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·-o -· Sahip ve Başmuharriri 1 
PERID CELiL OOVEN 1 

'= Sarı•ı her yerde 5 Kuruf GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 19!4 

On••klzlncl 111 - Seyı : 550~ 

1'ürk gazetecilerinin 
Londra segahatı 

Bay Çörçille 
bir görüşme 

Londra : lo (a.a )- Türk ga
tctecilerine bugün, Türkiyenin ln · 
ıiltere büyük elçisi Bay Rauf Or
bay bir ziyafet vermi\ tir. Bu zi · 
Yafctte, lngilterenin bütün büyük 
211ıetelerinin başmuharrirleri ve 
dt!vlct ricali haı.ır bulunmuşlar· 
dır, Gaıettcilerimiz ziyafetten 
'<>nra Londrada bir geı.inti yap· 
ltııılar ve bir torpidobotla denizde 
2eımişlerdir. 

Çörçil Türk gazetecileriyle 
tlluıı bir görü~me yapmıştır . 

Japon İmparatoriçesi
nin Rus elçisini kabulü 

Tokyo : 10 ( a. a. ) - Japon 
lınparatoriçesi bu sabah Sovyet 
elçisi ile elçilik erkanını kabul 
tlrnişlerdir . 

B. Çörçil 

Halep dağlarında 
• 
ısgan çıkmış! 

-

ANKARA ~ lO (Radyo Gazetesi) - lTALYAN RADYOSU , 

HALEP DACLARINDAKI KÜRTLERiN . lSYAN ETTIGI HA -

BERiNi VERMiŞ iSE DE BUNA DA(R TEYID EDlCl HiÇ 

BiR HABER GE.LMEMIŞTIR . 

4vam Kamarasında 
dünkü görüşmeler 

HİNDİST ANDA 
SALAHA DOGRU 

Çörçil dün beyanatta bulundu 
Londra : JO ( Royter ) - 1 

Çörçil Avam Kamarasında beya· 
llatta bulunarak Hindistaııda va· 

liyctin salaha doğru gittikini 
~ylemiı ve partiler durumu hak· 

1nda izahat vermiştir. 

Tana konferansı 
toplanıyor 

Ankara: 10 (Radyo gazeleal)-
Yakında bir Tuna konferansı 
toplanacaktır. Bu konferansta Tuna 

1 UZAKŞARK~ 

Yeni Gine 
savaşları 
laradakl Japon 

kuvvetleri 
lmba edilmiş 

Ankarıt: 10 (Radyo Gazetesl)
Yeni Ginenin Cenup doğusunda 
Japon kuvvetlerinin bazı terak
kiler kaydettiği bildiriliyor. Müt
tefikler de bu kuvvetlerin tama
men imha edildiğini siylemekte
ctir. 

Londra : 10 ( Royter ) -
Yeni Gine etrafındaki çarpışma· 

lara dair beyanatta bulunan Kör
ting vaziyetin müttefikler lehinde 
gitmekte devam ettiğini ve Ja
pon kıtaatının temizlenmekte bu· 
lunduğunu söylemittir. 

Tokyo : 10 ( a. a. )- Japon 
kuvvetleri bugün mühim bir dağ 
geçitini ele geçirmişlerdir . Koyri 
ormanında Japon bahriye silah 
endaı.ları çarpışmaktadır . 

Melburn : 10 ( a. a. ) - Yeni 
Ginede muharebe timdi Oven • 
Stanley dağlarında devam ediyor. 
Japonlar Mozoladan Opodoya 
kadar ilerlemiştir . 

Mısır cephesinde 
hava harekatı 

Londra : 10 ( Royter )- Dün 
Mısır cephesirıde mahdut nıikyas · 
ta bir hava faaliyeti olmu~tur • 
Mihver nakil kollarına tayyare 
hücumları yapılmııtır. Devriyeler 
bütün cephe boyunca faaliyette 
bulunmuştur . 

Bertin : 10 ( Radyo ) - Bu· 
gün Afrika cephesinde karada 
hiç bir harekat olmamıştır . Ha· 
vada bazı hareketler olmu~ , Ak· 
denizde bazı İngiliz gemilerine 
taarruz. edilmiftir • 

Kahire : 10 ( a. a. ) - Bu
günkü resmt tebliğ : 9 Eyliil ge
cesi devriyelerimizin bütün cep
helerde faaliyeti devam etmiştir. 
Şimal ve merkez kesimlerinde 
topçu düellosu olmuştur . Deniz 
kesiminde dün ıeyyar kollarımı:ı 
ve topçumuz Himeymatın batı 

çevresinde düşmanın küçük tank 
müf ı ezelerine hücum etmiştir • 
Muharebe böliesi üzerinde az. 
hava faaliyeti kaydedilmiş olmakla 
beraber uçaklarımız Sidiberrani 
ile Marsamatruh yolu üzerinde 
kamyonlara iıabetler kaydetmiş 
tir • 

Malta üzerinde 
Londra : 10 ( Royter )- Bu 

sabah bir Alman ve bir ltalyan 
uçağl lngiliz av uçakları tarafın
cian Malta üzerinde imha edilmiş· Çörçil kongre partisinin Hin · 

d.istan efkarı umumiyesini temsil 
tlınedij"ini de ilave etmiştir. 

devletlerinin vaziyeti görüşülecektir. 
Sofya : 10 : ( a.a. ) - Tu tir. 

Çörçil ezcümle şunları da 
~•Ydctmiftir : 

- " Kongre partisi devlet 
dairelerindeki memurları çekmek 
\fc ordu efradını zayıflatmak is· 
1tdi. Fnkat buna muvaffak ola 
~dı. Yağma ve kundakçılığın 
.(SbÜbe geçilmektedir. Hind kar· 
~ifalıklarında şimdiye kadar 
-bcak 500 kişi ölmüştür. Hindis· 
tltıa timdi büyük takviye kuv · 
\fctlcri vasıl olmuştur. Şimdiye 
"-dar Hind si•il idaresinde an· 
~500 İngiliz memuru vardı. 

'eıedlyeıer bankası 
llnıaml bey'etlnln 
yıllık kongresi 

\ Ankara : 10 ( Türksözü Mu
~lbirinden ) - Belediyeler Ban
t ası Umumi Hey'eti buiÜn top· 
~rıcL, Belediyeler memurları teka
~ sandığı raporları okunmu~ • İ· 

re hey'cti ibra edilmi§tir. 

naya yakın devıetıer koo Orta okul ve Liselerin 
f eransı yakında Viya nada topla 
nacaktır. Öğretmen kadroları 

Romanya· Bulgaristan, S:r Lise ve orta okulların yeni 
bistan, Slo~.11:ya ve Almanya 
deleğeleri konferansa iştirak edecek ders yılı öğretmen kadroları Ma-
lerdir. Bu devletler murahhasları arif Vekilliği tarafından hamlana-

. b"t" r u t bJ'I'. d'l Tuna sefirleriyle alakalı meseleleri . rak u un vı aye ere e 16 e ı · 
tedkik eyliyecektir. . meğe başlanmıştır. 

Nakliyat yap11n ıilepler kafile•i pa•ilikte 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

j BAŞVEKİLİMİZİN 1 . - . • • • • • 
i VILKIYI KABULU i • • • • • • i Bay V endel Vilki dün ! 
i sabah Ankaradan ayrıldı i 
• • ••••••••••••••• B. Vilki Berutta 

Vilki dün General Dö Gol'le ve 
Lübnan Reisi ile görüştü 

Ankara : lO(Radyo Gazetesl)
Bugün gelen fakat teyd edil· 
meyen bir habere göre, Vilki 
Batı Afrikaya davet edilmiştir. 

Vişi resmi kaynakları bunu tek· 
zip etmektedir. 

Ankara : 10 [ Türksöaü mu· 
habirioden ] - B&Jvekilimiz Bay 
Şükrü Saraçoğlu, Amerika Cüm· 
burreisi Bay Ruzvelt'io şahsi mü· 
messili Vendel Vilki'yi dün ge· 
ce kabul etmiş ve kendisiyle gö· 
rüşmüştür. 

Ankara : 10 [ Türksözü mu· 
habirinden } - İki gündeııberi 
Ankaraoın misafiri bulunan Bay 
Vende) . Vilki bu sabab saat 7 ,30 
da tayyare ile şehrimizden ay· 
rılmıştır. B. Vilki . Hava meyda· 
nanda Matbuat Umum Müdürü, 

Umum Müdürlük ileri gelenleri 
ve gazet~ciler tarafından hara· 
retle uğurlanmıştır. 

Bükreş : lo ( RAdyo ) -
Vilkie Ankaraya gelmiştir. Ame· 
rikan Sefaretinde Türk ve ec· 
nebi ğazetecileri kabul eden Bay 
Vilkie · kanaatince ikinci cephe· 
nin Afrikada açılmış bulunduğ'u· 

nu, Türkiye Reisicumhuruna ve· 
rilecek her hangi bir hususi me· 
saja malik bulunmadığt•ı ve Türk 
devlet adamları ile şifahi konuş· 
malarda buluoacağ'ıoı söylemiş· 

tir • 
Nevyork : 10 ( Radyo·) -

Vilki bu sabah Beruta vasıl ol
muştur. Vilki Lübnan Cümhur· 
reisini ve Dö Golü ziyaret etmiş· 
tir. 

Yeni lngiliz gemilerinin yeni zabitleri konuımada 

942 pamuk 
. rekoltem iz 
Ticaret Odası tahmin heyeti 

dün toplanmış, pamuk tahmin 
raporunu vermiştir. Bu rapora 
göre bölgemizde 17800 balya A· 
kala, 99615 balya klevlaod ve 
69480 balya yerli p a m u k 
vardır ki bu seneki rekolte 
186,895 balya demektir. 

Macarist ana 
yeni bir akin 
Budapeşte : 10 ( Radyo ) -

Dün gece bir çok noktalara hava 
hücumları olmuştur. Bir kısım 
yerlerde hasar vardır. Ölenler ve 
yaralananlar olmuştur. 

Yugoslavyada 
isyan devamda 

- • 'Si 

Kanlı savaşl ar 
Roma : 10 (Radyo) - Zag

reb'den bildirildi~ine göre ; Hır
vat baş kumandanlığı neşrettiği 
bir tebliğde asilerin ve Komünist· 
terin kat'i mağlubiyete uğradıkla· 
nnı işaret ederek şu tafsilatı ver· 
mektedir : 

Hırvatistan'ın cenubunda ha
rekatta bulunan ltalyan - Hırvat 
kıtaları asilerin ikinci livasına şark
tan ve cenuptan çevirmişler ve 
kanlı muharebelerden sonra liva
nın kumandanı ile iki miralayını 
esir almışlar ve asilere 1.080 ölü 
ve yaralı verdirmişlerdir. 

Ruslc:ırın Stanli"ngradda 
müdafaası kuvvetlendi 

------------··--------~---
Bütün Alman taarruzları tard edildi 

Rijevde bügük Rus taarruzu 
Almanlara göre , Stalingrad dışındaki mühim istihkamlar zapdedilmiş 
Ankara: 10 (Radyo gazetesl)
Gecc kıtalarımız Stalingrad batı· 
siyle Cenup batısında düşmanla 

çarpışmıştır. Stalingrad batısından 
düşman motörlü kuvvetleriyle çar· 
pışma devam ediyor. Düşman bir 
çok ölü vermiıtir. Novorosisk'in 
dış mahallelerinde muharebeler 
olmaktadır. Üç günde 53 tank ve 
diğer birçolı.: molörlü vasıta tahrip 

edilmiştir. 

1 Mayıstan 31 Mayısa kadar 
Kızılordu 73 Mihver tümenini boz
guna ukJ'atmıştır. Bu tümenler 
mevcutlarının yüzde kırk veya yüz
de altmışım kaybetmiştir. 

Londra : 10 ( Radyo ) - Rus 
kuvvetleri Almanlann Stalingrad' 
da sol cenahını çok hırpalamıştır. 
Almanlar görülmedik bir top~u 

barajı karşısında ilerleyemiyor. 
Bertin : 10 ( a. a. )- Alman 

tebliğine göre, Stalingrad çevre
sindeki ku.,·vetli istihkamlar zap
tedilmiştir. 

Londra : 10 ( Royter )- Rus
lar birçok Alman hücumlarını tard 
etmişlerdir. Bilhassa Stalingrad 
müdafaası kuvvetlendirilmiştir • 

(Qerlat 1 IGoil 1a1lda) 
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Kapılarında , tarihin en büyük 
savaşının geçmekte olduğu yer: 

... - .... -i ,_ HAB RLER 
..... ! .......... .. 

Tarihi• 
U K afkasya ., kelimesi coğ· 

raH tabir olarak Karade-

nizden Hazer denizine Jı:a. 

dar uzanan dağ silsilesini ifade 
eder . Fakat bu , ay'li zamanda 
Sovyetler Birliğine dahil ve iki 
guruptan ibaret olan muhtar Cüm · 
huriyetlerin de adıdır. Bu iki gu
ruplar Şimalde Kafkasya ve Ce
nupta Maverai • Kafkas mıntaka
larıdır. 

Kafkasya' daki 
Cümhuriyetler 

1 - Da§ıstan : Hazer de. 
niıinin Şimalinde olup merkr:ıi 
Maşaş - Kaladır . 

Dağistanlıla r çok cengaver 
insanlardır . Bütün Kafkas Müs
lümanlarını etrafına toplamağa 

muvaffak olan şefleri [ Şeyh Şa
mil J Ruslara karşı uzun ve lı:ah
ramanca bir mücadeleye girişmiş 

fakat 1864 de mağlüp olmuştu . 
Bugün Sovyet Cümhuriyetlerinden 
birisi olan Dağıstanın ekserisi 
Müslüman olmak üzere bir milyon 
nüfusu vardır. Bir çok Dağıstanlı 
ise komşu memleketlere [ Mısır , 
Sariye, Irak, Iran J a muhaceret 
etmiş ve buralarda yerleşmişler
dir . 

Bü} ük bir hata olarak ekse
riya Dağıstanhlarla Çerkesler bir
birine karıştırılır. Halbuki bunlar 
tamamile başka başka ırldardan 

olup menşe'leri ayrıdır. 

• Dağıstan • kelimesi dağlık 
memleket demektir. Fılhakika bü
tün memlekette Hazer denizi sa· 
hillerinde uzanan bir tek ova var· 
dır. Maden itib&rile çolc zengin 
bir mıntaka olduğu gibi hububat 
:ıiraati de çolc geniştir. Da~ı~tan· 

1 ılardan bir ço~u Arap dilini de 
bilirler . 

2 - Çerkesler : Bir bu
çuk milyondurlar . Tarihleri he· 
men hemen Dağistanlılarla müş
terektir denilebilir . Dağıstanın e
teklerinden Karadeniz.e kadar U· 

zanan araıi üstünde yaşarlar . 
Müslümandırlar . Türk haltanları , 
Osmanlı padişahları ve Arap E. 
mirleri kadınlarını ve cariyelerini 
ekseriya Çerkes kızları arasından 
seçmişlerdir • 

Suriyede, Lübnanda ve bil
hassa Mısırda ehemmiyetli mik
tarda Çerkes muhacirleri vardır • 
Dağıstanlılara çok yakın olma
larına rağmen Çerkesler tamamile 
ayrı bir menıe'den gelmedirler . 
Ayrı bir dil konuşurlar. Ve ken
dılerine mahsus an'ane ve adet
leri mu haf aza etmişlerdir. 

3 - Çeçenler : Baı şe • 
birleri [ Groanyi ] dir. Bir buçuk 
milyondurlar • Dağıstanlılar ve 
Çerkeslerle daima dost geçinmiş· 
ler ve Şeyh Şamilin idare ettiği 
ihtilal ve isyan hareketine iştirak 
etmişlerdir. Şey Şamilin mağlübi

yetinden sonra Çeçenlerin bir 
çoğu Türkiyeye muhaceret ede· 
rek orada yerleşmişlerdir . Mem
leketl~ı i Kafkasyanın en zengin 
petrol kuyularına sahiptir. 

4 - Enku,ıar : Merkez . 
}eri [ Vladilcafkas ] dır . Nüfus· 
tarı ancak yüz bin olduğu halde 
kendi arzuları üı:erine ayrı bir 
Cümhuriyet olan Sovyetler Bir
liğine girmişlerdir . Hemen hepsi 
Müslümandır . 

5 - Osaetlanlar : Yerli
ler onlara 1 Oasettin J derler. Ek
seriya Enkoşlarla k.anştırılırlarsa 
da ayrı bir ırktırlar. 

Osscttinler Kafkasyanın tii
ğer ırklarına nazaran daha az 
güıeldirler. Menşe'lerinin lran ol· 
ması ve kanlarına Tatar kanı ka. 
rışmış bulunması çok muhtemel
dir~ Bir adları da [ 1ron J dur . 
Memlcletleri Hd L;ı ımdır . Birin· 

KAFKASYA 
Halkı• Zenginliği 

Trahom Müca- GençDoktorlarımız 
dele teşkilatı dün tetkikler yaptı 

.~--------------------------------------------------· Almanlar Kafkaayayı elde etmek ıfın büyült feda
karlıklar ve gayretler aarfeJiyorlar • Muuaffak olur
laraa , bunun müttefikler için üç vahim netice.i ola
caktır: 

1 - Rua orduları ikiye ayrılmıı ve Kafkasyada ka· 
lan Rus orduau , Ruıyanın büyük kıamından tecrit 
edilmiş olacaktır . 

2 - Ruılar Kafkasyanm zen,in petrollarından 

mahrum kalacaktır . 
3 - Rusyaya Irak, lran ve Ba•ra yo/ile gele" yar

dım yapılamıyacalıtır • 

cisi Kafkasyada , ikincisi de Ma
verai • Kafkastadır . 250 bin ki .. 
şidirler . 

Maverai - Kafkas 
Cümhuriyetleri 

1 - Ermenistan : Baş şehir
leri Erivandır . Büyük harpten 
sonra istiklallerini ilan etmiıler 

ve 1921 e kadar müstakil bir 
Devlet olarak kalmışlarsa da son· 
radan Sovyetler Birliğine iltihaka 

lmaoBs 
Mecmuasmdan 

mecbur olmuşlardır.Bugünkü harp· 
te Ruslarla yan yana v~ canla 
başla döğüşmelctedirler . Ceçt:n 
sene Rostof muharebelerinde bü
yüle yararlıklar göstermişlerdi. En 
son istatistiklere göre nüfusları 

üç milyonu geçmektedir . 
2 - GÜRCiSTAN : Üç 

milyon nüfusu olup baş şehri 

Tiflisdir. Eskilerin [ Jber ba j de· 
dikleri memleket budur. Ruslar 
Grosia ve lranlılar Gürcistan der
ler . Üçüncü asırda memlekete 
hıristiyanlık girmiştir. Sekizinci 
asırda da Arap Fütuhatiyle Müs
lümanlık girmiştir. Umumi ka
naata göre, Çerkeslerle beraber 
Gürciler dünyanın en güzel ırkı· 

dır. Şark sultanları kadın ve er
kek gözdelerini hep bu iki ırk-

tan seçerlerdi. Eskiden Mısırı 
idare etmiş olan Melikleriıı bir 
çoğunun menşei ya Çerkes veya 
Gürcidir. Gürcistanın Karadeniz. 
de sahilleri va:-dır. Ve Stalinin 
vatanıdır. 

3 - ACARIAN : Gürcis· 
tan Cümhuriyetine ba~lı muhtar 
bir eyalet olup nüfusu 750 &in· 
dir. Ve baş şehri de ufkaaya
nın en ehemmiyetli petrol mer· 
kezi olan Batumdur. 

4 - ABKASIAN : Bu da 
Gürcistan Cümhuriyetine ba~h 
muhtar bir eyalettir. 250 bin nü
fusu vardır. 

5 - AZERBAYCAN : Hazer 
denizi üzerinde, baş şehri di~er 

ehemmiyetli bir petrol merkeı.i 
olan Bakudur. Bu Cümhuriyet, 
birlcsşik iki eyaletten mürekkep 
olup 2 milyon nüfun vardır. 

6 - NAHŞIVAN : Merkezi 
Nahşivandır. Ve Azarbaycana ba~lı· 
dır. 

7 - KARABAO : Halkın 
büyük bir kısmı Tatardır. Ve 
arazi büyük ormanlarla örtülü
dür. Çok münbittir. Bilhassa cinı 
Tatar atı yetiştirilir. Karabağ eı· 
kiden frana aitti. 

** 
Bütün bu cümhuriyet ve eya· 

lctler federal b.ir devlet teşkil 

ederek Sovyetler Birliğine ba~
lanmışlardır. 

Kafkas da~larına gelince : 

Trahom Mücadele mınta'ka 

merkezinin Adanaya nakledildi
ğini bir müddet evvel yaımıftık . 
Dün aldı~ımız malümata göre , 
Mücadele mıntalca merkezi şeh· 
rimizde eski Kıtdaıtro binasında 

yerleşmiş ve işe baılamıştır. Tra
hom Mücadele i.eiıliği vazifesini 
Doktor Bay Nı.şid yapmaktadır. 

Yarın Ramazan 
Yarın Ramazanı.şerifin birinci 

günüdür. Ramazana ait vakıt cet
velini ayrıca bildireceğiz.. 

Zeytinyağı ihraç 
edilebilecek 

Zeytin yağı , pirineyağı , tif
tilı. , palamut hülasası , pamuk 
döküntüsü , küçük baş hayvan 
derileri, keten • kenevir , haşhaş, 
ayçiçeği susam , yer fıstığı , to
humları ve soya fasulyesinin ser· 
best dövizle ihracına müsaade 
edileceği alakadarlara bildirilmiş
tir. 

Karadenizden Hazer denizine ka· 

dar uzanan bu silislenin uzunlu· 
A-u 1200 kilometredir. 

Dünyanın en uzun dağların

dan birisidir. Mitolojiye göre, Pro. 
mete Kafkas dağlarının sivri te· 

pelerinden birisine zincirlfnmi~

tir . 

Hikaye şudur : Atef ilahı o · 

lan Promote topraktan yaptığı 

insana can vermek için gökterı 

ateş çalmıştı. Bunun üzerine AJ. 
lahlar Atıahı olan Jüpiter çok 

ku.mı~ ve onun Kafl"ıs tepele
rinden birisine çivilenmesini 
emretmişti. Bir kartal zincirlenen 

Promele'nin ciğerlerini yemeğe 

başlamıştı. Fakat, kahraman Her
gül onu bu mutlak ölümden kur· 

tarmış ve bundan sonra şöhreti 

bir kat daha artmıştı. 

Kafkas dağlarında dört bin 
metreden fazla yüksekliği olan 

tepeler vardır. Neteldm Elbruı 

tepesinin yüksekliği • 5640 metre· 

Doktorlarımız din Misise gittiler .. ...................... .. 
ı ı 

i MESAİ SAA llERi i 
ı ı 
ı Dairelerin kış meıai ıaat- ı i leri 15 Eyllılde başlayacalı:tır. i 
ı O giinden itibaren daireler ı 

ı öğleden ıunra da açık ula· ı 

ı caktır. ı 

ı ı .......................... 
Yirmi altı vilayetin 

yüzücüleri 
Şehrimizde yapılan Türkiye 

yüzme birinciliklerine iştirak için 

gelen diğer bölgelere ait 26 ekip 
şehrimizden ayrılmışlardır. 

dir. 
Kafkasya birbirinden tama· 

miyle farklı ve ayrı ayrı diller 

konuşan bir çok ırkların diyarı· 

dır . 

Kafkasyalılar istiklalleri için 
asırlarca mücadele etmişler ve 

ancak 1864 de Ruslar hakimiyet

lerini tesise muvaffak olmuşlar

dır . 

Bir taraftan Hıristiyanlık ve 

diğ'er taraftan milli telakkinin yan 

yana ya~adığı bu memleketin 

halkı çok kahraman ve muharip· 

dir. Kafkasyalılar yabancıları pek 

sevmezler. Ve onlara karşı daima 

ihtiyatla hareket ederler. 

Kafkas kadınları Müslüman· 

lar da dahil olduğu halde yüzle

rini, göılerini kapamazlar. Ve er

keğin fÖrdü~ü her işi görürler. 

Kafkas kadınlarının ördüğü halı· 

ların bütün dünyada büyük bir 

töhreti vardır. 

Tıp fakültelerimizin bu yıl 
mezunlarının Sıtma tekamül kurıu 
görmek üzere şehrimiz Sıtma En•· 
titüsünde bulundukları malümdur. 
Genç Doktorlarımız geçende lı· 
kenderuna giderek Sıtma tetkika• 
tında bulunmuşlar ve dün de Mi· 
sise giderek bataklıklarda ve köf 
lerde ayni mevzu üzerinde çalış· 

mı$1ardır. 

Parti nalllye 
kongreleri 

Cümhuriyet Halk Partisi Sey· 
han Ocak kongrelerinin başladı· 
ğını yaı.mıf ve gün gün yapılafl 
kongrelere ait malumat vermit 
tik. Ocak kongreleri bitmiş bu· 
lunuyor. Bu ayın 13 ünden itiba· 
ren nahiye kongrelerine başlana· 

caktır. 13 EylUI ırünü kongrele· 
rini yapacak Ocaklar şunlardır .: 

Mihmandar, Tuzla , Kadıköy • 
Burult ve Misis. 

Merkez nahiyesi de ayın 

yirmisinde kongresini yapacak · 
tır • 

B. Arif Nihad Asya 
Malatya lisesi Müdürlüğün~ 

tayin edilen şehrimiz Erkek lise•' 
Müdür Muavini Bay Arif Nihad 
Asya yarın Şehrimizden ayrılma~· 
taJır. Genç arkadaşımıza muvaf· 
fakıyetler dileriz. 

Atıcılık müsabakalarJ 
Anlcarada yapılacak Atıcılı~ 

birinciliklerine, bölgemi:ı Mı:alaty o 
Mensucat kulübünden liay Fehı11 
Yüceyar iştirak edecektir . 

Futbol kupa maçları 
Adanada futbol kupa maç

larına önümüzdeki pazar güo6 
başlanacaktır. Buna ait proğraıııı 
ayrıca neşredeceğiz. 

................................................................................................................ TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSV 

Cuma - 11.9.1942 Y
atağında hırsla doğ'rulmuştıı. 

O kadar sinirleniyordu ki •• 
Bu , beş , on • yirmi değil , 

senenin 365 gününde hep böyle 
idi • Ve hep tatlı uyku saatında .. 
Üst kattaki genç komşusu her ak
şam gece yansı gelir ve yukarı 
çıkarken: tereddüdsüz gürültü ya· 
pardı. Bununla kalsa iyi . Asıl 

bundan ötesi felaketti. Bayanın , 
Cemili sinirlendiren ve hemen her 
gece uykusuz bırakan, kuruyasıca 

bir huyu vardı. Bu da yukarı kat· 
taki bu komşunun iskarpin çıkar· 
ması ... 

Yukarıdaki genç kadının ya· 
tağına girerken iskarpin çıkarma· 
sı , balyoz tempolu bir merasim
le olurdu . Sanşın komtu iskar
pinlerini , odanın tahta döşemele
rine gülle savurur gibi atıyordu. 
Ne saygısızlıktı bu .. 

1 
Zavallı Cemilin her gece uy· 

kusu böyle tak t~kla _bozul~rdu. 
Bu hal , genç aClama oyle bır a. 
zap 'Veriyordu ki . . İskarpinlerin 
her teki atılırken beynine sanki 
bir çivi çakılıyordu. E.linde bir 
şey yoktu. Yalnız tahminen ilk is
karpin atılırken sağ bacağın ku
ruc;un , ikincisi atılırken , sol ba
cağın kurusun demekten başka 

elinden bir şey gelmiyordu .. 

Maamafih-yarın bu meseleyi 

artık halledecekti. Çekilecek şey 
değildi bu .. Kimbilir yukarıdaki 

bu kadın ne acuze bir şeydi. Bir 
gün kapıcı , bir genç kız demiş· 

BİR KÜÇÜK HİKAYE 

Pabuçlar 
Yazan 

NiHAD TANGÜNER 

ti ama. Cemil hırsından , güzel 
: olup olmadığını sormağı bile dü· 
şünmemişti. 

Piyano hocaın imiş . Gecele· 

ri iki zengin evine ders veriyor· 
muş. 

işte Cemilin, müz'iç komşusu 
hakkında edindiği tercümei hal 
bu ka<lardı. 

• * • 
Genç adam bu akşam fasıla

sız bir uyku çekerek sabahı et· 
mek niyetiyle yatmıştı. Mışıl mışıl 
uyuyordu. Hem bo gece , her 
akşamki gibi rüyasında balyoz 
şekline girmiş bir çift iskarpin 
görmiyecekti. 

Çünkü bu sabah apartman 
sahibi ile bir protosto göndermiş· 
ti. 

Apartman sahibi madam, Ce
mile: 

- Aman. Demişti. Kendisine 
bunu söyleyince o kadar müteessir 

oldu ki kızcağız kıpkırmızı kesil
di. Cemil Bey artık eminim ki 
bu itiyadını bırakacaktır. 

• * * 
Gece yansı olmuştu. Leman 

ayaklarının ucuna basa basa mer· 
divenleri çıktı sessizce odasını a
çarak girdi. ElektriA"i açarken bile 
ufak bir çıtırtı olmasından kork
muştu. 

Soyundu . Aynanın karşısına 
geçerek makyajını bozdu. Masa
nın üzerindeki bir mecmuayı ala· 
rak karyolasına uzandı • Bir eli 
sahifeleri karıştırıyor diğeri de is
karpininin atkısını çözüyordu. 

Genç kızın eli bu gece de es· 

ki itiyadını tekrarlamıştı. 

Fırlattığı iskarpin yerde güm· 
leyince . Lemanın aklı başına gel
di • Bir anda beyninden vurulmu
şa döndü. 

Öyle ya, aşağıdaki genç , er

kek komşusu belki buna fena bir 

mana verebilirdi . Ve zaten bu 
hareketi kendisine •htar edilmemiş 
midi !. 

Sol ayağındaki henüz çıkma
mış olan iskarpine adeta nefretle 
bakıyordu. 

Genç kız zarif ellerini titre· 
yerek aya~ına götürdü. Ve iskar· 
pini .çıkararak yavaşça yere koy
du. 

Yatağına girmişti. Fakat uyu

mak imkansızdı. 

Lemanın aabayleyin ilk işi 
Cemilin kapusunu çalmak olddu. 
Genç adamdan özür diledi ve ta· 
nıştılar. 

• * • 
Evlenmişlerdi. Cemilin daire

si misafir salonu olmuştu. 

ilk gecelerinin ilk mevzuu is

karpinler oldu , Leman anlatıyor
du: 

- Vallahi Cemil bilsen o ge· 
ce ne kadar , ne kadar üzüldüm. 
Bir dakika bile göıüme uyku 
girmemiıti. 

Bir Görseydin o geceki hali
mi Cemil .. İkinci iskarpini çıka• 
rırken titriyordum elimden düşe· 

cek diye ... 

Cemil içini çekerek cevap 
verdi: 

- Keşke onu da fırlatsaydın 

ikinci iskarpin ha atıldı. Ha atıla· 

cak diye sabaha kadar gözümü 
yummamı~tım. 

7 .30 Program ve memleket sa'1 

ayarı. 

7 .32 Vücudumuzu çalıştıralım· 

7.40 Ajanı Haberleri. 

7.55-

8.30 Müzik : Senfonik parçalı( 
12.30 Program ve Memleket saıı1 

Ayarı 

12.33 Müzik : Karışık pro~raııı 

12.45 Ajana Haberleri. 
13.00-
13 30 Müzik : Peşrev şarkı .;e 

18.00 

18.03 
18.40 
19.00 
19.15 

semailer. , 
Program ve Memleket s•~ 

Ayarı. 

Müzik : Fasıl heyeti. 

Müzik : Dana müziği (Pi 
Konuşma (İktisat saati.) 
Müzik : Ud ve kanuni' 
saz eserleri, 

19.30 Memleket Saat Ayarı ~ 
Ajanı Haberleri. 

19.45 Müzik: Klasik Türk mü 

programı. (Şef; Mesud ce 
mil). 

20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzik : Violonıel solo'l11 

21.00 Konuşma (Evin ıaati.) 

21.15 Temsil. 

U,00 Müzik : Radyo salon or"e' 
trası, (Violoniat Necip Aş"' 

22.30 Memleket Saat Ayarı, .Aİ11 

haberleri ve Borsalar 
22.45/ ,,. 
22.50 Yannki Program ve l' 

panı§. 
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@NÜN MEVZUU: 

Hindistanın 
harp gayreti ..... .. .... 

t BiR lVI LDA ff 

• • t Hindde ı .s milyon tonf 
ı çelilı. 600.000 11ülle. 15 f 
t milyon fiıelı ve açak f 
t yapan fabPikalar var. ı ,..... .. .... 

JOURNAL DE GENEYE 

H 
indistanda fabrikalar Kalküta 
civarında Bengale eyaletinde 

inkişaf etmiştir. Bugün Hin· 
distan sınayiinin yüzde yetmiş be· 
~i bu bölgede toplanmış :bulunu· 
Yor. Japonlar, Birmanyayı ve Ben· 
2ale körfezinin şarkındaki adalan 
i§gal ettikten sonra bu sınai kay
nakların yanıbafında ve mareşal 

Şang Kay Şek'in ordularına silah 
Ve levazım almalarını tt-min eden 
Sedyo'dan Çunkinge giden As· 
sam yolunu tehdidedecek bir du
rumda bulunmaları, lngi!iıleri en· 
diıeye düşürmekten hali olmasa 
gerektir. 

Japon tehdidi yalnız karadan 
detil, denizdende gelmektedir. 
Çünkü Bengale eyaletinde toplan· 
ltlıf olan Hindistan fabrikalarının 
tnalumatı, aynı namdaki korfez 
Yolile ihraçedilmektedir. Japonlar 
Andaman ve daha cenuptaki Nik· 
obar adalarını işgal ettikten sonra 
Kalküta ~eniz yolunu ciddi su· 
rette tt-hditetmektedir. Binaen· 
aleyh Kalkütadan Bombaya git
mekte olan .şimendiferlerin işi 

ağırlaşmıştır. 

Bengalenio demircilik sanayii 
d&ha dördüncü asırdanberi şöhret 

kaz.anmıştır. Şamda imal edilen 
meşhur kılıçlar için laz.ım olan çe· 
lik buradan getiriliyordu. Bengale 
eyaletindeki en mühim fabrikalar. 
kalkütanın 220 kilometre şimalin· 
de jamshedpur'da bulunuyor. 1913 
senesinde Pata namında bir Hintli 
tarafından tesiı edilen bu f abri
kalar senede 1.200.000 ton · çelik, 
tırh _levhaları, top, gülle ve diğer 
harp malzemesi için çelilı: imal 
ediyorlar. 

İkinci dünya harbi başladık· 
tan sonbahara kadar bu fabrika· 
lar logiliı orduları için 600,000 
gülle, 15 milyon fişek yapmışlar· 
dır. Fabrikaların beş büyük erit· 
ıne fabrikası, 7 fırını, 15 lhadde
haneıi ve 50.000 işçi ve memuru 
vardır. Bümn bu fabrikalar çok 
tengin kömür madenleri yakınında 
bulunuyorlar. Bundan başka Ben
gale eyaleti:dünya jüt ihtiyacının 
Yüzde dokıan üçünü temin ede· 
bitecek bir durumdadır. 

Daha cenupta ve Kalkütadan 
170 kilometre uzakta Hirapur ve 
Kuttide ııenede 220,000 ton çelik 
çıkaran mühim fa~rikalar mevcut· 
lur. Kalkütanın garbında kain Oris· 
ıa ve Bihar mıntıkalarında yüzde 
60 · nisbetinde maden cevherini 
ihtiva eden zengin madenler var
dır. Bu mınbkanın kömür ihti
Yatları 4,5 milyar ton tahmin edil· 
lllektedir. 

Bengale eyaleti, şap, bakır, 

boraks, güherçile çıkardıtı gibi 
300 bin amele de jüt imalathane
lerinde çalışarak senede bir mil
Yar metre kanaviçe yapıyorlar. 

Assam, Ori1Sa ve Bihar eya
letleri ııenede bir milyon ton pa · 
ll\llk istihııal ediyorlar. Hindistanın 
Bengale eyaletindekilerden ha~ka 
nıemleketin diğer taraflarında ve 
bilhassa şark sahilinde de mühim 
fabrikaları vardır. Vizagapatan'da 
deniz inşaat tezgahları, daha ce · 
nupta Madras'ta deniz tezgahları 
ve ağır sanayi fabrikaları bulunu
Yor. Memleketin iç taraflarında, 

Cenupta tayyare ve harb melze
ıneai yapan fabrikalar mevcuttur, 

Haydarilbat'ta mühimmat, 
Abmedabat'ta Jubbulpore, Nag· 
Put ve Cawnpore'da dokuma 
Ve Agra 'da kösele fabrikaları İ.f • 
!emektedir. 

TORKSC'.rLO 

Amerika' da zafer 
vergisi ihdas edildi 
Va~ington : 10 ( a. a. ) -

Ayan Meclisi maliye encümeni 
harp masraflarını karşılamak malı:· 
sadile mecburi tasarruf usulü ih· 
dası hakkındaki teklifi kabul et· 
miştir. Encümen zafer vergisi a· 
dı ile yeni bir vergi kabul etmiş
tir. Bu verginin nisbeti yüzde 
beştir . 

Rusların Stalingra' da 
müdafaası kuvvetlendi 

(Ba~ı l inci say/ada) 

Düşman durmadan taarruz e<liyor, 

fakat muvaffakiyet gösterememek· 
tedir. 

Ankara: 10 [Radyo Oazatasl]
Stalingrad meydan muharebesi 

hızını kaybetmeden devam ediyor. 
Gelen bazı haberlere göre , Al· 
mantar Stalingradı çevirmek im· 

kanını bulamamaktadır. Stalingrad 
istihkamları sistemi çok mükem· 

meldir. Buradaki kuvvetler müte
madiyen takviye almak imkanını 

buluyor. 

Sovyetler Stalingradın Şimal 
bab cephesindeki bütün Alman 
taarruzlarını tard etmi~tir. 

Rijev'de büyük bir Sovyet 

taarruzu başlamıştır. 

Berlin : 10 (A·A.) - Nov· 

rosiskin cenup doğusunda blok· 
havuzlarla dolu yeni tepeler işgal 
edilmiştir. Agır topçumuz. Kara• 
deniz. sahilinde beş taşıt batır· 
mıştır. 

Terek ırmağı üzerinde hü· 
cum eden Ruslar geri atılmış ve 
top~ mevzilerine girilmiştir. 

Stalingrad kalesi çevresinde İnad · 
lü müdafaa edilen kuvvetli is· 

tihkamlar bava kuvvetlerinin 
yardımı ile ele geçirilmiştir . Yol· 

ga doğusundaki hava meydaıala 

larıoa gece hücumlara yapaJmış
br. 

Moskova : 10 (a.a.) - Sta · 
lingrad batısında düşman tankla -

rına ve motorlu piyadesine kar · 
şı savaf devam etmektedir. 

Bir kesimde üstüste yapılan 
Alman hücumları püskürtüldüğü 
gibi başka kesimlerde de Rumen 

piyrdesi geri atılmıştır. Düşman 

bu kesimde 35~ ölü vermiştir. 
Stalingradın cenup batısında düş· 
man hücumları püskürtülmüştür. 

Novrosisk bölgesinde şiddetli 
çarpışmalar devam ediyor. 

Roma : 10 (a.a.) : - Alman 
mahfilleri, Stalingrad "meydan mu· 
harebesinde Alman kuvvetlerinin 
katlanmak zorunda bulundukları 
ititilmemit derecede büyük güç 
lükler üzerinde ısrar etmektedir. 

Volga nehri üzerinde 40 kilo 
met.re yer kaplayan şehrin fiiliyat 
ta çenber içine ahnmasmın kabil 
olmadığı bilhassa belirtiliyor. 

Burada köprülerin sayısı o 
kadar çoktur ki muhasara altın 
daki şehre durmadan insan ve 
malzeme takviyesi gelmektedir. 

Pencap eyaletinde Lahore'da 

ağır sanayi fabrikaları kurulmuş
tur. Garp sahilinde, Karachi'de 

deniz tezgahları ve tank motörlü 
harb vasıtaları imal eden fahri· 
kalar işlemektedir. Dokuma sana· 

yiinin ı;ok inkişaf etmiş olduğu 

Bombay ıehrinde <le tanlı: ve mo· 
törlü harb taşıtları yapan r abrika· 
lar "urulmuştur. Cochin fabrika· 
lan da motörlü vasıtalar yapı

yorlar. Cochin'in doğu şimalinde 

Mysore fabrikaları mevcud olup, 
bunlar mühim miktarda ç~lik çı· 

karmakta ve talim tayyarelerile 
Amerikan Kurtiss Hawk tipinde 

avcı tayyareleri yapmaktadır. 

Almanyanın yeni 
deniz inşaatı 

Bertin : 10 ( Radyo )- Şim
di Almanyanın , geçen senelere 

nisbetle daha çok deniz.altısı var

dır. Ve Alman denizaltı müret

tebatının 1'uvvci maneviyesi çok 

sağlamdır . 

Mısır parası 

ve bir teklif 
Roma : 10 ( Radyo )- Islan · 

bul'dan bildiriliyor : Kahire'den 

haber verildiğine göre, bir mebus 

grubu hükumete müracaatta bulu

narak Mısır parasının İngiliz lira

sından ayrılmasını istemişlerdir. 

İrana dair 
bazı haberler 

Tahran : 10 ( Royter )- Baş
vekaletten bütün Nezaretlerle, Vi
layetler ve Belediyelere yapılan 
umumi bir tebliğde : 

Ramazan ayı zarfında gerek 
memur gerekse memur olmayan 
bütün halkın sokaklarda veya va
zifeleri başında alenen hiç bir .şey 
yememelerinin ve içmemelerinin 
temin edilmesi ehemmiyetle bildi· 
riJmişlir. 

Londra : 10 ( Radyo )- Al
man propağandası, lran'da mev· 
cut 5000 vagondan anca1' 300 Ü· 

nün lran'ın kendi 
0

ihtiyacına ayrı
larak geri kalanlarının müttefikle-

rin nakliyatına tahsis edildiğini 

haber vermektedir. Halbuki lran 

radyosu; mevcut vagonlardan yalı· 
nız 1250 sinin müttefiklerin emrine 
verildiğini söylemiştir. Her şeyde 

olduğu gibi bu mes'elede de Al· 
man propağandasının mübalagası 

meydandadır. 

• 

1 
Satlık Makineler 

Mürşid Görgün fabrikası 
yanındaki mağazada bulunan 
aletlerin beyanı 

1 adet 70 lik Kişnor mar-
kalı Hızar 

1 .,Yerli mamulatından hızar 
ı ,, delik tezgahı 
1 ,, Sini bıçkısı 
1 ,, Fireze 
1 ,, Bıçkı kaynak ocağı 
1 ,, 6,5 metre boyunda 

trasmasayan 
1 " 5 beygir kuvvetin· 

de elektrikle müteharrik mo
toru ile birlikte satılıktır. Ta
liplerin Sebze hali karşısında 

52 No: manav Şaban Kamış
çıya müracaatları ilan olunur. 

2-5 14596 

....................... -... 
! Satılık Arazi i 
• i 
i Adana Vilayet merkezine i 
i onbeş kilometre uzakta Bü- i 
i yük Dikilide , arasından su· i 
! lama kanalı , demiryolu , ve ! 
! inşasına başlanan asfalt şose ! 
! geçiyor. içinde şimendüfer is· ! 
t tasyonuda vardır . H e r t 
! türlü ziraate , Portakal , Li- ! 
! mon , sebze bahçeleri yetiş· ! 
! tirrneğe çok müsait birbirine ! 
! muttasıl derecede yakın altı ! 
! parçada sekiz yüz dönüm a- ! 
t razi satılıktır. t 
! icar getiren akarla da mü- ! 
t badele edilebilir. t 
! D. N. Arıkoğlu kardeşle· ! 
! re müracaat. ! 
! Telefon : 347 , 355 ! '· ...................... ·' 

Duydu ki arımız 

Hap şekinde 
asker gıdası 

A 
rtık Japonlar askerin sırtında 
battaniye ve teçhizatından 

başka bir de ekmek ve yiyecek 
torbası taşımasını fazla görmüşler, 
yükünü bertaraf etmek için bir 
keşifte bulunmuşlardır, 17 sene· 
denberi bu yolda çalışan Japon 
albayı Kavaıima, pirinç, buğday, 
sülük, midye ve diğer maddeleri 
evvela toz sonra rfa hap haline 
getirmeğe muvaffak olmu~. Kim
yevi surette hazırlanan bu hap
lar hem mugaddi hem de haim 
itibariyle küçük olduklarından as
ker tarafından kolayca taşınabil· 

mektedirler, 
Çünkü haplar, etin, şekerin 

ve diğer yiyecek maddelerinin 
yerini tutmakta ve her ihtiyacı 

karşılamaktadır. Kurutulmuş mey· 
valar da askerin gıdasını teşkil 

ederler. Uzun müddet durmala· 
rına ratmen hap haline getirilen 
bu gıda maddeleri beı!eyici kud· 
retini ve vitaminlerini kaybet
mezler. 

YILAN ADASI 

K 
ore civarında •· Yılan adası ,, 
denme'4i lazımgelen bir adacık 

bulunmaktadır. Bu :adacıkta yal· 
nız yerlerde sürünen haşarat ve 
hayvanlar yaşamaktadır. Bu ada· 
da yılanlar o kadar çoktur ki, 
insan bu adaya çıkınca yılana 

basm;ıdan bir adım ileri gide-: 
mez. Adada yılanlardan başka 

hayvan yaşıyamaz; hemen yılan
lar tarafından öldürülür ve yu
tulur. 

Yılanlar, bu adada tesadü
fen adaya konan ku§larla veya 
pek aç kaldıkları z.aman birbir
lerini yemekle geçinirler. Ada, 
Japon yaya aittir. Fakat Japonlar, 
şimdiye kada bu adayı yılanlar· 
dan temizlemeği düşünmemişler

dir. Sebebi de, yılan zehirinin 
ilaç ve serum yapılmasında kul· 
!anılmasıdır. Bu adadan tedavi 
maksadiyle yılan yağı ve yılan 

derisi elde ediliyor. 

8000 YILLIK 
ÖKÜZ iSKELETi 

P 
falster adasında, büyük bir ö
küz iskeleti bulunmuotur. Mü· 

tehusıslar, bunun 8000 yıl evve
le ait olduğunu tesbit etmişler. 

Boynuzlarının ba§ına yakın olan kısmı 
yani kök kısımları, tekamül et
miş 1'uvvetli bir erkeğin kolunun 
omur. tarafı kadar kalındır. Boy· 
nuzlarmın uçları arası bir met
redir. Başın alın tarafından bu
run deliklerine kadar uzunluğu 

ise 70 santimetredir. Hayvanın 

dişlerinin hepsi de yerindedir. 
DÜNYANIN EN KOÇUK 
AYAKKABISI 

I• ngilterede Layçester şehrinde 
bir lngiliz kunduracısı, gayet 

küçük bir çift ayakkabı yapmış 
bunun dünyada en küçük ayak-
kabı olduğuna kanaat getirmiş. 
Bu küçü1' ayakkabı, üç buçuk 
santimetre uz.unluğunda olup, üç 
saatte bitirmiştir. 

Norveçli kunduracı Lövoldda 
üç santimetre uzunluğunda küçük 
~ir çift ayakkabıyı rakibinden 
altı dakika daha evvel yapmış· 
tır. 

Norveçli kunduracı; kırdığı 
rekorunu sağlamlaştırmak için iki 
santimetre uzunluğunda bir çift 
ski ayakkabısı da yapmıştır. 

SATIUK TARLA 
Hoca Ali köyünde iki koçan· 

da 254 dönüm tarla ırcele sah· 
lıktır. Mezat salonu müdüriyetine 
müracaal edilmesi. 2- 3 

Alakası kesildi 
Döküm ve demiriş evi olan 

atelyemde ortak olarak çalışmak

ta bulunan dökmeci lbrahimin a
telyemle hiç bir alakası kalmadı-

ğım ilan ederim. 2- 3 14595 

Namık Yarman 

3 Sayfa 
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i
l ADEMİ İKTİDAR VE BELGEnEKLiGiHE İ 

KARŞI • • • • : FORTOBIN : 
: S. ve /. Muavenet Vekaletinin Ruhsahnc haizdir 1 
• Reçete ile allnır her eczanede bulunur e 
e Cenup mınbkası ajanı Bahri Diril • 
: Y ağcami civan No. 14 - Eski Selanik Bankası 1 
• Posta Kutusu 105 14520 • 
0 ......................... 0 

i 1 an 
B[l[DİY~ RİYASETİNO[N 

Belediyemize kayıtlı ve seyrüseferine müsaade edilmiş olan 
bilumum motörlü nakil vasıtalarının muayenesine 12/9;942 günü 
başlanacak ve 22/9/942 günü hitam bufacakhr. Bu müddet içe
risinde elinde bulunan motörlü nakil vasıtalarını muayeneye 
getirmeyenlerden maktuan ( 1 O) lira hafif para cezası alınacağı 

ilan olunur. 

'f;- :t: :: # ::::::::::::: :: :: :ı ıt u # u u :x n x: :: # :: : :: # # :: # 

DIŞ TABİBİ 

ORHAN OKTAY: 
Belediye ve Yeni Eczahane karşısında ki ~ıkmaz sokakta 43 
Numarada her gün ve Zaruret halinde geceleri dahi hastala 

ı rını kabule başlamıştır. 

o •• Ot ir· 4 

ı•o+++o-+++o+++oooo+++o++o+ı 

ı Satıhk Un Değirmeni Taşı • 
ı Çakmak ve tabii zımpara taşları geldi, Ayrıca miıserO i 
ı tam takım dink , bulgur ve Tuz taşları gelmiştir. Sayın + 

ı He~.şehrilerime müjdeyi. b~~ b~~ç bilirim. + 
Muracaat yeri: Jnonu caddesi No: 279 : 

+ Mermerci ibrahim Cavlaz + 
-0- 2-15 14597 • • •• ++++++o+o+-a.+o•oo-ea-o-oo+-o--a-+-o-oo 
eoaoooooaoooooooooooooooooe 
g Yeni Buğday Pazarındaki g 
g Asri Dink Açıldı g 
o o 
O Hem döver, hem kırar. hem eler, kurutur o 
o 6-15 13571 o a o 
eoooooaooaoooaooooooooooaoe 

.......................... '°' 
1 ZENGİN OLMAK İSTERSENİZ : 
• ç k k. . • 1 u urova ışesıne 1 
• K ' K ' • 1 oşunuz .u oşunuz ... • 
• Olşemlzden bir bilet alırsanız mut- 1 
• laka zengin oıursanaz... · • • • • Adres: Asfalt cc:dtle Dörtyol ağzında (Çukar· • 1 oua Gifeai) Necip Özyazgan 1 .......................... ~ 

• 

11 an 
ADANA BElEDİYE RiYASETİNDEN 

(1500 metre mikap çakıl alınacak) 
1- Şehir dahili ham yollara vaz olunmak üzere 

re mikap çakılın mübayaası açık olarak eksiltmeye 
1500 met· 
konmuş· 

tur. 
2- işin keşif bedeli 4500 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 337.50 liradır • 
4- ihalesi 22-9-942 tarihine rastlayan Salı günü saat 

10 da Belediye Encümeninde yapılacaktır. 
5- Keşif ve şartnamesini g:örm'k ve b:.ı iş bıkkındı fazla 

malumat almak istiyenlerin Adana belediyesi Fen işleri Müdür
lüğüne ve münakasaya gireceklerin de ihale günü muayyen 
saatte belediye Encümenine müracaatlan ilan olunur. 

5- 10-16-21 14585 



Sayfa 4 TORKSôZO 

........................................ • • • • • •• •• •• • • • 
! TURKSOZU 1 • • : 1 
: Gazete ve Matbaası 1 • • : 1 • • : Türksözü DKUYUCUlARINA OONYAHIN HER TARA- : 

! FINDA VUKU BUlAN HADİSUERİ GONO GO- 1 
: Gazetesi NÜNE VERİR. TORKSOZONO TAKİP EDi~z. ı · 
• • 1 Kitap, mecmua, çek, bilet, alış, 1 
•• • plAn, barlta, bilumum matbaa Türksözü I· 

işlerini Ttlrklyede mevcut mat-
: 11aaıara reka11eı eder derecede Matbaası ı 1 tab ve slratıe elden çıkarır. 1 
• • • • ! Türksözü Cilt Kısmı ! • •• 
İ SAGlAM, TEMİZ, ZARİf CİLT ISURİHİZİ ANCAK TORKSOZO İ 
: MÜCELLİTHAHESİNDE YAPTIRABiLiRSİNİZ : 
• •t • • •••• ., .................................. . 

- -
BOR SA 
PAMUK - HUBUBAT 

ıo - 9 - 1941 

KiLO FlATJ 
CiNSi En az En çok 

K. s. K. s. 
--

Koza ı 00,00 00,00 
Klevland Ç. 00,00 
Klevland 1 00,00 00,00 
Klevland il 00,00 00,00 
M. Parlağı 00.00 00,00 
P. Temizi 

-
00,00 00,00 

Kapım ah 
Y. Çiğidi 00,00 
K. Çiğidi 0,00 
Susam 0,00 
-Buğday yerli 00,0 0,00 

[ Arpa 0,00 0,00 
Yulaf 0,00 ı 0,00 

1- ·- -

ı l- Serbes Döviz Kurları 
DOLAR 

Alış 129.20 
Sahş 132.20 

STERLiN 
hhaliit bedelleri (mal ~e- 776 
deli ) primli satış 

Türkiyedenlgönderilen nav- 749 

1 

lun bedeller! 
ns ) ihraç edilen mal bedelleri 

olorak gelen Dövi2lerln alış 

1 1 kuru 
Yardım ve seyyahloro ve· 728 
saire için gelen dövlzlerln 
alış kuru 

Primsiz salı$ ( Tahsil mas· 524 
ratlorı vesaire ) 

520 \ Primsiz alıı Kuru 
--~ ·- -~ 

Umumi Neşriyat Müdürü: 

MACITGÜÇLÜ 

Basıldığı Yer: Türkıözü Mbt. 

~~~~~~~~~~~.--~~----~~--~--

ı--

1 

-
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
! 1 

SEYHAN ORMAN ~EVIRGE M000Rl0t0NOEN : 
(Orman emvali satış ilanı) 

Kurulu• tarihi : 1888 

Sermaye•i : l00.000.000 Türk Lira•• 
Şube ve ajanı adedi: 265 

Zirai ve ticari 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 

aşa&-ıdaki plana gön: ikramiye dağıtılacaktır. 

4 
4 

" 40 
100 
120 
160 

Ad el 

• .. 
" 
" 
n 

" 

1000 
500 
250 
100 

50 
40 
20 

Liralık 4000 Lira 

• 2000 
" 

" 
1000 

" 
" 

4000 " 
" 

5000 " 
" 

4800 " .. 3200 .. 
1 

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

Kuralar senede 4 defa 1 11 - Eylul, 11 Birincikanun, 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. :--------------

• 
T. I ş Bankası 
&içik tasarruf hesapları 

1942 ikramiye plinı 
KEŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağu.toı, 

2 /hincitefrin tarihlerinde yapılır 

1942 ikramiyeleri 

1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 

3 1000 ..-. 3,000 .. •• .. , 
1,500 2 ,. 750 " - " 

3 
" 

500 .. - 1,500 ,. 
10 " 

250 ,. 2~500 " 
40 .. 100 ti 4,000 .. 
50 .. 50 " -- 2,500 ., 

200 25 - 5,000 " " •• 
200 .. ıc " 

2,000 .. 
TUrklya iş Bankasına para yatırmakla yalmz 

para blrlktlrmlf ve faiz alm•• olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de denemiş olursunuz 

Cinsi mikdarı muhammen bedeli % 7 ,5 teminatı müddeti 
kental lira Kuruş lira kuruş 

Meşe kömürü 1064 372 ~O 27 93 12 ay 

1- Seyhan Vilayetinin Bahçe kazası dahilinde hudutları 
şartnamede yazılı Çulcen ormanından 1064 kental meşe kömürü 
12 ay zarfında ormandan çıkarılmak şartile 28/8/942 gününden 
itibaren 20 gün müddetle açık arttırmaya konulmnştur. 

2- Artırma 1719/942 perşembe günü saat 11 de Adana 
orman çevirge müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3-Beher kental kömürün muhammen bedeli 35 kuruştur. 
4- Muvakkat teminatı 27 lira 93 kuruştur. 
5- Şartname ve mukavele projeleri orman umum müdür

lüğüııde, Adana orman çevirge müdürlüğünde ve Bahçe orman 
bölge şefliğinde görülebilir. 

6- Muvakkat teminat makbuzları 1719/94'2 günü saat 11 
den evvel komisyoa riyasetine verilmesi lazımdır. 

7- isteklilerin ticaret odası vesikasıle birlikte belli edilen 
gün ve saatte müracaatları ilan olunur. (Bu vesika köylülerden 
istenmez) 30-4-8-J 2 14563 

i 1 an 
Memur alınacak 

SEYHAN P. T. T. MODORlü~ONDEN · 
1- ldaremiı.de münhal maaşlı ve ücretli memuriyetlere oı;ta 

mektep mezunları müsabaka ile alınacaktır 
2- Müsabakada muvaffak olanların idarenin teklif edeceği yerde 

memuriyet kabul etmeleri ~arttır. 
3- Müsabakada muvaffak olanlara 3656 sayılı kanun hükmüne 

göre 15 lira asli maaş veya 60 lira üeret verilecektir: 
4- isteklilerin 788 sayılı memurin kanununun 4 ncü maddesin· 

deki şartları haiz ve Devlet memuriyetine ilk defa gireceklerin 30 ya
şım geçmemiş olmaları lazımdır. 

5- Müsabakaya girmek istiyenler 29 Eylat 942 sah günü akta· 
mına kadar dilekçe ve evrakı müsbitelerile birlikte Müdürlüğümüıe 
müracaat etmelidir. 

6- Müsabaka 30 Eylıll 942 Çarşamba günü saııt 10 da yapı· 
lacaktır. 2-9-16 14575 

PAMUK ÜRETME ÇlfTlİGİ MüOORLOtONOEN : 
Müessesemize bağlı Hacı Ali, Abdioğlu çiftliklerinden şe· 

birdeki çırçır fabrikasına pazarlık suretiyle kütlü naklettirile
ceğinden talip olan kamyon ve araba sahiplerinin müdiriyeti· 
mize hemen müracaatları ilan olunur. 3-3 14591 

1 l Eylül l 492 

ı•========· ........ ========-~ 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

Defne Oteli 
Harbiye' de [Antakya' da] 

Çağlayanların ortasında, geniş salonları, her türlü 
konforü haiz rahat odaları, ve cazbandı ile cenubun en 
lüks ve güzel otelidir. 

Temmuz 10 dan itibaren açılmışbr. 

Tam Panaiyon ( Kahvealtı, Yemek, Banyo) habul 
edilir. 

nyatıar çok matedlldlr. 
.............. 

Turizm Oteli 
ı 

Soğuk Oluk'ta i 
Bu yaz yep yeni tesisatla müşterilerini İ 

kabule hazırlanmıştır. 
Hatayın ve bütün Çukurovanm on güzel sayfiyesi ve isti 

rahat yeri olan Souk Q)ukta sakin ve rahat bir tatil devreıi 
geçirmek iıterseniz ~ mutlaka TURİZM OTELİ'ne ininiz. 

Turizm Oteli 
ANTAKYA1DA 

Antakyanın Biricik Otelidir 
Yeniden tanzim edilen bahceai ve lokanta•ile An· • 

takyada ıeçme inıanların toplantı yeridir. 

MÜRACAATLARA TELGRAFLA ve MEKTUFLA 
DERHAL CEVAP VERiLiR. 

.......... -================::::! 

i l A N 
Seyban Delterdarbtından : 

1 - Adana Hükumet konağı tamiratı ( 12000 ) lira üzerinden 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 23 - 9 - 942 tarihine müsndif Çarşanba günü 
saat "10. da Seyhan Defüırdarlık odasında teşekkül edecek komis· 
yon tarafından yapılacakhr. 

3 - isteyenler bu işe ait keşif evrakiyle şartnameleri görmek 
için MiJli emlak dairesine müracaat edebilirler. 

4 - Teklif mektupları yukarıda yazılı ihale saatından bir saat 
evvel komisyon reisliğine verilmiş olacaktır. 

5 - İsteklilerin ( 900 ) lira ( 00 ) kuruşluk muvakkat teminat 
vermeleri ve bu işi yapabilecek ehliyeti olduğuna dair ehliyet vesika· 
sı almak için iki fotoğraflariyle bir adet elli , bir adet on beş kuruş· 
luk maktu pul ve bir adet uçak pulunu ve bonservislerini dilekçeleri· 
ne bağlamak suretiyle ihaleden üç gün evvel vilayete müracaat etme· 
leri lazımdır. 

6 - Posta ile gönderilecek mektupların dış zarlı mühür mumiy
le iyice kapanacaktır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

8-12-16-20 14592 

i l A N 
SeyhaN defterdarhğından ; 

Kilo 
Miktarı 

130 
1800 
240 

60 

Cinsi 

Bulgur 
Mercimek 
Sabun 

. (Kırmızı biber 
toz halinde) 

Beher kilosu için 
takdir olunan kıymet 
kuruş 

26 
30-32 
70-75 
32-35 

Yukanda cins ve miktarlarile Belediyeci:" takdir olunan kıY· 
metleri yazılı dört kalememtia yirmi.gün müddetle açık uthrnı8' 
ya konulmuştur. Kat'i ihale 18-9-942 tarihine müsadif cuma 
günü saat 10 da Defterdarlıkta müteşekkil komisyonda yapıla· 

cağından izahat almak ve görmek istiyenlerin her gün Milli Errı· 
ak servisine müracaatları ve taliplerinde mezkur gün ve saatte 
% 7,5 teminat makbuzlarile birlikte komisyonda bulunmaları 
ilan olunur. 30-4-9-14 14564 _________ ____.., 

• ~ ...... ._. .............. 911 .......... ~ ... , ..... ......... ._ ..... .-. • .., .................... .-ı- ·· • • 
• • ! DOKTOR ; • • . ' 
1 Numan B. Güreli ! 

' • • i Avdet etmiş ve hastalarını kabule ! 
. ' ! başlamıştır i 
! t • • i Abidinpaşa caddesi Evkaf apartmanında No. 4 ! 
i U-U ı 
1'9if ........ '9••·~·--· ·91•~·~•9'••·~·~·.., ....... ~ ......... .., ••••••. 


