtlln çıplaklı· 

giy le açtım. Ondan, tavassut ri· 
casında bulundum. : Anlat tıklarınıı 
lıir:ı z hayretle knr~ılar~ gibi ol 
muştu. O dakikada koc:ı•;ı olan 
arkadnşını_da yanımızda bulunu· 
yordu. Ve nrk:ıdaşım, karısını, 

muhakkak surette mUsbet neti · 
cey i istihsale teşvik ediyordu. 
Nihayctllıararlaşhrclık: Arkada· 
şımın karısı ertesi:· gUn sevdiğim 

kı 7. ın evine:gidecck, mUnasip bi' 
fırsatta genç :.kıza, hakkın(la ılıı 
ştınduklerimi ,,. anlatacak ve lııı 

hususta onun ne duş un<lll~UnU an · 

laya caktı. 

Aradan bir kaç gUn geçtik· 
ten sonra, kalbim çarparak on
lara gittim. ~Ev<le arkadaşım yok
tu. Knrısı yalnızdı. lleni pek 
mllst ı:hzi karşıladı . 

l l:ıher aldığımıza göre, Ay
<lı'nın Söke kaza.;ınd:ı askerliğini 
ikmal ederek terhis edilen ve 
SUke'd en Ankara sevkiyat misa· 
firhnnesine gclmii' bulunan hir 
erin çiçek has(nlığınn mu<ıap ol· 
d ııgu görUlmU)' ve dt"rhal hasta
nes e yatırılmış ve lu ;r.umlu te(l· 
lı irler :ılınmı )ibr . 

Cenup hudutlarımır.<hı h:ızı 

mahallerde çiçek hasfalı ğ ı zuhur 
et mesi Uzerine lıir :ı vdan fazla 
bir zamandanberi yaı;ılnıakta olan 
:ışı tatbikatına devam edilmek
tedir. 1 lenll :t. a~ılanıııaımş olanla-
rın çiçt>k a;-ı'iı yaptırnrnlnrı tav· 
siy e olunur. 

Ziraat mektebi müdürü 
Adana Ziraat mektebi müdü 

rü Ekrem Akevren maaş ve kad
rosile nak\en İstanbul Ziraat mek· 
tebi müdürlüğüne tayin edilmiş· 
tir . Adana Ziraat mektebi mü 
dürlüğüne de muallimlerden Lut 
fi Eker vekaleten tayin edilmiş 
tir. 

Osmaniyede at 
koşuları yapılacak 

Osmaniye: 2 ( Türksözü mu 
habiriodeo ) - Osmaniyede bir 
at koşusu tertip edilmiştir . Bu 
koşu yakında yapılacaktır. Bele 
diye reisi ve Parti reisimizin te · 
şebbüslerile geçende verilen mü · 
samerenin hasılatı gibi bu koşu 
hasılatı da Parti çıkarına tahsis 
edilecektir . 

Nişan töreni 
Adana Kız lisesi Türkçe Öğ 

retmeni Bayan Güneytürkle Vi 
layetimiz Emniyet Müdürü Bay 
Muhsin Gökkayanın nişanları Ö 

nümüzdeki cumartesi günü saat 
on yedide Halkevindc yapılacak · 

tır . 

billerinin işlemediğini ve sırf efra. 
dı ailelerinin gtçimlerini ellerinde 
bulunan otomobilleri taksiıie ça· 
lıştı rmak ıuretile temin edegeldık 
teri halde aylardır benzinsizlik yÜ· 
zünden müşkül bir vaziyette kal · 
dıklarını iddia etmektedirler. Bu 
vatandaşların şikayet ve iddiaları 
doğru ise önlenmesi lazımdır. A · 
lakadarların dikkat nazarını çeke
keriz. - M. S. 

O <lakikada ben, onun hare· 
keti erini nn cak bir m uziblik je .. ti 
olaral.:kabul ediyordum. 

Salonda koltuklara karşılık · 

lı yerleştiğimiz zaman sabrede· 
medim, ~sordum: 

- Ne cevap· aldınız ? 
O bir:ın~öntıne b:ıktıktan son· 

ra, başını kaldırdı , iri parlak 
gii:t.lerini gözlerime dik ti : 

- Siz saadeti - çok uzaklarda 
arı_yarsunuz. 

Diye lıir muka<l<lime yaptık

tan sonra, c;Uzlerine: J evam etti: 
- Söyledim, heı·şeyi açıkça 

söyledim. Fakat o, bu mevzu 
ıı zcrin<le hiç bir <luşUnce sahibi 
olınndığı C'evabını verdi' 

Biran ı;ustukfan • -;onra şüy lt· 
ilave etti: 

- Siz bana çok ağır Lir va
zife verdiniz. 

Arlık daha neler 'sliylc<liğini 
işitmİJ·orllum. Uğradıgıın hayal 
inki-;arının girdabı için<lC:kalımş

tım . :Bunu bellt:etmemektiçin de 
buy uk bir mUC'aJele anı geçirdim. 

O gUnJen sonra~ "artık beni 

sevmeyen sevgilimin evine ay ak 
atmadım . Ve onu unutmağa çalış· 
tım. Ara<lan allı ay kadar bir 
zamnn geçmişti . O , genç bir za· 
bitle ~ni ~anlanıyordu . Bunu ad · 
resime gelen bir davetiyeden an-

-Gerisi üçüncü sayfada-
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Duyduklarımız 

Tveynin Kravatı 

M eşhur mizalıcı Mark Tveyn 
gİ!Jİnlşine pek ehemmiyet ue· 
ren/erden delildi. Her zaman 

g~r;inmesinde bariz bir eksiklik gö· 
ze çarpardı. Günün birinde meş

hur muharrire Har i!Jel Beçer Stovıı 
ziyaret elmefı kararlaştırmıştı. 

Amerikan mizahcısı belki ha· 
!}alında ilk olarak kusursuz bir 
halde muharrireninrkarşısına - çık
malı tasarlamıştı. Böylece, ihti
mamla en güzel elbisesini giydi. 

Kadın, Mark Tve11nin ziyare · 
tinden ziyadesiyle hoşlandı. Ve bir 
kaç saat oturup konuştular . 

Villadan çıkınca, · mizahcı bir 
dostuna rastgeldi. 

Adam, bila tereddüt Mark 
Tveynin kı11afetini tetkik ederek 
şöyle konuşlu: 

- Dof rusu fevkalade ihmal 
kanun!.. Bak, çok (r;i giyinmişsin. 
Lakin, kravat takmağı unutmuşsun. 
Daha dofrusunu istersen bu halinle 
beni inkisara utraltın .. 

Mark Tveyn /ulursuzca cevap 
verdi: 

- Eoet, lıaklısın: bu küçük 
hatayı derhal tamir etmeliyim .. 

Eve fidince, en güzel krava· 
tını arayıp buldu. Ve gayet itina
nalı bir suretle ·paket gaplıktan 

sonra bir ,.mektupla beraber roman· 
cı kadına gönderdi. 

Mektup, şu satırları ihtiva el· 
mekteydi. 

•• Aziz dostum, 
Huzurunuzda, kravatsız ola· 

rak üç saat vekil geçirdif imin 
faı kında.gım. Kravatımı gönderi· 
yorum. Ziyaretimin sürdüfü müd · 
deli lıesaba katarak; kravatımı is· 
!ediliniz /..adar gözden geçirdikten 
sonra geri çevirmek /üt/unda bu· 
lunmanızı rica ederim. - Mark 
Tveyn,. 

Mustafabeyli 
köyü okulu 

Ceyhanın Mustafabeyli köyü 
okulu pek mükemmel bir halde 
olduğu halde bu okul muaJlimıiz 
bulunmaktadır. Bu köy balkı bu· 
raya bir muallim tayinini dile· 
mektedir. 

Merkez köylerimizde dahi 
eşi bulunmayan bu beş deraha· 
neli köy okulunun muallimsiz 
kalışını alakadarların nazarı dık· 

katine arzederiz • 

ljLcı•>7•1 . -
TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Perşembe - 3. 12. 1942 

7.30 Program ve memleket saat 
ayarı. 

7 .32 Vücudumuzu çalıştıralım. 

7.40 Ajanı Haberleri. 
7.55-
8 30 Müzik : Karışık pro~ram. 

(Pi.) 
12 30 Program ve Memleket saat 

Ayarı 

12 30 Müzik : Karı~ık Program 
(Pi.) 

12 45 Ajans haberleri. 
·300 -
13 30 Müzik : Şarkı ve Türküler . 

18.00 Program ve Memleket saat 

18.03 
19.00 
19.15 
19 30 

Ayarı. 

Müzik ; Çifte Fasıl. 
Konuşma (Ziraat Saati) . 
Müzik : Dans Müziği (Pi.) 
program Memleket Saat 
Ayarı ve Ajana Haberleri_ 

19 45 Serbest 10 Dakika. 
19 55 Müzik : Nihavent Maka

mından Şarkılar. 

20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik : Beethoven - Ayı · 

şığı Sonat'ı (Pi) 
21.00 Konuşma (Evin ıaati). 

21.15 Müzik : Müzik Sohbetleri. 
21.45 Müzik : Radyo Senfoni Or-

ktsrası . ( Şef : Ferit Alnar), 
Beethoven : Altıncı Senfo
ni ("Pastorale,,) . 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajanı 
haberleri ve Borsalar 

22.45/ 

22.50 Yarınki Proiram ve Ka· 

oanı,. 

• 



Tetkik : 

Atlantiği geçen 
ilk vapurlar _Dl$ HABERLER 

A 
vrupa ile Amerika arasında 

ilk posta vapurları 1816 aene· 
sinde muntazam olarak :çalıf· 

mağa başladı . Amerikaya giden 
ilk vapurun ismi Blck Bollayu'dur. 
Vapur ayni zamanda Amerikayı· 
bir araba götürüyordu. Lverpul 
dan hareket etti; Amerikayı, Nev· 
yorkta tam yirmib~ı günde vara
bildi. Yolcular, ıeyyahat esnHın · 
da pek çok eziyet çekmişlerdi. 

Zııten, o zamanlarda bu sey
yahaılar Fran11~ yelken gemileri 
ile yapılıyordu. Bu fckil seyahat· 
lerde tehlike az. olrluğu gibi kon
for da ni11beten daha iyi idi. 

O zamanlarda yavaı yavaı 
motörlü gemilere pek çok ehem· 
miyt't vermete baılanmıştır. Daha 
ziyade terakki edebilmesi için ye· 
ni çareler aranmağa başlamııtı. 

Hırvatistanda 
yapılacak toplantı 
Tltlala veılllaıa 

Belgred : 2 (Radyo)- Z11t· 
rebden bildiriliyor: Yarın köy 
ve kaaabalada toplantılar yapı

lacak ve hükumet aıaaı ile ustaıı 
trşkilitının mensupları halka hü· 
kümetin ve memleketin s iyasetini 
izah edeceklerdir. Bu toplantılar 
büyük bir alaka ile beklenmek
tedir. 

11aııaama11 llaran 

1H· d" "" l" • ın ıstan umumı va ısı 
Loadra : 2 ( Radyo )- Hin· 

distan umumi valiliti için tahmin 
~dilen aamzedler funlardar: 

Kramboa , Halifalrs , Atli · 
Yeni Hindiıtan valisinin iki gilae 
kadar tayin edileceti söylenmek 
tedir • 

Amiral Darıaaıa 
Amerika ıeyallatı 

1815 senesinde Skaraboru is
minde bir Amerikalı buharlı bir 
vapur yapmağa muvaffcık olmuıtu. 
Ao1erikalı, Nevyoıkun belli batlı 

caddelerine ilAnlar asarak bu va
purla atlantiti daha rahat bir şe· 
kilde geçilebilecetini anlatmağa 
çalıftı. Likin, kimseyi kandırama 
dı. Amerikada sergüzeşt arayan 
eksik olmamuına rağmen böyle 
bir seyahatte ölüm aramağı her 
nedense hiç bir kimse arıu etme 
mişti. 

1943 senesi baıtang•cından 
itibaren bütün Hırvatistan 'da tü
tün karne usulü ile satılacaktır. 
Bunu da yalnız 18 yaşından bü 
yük olan erkekler alııbileccUir. 

Paris mahkemesinde 
,_ 

_ı 

Budaptşte : 2 (Radyo) - in · 
giliz ve Amerikan kaynaklarından 
sızan haberlere nazaran ; Dögol 
l'den sonra şimdi de Amiral Darlan 
Vaşiııgton'a gitmek aızusunu iz 
har etmiştir. Fakat Vaıington 
mahfilleri Amiral Darlan'rn Ame
rikaya gelmesini terviç etmemiş
lerdir. Bu haber vatana ihanet 
eden iki Fransız. komandanını hi · 
maye eden Arıglo - Sakson mah
fillerinde çıkan ihtilafın artık had 
bir safhaya dahil olduğunu anlat 
maktadır. General Dogul Fransa
nın Almanya ile anlaştığı ilk gün· 
den itibaren müttefiklere hizmet 
eı tiğini ortaya koyarak, uzun za 
mıtn Bertin ile iş birliği yapmıık 

ve sonradan kimbilir hangi bir 
düşünce ile Almanya'dan uzakla
şarak müttefikler cephesine geç
miş olan Amiral Darlan'ın Hür 
Fransızların Lideri olamıyacağı ve 
Hür Fransızların kendisini tanımı· 
yacaklarını gerek lngiliz ve gerek 
Amerikan makamlarına bildirmiş 

olduğu söylenmektedir. 

Paris : 2 ( Radyo ) - Mah· 
keme 17 Komilniıtia muhakeme· 
ıiai bitirmif , Ü ç Ü a Ü beraet 
ettirmiftir • 

Bir Küçük Hika~ 

Ağır vazife 
- ikinci sahifeden ıartan -

)adım. 

·- ·· 

lngiliz - Yugoslav 
cemiyeti toplanhsı 

Londra : 2 ( Radyo )- lngi 
liz - Yugosl.av doıtluk cemiye 
tinin dünkü toplantısında konut 
malar olmuf , Hindistan nazırı 

Emery beyanatta bulunarak fid 
detli aa•aıların mOltefikleri bek· 
leditiai ıöylemistir • Nihayet 1810 ıcnesinde Sa 

vanna iıimli vapurla Skaraboru, 
tek yolcu olarak kaptan Rojes'le 
)Ola çiktı; ve kırk günlük bir se· 
yahaıten ıonra Liverpul'a vaaıl 

oldul11r. Ordan da Petcrsburga 
gittiler. Seyyahıtın bahtettiği fena 
neti,:eyi göz önünde Tutan Skara · 
boru bir daha bö} le bir trıeb

büste bulunmağı muvafık gör
medi. 

Gitmemek olamazdı. Nişan· 
!arına gittiın. Bir hissı kahlelvuku • 
beni mütemadiyen oraya gitmek 
için teşvik ediyordu. 

Bafpeslropoı da beyanatla bu• 
lunarak, b•rp azminin kuvvetlen · 
meıi lüzumundan bahaetmiftir. 

Simolensk ve Rijevde 
.Atmanlar tehlikede 

Amerikalılar, hiç bir suretle 
teraklıiye yüz tutmuyan vapurlar· 
la ıeyahat etmek istemiyorlar, 
Hatta aralarında baz.ılır, da böy
le bir teıebbisün delilı~ alameti 
olarak kabul etmek lazım gelcce· 
t!ni ileri ıürüyordular. 

Böyle olm11ına ratmen Sıri· 
yuı vapuru 1838 seneıinde lrlin · 
dadın hareket ederek Nevyork ı 
vuıl oldu. Vapurda yedi yelcu 
vardı. Amerikalılar büyük bir ıe
vinç içinde vapuru karıılıyarak 

yolcularla konuşmak arz.uıunu iz.
hır etmişlerdi. 

Siriyuı , ıeyyahalını tam üç 
haftada .. yapıbilmifti. 

Bu vapurun ismi de diğerle
ri git-i açbuk unutuldu. Çün"ü , 
Greyi Vcıteru iıimli vapur ayni 
ıeyyıhıtı on iki gün yedi saatte 
tamamlamağı muvaffak olmuştu. 

Greyt Veıteru , senelerce 
dünyanın en büyük vapuru ola
rak kaldı. 

Ve neden sonra , yani 1850 
senesinde ancak vapurlar yelken
lılforin yerini tutarak atlantik ge 
çitlerine baılıdılar. 

Bagbld ........ 
-ikinci sayfadan artan

mühürlerini taklit ediyor. Fransız
lara itral mıntıkasından işgal e
dilmemiş mıntakaya geçme vesi
kılan hazırlıyor. 

"Bir sabah saat altıda , sa
bah duasını okumatı hazırlanır· 
ken mahzenini polis bastı. Araştır
dı. Ve ihtiyarı alıp götürdü. 

"Bir kaç gün sonra anasının 
da tevkif edildifini ötrendim. 

"Küçük kararrihı bir ziyaret 
yaptım. Dolambaçlı bir düzüne 
kadar sokak dolaştıktan sonra 
fransanın mukavemet merkezinin 
önündeyim.,. 

Onu o gece çok gUzel bul· 
duna. O akşam anlamıştım ki o, 
kalbi kadar da gUzel bir kızdı. 

Ona sahip olacak erkeğe 
kin bağlamıştım. Onu kıskamyor
dum. Fakat artık bir çare var· 
mıydı! Bu ıztarııp yetişmiyormuş 
ıibi bir de ne oldu biliyormusu· 
nuz? Burası çok fecidir. 

Nişanlan&R sevgilimle, eı:ki 
arkadaş sıfatiyle bir tangoyn 
kalktığımız Zaman o k.ulıtğıma 
şunları fısıldadı: 

- Nurettin, diyordu, biç me· 
sut olacağımı zannetıuiyorum. 
Çunki !. 

- Çunki, demiştim. 
-0, hıçkmr gibi f1S1ldadı· 
-Çunki seni seviyorum. 
- O anda ne hale geldiğimi 

tasavvur edemezsiaiz. 
Peki dedim, niçin size haber 

gönderdiğim zaman bunµ söyle· 
mediaiz? 

O hayretle yUzUme bakb. 
- Ne.haberi? 
Meclisteki botun kadın ve 

erkekler Nurettine hep birden 
sordular: 

Sonra ?!. 
Genç adam yerinden gayri 

ihtiyari ayağa fırladı: 
- Sonra mı, dedi, sonrası 

şu ki, bizim arkadaş karısı, sev· 
gilime meler hiç bir şey sö_yle
memiş . 

Bir genç kız tehalukle sordu: 
- Sebebi ? 
- Sebebi kıskançlagı! bunu 

sonra bana itiraf etti. 

dokuz yaşında bir delikanlı, harp
ten evvel hammal imiı. Parisi ka
nş karıı biliyor . ., 

"Bu adamlar güudüz işlerini 
görüyor , gece olur olmaz Nazi 
avına çıkıyor. Bıçakları sık sık if
leyor , yaln,z çalışıyorlar . ., 

"Küçük karargahın duvarla
rında esrarlı işaretler çizilmiı, ba
na bir işaretlerin anahtarını veri
yor,, 

" X öldürülmüı bir Alman. 
"+ öldürülmüş bir Alınan 

subaya 
O Bir öldürme. 
+ B r zehirleme. 
"- Şnefle ölmüı bir Fran

sız . ,. 

"Artık izahlarını dinleyemiyo· 
rum. Meşale ıönüyor. Ortalık ka· 
rardı izin alıyorum . ,, 

"Paris civannda iıimsiz., kim· 
senin oturmadıta yerler vardır. Kü· 
çük kararrih burada kurulmuıtur. 
Parolayı verdikten sonra rutubetli 
bir mahzene alındım. Granit çeh· 
reli beş adam beni karııladı. Bura
da cephe rerisinde bir siptr içeri 
sinde gibiyim. Bet adımdan biri
si beni ark11da1larına tanıttı : 

"- Bizimkilerden biri. 
"içlerinden en genci kemikle· 

rimi kıracak ribi elimi ııktı. On 

"Parise dönüyorum. Monmo
rir civannda hafif bir musiki sesi 
işittim. kalbim ttmpo tutuyor : 

' Daha yavaı daha yavaf.,, 

(Bqı l iaci sayfada) 

ki demir madenlerinden bir çok· 
larım tamir ederek itler bir va
ziyete koymuıtur • Eıaaen bura 
ları iatili edilditi zamanlar iki 
milyon ton kömür hazır olarak 
buluamuftur Diter taraftan bir 
çok miktarda da k6mür cevheri 
hazar bir halde ele geçirilmiftir • 
Nikpol Mangeaez madenleri de 
açılmıfbr. Bu madenden Alman· 
yaya timdiye kadar 165,000 ton 
gönderilmiftir Ukrayaada ele ge· 
çirilea 40 bin .rakt6r tamir edi· 
lerekitler bale koaulmuftur • 

F ransanın Kabil elçisi 
Loadra: 2 ( Radyo )- Fren 

sanın . Kibil elçisi istifa ederek 
General Da Golün emrine geç
mittir. 

İngiliz ordusunda 
hizmet eden Fransızlar! 

Londra : 2 ( Radyo ) - la 
giliz ordusunda hizmet eden fraa· : 
sızlarıa laıiliz tabiiyetine alın 
maaı halduoda yeai bir liyiba 
bazırfaamııtır . 

Şili dahiliye nazırı 
beyanatta bulundu 

Saatiyago : 2 ( Radyo ) -
Şili dahiliye nazırı deg,iftir ki : 

" - Şili de.ı:.okra~larıa yanın 
dadır ve onlarla beraber hemen 
hemen harp halindedir • Şu bale 
göre harp sılrıatılarıaa timdidea 
hazırlanmalıyız • ,, 

Kanada · Amerika 
ticareti 

V atingtoa : 2 ( Radyo ) -
Harp ıonuada Kanada - Ame · 
rika ticaretini arttırmak için bir 
mukavele imzalanmııtır. Gümrük 
tarifelerinde tenzilat yapılacaktır. 

Denize indirilecek 
Amerikan gemileri 

V afiaftoa : 2 ( Radyo ) -
Yakında Amerikan teaglblarıadaa 
denize altı gemi indirilecektir Me 
rasim yapılmayacaktır. 

Amerika Cümhurreisi· 
ne yeni salahiyetler 

V afiartoa : 2 ( Radyo ) -
CGmhurreisleriain 1&libiyetleriai 
detiıtireo ve yeni salibiyetler 
veren kanun taaclik edilmittir . 

------
Osmaniye kaymakamı 

Oıuıaniye kıymakamhtına 
Maden kaymakamı ldriı Kemal 
Onat tayin edilmittir • 

Mahkumlar 
çalışbrılacak 

Adliye Vekilliti , if esasına 
dayanan cezaevleri kurulması et· 
raf ıadaki çalıtmal1ı1rıaa devam et
mektedir . Vekillik , Detirmisaz 
garp linyitleri kömür madenle 
rinde de 1rahk6m çalıftırılmasmı 
kabul etmif ve bu madenlere 
timdilik 300 mahk6m göndermif · 
tir 

Öküz hırsızları 
Sabıkalı hırsızlardan Antepli 

Bektq otlu Hüseyin nam dipri 
Mehmet arkadatı Tarauaua Gi· 
vur köyünde Mehmet Ali otlu 
Mustafa Orhan Çakaldere köyün
den çaldıkları 600 lira deprinde 
iki bat öküzü Asri mezarlıtaa 
150 metre ilerisinde 1&tıt yaptak 
ları haber ahamıı,suçlularla fküz· 
ler yakalanarak Cümburiyet müd
dei umumilitiae teılim edilmit· 
tir. 

Çivi hırsızları 
Nacaran mıhalleainde Cumali 

otlu Hlıeyia Soylıök , T epebıt 
mahallesinden Rıza otlu Ziya 
Örea,Haaedaa mahalleainden Sü 
l~ymaa otlu Ahmet Miki , Kay 
aerli olup Atlaaada botta ıezen 
Osman Onurlunun Hilal hanında 
Alber Baharın ardiyesinden san
dık ve kundura çiviıi çaldıklara 
görülmüf, ıuç üı.erincle yakalan 
mıtlardır. 

Açık teşekkür 
Epeyi zamandanberi hasta 

olan ve hayatından ümidimi kes
tiğim torunumu hazık elleriyle kı 
sa bir zaman içinde tedavi ede· 
rek iyileştiren Kıymetli dcktor 8. 
Turgut Soyere açık teşekkürleri
min iblağını sayın gazetenizden 
rica ederim. C . 

PAKiZE AKATAY 

ADANA BİRİN~ iCRA M .OAN : ı 
94l-l530 

lstanbulda Sirkeci Şahin pafa 
oteli karşısında Kara otelinde 
Adanalı Kemal kerestecinin bir 

borcundan dolayı r amına çıkarılan 
lcra emri Üz< rine nerede bulundu· 
tu meçhul kaldığından teblitat 

yıpılamamHı hasebiyle hukuk usu · 
lunun 141 ve 144 ncü maddeleri 
mucibince ilanen tebliğ-at yapılma

sı tensip edilmiştir. han tarihin · 

den itibaren bir ay zarfında müra· 
cıat olunmadığı takdirde müte· 
akip icra muamelatının devam e
deceği tebli m tka'll1n1 kaim ol- , 
mak üzere ilin olunur. 14852 

ilan 
TORK HAVA KURUMU ADANA SUB(SİROEH • 
(3125) lira keşif bedelli kurumumuz binasırı~~i tamirat 

açık eksiltmey~ konmuştur. 81121942 Sah günü saat :k6 da ihale

si yapılacakhr. Şartnameyi görmek ve ~ksiltmeye girmek isteyen· 

lerin şubemize gelmeleri. 24-28-2 14829 

Satıhk ev 
Eakibamam mahalleai Hasan · 

ata camii caddesinde 114 auma 
rada iki daireli Gst ~ve alt yedi 
oda ve üç mutbab, geaif avlusu 
derununda asma ve içilir ıuyu 
havi oturakçı Mah -nut atadan 
muhdeı bir bap hane pazarlık 

ıuretile satılıktır. GCirmek n al· 
malı istiyealeıia vereıeler vekili 
olan Siager kumpanyaıında tah · 
ıildar Rıfat KaraköaeQtluaa mü· 
racaatları . 1 - 3 

Adana Askerlik Şu
besi Başkanlığından : 

Orduda ücrdle istihdam edil· 
mek üzere askerliğini bitirmiş bir 
marangoz ustasına ihtiyaç varrlır. 
Talip olanlar feraitini öğrenmek 

üzere şubemize müracaatları ilan 
olunur. 

PORTAKAl Si Tlll 
Ziraat iş'~tmeleri kurumu

na ait Portakal bahçelerinin 

bu seneki mahsulü Dörtyolda 

satılacaktır. ilin olunur. 

2-3 14848 

iLAN 
TORI HAVI KURUMU ADANA 

ŞUBESiNDEN : 
Kurban bayrammda ke

silecek kurbanların derilni 1 

inci Kanunun 8 inci Salı günü 

1 

-------
Halkevi Rt!isliğinden: 

Evimizde senelık resim ve 

fotoğraf sergisi l 218irinci Ki

nunı942 Cumartesi günü saat 

(15) de açılacaktır. Es~rler en 

geç 7/ Birinci Kinun/942 günü 

Halkevine teslim edilmiş ol· 

malıdır. Fazla malumat almak 

istiyenlerin evimiz bürosuna 
müracaat etmeleri ilin olunur. 

21-27-3 14797 

-----------------~~ 

ıı ........................ ı 
f MOCELLIT VE BAVULCU İ 
f Hidayet Çeri i 
ı Cıld İflerinizde trmizlik, ! 
1 ucuzluk, sürat araraanıı. (Al • 
ı tın kitıtp) cild evine uğra} ınız. ! 
ı Her tü rlü cild, o"ul çan- • 
ı taları ve bavullar yapılır ve f 
ı tamir edilir . 
ı Adres : Türkıözü mat- ı 
ı baaıı 11r111nda evkaf apart i 
ı manı karfıaındı No : 76 • : ........................ . 
ıYurddaş/ 
Kızılaya üye ol 
ve her zaman 

1 için yardım et. 
l ııııııııııııııııııııııııııı 

Nlltetçl ecuae 
saat 16 da satılmak üzere ar- 1 c H U(SI 
tırmaya konmuştur. isteklilerin TAHS N ( ZA A11 
o gün ve saatte şube binasıı .a 1 Yeni Otel Yanında 
gelmeleri. 27- 30-3 14832 ııııııııııııııııııııııııııı 



Sayfa 4 TORKSôZO 
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BORSA 1 1 

ıl T Ü R K S Ö Z Ü İ 
• • 

1 

PAMUK - HUBUBAT 
2 - l 2 - 1942 

-
KiLO FIAT/ı 

CiNSi En az En çok 
K. S. K. S. , 

• • 1 Gazete ve Matbaası ! 
• • • • • • ! T Ür ks özü OKUYUCULARINA DONYANIN HER TARA- 1 
: flNDA VUKU BULAN HADİSELERİ GONO 60- : 
! Gazetesi NONEYERİR. TORKSÖZONO TAKİP EDİNİZ. i 
• • 1 •• 
• 

Bitap, mecmua, çek, bilet, allş, • 
• plAn, harita, bilumum matbaa Türksözü 1 
• ı,ıerlnl Tlrklyede mevcut mat- • 
: baaıara rekabet eder derecede Matbaası ı 
ı tab ve sıratle elden çıkarır. 1 

I• SlGLAM TEMİZ, lARİf CİLT ISLERİHİlİ ANCAK TORKSôZO İ 
e MOCEllİTHAHESİNDE YAPTIRABiliRSİNİZ • 
1 : 

!====::---

Akala 1 00,00 95,00 
1 

Klevland Ç. 00,00 
1 Klevland 1 88,0ü 86,25 

Klevland il 55,00 85,SO 
1 M. Parla~ 72.00 74,00 
1 

P. Temizi 00,00 00,00 
-Kapı malı 

ı ı-

Y. Çiğidi 00,00 
K. Çiğidi - - --

15,00 11,00 
Susam - -

57,50 
Buğday yerli 72,00 i2,50 ı 
Arpa 0,00 1 0,00 
Yulaf 0,00 0,00 1 

-
.. .. .. __ ...............• 
• • 

•• • Satılık Arazi • ! 
! Adana Vılayet meı kezine 1 
! onbeş kilometre uzakta Bü- i 
! yük Dikilide , arasından su· i 
! lama kanalı , demiryolu , ve i 
! inşasına _ başlanan asfalt şose i 
1 geçiyor. içinde şimendüfer is- i 
i tasyonuda vardır . H e r i 
i türlü ziraate , Portakal , Li- i 
i mon , sebze bahçeleri yetiş i 
i tirmeğe çok müsait birbirine i 
i muttasıl derecede yakın altı i 
i parçada sekiz yüz dönüm a· i 
i razi satılıktır. i 
i icar getiren akarla da mü- i 
i badele edilebilir. i 
i D . N. Arıkoğlu kardeşle- i 
i re müracaat. i 
• Telefon : 347 , 355 i • • ··------------· .................... , ................... :! 

~ . ~-~----~~--~~----~--.::....:=-==---~--------~--~~-T. iş Banka~- 1 r2e#&2UC2UC~=;=;~;:~---==1 

&lçf:;ı tasarruf hesapları 
1942 ikramiye plAnı 

KEŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayıa, 3 Ağuato11. 
2 lkinciteırin tarihlerinde yapılır 

1942 lkrBmlyelerı 
1 Adet 2000 Liralık = 2,000 Lira 
3 •• 1000 . " 3,000 ,, 
2 .. 750 

" 1,500 " 

Bergin bastaıarını 

~ nesinde kabul eder. ~ 
z::::::::::::::::::~::::: 

0 .............. ........... 0 

3 Birincikanun J 942 

eaoaaaaaaaaaaoaaooaaoaaaaae 
g - 0BOLOO- OPERATOR g 
a DOKTOR O 
o o 

g Suphi Şenses g 
O Böbrek - Mesane - Tenasül O 
O Hastalıkları Mütehassısı O 

g YENi ' POSTAHANE KARŞISI g 
O Fakirler paraaız muayene edilir O 

o 6-30 14685 o o o 
eoaaooaoooaaaaaoaaaoaoaaoae 

Seyhan vilayeti Daimi en
cümeninden : 

1- Adana-Kozan yolunun 9 000-23 -000 kilometre
releri arasında yapılacak toprak tesviyesi kapalı zarf usulü 
ile (94427) lira (84) kuruşla eksiltmeye konulmuştur • 

2- Eksiltme J 7-12-942 tarihine müsadif perşembe 
günü saat 11 de vilayet daimi encümeninde yapılacağından 
isteklilerin teklif mektuplarını bu saattan bir saat evvel saat 
onda bu erıcümen reisliğine vermiş olacaklardır, 

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

4 - isteklilerin (5971 ) lira (39) kuruş muvakkat teminat 
yatırmaları ve ehliyet vesikasıalmak üzre elli bin liralık nafia 
işleri yaptığına dair bonservislerile iki fotograf, bir adet elli 
kuruşluk, bir adet on beş kuruşluk maktuğ ve bir adet bir 
kuruşluk uçak pulunu dilekçelerine bağlamak suretile ihale
den üç gün evvel vilayete müracaatları lazımdır. 

5- Posta ile gönderilecek teklif mektupları iyice kapalı 
ve mühürlü olacak ve postada vaki olacak gecikmeler ka· 
bul edilmez. 23-27-1-6 14822 

SEYHAN SIHHAT VE i~TİMAf MUAVENET MOOORlOGONOEN: 
Seyhan Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü Binasmın 

1396 lira 34 kuruş bedeli keşifli tamiratın ihalesi açık eksiltme 
usuliyle 5-12 -942 Cumartesi günü saat 10 da Sıhhat Müdür
lüğünde yapılacaktır. isteklilerin mezkur günde Yüzde yedi bu
çuk muvakkat teminat parası olan 105 lirayı Maliye veznesine 
yatırdığına dair makbuzla birlikte gelmeleri ve keşifle fenni 
şartnamesini görmek istiyenlerin de Müdüriyete müracaat etme-
leri ilan olunur. 2'l-25-30-3 14819 

ADANA Kil lİSESİ M0D0Rl060ND(H : 
Cinsi Adedi Muhammen bedeli 

-3 .. 500 •• = 1,500 .. İ ADEMİ İKTİDAR YE BELGEYSEKLİGİHE İ 
e KARŞI • 

-Siyah Spor iskarpin 60 18 Lira 
10 .. 250 ,. - 2,500 .. 
40 .. 100 .. - 4,000 .. 
50 

" 50 .. 2,500 ., 
200 .. 25 ,, - 5,000 .. 
200 .. l(. .. - 2,000 .. 

--
TUrkl,• ~ Bankası11ıa para yatırmakla yalnız 

par.a blrlktlrmlf V'8 faiz almıf olmaz. aynJ 
zamanda talllnlzl de denemlf olurslıınuz 

~"'-""~·~,.,.._,,.,,._. 

--

TORKIYE CUMHURİYETİ 

Ziraat flankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sarnaye•i : !00.000.000 Türk liTa•• 
Şube ve ajanı aded1: 265 

liral ve ticari her nevi banka muamelel~r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve' ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 
ız SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a iler 

aşaA-ıdaki plana 2öııt ilmsmiye dağıtılacakbr. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 .. 
• •• 250 .. ıooo .. 

40 .. 100 .. 4000 .. 
100 " 

50 .. 5000 .. 
1'20 .. 40 .. 4800 .. 
160 ... 20 .. 3200 .. 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyliil, 11 Birincikinun, 
Mart ve 1 l Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

---------------------------------~-----------

• • • 
1 S. ve~ 2.~ v!ı.2 ~•~hn~izdir İ 
: Recete ile alınır her eczanede bulunur • 

e Cenup. ~ıntıkası ajan~ B~~ri Diril 1 
: Yağcamı cıvarı No. 14 - Eskı Selanık Bankası 1 
• Posta Kutusu 105 14520 

oee• ••••••••••••••• ••• .. ••a 

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

Muhammen bedeli 14300 lira tutarında 110 M3 adi ak ve kara 
çam kereste (3 santimlik tahta veya 4 santimlik kalaslar) kapalı zarf 
usuliyle 21-12- 942 puartesi günü saat 16 da ihaleye konulmuştur. 

Talip olanların 1072 lira 50 kuruş muvakkat teminat akçeleriyle 
birlikte Ticaret odası ve ikametgah vesikaları, nüfus tezkiresi v~ tek
lif mektupları ihale saatından bir saat evvel komisyona vermeleri la· 
ı.ımdır. 

Keresteler Karaman, Bozantı, Merııin, Tarsus, Adana. İskenderun, 
ve Mamura istasyonlarında veya aralarındaki her hangi bir istasyon 
ve durakta teslim edilebilir. 

Şartnameler, İşletme komisyonundan bedelsiı olarak tedarik edile-
bilir . 24-29-3-8 14830 

BAHÇE DOZ\Çi KÖY [NSTiTOSO 

MÜDÜRLOGONOEN : 
1- Muhammen bedeli 2994 lira tutan ve nümunesi Ens

titüde olan (499) çift Adana yemenisi satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 9-12-942 çarşamba günü saat 14 te Ens-

titümüzde olacaktır. 
J- Taliplerin % 7,5 muvakkat teminatlarını Bahçe ma· 

liyesine yatırmak ve 2490 sayılı kanunun gösterdigi şart- 1 
ları haiz olarak gününde müracaatları. 24-29-4-8 14823 

Adana Kız Lisesi meccani talebesi için 60 çift siyah spor 
iskarpin alınacaktır. Taliplilerin şeraiti öğrenmek üzerP. mek
tep idaresine müracaatları. Yevmi ihale 12 - 12 - 1942 de 
Seyhan Maarif müdürlüğünde yapılacaktı,., 

27-1-4-9 14834 

Sathk kasa 
ulü Merakı oğlu Mahmud'un "Wiener-Kassen-Fabrik., markalı 

demir büyük kasası iki anahtarı ve altının tahta sandığı ile birlikte 
25 Birinci kanun 1942 cuma günü saat 14 te müzayede ile Doktor Ah· 
dullah o~rrıırelin muayenehanesinde satılacalttır işbu kasayı görmek 
istiyenlerin ıaş köprü başında göz mütehassısı Doktor Abdullah De-

ircl'e müracaat etmeleri · 24-30-6 14826 

o•••••••••••••••••••• .. •••o 1 ZENGiN OLMAK iSTERSENiZ i 
1 Çukurova kişesine 1 
1 Koşunuz!.. Koşunuz !.~ 1• 1 Olşemlzden bir bilet alırsanız mat- • l laka zengin olarıanaz... 1 
• Adrea: Asfalt cadde Dörtyol ağzında (Çukur • 1 ova Giıeai) Necip Özyazgan 1 
o•••••••••••••••••• .. ••••e+ 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basıldığı yer : Türksözü Maatbaıu 


