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;, kaç gün enel M~k~v~~:.: .. ~.1:..~AT~•kle~tb~~~ . 1 TEDAViDE ! 
daki bir yazımı bahis mevzuu ederek hakkımda pek hoş olma· ı ı 

yan bazı neşriyatta bulunduğunu duydum. Moskova radyosunun ıı Almanyadan gelen ll 
ı6ylcdiklerini kendim işitmediğim için , Matbuat Umum Müdürlüğü· 
müz tarafından neşredilen dünya radyo neşriyatı bültenini bekledim . ı doktorlar ı 
Bu blüteo elime bugün geçti. ı l 

Moskova radyosu 19 Eylôl sabah neıriyatında benim için şöyle Hariciye Vkeilimiz Numan 
demiftir: Menemencioğlu birkaç ıamandan

beri rahatsız bulunmaktadır. Nu· 
< Alman propatarıdacılarının daveti üzerine Almanyaya giden 1Je 

bu esrıa.Ja Hillercilerin işgali altında bulunan Kırım Yarımadasını da 
ziyaret ede11 Türk gazetecilerinden Nevzad Güven ilıtisaslarını yazar 
ken hakikatleri örtbas etmek isliyor. Ve Kırım lıalkırıa iftiralar alıyor. 
Fakat, bunları _qazarken şunları unutmaktadır : 

man Menemencioğlunun gösterdi
ği arzu Üzerine tıb aleminin nıef• 
bur şahsiyetlerinden üç Alman 
profesör doktor Ankaraya tayya· 
re ile gelmiş bulunmaktadırlar. 
Doktor Fone"bruk, Dr. Smit ve 
Brovning'den mütetekkil olan bu 
heyet, Hariciye Vekilimizi mun· 
tazaman muayene ve tedavi et
mektedirler. 

Sovyet Rıuya zamanında Simferopol mamu,. bir şehirdi . Güzel 
6•hçeleri, modern apartmanları vardı. Fakat, bufün llitierci eşkiyala· 
dn iş~ ıli alim da bulunan bu şehir bir harabeden başka bir !fefJ def il· 
dir. Orada sefalet hilkii.m sürmektedı"r . Kırıma bu sefalet (la harabi· 
yeli Nefirerı Alman Façist siirüleridir . Nevzad Güven t1azısında halkın 
ütilacılara karıı boyun etmediklerini de itiraf etmektedir . Nevzad, 
Kızılordu saflarında .ııirmi beş bin Kırımlının istilacılara karşı dölüş· 
mtkle oldulw111 da söqlemekledir. Kırımda halktan teşekkı11 eden çe
tecilerin de faalifJl!tle bttlıınduklartnı Almanların söyledi~ini ilüve ol<.ı · 
rak IJazuında helfrtnıektedir . ' 

Ôğrendi~imize göre, Haric!_Ye 
Vekilinin rahataızlıAında son gun· 
terde bir salah görünme~e başla· 
mıştır. Hastalık bu şekilde tabii 
seyrini takibettiği takdirde Numan 
Menemencioğlu pek yakında ya-
taktan kalkabilecektir. 

Almanya ve Ruıyada yaptı· 
tıaııı: ıeyahate ait intibalaraml 
yaz.mata batlarken yazılarımın 
teaıamiy1e objektif ve bitaraf o 
lacatını söylemiştim. Ben bu sö · 
zümde durdutuma kaniim · Ya 
zılarıma, şahsi duygu ve fikirle · 
rimden mümkün oldutu kadar 
u:ıak tutmata çalıştım. Bitaraflı · 
tııu büyük bir- itina 

0

ile muhafaza 
etmekte olan bir wemleket ga· 
zetedsi için yapılacak şey de 
bu idi . 

Diyebilirim ki , yaı.dıklarım 
gördüklerimin ayni oldu. Bu ha· 
kikatlerin şu veya bu tarafın le
hinde yeya aleyhinde olması ka· 
dar tabii bir şey olamaz. Nitekim 
[ Maksim Gorki ] muharebele · 
rinden bahsettiğim sırada Alman 
lıarp kudretini belirtirken Rus 
ı:nukavemetinin şiddetini , Sovyet 
lutalarmlD kabramanhtını da kayit 
dmelde tereddüt etmemiştim. 

Moskova radyosunun örtbas 
etmek iıteditimi söylediği baki· 
katlerin neler oldutunu ve Kırım 
Türklerine yaptıtımı iddia ettiği 
iftirayı bir türlü anlayamadım. 

Moskova radyosu Simfero · 
pol'un eskiden mamur bir şehir 
oldutunu, asfalt caddelerinin, gü 
zel parklarının bulunduğunu ve 
şimdi bunların harap oldutunu 
aöylüyor . Bunları ben de söyle · 
dim. Fakat, ayni zamanda, Türk 
ınaballelerinin harpten evvel de 
fehrin dış kısmında bulunduğunu, 
lcötü, köUl evlerden , pis yollar· 
dan ibaret ve şehrin en güzel 
yerlerinin başka unıurlara ait 
oldutuou da ilave ettim • 

Bugün yine bu sözlerimde 
iarar etmekten çekinmiyorum. 

Çarlık Ruıyaıının imha poli · 
tikası Türklerin Parya seviyesin· 
clu yukarı çıkmasına izin ver· 
ı.emiı , Bolşevik rejimi de on· 
l•ra daha geniş ve refahlı bir 
hayat temin etmemiştir • Belki 
büyük Rus kütlesi de Türklerin· 
kinden daha yüksek bir hayat 
•tandardına kavufmuf deıtildir · 
Sunu bilmiyorum . Eter böyle 
iae bu , Bolşevik rejiminin pek 
lehinde olmayan bir şeydir · 

Yine Moskova radyoıunnn 
aöylediti gibi, Kırım Türklerinin 
bir taraftan Alman ordusunda , 
diter taraftan Kmlorduda karfl 
karıtya dötüıtüklerini fakat , iki 
tarafın zaferinden de kurtuluı 
\ıaıudu bulmadıklarını aöyliyen 
benim. Eter , mahazi bir tarafa 
llleyhtarlık yapmak makaadiyle 
hareket etseydim, bunları açıkça 
hz.acak kadar safdil olmazdım • 

Bir taraftan Moıkova rad
)OIUnun haklumdaki bu oefrİ· 

............... • 
Ekmek kartlar-ı 

-Teşrinievvel sonuna kadar-

muteber olacak 
Vail bir tebUI 

• • • • • • • ı 
ı • ................... . • f Adana ve Ceyhan'da 1 Teşriniev(lelden itibaren Ofisin ı 

f tanzim satışı kaldırılacak isede halkın elindeki vesikalar eskiden f 
f o/dutu gibi Teşrlnievrıel sonuna kadar belediyelerin tevziatında f 
f aynen mutebar tutulacaktır. Yalınız alır işçilerin i•tihkak fark- f 
f /arını serbest hu~daydan çalıştıkları müesseselerin vega kendile· f 
f rlnin temin etmeleri lôzımdır. Vesikaların her güne aid kupo.n· f 
f /arı üzerine Adana ve Ceyhan Belediyeleri kendilerine mahsus f 
f bir damla vuracaklar ve damfasız vesikaların revacına meydan f 
f verilmiyecektir. Bu suretle damlalı (lesikalar ancak damla sahi f 
f bi olan Belediyelerin hududları içinde muteberdir. Vall f 
f Akif Eyldo§an f 
l ......................................... . 

Partide dün 
yapılan içtima 

Dün saat 16 da Parti Vilayet 

salonunda Parti Müfettişi B. Halid 

Onaranın Reisliğinde Kaza, Nahi· 

ye ve Ocak idare heyeti reisleri· 

nin iştirakiyle bir toplantı yapıl· 

mış, Belediye seçim işleri üzerin

de konuşmalar olmuıtur. 

yatı, difer lıtraftan Alman dost• 
larımızın beni Alman aleyhtarı 
tanı11111 bulunması tarafsızlığımı 

göstermesi itibariyle beni çok 
sevindiren bir vakadır • 

Zaten Türk yaumlarını Mih· 
ver veya müttefikler taraftarı 
diye tasnif etmek kadar mana
sız ve abes bir şey olamaz . Her 
şeyi memleketinin büyük menfa 

atleri bakımındara gören ve mu· 
talea eden Türk matbuatının şu 
veya bu tarafm propatandaıtnı ya· 
pıyor diye vehmetmek aptallıkbr. 

Yalnız bir Türk muharririnin 
hakikatlere dayanan görüf ve 
fikirlerinin ifadesinde bir taraftan 
bir tarafın bofuna gidecek veya 
gitmiyecek feyler bulunması ka · 
dar da tabii bir şey yoktur . 

Moskova radyosunu ıbııirlen· 
diren benim yazım da bu çe9id· 
dendir • 

Hindistanda 
son durum 

Bombay : 22 (a.a,) - Hind 
kominist partisi, muvakkat hü· 
kı1met kurmak maluadile kongre 
ve di~er siyast partiler arasında 

müzakerelere başlamak üzere Hin· 
distan hükumetine hitaben bir '.bil· 
diri~ n('şretmiıtir. 

Yeni Delhi : 22 (a.a.)- Kal· 
küta Anglikan piskoposu Dr. Foss 
Westcott'un Gandi'yi ziyaret için 
izin istediği ve bu mezuniyetinin 
reddedildiği bugün Öğrenilmiştir. 

İ.sveçte sola doğru 
temayüller 

Anlcara: 22 (Radyo Oazeteal)
laveçte nahiye parti seçimlerinde 
solculımn lcazanması Almanyada 
infial uyandırmıştır. Almanlar bu· 
na lalcayit kalınamıyacağını, çünkü 
Almanyanın Bolşeviklikle bir ötüm 
kalım mücadelesinde bulunduğunu 
söylemektedir . 

İngilizlerin ağır 
tanksavarları 

Sovyetler Novorosiske 
asker çıkarmak istedi 

Stalingraddaki muharebelerin 
şiddeti gittikçe artmaktadır 

f İN SUlHU MESElESi 
Ankara: 22 (Radyo Oazeteel)
Finlandiya bir tebliğ neıretmiştir. 

Bu tebli~e göre, Finlandiya iıtik· 

lalini kazanıncaya kadar harp e
decektir. Ve Finlandiya hiç kimse 

için de~il. istiklali için harp yap

maktadır. 

Sovyet cclphuinclen bir kl>ı• 

Bu lebli~ pek manalı görülü· 
yor. Ve evvelki günkii Fin sulh 
şayiaları ile alfı.kalı bulunuyor. Bu 
vaziyet üzerine Fin elçisinin son 
beyanatı tekrar dünya gaı.eteleri
ne mevzu olmuştur. 

Ankara : 22 (Radyo gazeteal)
Buıün Sovyetler deniz ve hava 
kuvvetlerile Novorosisk limanına 
bir asker çıkarma hareketinde 
bulunmuıtur. Almanlara göre bu 
hareket tardedilmiıtir . 

Voronej ve Rijev bölgelerin· 
den henüz yeni bir malumat alı· 
namamıştır. Sovyetler Stalingrad 
cepheainde karıı taarruzlarda bu
lunmaktadır. Çok kanlı bir muha· 
re be devam etmektedir. 

. Moskova : 22 ( a. a. )- Sov
yet kıtaları Stalingradda bir kaç 
sokağı geri almıılar ve Alman
ları bazı kesimlerden çıkarmışlar· 
dır. İlk defa olarak hava kayıp· 
ları ne Almanlarınki, ne de Sov
yetlerinki , zikredilmemiştir . 12 
saat evvel neşredilen r~smi teb
liğde şimal\ 2arbi varoflarında 

bir kaç sokağın geri ahnd ığı kay• 
dcdilmektedir. Anlaşıldığına göre, 
Sovyetler burada bir çok zırhlı 
ve piyade alayları tahşid etmiş 

bulunmakta idiler . Bundan evvel 
cepheden alınan telgraflarda da 
tank taburlıriyle zabit namzedi 
taburlarının Stalingradın cenubun· 
da Sovyet hatlarına girmete mu
vaffak olan mühim Alman zırhlı 
kollarını geri püskürttükleri bil
dirilmekte idi. 

Gece }'arısı neşredilen teb· 
!iğde Sovyet harp gemilerinin bir 
diiıman destroyerini batırdıkları 

haber verilmekte idi. Bu geminin 
bir Romen destroyeri olduğu sa· 
nılmaktadır . Çünkü Karadenizde 
Romen destroyeri bulunduğu ma
lum ise de Alman ve İtalyan des
troyerlerinin bu denizde bulun· 
dukları bilinmemektedir. 

Moı.ôok bölgesinde Sovyet 
süvarileri Almanların bir zırhlı 
piyade bölüğü ile 12 tankını yok 
etmiflerdir. Bu bölgede muharebe 
büyük bir tiddetle devam etmek· 
tedir . 

B. Bllml Uraa 
ıellrlmlzde 

Seyhan mebusu ve Cümhu· 
riyet Halk Partiai Grup Reis Ve
kili B. Hilmi Uran dünkü Eks -: 
presle [ıehrimiı.e relmiştir • B. 
Hilmi Uran intihap 1 dairesinde 
tetkiklerde bulunacaktır. 

Moskova : 22 (Radyo)- Yu
goslav çeteleri Bosnadaki Banaj· 
aluta mahallc-lerinde 300 İtalyan 
subay ve erini öldürmüşlerdir. 

Kazin şehrinide çeteler ıap. 
letti. 

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

Alman - İtalyan 
geçimsizliği mi? 

·-------Poloayadakl bazı bAdlıeıer 
ANKARA : 22 (RADYO GAZETESi ) -- POLANYADAKI 

KIZIL HAÇTA ÇALIŞAN ITALYAN HEMŞiRELERi AÇIKÇA KUR· 
ŞUNA Dli'JLENLERl GÖRDÜKLERiNDEN ALMANLARA KARŞI 
NEFRET DUYMUŞ VE ITAL YANLARLA ALMANLAR ARASINDA 
BAZI KAVGALAR OLMUŞTUR. 
--·------ -- ----- --------

Vekaletin mühim bir kararı 

öğretmenlere 
birer ev temini 
yolunda çahşma 

Ankara : 22 (Türksözü Muha-

~irinden) - tık okul Öğretmenle· VENOEL Vl.lKl.Nl.N 
rıne kıdem zammı ve mesken be· 

dellerinden senelerdenbe~i b_irikm~ş RUSYA TEMASLARI olan alacaklarının kendılerıne o-
denmesi hakkında Maarif Vekilli-
ğince hazırlanan proje son şeklini 
alarak Büyük Millet Meclisine sev
kedilmiştir. Hemen bütün ilk okul 
öğ'retmenlerini yakından alakadar 
eden bu proje terfi ettikleri halıie 
zamlarını bir türlü alamıyan öğret-
menlerin geçmişteki matluplanna 
kavuşmalanndan başka bundan 
sonra ayni gecikmeğe imkan ver
dirmiyecek hükümleri ihtiva et· 
mektedir. Projenin mühim madde
lerinden biri de kıdemli öğretmen· 
lerin mağduriyetlerini önlemektir. 
Diğer taraftan bundan sonra öğ· 
retmenlere mesken zammı veril· 
memesi de karar altına alınmıştır. 
Fakat buna mukabil kendilerine 
birer yuva temin edilecektir. 

Maarif Vekilliği bu maksatla 
bir yapı kooperatifi teşkiline ka
rar vermiştir. Öğretmenler maaş· 
!arından her ay kesilecek cüzi bir 
para ile bu kooperatife aza ola· 
caklardır. Böylece yirmi senede 
14 bin ö~retmen birer ev sahibi 
olacaklardır . 
-------------

B. Vilki Sovyet 
şeflerile görüşüyor 
Londra : 22 (Radyo)- Mister 

Rooseveltin şahsi murahhası Ven
deli Vilkie bu sabah, lngilterenio 
Moskova büyük Elçiıi Sir Archi· 
bald Klarkla görüşmüıtür. Will
kie Sovyetler Birliği Hariciye ko· 
miseri Molotofu ziyaret edecek· 
tir. Willkie, Stalin tarafından da 
kabul edilmiıtir. 

Moslcova : 22 (a .a.)- B. Vi i
ki, B. Ruıvelt'den Stalin'e ıahai 
bir mesaj getirmektedir. B. Vilki 
~u demeci yapmıştır. 

Şimdiye kadar bende en bü· 
yük intibaı yapan ıey Ruı mil· 
!etinin en küçük bir alçalma dahi 
göstermiyen mineviyatı, zafere 
kadar mücadele azmi ve aakeri 
gerçekleri görmesidir. Ruslar Nazi 
ordusunun kudreti halckında ha-

(Gulaf Z Del IQfadaj 

Türk-Bulgar ticari 
konuşması neticesi 
Ankara : 22 ( Türk•özü Muhabirinden)- Bul~ııP ticaret 

heyetile yapılan görü,meler neticelenmiıtir. Evvelce Bulgar· 
istana göncl•rilen 500 ton pamuk bu defa pamuk ipliii ha
linde memleketimize gelmeje ba,lamıılır. Bundan aonra da 
Bulıariatanlıı a)'ni ı•kilcle muamele>'• c/eoam edil•fıelctir. 



Sayfa 2 

Duyduklarımız 

Kuş beyinlimi ? 
Tilki beyinlimi ? 

A 
~erikan ~ur~ tay~areciliğinde 
ustleğmen rutbe ıle Douglas 

Carrigan namııı<la bir pilot hiımet 
görmektedir. Bu pilotun vaı.ifesı 
Birleşik Amerikanın log,ltere} e 
verdiği tan arelerin tecrübesini 
) opmak ve lı giltereyc götürüp 
teslim etmektir. Douglas, logilte
rr.~ e verilen tayyarelt're binerek 
Atlantiği uçarak geçmekte ve 

ta>.)areleri teslim etlikten sonra 
) ine ayni )Ol ile memleketine 

dönmektedir. 
Douglas gl"çen temmuza ka · 

dar Atıantik Okyanusunu 74 defa 
geçmışti. Bu pilot, arkadaşları 
erasıııda kuş br) inli pilot laka · 
bıle anılmaktadır. Halbuki Doug · 
lo ın gördüğü zor ve tehlıkcli iş 
ler, hiç de kuş bey iııli olmadığını 
ısbat edi\ or. Dougla 'o bu lakabı 
verdiren ~başından geçen şu teh

lıkeli macera olmuştur: 
17 temmuz 1939 tarihinde 

Douglas Nevyorktan Los Ange· 
les'c g ıtmr.k ıçin c ki si<ıtrm bir 
tan areye binmişti . Halbuk i tuhııf 
bir tesadüf eseri olarak D•)U&· 
las'ın b .nd .ği tayyare 28 ııaat son 
ıa Loıı Angelcs yerin~ lrlandanın 
Doublin şehri c varındıı yere in

mıştir. 
Douglas bu yanlış i.;tihmeti 

}lasıl takıbctmiş okluğunu "oran
lara ağlcbi ıhtimal pusulayı ) anlış 
kullanrnış olduğu ve: Lo Ange· 
les yerine lrlandııy a gcldigi ceva · 
bını vermiştir, Pilotun bu ct.v1hı 
arkadaşları tarafından kendisine 
Kuş beyinli unvanının verilme!line 

sr.bep olmuştur. 
Hakikatte i e Douglas, } anlış 

bir yol takibetmemiş. ,kurnaılıkla 
hareket etmiştir. Onun maksadı 
tay yare ile At:antığı geçmekti. Bir · 
leşık Amerika hükume.ti, kendısıne 
bu müsaadcyı veı ınedığı için Ka
lıforniya} a gıtmck bahan esile es · 
ki tıpte bır ta})'are) e binmiş ve 
havalandıktan sonra Jrlanda ) O· 

tunu tutmuştur. Tayyarecının pu
sulayı yanlış kullandığına ve ya· 
n ında bir sey ı üsef er har ıtaı,ı bu- j 
luıımadı~i haklondııkı ıddıaları, ce
:ıadaıı kurtulmak ıçın uydurulmuş 
bır takım bahanclerdır. Her hal-

.. de Douglas, bugun iÖrmekte bu
lunduğu vazıf e _ıle kuş bey ınli 
d~ğıl. Tılkı beyınlı olduğunu is · 

bat etmiştır. 

TÜRK}YE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Çarşamba - 13.9.1912 
7.30 Program ve memleket .saal 

avarı . 

7.32 Vücudumurn çalıştıralım . 

7.40 Ajans Haberleri. 
7 .55-
8 30 Müıik : Rad}'O ıınlon urkes· 

trası, (Violoni t Necip Aşkın) 
12 30 Program ve Mcmlekco:t saat 

Ayarı 

12 33 Müzik Karış k pro~ram 
12.45 Ajan~ Haberlcı 1. 
13.00 -
13.30 Müzik : Kor ışık makanı · 

!ardan şarkılsr . 

18.00 Program ve Mcınlckrt saat 

18.03 
18.15 
1~.45 

Ayarı. 
Müzik : şarkılar. 
Mütilc : Fasıl heyeti . 

Müzik : Radyo Dans Or · 
kestra.sı, (Şef: Nıhacl Esen-
gin) . 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajanı Haberleri. 

19.45 Müzik : Yurttan sesler. 
20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzik: Bir Marş öğreni · 

yoruz· 
21.00 Konuşma (Evin ıııati.) 
21.15 Müzik : Valı'le~ (Pi.) 
21 3 Temsil • Kımgil ailesı . 
21 50 Müzık : Riyaseticumhur 

Bandosu . (Şef: Ihsan Künçer) 
22.30 Memteket Saat Ayarı, Ajans 

haberleri ve Borsalar 

22 45/ 
22.SO Yannkı Program vf'. Ka

panı~. 

TOİUÇSOZO 23 Eylul 1942 

ıt~:.1:l:ll~ll~d· ı 
ilk parti mantar 

sevkedilmek Üzre 
İlk parti 50,000 kilo istihsal edilen 

n1antardan 10,000 kilosu Erzine getirildi 

Orman 1Jmam Mtldilrflnün tetkikleri 
Memleketimizin mantar ibti 

yacını dahilden temin için teşeb 
büslerde bulunulduğunu , Gavur 
dağda ve Ha tayda mantnr orman · 
ları meydana çıkarıld ığını ve ilk 
olarak buralardan elli bin kilo 
mantar istihsal edildiğini yazmış · 

tık • 

,_ 
ı--Parti kongreleri 

münasebetiyle 

-

Dün aldığımı7 malümata gö· 1 
re , bu ııuntarlar sevkedilmek 
üzere haı.ırlanmıştar. Ve ilk parti 
olarak on bin kilo Erzin istas· 
yonuna getirilmiştir. 

Tazım telgralına 

Milli Şefin cevabı 
Parti merkez nahiye kongresi 

mü na ehetı) le çekilen Hilim l<'l· 
gr ofına gelt"n cevabı aynen aşa · 

ğıyn alı\oruı. : 

Diger lııraltaıı orman umum 
müdürü B. Fahri Bük şehrimize 

gelmiş ve orman teşkilatı şdle
riyle görüştülıten sonra Dörtyol 
ve lıavalisinde tetkikler yapmak 
Üı:ere Adanadan ayrılmıştır . B. 
Fahri Bük işletmeye açılan uıan 
tar ormanlarını da yakından tet· 
kik edecektir. 

Karne heryerde 
kalkacak mı ? 

Gelen haberleıe göre, ekme· 
ğin yalnız üç şe hirde d tğıl, mem
leketin her tarafında karnf"siz ola 
rok satılabılmesi ımkiirıları arnş 

tırılmaktadır. Bu ıırada bazı mü· 
talealar üzerinde de duıulmak · 

tadır. Büyük şehirler halkı arasın · 

da memur, emekli, rlul vt· ) etım · 
terle sabıt gelırli vatand aşhır.ı t'k· 
mek karne ile ve la\ in ed i l m iş 

be<lelle vcrilt"cektir. 
Bu tahdıcl haricinde kalacak 

olen dığer valaf?dıışlar ekmeği 

serbest olar ak utııı alacaklar
dır, Jiu maksatla tkmek satışının 

serbest olduğu Naıillidc bir tec· 
r übe yapılmıştır. Burada memur
lara mahsus elımek } apılnıış ve 
karne ile tevzii oluıımuştur . Şim . 

di bu tecrübl!nin neticcJerı irıcc · 

lerımektedir. Dığer tarafıan An 
kara, lstanbul ve lırnircle de bu 
yolda tecrübeler yapılacak ve ne
tıcede muvafık görüldü~ü takdirde 
karne uıulü kısmen kaldırılmış 

olacaktır. 

B. Mazhar Kazancı 
Beden Terbiyesi Umum mü 

dürlüğü istişare heyeti azasından 
·ı ürkiyeniıı en kıdemli ve ıicğerli 
Jimnastık muallimi suvari albayla
rından Mazhar Kazancı dün şehri
mize gelmiştir. Bay Mazhar Kaz.an
cı dün Vilayet makamında B. T. 
8ölg-e Haşkanı Seyhnn Valısini 

ıiyarct etmiştir. Bır hafta kadaı 
şehrimizde kalarak B. T . teşkilatı, 

snhnları ve kulüblerini teftiş ede
ceklerdir. 

Kayıp 
Dün cüzdanımla birlikte askeri 

terhis tczkiremi çaldırdım . r~rhis 
trzkiremin ytniııini alacağımdan 

hükmü ynktur. 
Adananın Sıırıca mahal 
lesinde kayıtlı Mirzaçe
lelıi Yenidam köyünrlerı 

Ahmet oğlu Mehmet 
Arıcı 310 doğumlu 

Satılık Bat 
Kara embiya mezrasında se · 

kiz dönüm bağ yeri satılıktır. is
tekliler in Albert Diyap yazıhane-

sinde B. Mustafa'ya müracaatları 

ilan olunur. C. 

SATIUK BAG 
Yeni istasyona çok yakın ıki 

odalı, sofalı, taht ve İ} i suyu ha
vi mamur beş dönüm bağ act:le 
satılıktır. Taliplerin Egepalas oteli 
idaresine müracaatları. 14648 

2 - 3 

Mııstara Rifat Giilck.- C H .P. 
Meı kez n hi} esi ko ngre reısı ve 
Se} han Vılayeti i iare lı e) eti re · 
isi- Adana 

Kong r eııin tt ın i z <iu} gulorına 
Reisi Cumhurumuzun teşekkürle

rirıı ve hıışerı dileklerini arıede

rirn.- Umumi katip- Kt"mal 
Gedeleç 

-
Türk gazetecilerinin 

Londra temasları 
Londra : 22 ( Rlldyu ) 

Polorıya istihbarat dairesi Reisi 

Türk gazett"cileri şerdıne bır ıi

' off't vermiştir . 

Fransa - İtalya 
arası gerginliği 

Ankara : ?.2 (Radyo gazete•l)
Şimdi Lav:ıl, ltah·ada bir ltalyan 
düşmanı olarak görülmektedir . 
Çünkü Fran'la Almanyaya yak 
!aştıkça ltalya bunu hoş karşıla 
mamaktadır . 

Vendel Vilkinin 
Rusya temasları 

(Başı 1 inci sayf•dd 

yole bpılnııyorlar. 

B. Vılld, Rus) ada şu ikı se· 
hepten hııluııduğurıu 'IÖylemiştir: 

1- Roosevelt'iıı şı.ılısi mümes
:.ili sıfotile unun ban talimatını 

'terine gr.tirnıek. 

2- Bir Aınerıblı sıfat ile 
Rusyadaki şartları tahkik rderek 
Amerikan milletine bildirmek. 

....................... 
: At koşuları ı 
: Yük°'ek yarış ve islah en : 
• cünıeni namına 4 ve 11 Bi · • 
• riıı ci teşrin 942 pnzaı güııleıi f 
• at koşuları icra olunaca~ı ve • 
• Birinci haftanın kıı}'ıt mua· • 
• melcsirıin 1 Birincıteşrinin ak- • 
f şamına, ikinci haftanın kayıt • 
• muomele~inin 8 Bırinciteşrin f 
f akşamına kadar devam ede· • 
f ceğı ilan olunur. 1- 2 • ....................... 
Kız enstitüsü 

dürlüğünden : 

.. 
mu• 

Okulumuzun sipariş atölyesi 
1 teşriııevvel 1942 tarihinden ıtiba · 

ı ren faaliyete başlayacaktır · Kla 
sik tayyör, en son yeni modellere 
göre manto, pardüııü, her nevi el 
bise, geliıılık, şapka, çiçek ve ço
cuk elbisesi siparişleri kabul edil~ 
ınekte o!duğu sayın halkımıza bil 

dirilir. Ga. 2- 3 14644 

··----...... ----·-
• • ! Satılık Arazi i • • 
• • ! Adana Vilayet merkeıine i 
! <ınbeş kılonıetre unıkta Bü- i 
! yük Dikilide , arac;ından sıı· i 
! lama kanalı , demiryolu , ve ! 
! inşasına başlanan asfalt şose ! 
! geçiyor. lçin<le şimendüfer is· t 
! tasyonucJa vardır . t J e r i 
! tüı lii 'lira:ıte , Portakal Li- i 
! mon , sebze bahçeleri y~tiş- ! 
! tirmeğe çok müsait birbirine t 
! muttasıl derecede yakın altı ! 
! parçada sekiz yüz dönüm a t 
! razi satılıktır. i 
! icar getiren akarla da mü- i 
! badele edilebilir. i 
! D. N. Arıkoğlu kardeşle- ! 
' re müracaat. t 
i Telefon : 347 , 355 i 

~·-----------·' 
Kaybolan bir 

aile babası 
Aslen Eskişehrin Kızılca Du

r_!ln köyünde doğmuş ve lstanbul 
Usküdar, Çamlıca Altundar, Bağ 
lar Bırak mahallesi ( Hane 3, 16, 
162 ) nüfus kayıtlı ve 1286 do
kuınlu Adanit emvalindrn maaşı 
olan muhasebeci mütekaidi Bay 
Hasan Tahsin Yurdakul 3-8--942 
l~rilıindenberi kayıptır. Ha.san 
1 alı in Yurdakulun 1 O - 8- 942 
tarihinde Mersinde olduğu bilaha
re bıı muhitte göıülmediği ıabıta 
tahkikatından anlaşılmıştır. 72 yaş
larında olan Bay Hasan Tahsin 
Yuıdakulu görenlerin IUtfen aşağı
ki adadrese malumat vermelerini 
rica ecJrrim. 

1 
1 

1 

1 

1 

Adana Askerlik şubesi 

Muamelat memuru 
Hamit Gıiçerdem 

Satlık Makineler 

Mürşid Görgün fabrik:ısı 

yanındaki mağazada bulunan 
:ıletlerin beyanı 

1 ııclct 70 lik Kişıı or ınıır

kalı Hızar 

1 "Y ~rli mamuliitıııdan hızaı 
1 .. delik tezg<lhı 

,, Sini bıçkısı 
l ., Fireze 
1 ,, Bıçkı kaynak ocağı 

,, 6,5 metre boyunda 
trasmasayan 

l ,, 5 beygir kuvvetin· 
ıie clcktrıkle müteharrik mo

ı toru ile birlikte satılıktır. Ta 
ı !iplerin Sebze hali karşı ında 

5:2 No: manav Şaban Kamı.ş · 

, çıya müracaatları ilan olunur. 

1 5 5 14596 

j MAlATYA 8[l VE iPUK fABHİKAlAHI T. A. $İHKETİ 
ADANA MENSUCAT f ABRİKASI MOOORLOGONDEN : 

Fabrikam,zda mevcut Dobson Borlov fabrikasında 1898 
senesinde imal edilmiş 2019 numaralı bir adet tarak (kard) 

makinesi vaziyeti hazırasiyle (mahallinde gö .. üldüğü gibi) aşa· 
ğıdaki şerait dairesinde satılacaktır. 

1 - Müzayed~ açık arttırma suretiyle 16. B. Teşrin. 942 
tarihine müsadif Cuma günü saat 15 te Adar.a fabrikaınızJa 
yapılacaktır. 

2 - Talipl~r mezkur tarihte saat 12 ye kadar depozito 

olarak maktuan fabrikaya 450 lira yatırmış ve makbuzu almış 
bulunacaklardır. 

3 - Makinenin gümrük vesair resmi • 

muamele pulları , ambalaj vesair bilcümle 

aittir. 

gazete ilan ücreti 

masraflar alıcıya 

4 - ihaleyi müteakip bedeli peşinen ödenecektir. 

5 - Fabrika haddi layıkını görmediği takdirde ihaleyi ya

pıp yapmamakta serb ... sttir. Talip olanların mezkur gün ve 

saatte fabrikamızda hazır bulunanları ilan olunur. 

13- 18-23 14619 

i 1 an 
Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden : 

1 - Adana-Ceyhan yolunun 42-43 kilometreleri arasındaki 

şosaya lüzumlu ()60) metre mikap kumun ihzarı ( 1728) lira 

ÜZt>rinden açık eksiltmey~ konulmuştur. 

~- Eksiltme 1/10;942 tarihine müsadif perşembe güuü saat 

(10) da vilayet daimi encümeninde ihale edilecektır 

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

müdürlüğüne müracaat edebilirler 

4- ısteklilerin ( 129) lira (60) kuruş muvakkat teminat ver· 

meleri lazımdır. 13-18-23-27 14615 

i 1 an 
O. O. Y. ADAMA 6. iNCi i~lfTME A. E. K. R. : 

Muhammen bedeli 3040 lira olan 80.000 adet tuğlayı 
3/ l'1ı942 cumartesi günü saat 10 da Ad anada 6. ıncı işletme 
müdürliiğü binasında toplanacak arttırma. eksiltm~ komisyo

nunca aç1k ~ksiltmeye çıkarılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 228 liralık muvakkat teminat 

akçelerile, nüfus hüviyet cüzdanları ve ticaret odası vesika(a

rile eksiltmede bulunmaları lazımdır: Tuğlalar Gümüş ve Durak 

istasyonlarında teslim alınacaktır. Taliplt-rin muayyen gun, 

saat ve istenilen vesikalarla birlikte 6. ıncı lşletmP- komisyonu· 

na müracaatları ilan olunur. 

Şartname ve mnkavele projeleri 6. ncı işletme 
undan bedelsiz olarak verilir. 19-23-26 - 30 

komisyon-

146:il 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basıldı~ı yer : Türksözü Maatbası 

Seyhan Defterdarlığından : 
Mahkeme Askerlik Kıyaret 

P. Cezası p_ Cezası P.Cezası 
Mükellefin adı 

ve Soyadı 
Mahalle.si Mufrcdat defteri 

Sıra numarası 

Taalluk etti~i Vergisi Vergisi Vergisi Y ekuıı 

lbrnhim kızı Elife 
., Elife Atılğan 
Mehm~t km N. Mahmure 
Yusuf oğ. Ali 
Halil oğ. Halil Kılınç 

lsmnil oğ. Hüseyin 
Ahmet oğ. Mustafa 
M. Emin oğ'. Veysi 
Mehmet oğ. Hasan 
M. Ali oğ. Musa Dinç 
Mdımet oğ. Ahmet 

Alidede 

.. 

.. 
.. 

Hanedan 

" 
" 

Kara soku 
Çınarlı 

Sucu Zade 

" Süleyman oğ. Ahmet ,, 
D . Ali oğ. Mustafa Reşat Bey 
Resul oğ. lbrahim Karayılan Koca Vezir 
Ali oğ. Ramazan ,, 
Mehmet oğ. Veli Günler Tepe Ba~ 
Mustafa oğ. Murat Mestan Zade 
Yusuf oğ. Baba Sinan Sarı Yakup 
Osrrıan oğ. H. Tahir Adana Şehir 

Abdullah oğ.Asım Demirdelen ,, 
Asım oğ. Ihsan Tumdamla 
lbrahim oğ. M. Fethi 
Ali karısı Hediye 
Recep oğ. Mehmet Uçtuk 
Mevlut oğ. Seyfi 

YEK ON 

" 
" 
" 
" 
" 

1432 
1425 
1426 
785 
369 
:ı11 

346 
18:?6 
223 

2625 
2973 
2972 
276:> 
2379 
2378 

153 
1010 
2678 
748 
948 
934 
858 
901- 247 
758 
919 

Sene.si Lira K. Lira K. Lira K. L. K. 

941 

.. 

.. 

" 
" 

" 
" .. 
" 
" .. 
.. 
" 
" 
" 

Y40 
Q39 
941 

• 

" 
" 
" 

100 
100 
100 

600 
100 
250 
200 
300 

2910 
2910 
3000 
100 
200 

500 
100 
200 
300 
100 
100 

3000 
100 

15270 

500 

500 

500 
1500 

1500 1500 

100 
ıoo 
100 
501) 
600 
ıoo 

250 
wo 
300 
500 

2910 
2910 
3000 

100 
200 
5o0 

1500 
500 
ıoO 
2oO 
3oO 
ıOO 
ıoO 

30()0 
ıoO 

Yukarıda yazılı 25 Mükellefin ikametgah adresleri meçhul bulunduğundan isimleri hııasınd• 
Müfredatı gösterilen (182) lira (70) kuruş Para cezası borşlarını ilan tarihinden itibaren 15 gün ıarfırı· 
da Maliye Tahsil Şubesi Veznesine teslimi lüzumu tebliğ yerine kaim olmak üzere ce~a usulü muhakeme· 
leri kanununun 141 inci maddesine tevfikan ilanen tebliğ olunur. 14548 
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