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t:: Sayısı her Jerde a Kuru• GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

• • •• • • 
STALINGRAD ŞEHRi BUYUK 

• • • • • 
BiR TEHLiKE iÇiNDEDiR 

Almanlar dün V olga nehrine varmışlar 
------·-------

VOYBOSISB11YI ROMEN KUVVETLERi ŞiDDETLE TAZYiK EDiYORLAR 
.\ıaiıarı: 2 (Radyo Gazetesi)
~ Alman unsurlaraaın Volga 
~De vardıkları bildiriliyor . 
"""lınırad tehlikededir . Stalin· 
tt.clu 20 - 30 Sovyet zırbh 
~Dİ ve mtlhim miktarda diter 
ıııı.... •etler oldutu •anılıyor. Ana· 
.... ,,., :ıapteden tümenler cenuba 
'tek Novrosiskiyi tazyik et· 
~e baılamıflardır • Hücumlar 
ı._ kaç koldan olmaktadır • Moı· 
..._, kesiminde dilndenberi Sov· 
~ ileri harekltı atu laımıştır • 
L~nluın takviye getirditi an· 
,..ı7or. 

'-.&erlin : 2 ( Ra•yo )- Alman· 
~ Stalinırachn ceaup batısında 

r ıedik açmıtlardır • Merkez 
~inde kanlı muharebeler ol· 

tadır • 
'- t.foskova : 2 (a. a.)- Sovyet 

))areleri son üç gün içinde Mos· 
\'ı'nın cenup batısında Briansk 

• esindt1 hava muharebelerinde 
~iman av uça~ı ile yerde bu
~ ~ 45 Alman bomba uçıtiJnı 
.....,beylemiştir. 
~ Stormovik kesiminde .iuslar 
dGıman hava meydanına tiücum' 

Lıı.. -. k 30 Alman bomba uçatmı 
~beylemişler 2') sini de hasara 

tmıılardır. 
1'ıss ajansının birdirciik1ne gö
reçen ay içinde Almanlar 1788 

~•re kaybetmişlerdir. Rusların 

Bir lnNiliz bomba uçağının pilotu İf baıınJa 

Gazetecilerimizin 
B. Britanya Gezisi ----·-bı 936 tayyareden ibarettir. j 

•iddeUi hava faaliyeti cenup 
•inde olmuı ve bu bölgede ı "·l - ıs iıe 20 arasında hava 81ıterllea Blylll 

""'-rebeııi olmuştur. 1 

Blıal Kallal 

>-1oıkova: 2 (a.a .) - Ruyter -Al 11 t 11 

~nın hususi muhabiri bildi . 1 manya us un e 
l\tman komutanlığı, Stalingrad 

1 h k 1 
"ın~aki sovyet müdafaalırını_n ava a ın arı 
'ttı karşısında şaşırmış bır 
e, durmadın cepheye Macar, 
en ve ltılyan takviye kıtaları 

ltetrnektedir. Yeniden tanzim 
"'İf bir hücum kıtaları tümeni 
bu cepheye gelmiftir. Stalin
'ın fimal betısında bazı kesim-

Berlin : 2 (Radyo)- lnıiliz 
tayyarecileri dün rece batı Al
manyaya hücumlarda bulunmuş· 
tur. 

Alman tayyareleri de doğu 

lnriltereye taarruzda bulunmuş · de, Almanlar güç bir durumda-
. Az çok gerilemek zorunda tur· 
ı•lardır. Muharebe bir mane"· 

"-'-hare besi halini almıştır. Her 
~raf mühim piyade kuvveleriy· 
bırbirini çevirmiye çalışmakta
. Almanlar şP.hir arasından bir 

QI bulmak şimalde ve cenupta 
hyı varmak ümidini terketmif 

erdir. Bazı kesimlerde Alman · 
tİddetli hücuma devam eyle

fo.n.t ı tbaoi eufadal 

Diyepte alınan 
İngiliz esirleri 

zencire vurulayor 
Viti : 2 ( Radyo ) - Almanlar 

bir misilleme tedbiri elmak üıere 

Oiyep baskınında aldıkları lngiliı 

esirlerini ıencire vurmakt•dırlar . 

Mlddet yarıa lllrlırı için 
IJllll ıoaaaa lladar aıatıldı 

••••••••••••• 
Dan aldıiımı:. malumata g6re, Ticaret Velıaleti ı 

4-6.6'aı teılimi müddetine ait vilayet• bir telvol gön· t 
derrniftir. Bu t•l•rala g6re yoyld lı6y/,,rimizin tenzilat· t 
~ Fiyatlarla alınaca lı hububat hi,.e/eri tealimi müd· t 
"-fi Ticaret V elıaletinc• Eylul nihayetİrt• lıtıdar uza· t 
""'91f hr. · t 

Londra : 2 ( a . ıı. ) - Müa
takil Franııı~ ajansından: Tanınmıf 

Tiirk ga:r.etecilerindcn betinin Lon
draya gelmesi burada büyük bir 
memnunlukla karşılanmıştır. Türk 
misafirlerini kabul eden iıtihba-

rat nazırlığı aiyaat müsteıarı ıöy. 
ledi~i bir nutu~ta: .. Dostlarımız.
dan giıli hiç bir şeyimiz. yoktur . 
Üç sene harpten sonra lngiliıleri 
yine ıafere inanır bulacaksınız.• 

Ahmet Emin Yalman , Zeke
riya Sertel, Şükrü Esmer, Abidin 
Oaver ve Hüseyin Yalçın kendi 
gaıetelt: rini ve bütün Türk mat
buRtını mükemmel surette temsil 
etmektedirler. Son günlerde baş
ka Türk gazetecilerinden mürek
kep bir heyet de Almanyayı ıi· 

yaret ederek bu memleketin ha 
kilıi durumu hakkında bir fikir 
edinmiştir. Tarafsızlığa büyük bir 
kıskançlıkla bağ'lı olan Türkler 
lngilterenin hakiki durumu hak· 
kında da fikir sahibi olmak iste
mişlerdir . Türk matbuatı tıpkı 

Türk hükumeti gibi şimdiye kadar 
büyük bir bttaraflıkla milli men . 
faatleri semi mi duygularile telif 
etmeğe muvaffak olmuştur. Türk-
lerin hudutlarının yanı başında 

ve Karadeniz.de cereyan eden 
hadiselere ilgisiz. kalmasına imkan 
yoktur. Fakat Türk · milleti yolu 
üzerindeki tehlikeleri atlatmaaını 
bilmiştir. Türk gazetecileri lngil
tercde 15 gün kadar kalacaktır . 

fGerı.t ı ineli .ur ... , 

YUNANİSTAN DA 

Tif OS MOCAOElESi 

Japon hariciye nazırı 

Togonun 
istifası 
BlytHı Asya 
• ••••••• 

Japonya Rusy~ 

şarktan hücum 

edecek midir ? 

Anlı:ara: 3 [Radyo gazeteal)
lstifa eden Japon hariciye nazırı 
Toro'nun tabsi sebeplerden istifa 
ettiti slSyleniyor. Japo ı nazırlar 
meclisi dün toplanmıttır. Ve bü · 
yük Asya meseleleri görüşülmüf· 
tilr. Bazı mahfillerde istif•nın bu· 
nunla alakadar olduğu bildirili· 
fOr. Japon hariciye nazır muavi 
ni de istifa e•miftir. Bunu Auae· 
rikan kaynakları vermektedir· 

Londra : 2 (Radyo ı- Japon 
sözcüıli Japon lıarkiye nazırı 

ıuniral Togonuo istifasının ta· 
mamiyle phıi ~sebeplerden ileri 
gelditini ıöylemiftir. F•kat diter 
kaynaklarda, Toıonun i•tifaaının 
şarki Rusyaya yapılacak hücumla 
alikadar oldutunu, yani lıariciye 
nazırı Toıonun, japonyanm Rua· 
yaya t•rlrtan ıaldırmaıına razı 

bulunwadıtım haber vermektedir. 

Oa ııldı •Jta 
ldllalAtlmıı 

Ankara : 2 ( a. a. )- 18 ay 
içinde memleketimiz hariçten 82 
milyon liralık idhalat yapml.Jhr. 

•••••••••••••• • • ı Vilki yarm ı • • : Ankarada : • • t Ankara : 2 ( Türksözü f 
t Muhabirinden ) - Amerika t 
t Cumhurrcisi Roosevelt'in şah· t 
t si mümessili Wilkie'nin tayya· t 
t re ile Cuma günü şehrimize t 
t geleceği anlaşılmaktadır. t • • ••••••••••••• 

SahJp ve Ba~muharrlrl -, 

P'ERID CELAL GÜVEN l 
Kuruluf Tarlhl : 1 Kinunusanl 1924 

Onaeklzlncı yıl - Sayı : a4o:_.I 

:""~""""""""""""""""""""""" 

i B k·ı· · · 1 
ı aşve ı ımızın ı 

İ doğu Anadoluda ! 
İ yapbğı tetkikler 1 
ı ı 

··""""" •• """"""ı 
Kars : 2 ( a. a. ) - 31 A

tustoıta Sarıkaınıftan halkın te· 
zabürleri arasında ayrılan Baş· 
vekilimiz Saracotlu Vilayet bu· 
duduoda kendilerini karıılayan 

Valimiz ye refakatindeki zevatla 
birlikte ıeçtikleri yollar Üzerinde 
köylerde kendilerini bekliyen köy· 
lülerimizle konuşarak ihtiyaçları · 

nı dinlemiş ve kendilerinden iza 
hat alarak dün saat 19 da şebri· 
mi:ıe gelmişlerdir • 

Sayın miıafirl~rimiz şehrin 

metlıalirıde mevki Komutanı, mül· 
ki ve askeri erkin, bir kıta asker 
tarafından selimlanmıtlardır. 

Almanlar Afrika'da 
iki Fransız şefinin 
çekilmesini istiyor 

Moskova: 2 (a. a .) - Sovyet 
ajansına göre, Almanlar şimal 

Afrikasında iki fransıı şefinin der
hal çekilmesini istiyorlar. Bunlar 
amiral Esteva ile general Nogues · 
dir. 

M. Leval'ın Berlin'ın istekle
rine uyarak işbirliği taraftarı ol
mıvan sömürgeler yüksele memur
larını çıkarmak tasavvurunda ol · 
duğu bildirilmektedir. ----------

MISIR CEPHESiNDE DURUM 

Romel büyük bir 
mukavemet gördü 

Ankara: 2 ( Radyo 
G•zeteal)- İngiliz. 
matbuatı M111rda baş 
layan harekattan e· 
hemmiyelle bahset
mektedir . Romelin 
taarruzunun sürptir. 
teşkil etmedi~i sÖy· 
lenmekte ve tehli · 
keler doturamıya · 
ca~ı ilave olunmak
tadır . 

Mısır cephesin
den bugün pek aı 
malumat gelmiştir . 
lngiliılere göre , Al
manlar 12 kilumetre 

; 

derinlitinde ilerle · 
mcte muvaffak ol • 
mutlar fakat bu kuv 
vetler sonra şimale 
dotru dönme~e mec 
bur tutulmuşlardır . 

Mııır cepheıinde /ngilizlerle çalıfan 
bir A va.tralyalı nefer 

Kahire : 2 ( a. s. ) - Roy
terin huıuıi muhabiri bildiriyor : 

Son haberlere töre , Ro•el kuv-

vetlcri cenupta müttefiklerin mayn 
tarlaları arasından 12 kilometre 

f Gf'.rlal J il.Dcıü aaylMla l 

Japonlar Çinde 
--------Yeni bir--------

taarruza 
Çunging : 2 (•.a .)- Japonla · 

rın Yangtae'nin fimalinde yeni bir 
taarruza geçmek üzere oldutu 

anlatılıyor. Çekiang ve Kiangsi 
cephesindeki Japon kıtaları Hana
eon 'un batısın de görülmektedir. 
Söylendiğine göre bu hal, Japon

ların doğu Çin 'den beklenmedik 
bir şekilde çekilmelerıni iıah et
mektedir. Japonlar doğu Çininde. 

J. 

geçecek 
hedefi general Çiang kuvvetlerini 
kıyıdan püskürtmek olan pahalı 
bir savaştan sonra 20 den faıla 

şehir kaybetmişlerdir. Çin • Bir· 
manya hududundaki Japon kıta 

larının yer değiştirmeleri hakkında 
sarih malumat olm•dığı gibi ge · 
rck Hindiatan'a gerekse Sıberya· 
ya karşı" yakıo bir hücumu göste
ren belirtiler de yoktur. 

• '······················· 
Atin• : 2 (Radyo)- Yunan· 

istanda b*f gösteren Tifüı has · 
tahtını önlemek için bütün sıhhi 
wüesseaeler seferber edilmiıtir. ln~li~lerin İnfG ellikleri ıon ıiıtem bir hücumbot 



Sayfa 2 TORKSOZO 

Röportaj i · HABERLER. 
Damping yapan 
Türk doktoru 

Parti Ocak 
kongreleri 

Çiftçiler birliğinde''. 
bugünkü toplanh 

VİZİTE MAKTUDUR: 25 KURUŞ Bugün kongr.elerini 
yapacak Ocaklar 

Ankaı aya giden heyet seçilecek 

A 
dapaurında bir ev vardır ki 

balkonunda iki metre murab· 
baı bü} üklüğünde bir levha 

Kail anır. iki ) üı. metre uzaktan fe· 
rah ferah okunacak büyüklükte 
harflerle; 

<Muayeneh!lne · Doktor Ka· 
mil • ibaresi yaulıdır. Bu binanın 
kıtpısından giriniı; merdiveni çı· 

kınıı. Sahanlıkta kırmızı mürek
keple yazılmış ikinci bir levha 
ile karııtaıacaksınız. Bunda da şu 
satır yaıılıdır: 

"Sohbet için gelenler fazla 
durmasınlar!> 

Fakat bu tehdide ıcrre kadar 
kulak asmamalısınız. Zira bu dok
tor, hastalarını ihmal etmemek 
için gösterdiği bütün dıkkate rağ· 
men yine :ziyaretçisi ile konuşa· 

cak ve dertleşecektir. Bu doktor 
merhum büyük <Ahmet Mithat 
Efendi>nin büyük oğlu ve babası 

nın aşağı yukarı aynıdır. 

''Yaşı altmışı aımış ise de 
vücudu yatından daha çevik. Beli 
hafifçe kanburlaşmı§... Saçlarının 

ıiyah telleri beyazlarına gali pi.. 
Sakal, bıyığı matruş ise de bira}. 
dan beri ustura yüzü görmediği 

aşikar .•. Gözlüğü burnunun ucu· 
na kadar kaymış ve bir tar&fa 
eğrilmiı. Elbiseleri temiz, falcat 
ütüsüz ... Ayağında bir aba liipçin 
üzerinde eski bir lastik ... Kırava • 
tından vazgeçtik, gömleğinde yaka 
bile } ok. Göğsü, iman tahtasına 

L:adar aı,:ık ... Daim gülümser ... ,, 
Bir kış 2ünü doktora: cSizia 

portrenizi sizin ağzınızdan çizmek 
istiyorum::> dediğim zaman bana 
aynen, yukarıdaki satırları ya:ıdır· 

mıştı. 

Onu yakından tanırım. Altı 

senr.dir dostluğumuz yaşar, Ada· 
paı.arında iken sık sık görüşürdük. 

Onu en fazla cDergah' adını ver· 
diği muayenehanesinde görürdüm. 

24 senedir Adapazarında dok· 
torluk yapan Mithat Efendinin en 
büyük oğlu Doktor Kamil Yaz. 
aıç'ı muayenehanesinden tanıtma· 
~a başlıyaı·ağım; çünkü orada 
sevimli bir münevverin ruhu ya
şar. 

Doktor, çok hoı sohbettir. Bir 
gün kendisine babasından neler 
tevarüs ettiğini sormuştum: 

- Kalenderlik • demişti -
sonra harabRtilik, dünya malına 

tamah etmemek, c\aima kendin· 
den yükıek adamlarla konuımak, 
kendinden küçükler gibi yaşamak 
çocuklarına katiyyen servet bırak· 
mamalc, onları küçük yaşta hayat
larını kazanmağa alıştırmak, za. 
manının bir kısmını vatandaşlara 

fahriyyen hasretmek, dünyanın 

her zevkinden vaktinde istifade 
etmek, her 11kşam okumak .. , 

- Neden babanızın yolanu 
tutmadınız ? Gazeted olmadınız 
da ... 

ispirtolu pamukta kendi elce· 
ğizi ile pişirdiği kahveyi renkli 
lıkör ka~ehine boşalttıktan sonra: 

- Babam - demişti • serbest 
mesleklerden doktorluğu ve avu · 
katlığı tercih ederdi: "Bu iki mes 
lek, beşeriyetin gizli dertlerini 
keşfetmeği ve onlardan ibret al· 
mağa kuvvetli birer amildir,, der· 
di. Beni doktor yaptığı gibi altı 
kızını da doktora verdi. Binni de 
avukatla evlendirdi. 

Doktor Kamil bir alemdir. Vi· 
zite aralarında birkaç dakika boş 

vakit buldu mu hemen kaleme sa
rılır. (babasının hayatını Tan'da 
tefrikadan sonra tabettirdi. Bir de 
"TÜrk yıldızı Emine,, adlı roman· 
cığı vardır. Dört beş tane de gay· 
ri matbu romanı var . Ka -
rınca karınca!.. 

Basılmamış eserlerini bastıra · 

cak parası yoktur. Tıb piyasasın· 
da Damping yaptığı için muaye· 
nesi ağıl gibi kaynaştı~ı halde 
züğürttür .. (Samimi bir dıl kullan· 
dığım içid doktor kızarmı diye, 
düşünmeyin , ben onunla konuşur 
gibi, o söyler gibi yazıyorum. Bi
lakis memnun olur.) 

Bir gün: 
" - Yarım hisse bir evim 

vardı. Geçen gün haczedildi. le· 
reket versin belediyeden bir me

<Gerı.t ! acı sa:Yfada l 

Vilayetimiz Parti Ocak kon· 
grelerine dün de muhtelif Ocak
larda devam editmiıfü Bugün de 
kongrelerini yapacak olan Ocak· 
lar şunlardır : Misis saat 10 da , 
Boynuyoğun saat 10 da, Meıtan· 
zade sısat 15 de , Kocaveıir ıaat 
20 de , Köprüköy saat 20 de , 
Karayusuflu saat 10 da, Çaputçu 
saat 14 de , Arapköyü ıaat 10 
da, Buruk saat 14 de , Dikili saat 
10 da . 

Parasız yatılı 

imtihanları 
Parasız yatılı olarak alınacak 

talebenin müaabaka imtihanlara 
bugün ve yarın bütün yurtta ya
pılacaktır. imtihanda kazınanlar 
Birinciteşrin ayında belli olacak
tır. 

Vali muavini Bay 
Ali Rıza Tarhan 

Vali muavini Bay Ali Rıza 

Tarhan Marmariı Kaymakemlı
ğına, Edremit Kaymakamı Cenap 
Nuh Aksun Viliyetimiı Vali mu
avinliğine tayin edilmitlerdir . Bu 
tayinler yüksek tudika iktiı an 
etmiştir . 

Daire veznedarları 
işleri az. olan veznedarların 

asıl vaı.ifelerini müteuir etmemek 
ve esH muhasebe defterlerinden 
apı olmak ıartiyle bulundukları 

müessese muhascbeıinde çalııtı" 
1 

rılmaları kararlaşoıııtır. 

Osmaniye Kaymakamı 
Oımaniye Kaymakamı Bay 

Akif lfçen Karı Vali muavinliğine 
tctyin edilmiı v~ bu tayin yükaek 
tasdike iktiran etmiftir. 

Muaflık hataları 
Muaflık hatalarının idari kaıa 

mercilertnin tetkikinden geçmemif 
olmamak ıartiyle düıeltilmesi lca· 
rarlaşmıftır. 

••• • •••••• • • •• 
i SEHIRLI 1 • i 
f Sebzelerln en bol v•ı 
ff ucu:a. gUnlerld lr. Kıt lçlnf 

•ebze ve meyve kuru· f 
ff ları hazırlamayı lhm•I t 
f etmel Kller lnl dold ur. f 

•••••••••••• •• 
BIJllderladıea 
ıeııa tıı ... anar 
30 Atuıtaı münasebetile çe· 

kilen taıim telıraflarına bilyükle
rimiı. aıağıdaki cevapları vermiş· 

lerdir: 
Akif İyidotan - Seyhan Va· 

lisi - Tebrikleriniıe teşekkür e· 
der, Zafer bayr1mı ıize de kutlu 
olsun. - ismet İnönü 

Kasım Ener - Belediye reiıi
Adına - Tebrikiniıe Reiıicüm· 
hurumuıun ttşekkürlerini arzede· 
rim - Umumi Kitip Y. Süreyya 
And~riman 

B. Basri Arsoy - C. H. P. 
Seyhan Vilayet - idare Heyeti 
reiı vekili - Adana 

30 Atustoı Zafer bayramı 

dolay11ıle tebrikiniıe tefekkür eder 
bilmukabele kutlularım - T. B. 
M. M. Reisi - A. Renda 

Muri Anoy - C. H. P. 
Seyhan Vilayet - ltJare Heyeti 
reiı vekili - Adana - BOylk 
Türk ıaferinin yıldönüınü müna· 
sebetile aömrilen içten. dotan 
duygulara teşekkür eder sevailer 
sunarım - C. H. P. Genel Sek· 
reteri A. - Zonraaktıl& mebuıu

Halil Türkmen 
Akif Eyidotan - Seyhan 

Valili - Zafer bayramı münaae
betile izhar olunan hiniyata te• 
ıekkOrler eder, ben de ıizi tebrik 
ederim - Ş. Saracoflu 

Akif Eyidoğan - Seyhan Va
liıi - Biiyük Türk zaferinin yıl 
dönümü münaaebetile ıöıterilcn 

Duvarlarda çeşit çeşit ilaç 

ilanları.. Ktulı bir aktaarıdı . Kamil de evi-
Sağ duvann dibinde uzun, ne geç hlmışlar iİbi caddeyi 

BiR KüÇOK HIKA YE 
bakkal rafları gibi bir camekan.. kebirden yukarı hızlı hızlı gi· 
içinde doktordan daha ıyaşlı bazı (Jiyordu. Daha uykudan yeni kalk· 
aletler ve ampuller var... KöŞe· mışh. Gecenin yorgunluğunu gün· 
deki radyonun altında gazeteler-· düz uykusuyla 1elafi etmek iste· 
den kesilmiş rengarenk haritalar., miıti. 

Deli mi idi? 
Kapı arkasındaki duvarın rafında Apartmandan öğlet.-e fırlamış· 
rastgele konmuı soluk ciltli, Türk· tı. Gideceği yeri taaarlamadan çık· Yez•n 
çe, Franıııca tıp kitapları. Oda· mııtı. 
nın bir kenarında dil doktor ufa· 

Genç adam bu şövalersk ha· 
cık bir maatba kurmuş, reçete 

NiHAD TANGÜNER 

basıyor. Armut ur.ağa düşmez, 
yatının rnüvaı.enesini, ıon bir gün 
bile düşünmüyordu. Çünkü ıengin-

dibine düşer, derler. (Koca ölü· di yeniden evlenmeğ'e de asla ni· Yalnız küçük Peridenin bükük ha-
nün ruhu şad olııunl) Bir gün bu r k yali her bakh~ı yerde karıı51na matbaaya (I) neden lüıum gördü· ye 1 yo tu. g 

ğünü sorduğum ıaman: Kimil çok genç evlenmişti, dikiliyor kalbini burkuyordu. Ka· 
Hayatın Çf'.,fİtn 2evkinden hisse al· nun , yedi yaşına gelince ona ço· 

-Reçete ki~ıdı }'etiştiremi 
madan , maoeralannı geçirmeden cutunu annesinden almak hakkına 

yorum! demişti. b 
bütün tatlıhkları genç kar1Bında veriyordu amma Müjgan ir yıl Hülasa, burası kalenderlik 
aramıştı geçmeden küçUk Pende ile 1>er•· 

yuvasıdır. · 
M •. ıı. ı t it ber latanbuldan yok olmuıtu .• 

- Hayır .. 
- Haydi öyle \se düş 6nüme •• 

Kamil , dün gece eflendikle
ri evde tanıdıt• kadıala karşılaş· 
mıftı. 

Şuh bir .,feydi •. DayanamadJ. 
Ve itaat ederek yürüdü. 

$ • • 
Merdiven başındaki havai kü. UJfnn a am on sene sızı 1• 

sız , ayni ateşle yaşadılar. Fakat Nerede idiler ? Ne olmuılar- Gece ... 
meste ötüşen güvercinler insana dı? 
bir doktor muayenehanesinde bu· bir pn hayatlarının durgun hava- Tavandaki kırmızı abajurlu 
lunmaktaıı ziyade Eyüp veya Ba- sı birden bulutlandı , fırtmılandı. Hiç bir şey bilmiyordu~ işte buzlu ampulden ' ıak>nun duvaı:-
yazıt camlinin avlusunda dolafı· Ve bir anda aaadet Uıanelerini o ıündenberi yirmisinde yapma· lanna donuk al ışıklar ızıyordu. 
yormuş hissini veriyorum. savurarak parçalandı. dığı çapkınlıkları tecrübeye başla- Gülmüıler . . Etlenmişlor 1 • 

Doktor, iÜvercin •eraklısı de· Müigan ondan ayrılırken yav- dı.. Şimdi ikisi de karııllkla ıezlonglara 
ğildir. Bunları muayene veya anıe· rusunu da kapmıştı. Kanun o hak- Kimi! , fıkırdak bir kadın se · uıanmıflar , deım derin, gen rö· 
liyat yaparken küçük çocukları kı ona vermişti çünkü ·• Ne IA.. sİDİll , kendisini çatırmasiyle kal · ze birbirlerini aöaüyorlardı. 

ıciye ; gear; güze ince bir 
mek için besler. leıinin bu küçük tirin mahsulünü 

k d 1 • d k" B - Bonıuvar Klmil.. kadındı .. 

. 

itan edilen 942 pamuk muba· 
yaa fiyatları üzerine Çiftçiler Bil" 
li~inde bir toplantı yapıldıtını 

ve çiftçilerin, fiyat meıeleıini l<o· 
nuımak izere Ankaraya bir he· 
yet aönderecetini azmlftak . Al· 
dığımı~ malu• ata göre , Çiftçiler 
Birlitinde: buaün bir toplaatı ya· 
pılacalı: ve Ve~Aletle temaslu yap 
mak üıere Ankaraya gönderilecek 
heyet seçiltcektir. Burünkü top· 
lantıda fiyat meselesi menuun· 
da ki raporlar da tetkik" edilecek
tir. 

Belediye İnşaatı 
Belediyeler ve husual idare

lerce yapılacak inıaat için Baş· 
vekilliktt-n izin alınmakta idi. Bu 
usul kaldırılmıştır. 

Nakledecek olan 
öğretmenler 

Orta tedriaat umum müdiirlil
ğil 1942 - 1943 ders yılı içinde 
bir yerden di§'er bir yere naklo· 
nulacak muallimler için bir liıte 
hazırlamaktadır. Liste önümiilde· 
ki günlerde Vekilin taadilundan 
çıkacaktır. 

Salma borçları 
Köy salmaanu ödemeden -Olen 

borçluların aalmaları verıi mahi· 
yetinde oldutundan variılerinden 
alınacaktır. 

Kaymakamlar için 
yeni bir liste 

Dahiliye Vekilliti "'aymıkam· 
lar arasında yeniden buı def'i· 
tiklik yapacaktır. Bu husuıtaki 
har.arlıkları bıflantlmıfhr. 

içten duyrulara ttıekkür eder , 
ıayralarımı ıunanm - C. H. P. 
Genel Slc. Y. Zonıuldals \ıJDebusu 
H. Türkmen 

Kuım Ener - Belediye re· 
iıi - Adana- Büyillc Tilrlr za. 
ferinin yıldöniimü miinııebeti&e 
aöıterilen içttn duyaulara tefek· 
kOr eder ıev.Ji~r ıunanm. - C. 
H. P. Genel Sekreteri Zonıutdak 
mebusu yerine - H . Türkmen:: 

ıibi yerinden kalkaraı. e ilerini 
çırptı: 

- Bak KAmU unuthttn , sa· 
na çocukluk hatıralarımı göstere· 
yim .. Bir az acı ama •• 

Naeiye k0111odiaden büy.ük bi~ 
albümü alarak K'enç adamın diz· 
lerine oturdu ve : 

- KAmil , diyordu. benim 
bilsen hayatım ne kadar acı yap· 
taklarla doludur ... Anlatsam uzun 
sürer şimdi .. 

Genç kadın albümün yaprak
larını çeviriyor , Klmile ; her tib· 
ten kadın , erkek resimleri gös· 
teri yor ve yalnız iıimleriyle iktifa 
ederek , yapraklarını çeviriyordu. 

Resimler albümün ortalarında 
bitmişti. Genç kadın ince parmak· 
tarını albümün altına doğru gölü· 
rürken elemli bir se91e Kimile 
mırıldaneı: 

- An111emi görmek ister mi
ıia Kimil? 

- Tabit ıöster. 
~n~ kadın .; IACleainin re• 

mini <Srten y•prafa kaldırmıfh. 

Fakat, rumin b~t. sahibinia. 
terciımei halini anlatacata muhata· 
bı b~•ndır. .kaPıltk jÖrüodü Ve 
mertlivenlerde bir lahzada fiirül· 
deyiıp k•ybolaa •1* ...... 
ifitt . 

••• 
avutmak maksadiyle ellerine ver· j zel bir kızları vardı .. O, saadet. dırımda durdu·. N 

Doktorun babacanlığı vizite o a ar çı gınca sevıyor u ı... u 
ficretlerinde daha bariz olaralı: cebhedeki müfrit sevgisi, kansın- - Bonııuvar Naciye.. Fakat taliaizlifi onu - ~ik· Geaç kamn elektriti s&MIGr· 
görülür. Ne verilirse alır. Fakat dan aldıQ'ı hazı bile körlctiyordu. - Nereye? sek tabaka düşkünlerinden - bu dü. Yorgun ar,an karyolasına iler-

i &erken mrT'tldanda:-

3 F..yhil 1942 

• Aynak'tan 

Barp YI 

ledakkbll 

M. Hıtler evvf'lki gün Vf'rdiQ'l 
bir nutukta, yurtlaflarını kış 

için yeni fedeUrlıklar yapmıt· 
~a ç~ırıyordu. 

lngiHere Maliye Naıırı lııail
tere 'de en rahat sınıfın zenginler 
değil, orta halliler oldutunu sÖy· 
lemektedir. Çünkü ancak yılda 

500 sterlin geijri olanlar, lnıilte· 
re'de şimdi çok lfırlapn veraile· 
rin yükünden kurtulabilmektedir
ler. Gene geçen ıün inailterede 
çalıfan sınıfların kurutmuş bir ıof • 
ra batına o\uarak pişirilip ko'-• 
rılmıt yem~ler yemek imWnaot 
bulduklarını, zengin hllnımefendi· 

lerin, şık centilmenlerin ise çarı• 

ve pazardan gündeltlc rıı~larını 

kendileri alıp getirdiklerini Ulu• 
ıütunlarında okumuıtuk. 

Bi:- 'ki aün~önce lngiliı tica· 
ret nazırı vat"ndaşlarma föyle di· 
yordu: 

- Şapka~ıı ve çorıpsıı ıeı· 
meti ıöze almalıyız ..• - SA-TIR 

Hususi muhasebelere 
yardım yapılacak 
Dahiliye Vekilli~ harp duru· 

mu yüıünden bütçe baktmından 

ıorluk çeken valilik husual idare• 

!erine yıtpılacak yardım için ha· 

zırhklarına devam etmektedir. 

Vekillik hanai valilikleıe ne miktar 

yardtm yapılacıtaqı teapjt edecek 
ve teapij edilen miktarlar üzerin· 

den Maliye Vekitli§'i yardımı ya 
pacaktır. 

Ôlüm 
Tertip itleri arkadaıtarımız· 

dan Bay Fahri Tutrulun bir bu• 
çuk yatındaki o?lu Mntafı ve· 
fıt etmiıtir . Yavruya TanrıdaP 

rahmet diler , ana ve bıbaaının 
kederlerini payla1tr11 • 

~ ..... 11111 
Memleketin muhtfÇ old'-'111 

yükıek vasıflı sıtar damıılıklarını~ 
daha ıeniı ölçüde yetittirilm~• 
mıkadiyle mevcut inekhanelerio 
ifletme, alım. ıatam ve he .. p 
uıulleri dctiıtirilmiftir. 

TORKIYE RADY08U 

ANKARA RADYm"1 

Perşembe - 3.9.194.2 

7 .30 Profl'p ve mcmlolf.et 
ayan; 

7 .32 Viic•dumuıu ça4t1ırala,._., 
7.40 Ajanı Haberleri. 
7.55-. 

8 30 Müzik : Karılık profr••· 
12.30 ProlJ"am ve Memleket sa-' 

t Ayarı 

12.33 Müzik : Karıfı~ proarılP· 
12.45 Ajana Haberl~ri. 
13.00-
13.30 Müzik : Kadınlardan fa511 

proıramı. 

18.00 

18.03 
18.45 
19.00 
19,15 

19.30 

19.45 
19.-S5 

20 15 
20.45 

21.00 
21.15 
21,45 

22.30 

Proıram ıve Memleket ~' 
Ayarı, 

Müzik : Fas.ıl heyeti. 
Mil&ik : Saı eıerleri. 
Konuıma (Ziraat ıaati) • 
Müzik : Danı müı.iti (fJ.) 

Momtellet: Saat Ayırt- "' 
Ajanı Haberleri. 
Serbest 10 dakika. 

Mizilc : Beubcr •·~~· .,
14 

semailer. 
Radyo Gazeteai. ~ 
Müıik : Romantik pi f'f 
E~biyatJadan pll'Çalır ( 

KoıwMJ• EviA ••ti.) 
Mhlk: Sohbetleri, • . ~ 
Mlıik : Radyo Se•IO"'·. 
Orkeıtra11. (~f: Ferid ,4I 

~ 
l·a...thcw•:3llCI 
ni: 2. Ripııki • Koruke'' 
•Taar Saltan>. . ..J 
Memleket SHt Ayarı, ,.,,.. 
haberleri ve Borsal•' maktu vizite ücreti 25 kuruştur, Müigandan ayrıhfı onun haya- - Hiç. yola düşüımlıtü.. _ Ne tuhaf adım .• Acaba 

Para yerine bazı köylülerin bir J tına büyük bir darbe vurmadı. - işin varmı? Genç kadın bir feY hatarlımta deli mi idi ?.. 22.45/ 
kaç )Umurla, bir piliç, bir çift ~22.~ Y arıak · ProsıPR JIC 9" 
kabak filin verdikleri da olur. ,------------------------------İllilılil

0 

... -.ı1111 .. m-----------------~ paruı. 



Karadeniz 
sahiline 

demiryolu 
Büyük bir hat 
ill§a ediyoruz 

• 

Tralt~ [Haaua) - MalO
olclutu Gzere En~· Ankara 
lfaydarpq, hattının y,iildlnl ha· 
fifletme~ Ye aJnı zamanda Şarki 
Karadeniz sahilini ana demi.,o· 
••muza ltatlamak Gz:re ikinci bir 
battı• iapaı .hir ıml.Wet e•Yel 
kararlqtanlmlflı. İçinde buluclu · 
iumaa harp aorluklara ylztlnden 
İaf8ab tehir edilen bu bat .ctzer 
rllundt etiltlere bqlandatını 
11Hmauni1etle haber almlf bulu· 
•uyorua. AWıt'ılllUi: maliimata.. 
tire bu hattın pze.rbllu•u tepil 
edecek olan UR •e Viliyetlerde 
•tld ifleti için hummeh bir ray · 
retle çallfll1D•Jdadır. 

-·-
Adanada yapılacak 

Türkiye yüzme 
birincilikleri 

04.ıa ile 14 Vil~etten 
yi:s•c:Aler pltli 

Şehrimiz )'Üıme havuıunda 
5 ve 6 Ey161 rGnlerinde yapıla· 

cak Türkiye yüıme birincilikleri 
için haıırfıklara devam edilmek· 
tedir . Bu mlaabQ.alar~ ittirJk 
•dece!J ekil'leı lacr: sin ~rer iki 
fer ıclmell-. 11e tthrimizde top 
lu~ırt.r. 

Trabıon , Eaklfehir , İzmir , 
But .. , Bancbrma. Tekirdat, Bur
dur, ~·· Ballke9ir , Sa maun , 
Cireau1t r KaatamQnD , Sinop ve 
Ordu böl .. le,ci y6ıiclleri .de dün 
aehrimi,e gelmiılerdir. 

Y.M. Pazanndaki 
suiistimal dnası 
Y~rli mallar paura Adana 

"'be•i ıatıt memuru FilrOıanın hal 
ka ekaik~ıma ve kumlf eat· 
.. aklu 1Uçhı Qlarak tevlr.if edil· 
dilini ve muhakemesine batlan · 
dlfını yaımııhk. Bu 4avaya yarın 
lehrimiı aıliye eeıa mıhl&emui•• 
de de,.e.. ed~ec.k&ir. ...... , .... 

....... 11 ••• 
<•.,, ı uol ..,t•> 

._ 1abn alm11tam. Fakat bu kıı 
• ela delmq...,. Betama -tf çskb. 
Din,.ı.tım yok ama, ahretlitiJn 
v.rt..." demifti. 

laananaz, bu, doktorun bir or· 
~ delildir rerçektir ..• 

Zaman zaman ltitaplnrda bu· 
"-dı .... •r:ak •ttili teYleri 
doktora •r•, laydalanwt• Bir 
lin Mi"'- efendiWn Nuil• Na· 
eiyi ken~..-l ....... eda.di· 
lilai sordum. Ve öfrendim ki, bu 
llrf hirr •ealM&uf ilidir 

Naci, bir çok ipti~ai mekkıt>· 
lerinde bocahk yaptlktan ıonra 
tünün birinde bir kazaya ...,._ 
hane ...,u .tayila ettilu.. Ora· 
dan Ahmet mithata mektuplar ya· 
laf. '4i..._ Efendi. bu ~lı 
okuy»~oun bir mektubt,nda: 

Tahsiline yok.mu bir duaQ 
Olniler elinde kakh Naci .. 
Bej'tini rörlr, ltetef'ir, Naoi .. 

1'. Jstaabula çal'dl_I', TercW....t. 
~ ,.İıt vıerir. Hacinim bayu· 
•u, r,Oyuaıt. fakirletini. iıtidlMMt 
betenen Mitl\ıt Elendi bir tin 
Onu kendine damat yapar. "Ciıeim,. 
diye tiltap ettiti 'damadını kayın 

.çak .tevmckı.ıdil;. Qoua. ~D 
e bir ev de ytptınr. "(a._ ._.,, ......... ,._ 

Fakat her zamu can, dler 
......... ,. Basan bir .meıele ... 

TORKSOZD ~ Sayfa 

,,========= ........ =========, .. 

Dl$ HABERLER Defne Oteli 
Harbiye'de (Antakya'da] 

Hindistan'daki 
kargaşalıklar 

Yine mevzii bazı hareketler oldu 
Bombay : 2 ( a. a. ) - Dün 

akıam ntşredilen bir tt>blite gö· 
re, Almora'da, ayaklanmalara kar· 
fı ıil&h lıullanılmıt , bir kiti öl
müt ve iki kişi de ııtır ıurette 

yaralanmııtır . 
Aıamrar çevresinde , lıanun· 

ıuz bir toplantının datıtılması ıı

raaında üç kiti ölmüt ve alta kiti 
yaralanmıttır. 

Genıe'de, baıı timal nahiye· 
leri mtlıtcana olmak ilıere ıülul

net verdır. 
Seran 'dı, aıkcr baltalayıcılara 

kaıtı atet etmek ıoıundı kalmıt 
tır. Bir kiti ölmüt ve 4 kiti ya· 
ralanmlftar. Patnı'da bir kiti Öl· 
müttlr. 

Stalingrad tehri büyük 
bir teklike içinde 

( Bap 1 iaci aulad• ) 

mekledirler. Almanlar Rjev'i en 
büyük bir tiddetle müdafaaya de
vam ediyorlar. Bilyük çapta Alman 
toplan tehir müdaf aalırını bombar· 
dıman eden Sovyet bataryalarını 
ateıe-tutmaktıdar. Krasnaya Svez· 
da buaii'l devam etmekte olan 
Sovyet ·ıerr barskıtini clulllhaınak 
için Alman hava kuvvetlerinin ye· 
nidea tnviye edilditini bildirııniş· 
tir. Bu kuimde dün yeni<Jen iki 
köy abnımttar. Soo pl}lcrde bir 
Sovyet piyade birliti sillhla 30 
Almın uçatı düıünr.iiflür. 

aa1etecllerl•I••• -. .• ......, ....... 
,........, .... «•• 

Londrac 2 (a.a.) .__ BB. Yal· 
çın, Yal111an. Esmer, Da"eJ ve 
Sertel Londra'ya vaa&I olmut
lardır. 

Tirlıiye Büy6k Eıçiliti memur
larından biri, Britanova'ya bey•· 
natt• bulunarak Türk ıaıetecileri· 
nin tam bir serbeatlite malak. ol· 
duklaunı ı6ylcmittir. Arzulan ne 
oldutu fıakla1,ade kendil· riyle iıti · 
tar,de bulunılacak ve bu ıuretle 
biuat ttendileri lnıiltere'de iki· 
metleri eınaıındaki programlarını 
tanzim- edeceklerdir. Eğer ırıu 

edecek olurlana fabriha.ra, en 
tiddetli -tM>mbatdımanhra maruz 
kalmlf çevreleri ziyaret ede· 
celder ve timdi talim (Örmekte 
olan kıtaları ıöreceklerdir. 

Türkiye 86y6" Elçilitin~~ bir 
kabul resmi yapıh~:atı ıibi Ha· 
herler neıardinde de bir kabul 
rea•i r•PliaoMlar-. Tir .. Uy.lk 
Elttli lngiliz pzeteterinia b8fya 
zarların' Hılk~vine dıvet ederek 
kendilerini Türle ıazetcetieriyle 
t•n•tb•acıkhr. Bu toplanbdı 
.. rü Naım BaUu. kact.n aıe • 
--rdan Miı Me.- "° Georıe, 
.... ilteJe'nin iki eski Ankara BI· 
yik Blçi.ti Sir Percy. Lorraine ve 
Sir Georp Clarck ayni ıamandı 
Wrço~ Jaıitıı müm ... illeri ile iz· 
ciler ldP&an mü....ılleri haıır 

belun~klardır. 

Hollanda kraliçesinin 

'~ nô doP.ın yılı 

............. 
Arjanlin'de 

herkes asker 
Buenoı • Airca: 2. ( a. a. )

Arjantin harbi}' e naıırı General 
Ton111i, konareye teklif edilmek 
iiıere Cümhurr eiıil)C) bir kanun 
liyıh111 vermiıtir . Bu liyiha H · 

kerlik yıı haddini kaldırmaktadır. 
Llyihıda, memleket ıilih alhnda 
oldutundan, herkesin beden ka
biliyetine göre yaş haddi beaaba 
katalmakaııın aıkerlik vaıifeıini 
yapması, ordu aubay kadroıunun 
orduyu Arjıntin'in müdafaaaını 
temin edebilecek bir ıurette art 
maaı gerekeceti bildirilmektediı • 

............ & 
Mı•cepllealalle ...... 

(Bqtarafı Birlmlde, 
kadar ilerlemiftor ve müttef.ilı.le· 
rin ıeyyar kuvvetlerile tem11a 
geçmiflerdir. Mihver diter taraf 
tan merkeıden bir ıedik ıçmat• 
kallııımıt fakat bu hareket 11kı 
surette tutulmqtur . K ahirede 
müttefıklerin durtlm• mutlak au. 
rette hakim-10lduldarı bildiribnek· 
tedir. 

f<um fırlınılırı muayyen bir 
niaöette afiti\'81" tetkiUer.ine ltiartı 
hava hareliltıH ve muharebenin 
ilk devresİAi yeni4eD bedio. ih
tiy açlarına karıılımağa enıel ol
muılur. 

Romelin · çöl ctphcıinin cc· 
nup kesiminde yandan yaptıtı 

hücum önceden tahmin edilmit 
bulunuyordu. Cumaıtcıi 111e Pazar 
günleri Alman maret•li kuvvet
lerini timalde11 cenuba dotrll tıh. 
tit etmekle me~di .. Miltkf ık 
hav .. k~vvdleriı Romelin motörlil 
nakliye kollarını ke,fetmiş ve bun· 
ları ciddi aurette bombalamıttı , 
P111r .slatı Romel ıırhlı kuvvet· 
lerini .ceDuba indirmit ve rece 
yar11ına dotru taarruıa bıtlamlf:. 
tır . 

Kud6ı . 2 ( Rıdyo ) - Lon· 
dra : Şimali Afrikadatki Mihar 
kuvvetleri 4 Alman, 8 ltaı,aa ol 
mak lıere 12 ıamea tahmin olun• 
maktadır. Son ıamaDlarda Trıbo
luııarba 104 ilncil Alman ve ltıl· 
yan Pujoata tiimenleri takviye 
olarak ıelmişlerdir . 

Berlin : 2 ( Radyo ) - lnıi· 
lizler Almau -htlc11muadı otu& 
tınk lcaybetmiflardir . 

Bir f svet deniz 
tezgahı -yandı 

StoklM>lm, 2 (a a.) - ltvf'ç'in 
Baltık'ta Sooderbama limanıqdaki 
Marma deniz tcııihlert 1iddetli 
bir fanatA netictninde yanmıttır. 
Bütün rece yangını ıöndilrmek 
için 15 itfaiye müfretni çallfllht 
iıe de muvaflak olım .. ıtbr. Ha• 
ıar 250.000uaterlint tahmin edil· 
... ktedir. Yani'••-~ bilin.· 
miy.uç. 

Hür Fransızlar tefiain 
teftif seyahati 

Berutı ~ (a. a.) -- Suriye'de 
~ı.illak.ı •urlye tehklerittiır çotunda bir 

ttftit ..,Hetl ,.l*J 1e1MJNI de 
Gidi eti• ıınıral Cıtroux ile 
birt•te Şaqa Trabluı'•n~ ıiyıret 
etmiflir, De Gıulle halk tarafın 
dan hartı retle kar..._. ... .,. Gı· 
aerW, Berul• d6n•Men 6nce pet· 
rol taıfi,.. fahri~ ..-it• 
tir . 

._ ..... cotkua 
A.l· 

ral ........... ,.,.... ..... . ., .. ı...-,1n1.. ... •.• 
ıirerek koltquna kadar flttlr 
mlfttlr. 

M. Pierlot Belçika 
Kongosundan döndü 

Londra, 2 (a .a .) - Belçika 
Baıvekili M. Pierlot Amerika ve 
Belçika kongosunu ziyaret ettik· 
ten aonra Londra 'yı dönmüştur. 

Baovekilin ıeyahıti hidiıesiz ce· 
reyan etmiıtir. 

M. Pierlot bu aeyahati una· 
11nda Belçilca'yı ve Belçika Kon· 
goıunu alakadar eden hayati e· 
hemmiyette mevıular üz.erinde 
birçok görüşmeler yapmıştır. 

Bııvekil bu harbin divaeınm 
ehemmiyetini müdrik olan müı· 

temleke ahaJisi tarafından büyük 
bir heyecanlı karıılanmııtır. Halk 
ıaferi elde t>lmek için her türlü 
fedekirlıtı yapmıya haıır bulun
maktrdır. 

Dün bir fırın yandı 
Dün Hat 18 de Eski istas

yonda c Büyük fırın > bacadın 

atet almıt ve yangını aöndürmek 
için Belediye itfaiyeaile Malatya 
Mensucat f abrilrau itfaiei m6flerr.k 
çalıtm•lar neticesi •ncak yarım 
aaat zarfında ıöndilrebilmiflerdir. 
Fırınm tavanı ve üıt kısmında 
bulunan bir odası kimilen yan
mışbr. Tahkikata devam ediliyor. 

Adana askerlik su· 
besinden : 

ı 
ı 
ı 
ı 

Çaklayanlarm ortasmda, geniş salonları her türlü 
konforü haiz rahat odaları, ve- cazbaııdı ilt- ;.t-nubun en 
lüks ve güzel otelidir. 

Temmuz 10 dan itibaren açılmışt.r. 

Tam Pan•İyon ( Kahvealtı, Yemek, Banyo ) kabul 
edilir. 

nyatıar çok mutedildir. 
.............. 

Turizm Oteli 
Sôğuk Oluk'ta i 

Bu yaz yep yeni tesisatla müşterilerini J 
kabule hazırlanmıştır. 

Hat•~ın ve bütün Çukurovanın en güzel sayfiyeai ve isti 
rahat yerı olan Souk Olukla sakin ve rahat bir tatil devresi 
ı•ç'.rmek iateraeniz mutlaka TURiZM OTELl 'ne ininiz. 

- - --···------
Turizm Oteli 

ANTAB\'A'DA 
Antakyanın Biricik Otelidir 

Yeniden tanzim edilen bahçeai ve lolıanta•İle 
talıyaJa seçme inaanların toplanh y~ridir. 

An· 

MÜRACAATLARA TELG !AFLA ve MEKTUrLA 
DERHAL CEVAP YERiLiR. 

;;;iiiiii!~~ii~~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~~~~~~~~~~ = -= 

Seyhan Valiliğinden: 

-1 330 uıta ibtiy•tlarla 320 
dahil 332 acemi ihtiyatların ter· 
hisleri yapıldıtında n bu erler haf 
tanın •h, perpmbe, cumartesi 
,anleri atleye kadar ıubeye ut· 
rayuak terhilleriae ait muamele· 
leriai yaptırmaları. Yayli köylerimizin tenzilatsız fiatlarla hububat hükumet 

2- 328 • 329 dotumlu uata hisselerini teslim müddeti Ticaret Vekaletinin 3 l /8/942 tarih ve 

ihtiratlula 316 dahil 320 ~abil 12148150210 sayılı emirleriyle Eyliil nihayetine kadar uzahl· 
acemi ibtiyatlar•an henüz terbi•· mıştır. Seyhan Valisi 
leriae ait muameleleriai y•pbr · 
ma7aalar varta buölaran da tube· -·---------------·----A_lı_i_F_E_y_i_cl_o_l_a_n_ 
i.rmU:~~.arak terbia itlerini J•P ...................... . 

mub:elif ::-:.ı::':."':b~·ı:. ZENGiN OLMAK iSTERSENiZ 1 
ıenleria • •1m ,,.eawe tube1e Koşunuz 1 Koş ı 1 
utra1•rak terbiı itl•riai y•phra· • • unuz ••l 

T"."c1~z;;-;:;; Bankası Çukurova kişesine İ 
Adana şubesinden : 81'8 .. ldea lllr llllet alırıaaıı •at- e 

lalla ...... oıarı•aaı... • Şubemiz pamuk itlrri aervi· 
ıinde çalışhrılmak üzere Rumt 
dairelerde ve Müe1seselerde -bu· 
lunmuı biiro ve muhasebe itlerine 
valnf iki erkek mem•r •hnacaktıt .. 

lıtelı:lilerin diter ıirif tarti•
rını ötrenme~ izere Bınlıa1n11a 
müracaallwı ilin olunur. C 

c. B.1'. Çmarll ooa
llıllı• 

8-9-942 Salı riln6 aaat.- 20 
de Aıfalt caddedek~ binamıada 

yıllık konrremiı yıpılacatından 
aayan adların teırifterini -rica e· 
deriı. 14577 

Kiralık ev aranıyor 
Çar11ya yakın ilç dört odalı 

bir eve ihtiyaç vardır. Evi olan· 
ların Batdat .teliae milracaatları 

5-5 

··-----------·j ! Sablık Arazi i 
• i 
f Adana Viliyet merkezine f 
t onbeş kilometre uzakta Bü· t 
i yük Dikilide , arasından su· i 
f lama kanalı , derniryolu , ve ! 
! inşasına başlanan esf alt şose ~ 
! geçfyor • .Jçindeı şimendüfer is· ! 
! tasyonuda vardır . H e r t 
! tirlü ziraate , Portakal , U · ! 
! mon , sebze bahçeleri yetiı· ! 
! tirmete çok müsait birbirine ! 
! muttasıl derecede< yakan: alta ! 
! parçada sekir yüz dönüm • ! 
! raıi ıatıhktır ! 
! icar ,aetiıen akarla dı mü, ! 
! badele edilebilir. ! 
! D. N. Ankotlu kardeıle· ! . - . , re murecaet. • 
! TelefOll : 347 • 35S ! 
!...- ......................... , 

• 

Adr .. : A•lalt c:adde D6rtyol aizındda (Çulıur· 1 
ova Giıe•i) Necip Özyazgan • .......................... , 

~·••••••••••••••••••••••••a 
ADEMi ıuıo~ ]ER ~~EYSEKLIGINE 1 

1 FORTOBİN 1 
1 

S. ve /.Muavenet Velıaletinin Ruh•atını haizdir • 
Reçete ile alınır her eczanede bulunur 1 

• Cenup mınhkası ajanı Bahri Diril 1 
1 

Yağcami civan No. 14 - Eski Selinik Bankası 1 
Posta Kutusu 105 14520 

aeeeeıeee..... •• .. ••••••a 
DIŞ TABiBi 

ORHAN OKTAY 
Belediye ve Yeni Eczahane karşısındaki çıkmaz sokakta 43 
Numarada her gün ve Zarurethalinde gecel~ri dahi hastala 

nmkabule başlamışhr • 

emaacaaaaaaaaaaaaaooaaaaaae 
a r:ı Teni 811fdaJ Pazanadül g 
g Asri Dink Açıldı g · 
a o a Hem d6v,r, hem lıırar, llem •/er. lıarutur O'\. • 

a 3-ıs 13s11 a ~ c a 
eaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaame 



Sayfa 4 TORKSôZO 

- ™ 

1 BOR SA 
........................................ • • 

PAMUK - HUBUBAT 
2 . 9 - 1941 1 1 

i TÜRKSÖZÜ 1 - KiLO F/ATI 
CiNSi En az En çok 

K. s. K. s. 
= 
Koza ı 00,00 00,00 
Klevland Ç. 00,00 : 1 

: Gazete ve Matbaası 1 Klevland l 00,00 00,00 
Klevland JI 00,00 00,00 • • M. Parlağı 00,00 00,00 

L P. Temizi 00,00 00,00 
Kapımalı : 1 • • Y. Çiğidi 00,00 
K. Çiğ-idi 0,00 
Susam -o.oo 
Buğday yerli 00,0 

1 

0,00 
: Türksözü OKUYUCULARINA OÜNYANIN HER TARA- : 
İ f IHDA VUKU BUlAH HADiSELERİ GÜNÜ. 60- İ Arpa 0,00 0,00 

\ Yulaf -0,00 0,00 

I= Seı bes Döviz Kurları -1 Gazetesi NONEVERİR. TÜRKSöZONO TAKİP EDİNİZ. 1 
: 1 DOLAR 

Alış 129.20 
Satış 132.20 

STERLiN 
1 Kitap, mecmua, çek, bilet, alış, 1 
•• • plin, barlta, bllDIDDDI matbaa Türksözü 1 hhalôl bedelleri (mal' e - 776 

de ll ) primi! satı~ 
Türklyedertlgönderllen nav· 749 
lun bedeller! 
ihraç e dilen mal Ledelleri 728 
olarak gelen Oövl~leı ln alıı 

kuru 

işlerini Tlrklyede mevcut mat-
1 baaıara rekabet eder derecede Matbaası 1 1 tab ve ılratıe elden çıkarır. 1 

Yardım ve 728 • • 1 Türksözü Cilt Kısmı 1 : 1 

seyyahlara ve • 
saire için gelen d611lzlerln 
alış kuru 

( Primsiz satı$ ( Tahtil maı· 524 
rafları vesaire ) 

L-Pr lmslz alış Kuru 520 
- -

-

• SAGLAM. TEMİZ, ZARif CİLT iSlERİNİZİ ANCAK TORKSôZO • 

İ MOCELliTHANESİNDE YAPTIRABİlİRSİNİZ 1 
Umumi Neşriyat Müdürü: 

MACITGÜÇLÜ 

i ...................................... ı Basıldığı Yer: Türlı•özü Mbt. 

~----~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

TORKİYf CUMHURİYETİ 
SEYHAN ORMAN ~EVİRGE MOOORLOGOHDEH : 

(Or.man Emvali Satış İlanı) 
-----ıı 

Ziraat Bankası Cin•İ Mikdarı Muhammen bedeli 
Kental Kilo Lira kuruş 

Müddeti 
12 Ay 

Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayeıi : !.00.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirat ve ticari her nevi banka muamelel~r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

aşağıdaki plana göre ikramiye dağllılacaktır . 

4 Adet lOOO Liralık 4000 Ura 

4 • 500 • 2000 " 
4 .. 250 .. 1000 .. 

40 .. 100 .. 4000 
" 

100 .. 50 il 5000 .. 
120 " 

40 .. 4800 .. 
160 .. 20 .. 3200 .. 

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

Kuralar senede 4 defa: 11 - Eyh1l, 11 Birincikinun, 
Mart ve 1 \ Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

• 
T. I ş Bankası 
K8çflk tasarral besapları 

1942 ikramiye pllnı 
KEŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayıs~ 3 Aiultoa, 

2 lkinciteırin tarihlerinde yapılır 

1942 ikramiyeleri 

1 Adet 2000 Liralık 2,eoo Lira 

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

10 250 il - ~ il 

40 .. 100 ,, 4.000 .. 
50 " 

50 " 
2,500 ., 

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

TUrklye ı, Bankasına para yatırmakla yalmz 
para blrlktlrmlf ve faiz almı• olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de denemlf olursunuz 

-

Meşe kömürü 1228 40 27 64 

1- Seyhan Vilayetinin Bahçe kazası hududu dahilinde ve 
hududutları şartnamede yazılı Ôgüt Öleni ormanından 1228 ken· 
tal 40 kilo meşe kömürü (12) ay zarfmda çıkarılmak şartile 
2418/942 gününden itibaren (20) gün müddetle açık arttırmaya 

konulmuştur. 
2- Arttırma 15/9/942 tarihine müsadif salı günü saat (11) 

de Adana orman çevirge müdürlüğü binasında yaptlacaktar. 
3- Beher keıntal kömürün muhammen bed&li (otuz) kuruş· 

tur. 
4- Muvakkat teminat 27 lira 64 kuruştur. 
5- Şartname ve mukavelename projelerini Orman Umum 

Müdürlüğünde, Adana Orman Çevirge Müdürlüğünde ve Bahçe 
kazası Orman Bölge Şefliğinde görülebilir. 

6 - Muvakkat teminat makbuzları l 5191942 günü saat ( 1 1) 
den evvel komisyon reisine verilmesi lazımdır. 

7 - isteklilerin Ticaret odası vesikasile birlikte belli edilen 
gün ve saatte müracaatları ilin olunur. (Bu vesika köylüler-
den istenmez.) 26-30-5..ı..\O 

S[YHAN ORMAN ~EViRSE M000Rl0GONDEN : 
(Orman emvali sabş ilanı) 

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

Meşe kömürü 1064 372 40 27 93 12 ay 

1- Seyhan Vilayetinin Bahçe kazası dahilinde hudutları 
şartnamede yazılı Çulcen ormanından l 064 kental meşe kömürü 
12 ay zarfında ormandan çıkarılmak şartile 28/8/942 gün ünden 
itibaren 20 gün müddetle açık arttırmaya konulmnştur. 

2 - Arhrma 17191942 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

lüğü•1de, Adana orman çevirge müdürlüğünde ve Bahçe orman 
bölge şefliğinde görülebilir. 

6- Muvakkat temioat makbuzları 1119/942 günü saat 11 
den evvel komisyoa riyasetine verilmesi lazımdır. 

7- isteklilerin ticaret odası vesikasıle birlikte belli edilen 
gün ve ::ıaatte müracaatları ilan olunur. (Bu vesika köylülerden 
istenmez) 30-4-8-12 14563 

3 Eylu1 1492 

i 1 an 
Devlet Demiryolları Adana 6. ncı İşletme 

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

şartnamesi veçhile 8/9/942 Salı günü saai 16 da kapalı zarf 
usulile Adanada 6. ncı işletme Müdürlüğü binasında satın ah· 
nacaktır. 

Bn işe girmek istiyenlerin 562.50 liralı muvakkat teminat, 
akçaları, Ticaret odası vesikaları, kanuni ikametglh veikalart 
ve nüfus cüzdanlarile tekliflerini aynı gün eksiltme saatından 
bir saat evvel Komisyon Reislitine vermeleri lazımd1r. 

Kireçler Pozantı, Y 8nice, Mersin, Adana, Osmaniye, isken. 
derun ve aralarındaki istasyonlardan birinde vagonda teslim 
f"dilecektir. 

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

i 1 an 
Devlet Demir yolları 6. ncı İşletme Arttır· 

ma ve eksiltme Komisyonu Reisliğinden : 
İskenderun istasyonunda ihzar edilen 90.000 adet parke 

taşını 3600 metre murabbaındaki istasyon meydanına döşeme 

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

Beher metre mikabm döşeme işçiliğinin muhammen bebeli 
(70) kuruştur. isteklilerin nüfus cüzdanı, ehliyet vesikası ve 
(18.9) li~alık muvakkat teminat ile tayin edilen gün ve saatle 
komisyon reisliğine müracaatları lazımdır. 

Şartname ve mukavele projeleri işletme ve lskenderun 
istasyonunda parasız görülebilir. 23-28-3- 9 

i 1 an 

Seyhan P.T.T. MüdürlüQünden : 
1- Sefer adedi ve posta ağırlığı gayri mahdut olarıAk 

her günkü tren seferlerine göre mevcud postaları Adana pos· 
ta merkezinden istasyona ve istasyondan Adana posta mer
kezin kamyonetle nakletmek şartile Adana posta nakliye mü
teahhitliği, S/9/942 cumartesi günü saat n de Seyhan P.T.T. 
Müdürlüğü binasında arttırma ve eksiltnıe komisyonunda ihııı 
lesi yapılmaıc üzer 19/8;942 tarihinden itibaren on beş gün 
müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

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

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

4- Taliplerin şartnamede yazılı evsafı haiz bulunmaları 
ve muvakkat teminat makbuz veya teminat mektuplarile Tica
ret odasına kayıtlı o!duklanna dair bu seneye mahsus vesika· 
lanm ve 2490 No:lu arttırma eksiltme ve ihale kanunu hüküm 
lerine göre tanzim edecekleri teklif mektuplarını havi kapah 
zarflarını birinci maddede yazılı eksiltme günü saat 11 e kadar 
komisyona tevdi etm~leri ilan olunur. 

Postada vaki gecikmeden mes'uliyet kabul edilmez. 
20-25-29-3 14534 

i l l N 
DEVlET OEMIRYOllARI ADANA 6. NCI i~LETME 
ARTTIRMA EKSil TME KOMİSYONU REISliGiNOEN: 
Alacataı ocağından ihzar edilm~k üzere beher M/3 ?40 

kuruş mubamnıen bedelle 6000 M/3 balastm ihzar ve teslimi 
kapalı z rf usuliyle eksiltmeye çıkanlmıştır. işin tamamının 
muhammen bedeli 14.400 lira olup muvakkat .teminat akçeıi 
1080 liradır. 

Eksiltme 29/91942 Salı günü saat l 6 da işletme müdürlü· 
ğü binasında toplanacak komisyonca yapılacaktır. istekliler 
249'1 No.lu kanunun tayin ettiği vesikaJariyle birlikte hazırla
mış oldukları teklif mektuplarını eksiltme saabndan bir saat 
evvel Komisyon Reisliğine tevdii lüzumu ilin olunur. 

Bu işe ait şartname ve mukavele projeleri Adanada 6. iş
letme Komisyonundan, Konya ve Alacada lst. Şefliklerinden 
bedelsiz olarak verilir. 1-5-10-lS 14572 

DOKTOR 

Muza/fer Lokman 
M Bergin baıtaıarıaı maareaella· 1 aeslllde lıı:allal eder. 

· ··--=-=~--------------· 


