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BAY VENDEL VILKi 
ANKARA YA GELDi 
B. VILKI GAZETECiLERiMiZE BEYANATTA BULUNDU 

lngiltere ile Amerika arasında sıkı bir işbirliği var . Vilki Ruzveltin 
bazı mesajlarını hamil bulunmaktadır. Mısırda Rommel taarruzu 

tamamiyle durdurulmuş bulunuyor 

" I k inci cephe Mısırdadır.,, 
VILKI BUOt)N BABICIYE VEKILIMIZLE 00Bt)ŞECEK 

AMERiKALILARIN TÜRKİYEYE KARŞI BÜYÜK SEVGİSİ 

Milli Şefin 
seyahatleri 
Lülebureaı : 7 ( a. a. ) -

Miııt Şefimiz Lüleburgaz.a gelerek 
köy Enstitüsünü fereflendirmiş
ler ve buradan büyük tezahürat 
içinde ayrılmışlardır. 

YINDEL VILKI 
ANKABA1DA 

F. R. ATAY 
7·9·942 Ankara 

B 
Birletik • devletler Cum· 
huriyet Partisioia Lideri 
V endel Vilkie bugün An· 

kara ıehrinin miıafiri bulunmak · 
tadır. Son devlet reisliti ı1eçimin 
de Ruzveltin ba4lıca rakibi idi : 
Bugün ş .. hsının ve partisinin taın 
elbirliği ile, harp ve zafer poli · 
tikaııoda, Ru1.veltin en yakın 
yardımcısı olmu,tur. Birleşik • 
Devletlerin iki nuwaralı tefi, 
Amerikan müdıthaleıiodenberi ıoıı 
derece faal bir rol oynamakta 
dır. Onun bu açık ve ıamimi ha· 
reket tuzı, dQnya karıııında, A· 
ınerikan harp div.ıilına kati ve 
taw wUlilik karakterini vc:rwişt ir. 

Amerika iki cihan laarbin~ 

de karııtı . Fakat eıkbi ile bu 
•eferki ruüdahaleai arıumda büyOk 
bir fark var: BirleJik Devletlerin 
tarihi dıı politika gelenf'klerine 
baalı llalotaııına iıliyeuler , 1919 
dan sonra onu barış ui:zamı va· 
~if c ve meauliyetlerine iştirak 

etmekten weuet01iye muvaffak 
oldular • Amerika ııe Milletler 
Cemiy tine girdi , ue 1919 mua· 
hedelerini müdafaa edenlerin, ve 
ne de bunların: tadilini iıtiycole · 
rio aaflarına katıldı. Anlaşmazlık 

ve ayralıklar ~yüzünden çıkabile· 

cek kanlı facialardan uzak kala· 
bilecetini zannetti. 1939 eylülün · 
de Amerikan efkarı, bu yeni 
harpte ne bir dolar para, ne de 
bir damla kan kaybetmek niye · 
tillde detildi. Hadiseler Ameri · 
ka11 maddi ve manevi bütün kay· 
nalJarı ile ateş cephesinin içine 
alm.,tır. Bu harp, Amerikayı 
harp mea'uliyetlerinin tamamını 
kabul etmela: zorunda bıraktıtı 
kadar, yNi barıf nizamının ku · 
rulma11ada, yerlefmetinde ve ko· 
runmasında ıonuoa kadar vazife 
almaya ıevk etti· Vilıon pren· 
•ipleri, devlet reiılij'inde bulunan 
bir parti lideri ile taraftarlar ının 
diva11 olmoftu. Atlantik demeci 
bütGa Amerikalıların malıdır. 

Müttefikler için Amerika ol · 
ttıakıızın ne harbe devam ede· 
bilmek, ne zafer umudunda bulun 
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Ankara : 7 ( Türksözü mu .. 
habirinden ) - Birleşik devletler 
Cumhurreiıi Bay Ruı.velt'in şah

si mümeısili Vende! Vilkie bugün 
tayyare ile Ankaraya gelmiştir . 
Vilkie tayyare meydanında kar
şılanmıştır. 

Vilkie bugün gazetecileri ka· 
bul cdeı ek ıorulan türlü suallere 
cevaplarda bulunmuştur. 

Villde'nin söylediğine göre, 
lngillere ile Amerika araslnda sı · 

kı bir işbirliği vardır. 

Vi\lcic, harp gayretinde Ruz. 
veltle beraber çalıştığını ve fakat 
Ruzvcltle dahili bir politika raki· 
bi bulunduğunu söylemiıtir. 

Vilkie memleketimiz hakkın
da " Türkiyeye ilk gclifimdir. 
RuY.veltten yazılı mesajları hamil 
bulunuyorum. Türkiyeyi çok sev
dim . ., Demiştir. 

Vilkie Rommel tzarruıunun 

<Oerlal ı ti.acil sulaül 

NOVOROSİSK 
İŞGAL EDİLDi 

StaUngrad meydan matiarelielerl 
bitin ıtddetlyle devam ediyor 

Ankara: 6 (Radyo 
Gazetesi ) 
Kafkasların şimal 

batı kesiminde .ha 
reketleı olmuıtur . 
Novorosisk limanı 

Almanlar eline geç
mif bulunuyor. Do
ğu kafkas\arda mü· 
him bir şey olma
mıştır . Grosni ge
çitlt-rinde mühim 
\'arpıımalar olmak
tadır . 
Stalingrad meydan 

ın u harebrsi bütün 
t111ile devam edi 
yor. Burada bir bu 
çuk milyon insan 
döğ"üşmektedir • f.. 
~er Stalingrad işgal 
edilirs~ Kafkas ha · 
rekatı büyük Alman 
tehdidi ultına ~ irer . 
Ve Kafkaslara gi· 
decck Ruı takviye
leri çok dolaşık is· 
tikametlı:rden geç· 
meğe mecbur ola 
caktır. Ayni zaman· 
da Ruslar büyiik 
sanayi şelıı ini kay-

r 

' 
----

betmif olacaktır. Sovye(ctplıesine yollanan tanklar 
Moskova : 7 ( a. a. )- Roy- muvaffak olmadığı"nı söylemekte· 

ter muhabiri bildiriyor: Almanlar dir. 
dün Stalingrıd'ın cenup batısında Alman tazyikinin en şiddetli 
şimdiye kaJar olan tank hücum- olduğu bu bölgede Alman tank· 
tarının en büyüğünü yapmıılar- ları bir çok defa Sovyet mevıi-
dır. Kuvvetli zırhlı teşkiller , en !erinde bir aedik açmağa muvaf. 
mühim üç kesim üz.erine çullan- fak olmuşlarsa da daha ileriye 
mışlardır . gidememitlerdir. Kıtalarımızm ıür-

Hücumlardan evvel birbirini atlc yeptıtı cenah hücumları Al· 
kovalıyan dalgalar haline• hare· man tarıklarını durdurmuş ve ie· 
ket eden Alman uçaklarının iki ri çekilmeğe m.ecbur etmiştir. 
saat süren şiddetli haua bombar- Moıkova : 7 ( a. a. ) - Bu 
dımanı olınu~tur . Bu usul saye . sabahki Sovyet tebliği : Sovyet 
siııde bir miktar Alman tankı kıtaları , dün gece Stalingrad'ın 
Sovyet müdafaaları arasından içe· ~irral ve cenup batılarında ve 
riye sızmağe muvaffak olmuşsa ayni umanda Novoroııisk'in ti· 
da Sovyet kara müdafaa hatları mal batısında Mozdak bölgesinde 
aarsılmamııtır • Kraana}a Zvczda düşmanla çarpıımışlardır. Cephe· 
gazetesi Alman tanklarının hü· nin diğer kesimlerinde ehemnıi-

cumlarından bir tancıinin bile yetli bir detifiklik olmamıştır. 
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Başvekilin 
seyahatı 

Sayın Saracoğlu 

çok samimi bir 
nutuk verdiler . .......... : 

ı Ankara : 7 (Radyo ga- ı 
ı zetesl) - Ba~vekilimiz Sn ı 
ı racoğlunun memleket içinde- ı 
ı ki seyyahatları devam etmek- ı 
ı tedir. Başvekilimiz Trabzonda ı 
ı gençli~e hitaben çok samimi ı 
ı bir hitabede bulunmuştur. ı 
ı ı .......................... 
'FRANSA'YA 
HÜCUMLAR 

İngiliz-Amerikan 
hava faaliyeti 

Londra : 7 ( a. a. ) - lngi• 
liı hava Nazırlığının ve Amerikan 
Umumi Karargahının müşterek 

tebliği : 
Amerikalı hafif ve a~ır bom· 

ba teşkilleri dün işgal altındaki 

fransa'da hedeflere iki defa taar
ruz etmişlerdir. 

Sabahleyin bir boston teşkili 
Le Rabre doklarına bombalamış· 
tır. 

Öğleden biraz sonra Uçarka
le teşkilleri yüksekten Rouen de
miryolu depolarına taarruzlarda 
bulunmuşlardır. Hedef üzerinde 
bir çok infilaklıır müşahede edil
miştir. Müteaddit av teşkilleri de 
bu hareketlere iştirak ederek bom
ba uçaklarına refakat eylemişler 
ve şaşırtmaç hareketleri yapmışlar· 
dır. 

İngiliz , Amerikan, dominyon 
ve müttefik teşkilleri hava muha· 
rebelerine iştirak etmi§lerdir. Bu 
hareketlerde iki düşman av uçağı 
tahribolunmuştur. Bizim avcıları· 
mızdl\n altısı kayıptır. Bütün bom
ba uçaklarımız üslerin~ hasarsız 
dönmüşlerdir. 

Bu muharebelere iştirak eden 
Amerikan avcılarının kaybı olma
mışlar. 

1 

Uzakıarkta mütiefik gemileri 

Endişe verici bir isf ar isf ik 

Yurdda bu yıl tam 
iki milyon litre 

fazla rakı içilmiş! 
İstanbul : 7 ( Türksözü Mu· 

I 

habirinden ) - inhisarlar idaresi
nin hazırlattığı istatistiklere göre 
bütün memleket dahilindeki rakı 
istihlaki ieçen senelere nisbetle 
ziyadesiyle artmıştır. 

Geçen sene 7 milyon litre 
olan rakı istihlaki bu sene 9 mil
yon litreyi bulmuştur. Son gün
lerde görülen darlığın biricik se
bebi olarak bu istihlak fazla lığı 
gösterilmektedir. Bu va r.iyet kar
şısında inhisarlar idaresi , yeni 
imalit mevsimi için istihııalatın 10 
milyon litreye çıkarılması için ha
zırlıklara başlamıştır. 

Bu cümleden olarak Pa§abah
çe ve Diyarbakır müskirat fabrika
larına yeni kazanlar ilave edilmek
tedir. Ayrıca rakı için en lüzum· 
lu bir madde olan soma istthsali· 
ni artırmak maksadiyle lzmirde 
yeni bir fabrika kurulacaktır. 

Vekillerimizin 
yurdiçi seyahati 

Malatya : 7 ( a. a . )- Mü
nakalat Vekili buraya gelmi§ , 
tetkiklerde bulunmuştur. 

Adapararı : 7 ( a. a. ) - Zi
raat Vekilimiz Şevket Reşit Ha
tipo~lu burada ve A.rifiyecie tet 
kiklcrde bulun muıtur • 

Yeni Ginede müttefik 
uçakların faaliyeti 

Melburn : 7 ( e . a. ) - Batı 

Pasifikler umumi kararglihının bil• 
dirdiğine göre , müttefik uçaklar 
Yeni Ginede Bouma'ya ka111 üç 
akın yapmışlar,yerde duran uçak
ları, çıkermn mavnalarını ve ge· 
mileri ateşe vermişlerdir . 

Milne K6yunda müttefik kuv
vetler orasını karaya çıkan Japon 
askerlerinden temizlemeğe çalı

ııyorlar . 

Macaristanda hava 
bombardımanlarından 

ölenler 

Budapeşte : 7 ( a. a. )- Ma
car ajansı bildiriyor : 5 Eyh11 ge
cesi Sovyet uçakları şi mal ve orta 
Macaristanda bazı yerlere taarruz 
etmişler ve münhasıran ıivil he
defleri bombalamışlardır. l::iir kaç 
ölü ve yaralı vardır . Sivil bina· 
larda da hasarlar olmuştur. 

Budapeştenin Vorosmajor ki
lisesi a~ır hasara uğramıştır • U
çaksavar topları ateş açmıştır. 

Seyhan Bölgesi gençleri 
Büy ük 

Türkiye 
Adan~ 5 ve 6 Eyh11 Cumartesi 

Pazar günleri heyecanlı ve güıel 
bir spor bayramı yaşamıfhr. 
Şehrimizde bulunan Türkiyenin 
hatta Balkanların en moderin ve 
güzel yüzme havuz.unda Türkye· 
de şimdiye kadar yapılan yüı
me müsabakalarına en kalabalığı 
ve en heyecanlısı yapılmıştır. Bu 
bakalara Türkiyenin 25 vilayeti
nin güzide yüzücülerinden 200 
kişi iştirak etmiıtir. Bu müıaba· 
kalar on binlerce halkın har11ret· 
li tezahürlerine sebep olmuştur. 
Müsabakaların ıoııunda Adana 
Belediyesi tarafıadan Seyhan l<ı
kantasında yüzücüler ferefine bir 
ziyafet verilmiştir. 

Valimiz. Bay Akif Eyidoğan 
Şilti, kupaları, ve derece alan yü. 
ıücülere alkışlar arasında madal· 
yaları veımif Bay Akif Eyido~an 

Yüzme müsabakalarında 

birincisi oldu 
misafir gençlere hitaben öılü bir 
nutuk irad etmişlerdir . 

Belediye Reisimiz Bay Kasım 
Ener de gençlere muvaff akiyetle· 
rinden ve Adanaya böyle bir 
spor bayramı yaşattıklarından do· 

layı teşekkür etmiştir. 

Pavanlar 
cedvellnl 
veriyoruz 

Seyhan Sutopu takımı Anka
ra takımını 8 1, lçel takımını 3 O, 
Bursa takımını, 6-ntalya takımını 

4-0 yendikten sonra lııtanbul ta-
lumına 7 .5 yenilmişti r . Buna mu-
1'abil lstanbul takımı ise Kocaeli 
takımını 4 2 yenmiş diğer karşı-

taşacağı üç "bölğe hükmen mağ

lubiyeti kabul ettiklerinden {4. 

anbul takımıSeyhantakımı karıısına 
daha zinde bir şekilde çılrmış olduğu 

halde ancak ve yalnız iki gol far
kiyle Sutopu birincisi olabilmiştir. 

Seyhan yür.ücül rinin göster
dikleri muvıffakiyet ve başarıdan 
dolayı tebrik ederiz. 

Umumt puvan vaziyeti şudur: 

1 - : Seyhan 123 
2 - : lııtanbul 102 
3 - : Kocaeli 35 
4 - : lçel 33 
5 - : lzmir 33 
6 - : Ankara 27 
7 - : Trabzon 11 
8 - : Bursa 7 
9 - : Ordu 7 

10 - : Balıkesi r 2 
11 - : Antalya 1 
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\ Günün önemli konu_lar_ı _. 

64 Tonluk 
Dev nakil uçakları 

Amerlkada plAnları yapılan bu 
uçaklar, 150 askeri bütiln 

teçhtzatlle nakledeblleceklerdlr 
: ........ ........ 
i Almanyanın hava taarruzlarile yere serileceğine 
ı inanan bir lı11ım Amerikan mütehasıısları bütün 

ı 
ı : : ! iıtihaalin bombardıman uçak/cır ı imalinde tehsif ı 

i edilmesi la raf tarı • 
: ...... 
O 

ç yıldanberi devam ed en bu 
harp esnasında birleşmiş mil-

letler deniz muharebelerinde 
en vahim buhranı 1941 yazında 

geçirdiler . Bugün de başka bir 
buhranla kaı şı karşıyadırlar . 1941 
yılının ikinci üç ayı içinde Alman 
deniıaltıları ve uçaklım ayda 400 
bin ton müttdık gemi.al batırmış 

lardı. Bunu takip eden aylarda 
İngiliz deniz ve hava kuvvetleri
nin aldığı müessir tedb:rler saye· 
sinde bu miktar üçte bir niııbe

tinde aıaltılm ışt ı. 
Amerikanın harbe gırışı sıra · 

larında Alman denizaltıları yeni 
bir faaliyet sahası bulmuş ' ar ve 
faaliyetlerini Garaib denizi , Mr.k
sika körfezine de tt'şmil etmiş

lerdi. Halbuki, lngiliz, Kanada ve 
Amerika donanması denizaltı ile 
olan mücadelelerinde kuvvetlerini 
çok dağıtmak mecburiyetinde idi. 
iM. Batan gemi miktarının nis
beti bir kere dalıa endişe verici 
bir şekilde artmıştı . Alman resmi 
sözcüsünün son be}' anatı mütte
fiklerin aldığı tedbirlerin tesirle
rini göstcrmeğe başladığını anla· · 
tacak mahiyettedir . 1917 de ol
duğu gibi 1942 de lngiliz (ezgalı
ları bol miktarda denizaltılarla 

mücadele edecek gemiler yap · 
mağa muvaffak olmuştur . Bugün 
her tarafa fazla miktarda ticaret 
gemisi gönderilmekte ve bunları 

mub8faza eden harp gemilerinin 
sayııı gün güne artmaktadır . 

Harbin ilk aylarında lngiltere 
denizaltılarla mücadele edecek 
gemilerini iki misline çıkarabil

mişti . Bugün , Amerikan donan · 
maaı da ayni şeyi yapmeğll mu
vaffak olmuştur. 

: : • ....... 
masun nakil vasıtaları olacağı ile· 
ri sürülmektedir . Fakat, bu mu 
azzam naki! uçaklarının daha bü · 
yük avantajları da vardır. Mesela 
Şimal Afrikasındaki lngiliz kuv· 
vetlerinin e.n büyük sıkıntısı yeni 
kuvvet ve mühimmatın kendile· 
ı ine kadar gelebilmesi için on 
haftalık bir zaman istemesidir 

Yeza11 

P.P. 
Burada her hangi bir karşılaş 

mada Alman ve İngilizlerin ayni 
derecede zayiata uğradıkları farz 
edilse Almanlar boşluklarını bir 
kaç gün içinde clolduı mak kabi · 
liyetinde oldukları halde lngilizler 
çok uzun z.aman beklemek me c
buriyetindedirler . 

Bu vaziyet Afrikadaki se · 
kiz.inci orduyu iki defa büyük 
muvaffakıyetlerin meyvalarını lop
lamaktan menetmiştir . Eğer Ge 
neral Auchinleck 'e ıhtiyacı olan 
top, tank ve asker bir kaç gün 
içinde Amerika veya lngiltereden 
gelebilse idi , Libyada kazandığı 

muvaffakıyetlerin bÜ}Ük neticesi· 
ni almakta hiç şüphe yok ki ge
cikmiyccekti . 

Kaiser'in projesi Amerikacia 
bir çok taraftar bulmuştur. Çün
kü, ayda 450 uçak yapmak su· 
retile bir yıl içinde böyle bir n. 
lonurı meydana getirileceği kabul 
olunmaktadır. 

Buna mukabil projenin aley
hinde bulunanlar ela şu mutaleayı 
ill"!ri sürüyorlar : 

logiliz hava kuvvetlerinin Al
manya üzerindeki tazyiki gittıkçe 

TORKSOZO 

. . i . HAB ~1!- , : . . . ._RLER 
_..._ - , -

Ceyhanda bir 
adam boğuldu 
Karataş nahiyesinin Adalı kö· 

yünde amelelik yapan Aksaraylı 

Halıl oğlu Cumali ile karısı Cey
han nehrinde Pazar günü çama· 
şır yıkarlarken Cumali yıkanmak 

için girdiği nehrin cereyanına ka· 
pılarak boğ"ulm u ş ve el'an cesedi 
meydana çıkmamıştır. Arama ve 
tahkikat devam ediyor. 

Orta tedrisat 
kadrolarında 

Şehrimiz 1 inci orta okul re· 
im Öğ-retmeni Şemsettin Başkurt 

2 nci o rta okula, 2 nci orta okul 
resim öğretmeni , .• Vahide Birgen 
1 inci orta okula, Öğretmen oka
lu tedris usulü öğretmeni Süley· 
man Sahintar 1 nci orta okul 
Türkçl"! öğretmenliğfoe, Erkek ı; . 

sesi matematik öğretmeni Rasim 
Okçu 1 inci orta okula, 1 inci or· 
ta okul matt>matik öğretmeni Hak
kı E.rgin Erkök liseşi matematik 
öğretmenliğine, Ferihan Alemdar 
Düz.ce orta okul musiki öğretmen· 
liğine, Zülfıkar Ortaç Burdur orta 
okul Türkçe öğretmenliğine, Bur
durdan Fatma Kamuran Güven 
1 inci orta okul Türkçe öğretmen· 
liğine naklen tayin edilmişlerdir. 

Ticaret Lise~ matematik . öğ
retmeni Sabri Akıner'in maaşı 30 
liradan 35 liraya çıkarılmıştır. 

Prof. Süreyya 
Yüksek Ziraat enstitüsü Pro· 

• fesörlerinden B. Süreyya Aygün 
şehrimi ze gelerek keçiler üzerinde 
bazı ilmi tetkikler yaptıktan son· 
ra Kütahyaya gitmiştir. 

artmaktadır. Ve yakın bir zaman
da bugünkü ile mukayese kabul 
etmiyecek derecede a rtacaktır da. 
Almanyanın nefesini keııecek olan 
şey bu hava taarruzlarıdır . Ve 
bu ezici, mahvedici taarruzlar sa· 
yesinde harp kısa bir zamanda 
bitecektir . Binaenaleyh müttefik-
lerin istihsal imkanlarını nakil 
uçakları yapmak suretile azaltıp, 

bombardıman uçağı imalatının kı 

sılması doğru değildır . Bilakis 
müttefıkler bütün gayretlerini bom
bardıman uçağı istihsali etrafında 
teksıf etmelidirler . 

Maamafih lım fıkirler tamamile 
resmi o!mıyan mahfillere aittir . 
Müttefik Genel Kurmayının ne 
düşündü~ü henüz belli değildir. 

- --

Belediye 
• • 

seçımı 

Meclisi 
hazırlığı 

Cedveller yerlerine dün asıldı 

il 
Şehrimiz.de yeni Belediye t••••••••••••f Mt>clisi azalarının ıeçim hazırlı-

• ~EHl"Rll" ' f ğına başlanmıştır. Belediye inti· f y f habatında rey vermeğe ve Bele-
f 1 f diye azalığına seçilmeğe hakkı 
f Kı' için kllerlne ha· t olanlann isimlerini vr- hüviyetleri 
f a ırhk ya 11mayı ihmal et- f ni gösterir cedveJler tanzim edi
f me. Sebze ve meyve ku·f lerek her mıntekaya asılmıştır. 
f ruıarı, konserveler ha f Rey atmanın hanai gün baş-
f zırla! f lıyacağı ve hç iÜn süreceği ve 
f f rey sandı~ının nerede bulunaca~ı 
•••••••••••••• ilin edilecektir. Belediye intihap 

encümeni reisli~inin buna ait bir 

PARTi OCAK 
KONGRELERi 

Vilayetimiz Parti Ocak Kon
grelerine devam edılmektcdir. Bu· 
gün kongrelerini yapacak ocalclar 
şunlardır: Döşeme saat 20 de, 
Çınarlı saat 20 de. 

Memurlara elbise 
ve ayakkabı tevzii 

Dün uldı~ımız malumata göre, 
şehrimizdeki bazı dairelere mer· 
keıden gelen tamim üzerine, me• 
murlar alacakları ayakkabılar için 
ayak ölçülerini hazırlamakta ve 
bu ölçülere ait kağıtların üzerine 
isim ve sicil numaralarını yazarak 
bunları bağlı oldukları merkezlere 
yollamaktClôırlar. Elbiselık kumaı· 
lar için de yakında listelerin ha· 
zırlanmasına baolanacaklır. 

Fakir ailelere şeker 
Çolı. çocuklu fuir ailelere 

yapılacak şeker yardımı hakkında· 

ki hazırlıklar ilerlemekte iae de 
tevziatın 15 birinciteşrinden evvel 
yepılamıyaCakı anlaşılmaktadır. 

Şehir suyu işlert 
Şehrimiz içme suyu tcsiutının 

ikmaline çalışılmaktadır. Boru fer
şiyatında görülen beıı:ı elcsikler 
tamamlanmaUadır. Tesbit edilen 
yerlerin birçoğuna madeni çeşme~ · 
ler takılmıştır. 

Ceyhan orta okulunda 
Hopa orta okulu öantmen

lerinden Seyit Turan Ceyhan Or
ta okulu miidürlüğüne tayin edil
miştir. 

·--

tebliğini de di~er sütunlarımızda 
bulacaksınız. 

Bir 
edenin 

eve taarruz 
muhakemesi 

Adana Ziraat mektebi mesut 
muhasibi Hüsnü Yeçkırın evi· 
ne gece yarısınd&n sonra taarrur. 
etmekten .auçlu ve mevkuf Jnhi· 
sarlar tütün fabrikasında "apıcı 
Hasanın o~'lu lbrahimin duruşma· 
sına birinci asliye cezada dün 
devam edilmif ve bazı hukuk am· 
me şahitlerinin celbi için duruş

ma 17-9-942 Perşembe gi.ınününc 

bırakılmıflır. 

Tabanca ile oynayan 
çocukların akibeti ! 

Pazar günü Kasapbekir ma 
hallesinden olup Askeri haatahane 
civarındaki bağında oturmakta 
olan Mehmet o~1u Abdullah Yay· 
kurdun yatağı altına dolu olarak 
koyduğu tabancasını lıcendiıi şe. 

hirde bulunduğu bir sırada ve 
karı111 Atiyt 'nin de çamaşır yı· 
kamasından istifade ederek ya
takların üzerinde oynayan Ab • 
dullabın oğlu 4 yaşında Mehmet!~ 
Abdullahın kardeşi isme.ilin oğlu 
5 yaşında Doğan yatak altındaki 
tabancayı ellerine geçirmiıler ve 
oynarlarken tabancadan çıkan bir 
kurşunla Doğan sol el şahadet 
parmağı ve karşısında bulunan 
Mehmet de bibi yanından yara· 
lanmıştır. Mehmet derhal Mem· 
lelc:et hastahanesine ~aldırılmışıa 
da aldığı yaranın tesirile hasta
hanede yapılan tedaviye rağmen 
küçük yaşta hayata gözlerini ka
pamıştır. Eğer Amerikan tezgahlarının 

gün geçtikçe imalatını arttırdığı 

şu sıralarda batan gemi miktarı
nın azalması bu tempoyu takip 
edecek olursa çok yakın bir za· 
manda müttefiklerin denizdeki 
durumları ehemmiyetli bir salaha 
kavuıacaktır . Bununla beraber , 
devam eden bu güçlükler dikkat 
nazarlarını başka nakil vasıtaları 
üzerine çekmiştir . Hava yolu ile 
harp malzemesi nakli , bilhassa 
muhtelif c 0 phelere bombardıman 
uçakları gönderilmesi işi bugüne 
lcedar mühim terakldler 1'aydet· 
miştir . Fakat , harp istihsalinin 
genişliği düşünülecek olursa, hava 
nakliyatının daha çok büyük in· 
kişafa kavuşması zaruridir. 

.......... ıiııiiiiil .................................................................... lliiilıi .......... iiliilliiiiliiiiilıııılii ............................ ~ 

Bunun içindir ki, şimdi Ame
rikada hava nakli} atına mahsua 
muazzam filolar inıası düşünülü
yor . 

Bu fikir Amerikanın en bü 
yük gemi inşaatçılarından biri 
olan Henri Kaiser'indir. 

Kaiser'e göre, 150 askeri bü · 
tün teçhizatile veyahut on bef , 
yirmi ton harp malzemesini nak· 
!edebilecek 64 tonluk muazzam 
nakil uçakları yapmalc kolaylıkla 
mümkündÜT. Bir gemi Pasifik ve 
yakınşar k cephelerine senede an. 
cak üç gidip gelme yapabildiği 
halde bu dev uçaklar elli seya
hati kolaylılda yapabileceklerdir . 

5000 dev uçaktan müreklı:t.p 
olacak bu naltil filosunun lüzu
muna en büyük ııebep olarak , 
bunlanrı denizaltı laarruılarından 

M
ektubu katlarken göz yaşlarını 
da siliyordu . Bir kaç dak ika 
sonra hayatında ne büyük de· 

ğifildik olacaktı l 

Bakışları bütün odayı ge1.di , 
elleri gayri ihtiyarı midesini oğdu. 
Açtı .. Tam yirmi dört saatlır ağ
zına bir lokma koymaımştı. 

Artık kendini satmaktan baş

ka çaresi yoktu . Kar~ı komşula
rı genç doktora bugün cevabını 

vermişti . Çünkü yaşadığı bu lar· 
zıhayat , sürünmekti . Bu yaşayış, 
bir ömür israfından batka şey 

değildi : Artık tahammül edemi· 
yordu buna . . . Yok yer~ har· 
canmış hayalına son bir mesud 
safha açmak istiyordu .. Sekiz 
senelik evlilik hayatı ne verebil· 
mişti ki ona? 

Zaten Ferruhla evlenirken giz· 
li bir korku ona bu uçurumlu so
nu hissettirmemiş miydi? 

Serhoşun karısı 1 
Tel dolab köşelerinde peksi· 

met olmuş ekmekleri suda ıslata
rak yediği , hatta bunu da bula
madığı geceleri son bir defa da
ha hatırladı l 

Artık isyan etmişti. 

* * * 
Genç doktor , onu kapıdan 

BİR KÜÇÜK HİKAYE 
- -

Anladım ki 
Yazan 

NiHAD TANGÜNER 

karşıladığı zaman ddice ku_cakla· 
dı. 

Soba harıl harıl yanıyordu 

OrtaJa büyük masanın üstündeki 
fantaıi yiyecekler göz alıyordu . 
Sadri ona , her gün buluştuğu 

bir sevgiliye söyler gibi fısıldadı. 

- Seni müteessir görüyorum! 

Onu kucaklıyarak sobanın 

yanındaki büyük şezlonga bıraktı. 
Kendisi de piyanonun yanındaki 
şövaleyi alarak , güzel kadının 

ayaklan önünde oturdu. 

Genç adam , Sacidenin , ma

saya çevrilmiş ~özlerine dikkat 

bile etmedi . Ona sevgisinin hu· 
dudsuz derinliğinden , aşkının a
zametinden bahsetmeğe başladı. 

Kadın , dalgın , içli , nemli 

gözleriyle etrafı suzuyor , arasırıı 
konuşmadan ona baklyordu. 

Genç doktor , güzel bir er

kekti , bilhas3a konuşması en mu· 
annit kadınları bile çözebilecek 
kadar itimad verici ve ılıktı. 

Sacide , kayalıklara yülı:selen 

bir deniz gibi , genç adamın ken• 
disine doğru sokuluşunu seyredi
yordu . Onun bu hali , ram ol
muş bir dişi kaplana benziyordu. 
O dakikada ruhunun safveti ile 
arzunun ittihadı ona değişen bir 
güzellik vermişti. 

Doktor , bu dakikada , me

calsız bir çöl yolcusu gibi yorgun 
bir mırıltı halinde konuşuyordu. 

Erkek , bir aralık elleriyle 

genç kadımn belini sarmak iste· 

. 

mi.şti . Ama bunu yapmasına mey· 
dan kalmadı. 

- Rica ederim. 

Genç adam bunu duymamış 

göründü . Ona daha ziyade so· 
kulmak istedi. 

Fakat kendisınin birdenbire 
değişen bir .sahne içinde olduğu

nu anladı : Bir facia ıahnesi için· 
de idi... 

Biran evvel sakin ve amade 
duran genç kadının bu ani değ"i· 

şikliği karşısında , bir kelime söy· 
leyemiyecek ka,dar tutulmuştu. 

• • • 
Genç kadın evine dönmüştü . 

Yüzü , göz yaşları ile ıslanmıştı : 
Ne kadar çocukluk etmişti! 

Şimdi anlıyordu : Kuru , ha· 

!ısız ' konfouuz evinin ne büyük, 

boyasız bir saadeti varmış! 

Artık susmuştu. 

Aç bir kadının göğsünde ar· 

zusunu söndürmek isteyen bir 
erkek karşısında değildi! 

Mırıldandı : 

- Anladım ki ... 

Fakat ; arkasını tamamlaya 

mamıştı · Çalınan sokak kapmnı 

açmağa koşuyordu. 
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Duyduklarımız 

Yağmura karşı 

sigorto yapılıyor 

H 
avaların çok bozuk gitme>si 
yüzünden Danimarkada, yağ-

mura karşı sigorh cemiyetle· 
ri, şimdilik bu i~ ten vazıeçerek 

yağmura karşı halkı sigorta etmez 
olmuılardır. Danimarkada bu ıa
rip sigorta, }' 8 bir gün için, ya· 
but yalnır. ö2'leden soma ve ya
hut günün yalnız :bir kaç ıaah 

için yapılıyormuş. Çünkü bu za· 
manlarda Danimarkada, bayram 
veya yortulardalci toplanhlarda, 
nümayişlerde, halk [yağmura tu· 
tuluyormuş ve bu türlü sigortadan 
elde edilecek karın yüzde 18 u 
ödendiQ'i takdirde sigorta edilen· 
Jerin uğradıkları zarar kolayca 
ödeniyormuf. 

Yağmura karşı SİiOrtanın be· 
r.ı şartlan vardır: Şöyle ki, ıaat 
16 da yağmura tutuıicak olanın 
saat 14 de s ıgorta edi1mesı lazım• 
mış . 10 m. m. yağmur yağarsa 

sigorta şirketleri siaorta bedelini 
tamıımile ödcmeğe mecburmu,. 
ihtilaf halinde, rasathanenin hava 
tebliğleri her iki tarafça nazarı 

dikkate alınıyormuı. 

Yeni telefon cihazı 
Alman postaları müıteııarı 

Berlinli Giaen, kcıfettiği bir tele · 
fon cihaıını Vaymar posta mer· 
kezine vermiştir. Yeni keşfedilen 
telefon- dünyada eşsiz olup hal· 
lun ıerbestçe Listif adesine tahıis 
edilmiştir. Yeni telefonun hususi· 
yeti şudur: 

Tıpkı radyo makinelerinde 
olduğu gibi, üıerinde 50 muhtelif 
şehrin ismi yazılıdır. Radyodaki 
gibi bir düğmeye basılınca elli 
şehrin yazılı bulunduA-u tablo ay. 
dınlanır ve gene düğme, döndii· 
rülere1' konuşmak istediiiniL feh· 
rin üzerine getirınce o ıehirde is· 
tı-diğiniz telefon numarasını .;evirip 
konuıabilirsiniz. Cihazda her şeh· 
rin üzerinde buluoan bir otomo
tik de ne kadar ıaman konuştu· 
funuzu ve ödeyeceğiniz konuşma 
ücretini gösterir. 

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Sah - 8 .9.1942 

7 .30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

7.32 Vücudumuzu çalışlarahm. 
7.40 Ajanı Haberleri. 

7.55-
8 30 Miizik : Senfonik parçalar. 

12.30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

12.33 Müzik : Kaıışılc proğram. 
12.45 Ajans l laberleri. 
13.00-
13.30 
18.00 

Müzik : Şarlolar. 
Program ve Memleket saat 

Ayarı. 

18.03 Müzik Radyo salon orkeıt· 
rası, (Violonitt Necip Aşli•n) 

lR.45 Mlizik : Fasıl heyeti . 

19.30 .Memleket Saat Ayarı ve 
Ajans Haberleri. 

19.45 Müzik : Fuıl heyeti proı~ 
ram1nın devamı. 

20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzik : Film parçaları (Pi.) 
21.00 Konuşma (Evin 1aati.) 
21.15 Müzilı: : Koro'lar (Pi.) 
2130 Konuıma (Posta kutuıu .) 

21.4) Müzik ·: Klasik Tilrk miiıiği 
programı. (Şef; Mesud Ce• 
mil). 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajan• 

haberleri vıi Borsalar 
22.45/ 

22.50 Yarın ki Program ve Ka• 
panış. 

C.H.P. Döşeme ocağı 
Başkanlığından: 

Bu akşam uat 20 de Oöşeaae 

ocağının yılh1' kontreei yıeııacı · • 
~ından ocağa byıth üyelemı met 
le.tir saatte ocalı:ta bulunmalan 
rica edilmek!edir • 
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Vendel Vilki 
An karada 

-(Bıımakaleden artan)-

i.UOı y.ektu: Busü• 001uz 

• •izamı diifinen ve ouı 
~lı1an ela kılmıauthr. 
A••ikaya y•ni clln7a bar· 
tezrihı n ter .. neıi deni· 

• A111erikan hazırlık proıramı 
aauraf, renk ıerçekleı· 
baiuml9daa alullırıa rtç 

• --.... rakımları varmaktadır. 

lııa tlmdiden A••IİkU ıilila 
te lllaldneleri bGUla cephelere 
tetltiJor. M11arda lnfilizler, U· 

l>otuda:Çir.liler, kendi cep 
Dele Ruılır b• ıillbları bol 

bllaamaktıchrlar. Artan kı 
4-, bizzat Amerib.nm Japon 

.... hareketini durdurma11na ve 
"'"' ileri mevzilerinde .. nıp OJ 
'-t_..ıaı kifi ıelmittir. Harp 
~inia tam bir verimle an 
.... bir yıldanberi çalttbtı dü 

İr1e, buailnkü neticeye flf 
"'-1ı elden ıelmez. 
11_ !"-eJe bu kadarla .lralmı1or: 
~-.._ mGdabale ettifiadenberi 
~rtoaun nlfuıu yedi yla 
' D bb milyon kGıur bine 

1 k m ı t t ı r. Vafhııtoa 

Bay Vendel Vilki 
Ankaraya geldi 

( ••11 I lud sqla4a ) 

durduruldutunu. bütün Mısır cep· 
hesini ıezditini söylemlıtir. Son 
hıreUtta yüıden fazla mihver 
tankının imha edilditini ıöylemiJ 
tir. Vılki• " Benim kanıatimce 
ikinci cephe Mıaırıiadır, ,, demiı 
tir . Vılkie yarın (bugün) aeat 10 
da Hariciye Vekilimiale görü~e
cetini izhar etmiılerdir. 

Vilkie, Amerikada Türkiyeyi!! 
karfı büyük Nvgi ve hayranlık 
beaienditini, Amerikalılar Atatür· 
kü bu devrin en büyük adamı 

olarak tanıd!kını anlatmıılardır. 
Ankara : 7 ( Türkaöz.ü mu· 

habirinden ) - Türkiyedeki A· 
merikan Ha~erler Büroau Reisi 
Mr. Perker M. Vilkienin mcmle· 
kelimizi ziyareti miinaaebetiyle 
dün ıece Kar-tiç'te Türk gazete· 
cileri ıcrefine bir ziyafet ver
miştir . 

Çok 11mimi bir hava içinde 
geçen bu ziyafette M. Vilkie'yi 
karıılamak üzere Ankaraya gelen 
l1tanbul ıaaetecileri ile Ankara 
gazetecileri ve lrogilir, Amerikan 
muhabirleri geç vakte kadar ar
kadaıhk etmiflerdir. 

inhisar dışında 
satdacak maddeler 

lrıhiHrlar idareıinin 12 Tem· 
muz tarihinden itibaren inhisar 

TOltKSOto 

iLAN 
BElEDIYE iRTiKAP HCOM~I REISUGllDH : 

( Belediye intihap cedvelleri asıldı ) 
1 - Belediye iatihabı.-da rey vermete ve belediye aulıtına" 

1eçilmete hakkı olanların isimlerini ve bUviyetleriai ,a.tnrir ced · 
veller ayr1, ayrı tanzim t>ıfilerek EyluliJn sekizinci Sah gilnil .. bıh· 
leyin 11at yediden 14 üncl Pazartesi ,aaı 11at oa ıekize kadar 
kalmak ilaere Hlkumet ve Belediye bpılarile ve her mahallenin 
defterleri ayraca •tafta ,aıterilea meliallere 11ılmıthr. 

A) Cemalpep ve Kurtuluı mahalle defterleri Yeni lıtaıyon 
poliı karakolu duvuıae, 

B) Dclpme, lıtlklil, "Çınarlı mahalle defterleri eski iıtasyon po · 
liı karakolu duvarına, 

C) Reıatbey, Tepe bat mahalleleri defterlerinin Yarbaşı polis 
karakolu duvarına, 

Ç) Kovavezir, Kurukiprl, Hanedan mahalle defterleri Hacı· 
ltayram poliı karakolu duvarına, 

D) Karaaoku, Alidede, HBrifet, Sucuaade mahalle defterleri 
Pamuk pazarı poliı karakolu duvarına, 

E) Su11akup, Tilrkocata, Ulacami, Meıtınaade mahalle defter· 
leri merkez polis karakolu duvanna, 

F) Karpyaka, Seyhan, Cumhuriyet mahalle defterleri karfıyaka 
poliı karakolu duvaraaa, 

G) Mirzaçelebi, Mıdık, Akkıpı mahelle defterleri aebae paza · 
randald belediye mevkii duvarına, 

H) Kclprüll mahallesi defteri KlSpriill parti ocatı biDaıı duva · 
rına a11lmtf)ard1r. 

2· Defterlerde İlimleri yazalı olmı1anlar mGklrrer ve7a yanltt 
y•aılmtt buluualar defterlerin a11lı kalacafı 14 E1Uil paurteıi fÜ 
alae kadar ( pazartesi dahil ) ber rün Btleden evvel ... t oadan 
oa içe kadar Belediyede toplanacak olan BelediJe intihap enclme · 
niae bizzat mlracaat ederek itirazda bulunabilirler. Bu tarihten 
IODra itiraz dialenmez. itiraz etmiyenler intihap baUını kaybeder· 
ler • 

.... 1, mtıttefflder harp eeplııeıi 
""' hakiki merkezi olmuıtur. 
"' : ve endlıtri balumındaa 
:-ıu ribi, politika bakımından 

•a.erika .. f bat•• tutuyor. dıtında olarak buz, ıaıoz, ıoda • 3 - itirazlara intihap enclmeni kan~i11e reddedilenler red ka · 
malt hülisaaı, asit karbonik ve rarHH11 teWitindea itiharea ~ wia urfıada Aıliye Hukuk mıhke· Milter Vendel V.ilkienin bu 

~tindeki ehemmiyet .az re 
.._-;z, Onun aiSrcllklolnin ve 
~lklrrinin, Vqinftondakl 
"-al,etler la"'riacle derh• teıiri 
.... ktır. 

kolonya yapıp 1&tmestne izin ve meaiae mlracaat ederek enclmen brarıu brfı itiraz edebi· 
r~111eai haklundaki kararname ve- lirler • 
killer heyetince tasdik edilmif· 4 - Belecli1e ka•unaaa 23 ve 24 tinci maddeleri mucibince 
tir · belediye intihabında rey vermek ve belediye mecliılae aza 1eçile· 

bilmek için iatihap batlamadaa enel IAakaf alh aydanberi l elde 
de ikamet etmekte oldufıanu ve .. lkle lapat etmek lAzımdır. ~bhtar tarafı ... n çal»uk ve 

iti ID .... laa Terkiye taraf ıızlıtı · 
~ Aabra ziJaretiDdea soara, 
" l1i takdir oluaacatına flp· 
L... Joktur. lıaaei d•J'• harbi•· 
..._aıa en nazik balresinde bulu · 
..__- Tirlri1e'nin bqında bulueaa· 
~. naife ve meauliyeüerlDİ ae 
""" r i1l ul.mıt oldülarını ıa · 
~ •.t.afirlmia daha ,aluadaa 
-.ıeelltir. 

llrkler Ameribltluı dai .. ı 
"'-llıer. oalaran ı•rp medeni· 
~ .W•f •erea bll1lk batarı· 
~· ve iuaaiye~i llklleriai 
"'- ı..,..aaldda takibetmifler· 

• S.7m Weadell Wilkie'nin bu 
~ı, iki milletia lalllfma, an· 
.,_ ve .evifme yolundaki me 
~ fı~n en k11metlilerinclen 

.a..kbr. 
Falih RJlıı Atay 

Okullarda talebe 
kayıt muamelesi 
Şehrimiz orla tedrisat okal · 

larındı talebe kayıt muameleleri· 
ne devam edilrueldedir. lıkokul· 
larda talebe kaydma 16 EylUlde 
bef'aaacaktır . 

ZA. Yl - Ziraat Bankasının 
4-6-942 tarih ve 3739 numarah 
clzda&1na kGymaı oldutum tatbik 
mührümi kauen zayi eltim. Ye· 
niıini alacatımdan zayi olan müb· 
rlin h6km0 olmıdıtı ilAn olunur. 

Hacabayram kuyusu mahal• 
lesinden Çadırcı Vakk11 

"LA Yl- 939-940 der1 yıla 
Adana Gaıipap ilk okulundan 
aktıtHf; ıahadetnamemi zayi et· 
tim. Yenisini alacatımdfln eıkiıi· 
nin hilkmil olmıdıtını ilin ederim. 

A1idede mahallesinden lzıet 
otlu Orhan Tirkel 

DIŞ TABiBi 

ORHAN OKTAY 
Belediye ve Yeıti Eczabanebrtısmdaki çıkmaz sokakta 43 
Numarada her gün ve Zarurethalinde geceleri dahi hastala 
rmtkabule baılamııtır. 

1Lİ1 

Sayhan P.T.T. Müdürlüğünden: 
L 1- Treo .sefederine röre mevcut postaları, Adaııa posta· 
~nen yeni iatasyoaa ve yeai dtuyondan postabaneye 
~Y<>lletle nakil şartlı ve aylık muhammen bedeli 600 lira 
~ Adna-V eni "ltaıyon arUI posta nakliye müteabbitliti 
$1942 tarihinden itibarewbir ay müddetle pazarlığa konul· 
~ ..... 
2- Pazarkk (Meai dahilinde) her gia Seyhan P.T.T. Müdür

"' aa tbrma ve ekıiltme koatisyoounda yapılacaktır. 
1- J.teklileria 1Ar.bwnede ar...&.newafı haiz old.klenna 

~~ret odasına kayıtlı bulunduklarnıa dair bu seneye ait ve · 
~ve 1040 liralık Kat'i teminat makbuzlarile komisyona mü· 
'-t etmeleri ilin olunur. 

~nuıı •OIHOIOEI : 
.. üeuneaüıe btttlı Haca Ali, AbdieiJu ~lilderinden te· 

Çll'Çlr fabrikaıına pazarlık ıuretiyle kütlü nalclcttirile· 
n talip olan kamyon ve araba sahiplerinin müdiriyeti· 

~emen müncaatlan ilin olufttlf'. 1-3 14591 

Kanunen her milatcblp reyiai kullaaırkea ailfua kAtıtlaraaı ib· 
raa etmek mecburiyetinde oldatuaa ıar.e alfuı lulyıtlanaa nauraa 
Adana nilfuıuada yazıla buluama7anlana alh ayclaaberl A.laaa ,eh· 
rinde oturmakta i.eler ya nilfuı kitttluını bu tekilde ta1bih ettir· 
meleri veyüut olsarduldara mahallelerde bu cllaeti tudlk eder bir 
ilmlhaber almalan mecburidir. Abi tak.tirde bu ıibi bqka mem · 
leket nGfuıuna kayıtla müntehiplerin re1lerini kullanmalarıH ınü· 
aaade edilmiyecektir. 

S - Re7 •'maam ban~ ain baılıyacajı ve kaç jila aüreceti 
Ye re, ıaadatıara aerede bulunacatı aynca ilin edilecektir. 

14594 . ....................... .. • • i REFiKA TÜMERKAN i 
: BiÇKi YUDU ı 

~
f 1-9-942 Jen itibaren lı'·Y•I maameleıin• 6aılon· f 
mııhr. Kayt ol•alı H ıerofi a" lamalı i~in B.hlıH lıili· ı 
• ciwarınJa yari miitlfırl616ne miiracaat edilmeli. f 

l ••••••••••••• ~!~ •• !~~ •••• 

1L A1 
l•JIWI Delterürblultu : 

ı - Adana Hükumet konatı tamirab ( 12000 ) lira üzerinden 
kapah zarf usulü ile eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Eksiltme 23 - 9 - S42 tarihine müsAdif Çarşanba runu 
1aat •ıo. da Seyhan Defterdarhk odasmda teşekkül edecek komis· 
yon taraf andan yapılacaktır. 

3 - isteyenler bu işe ait ketif ev .. kiyle şartnameleri rörmek 
için Milli emlik dairesine müracaat edebilirler. 

4 - Teklif mektuplan yakanda ymh ihale saahndan bir saat 
evvel komisyon reislitjne verilmiş olacaktır. 

5 - isteklilerin ( 900 ) lira ( 00 ) kuruşluk muvakkat teminat 
vermeleri ve bu işi yapabilecek ehliyeti oldutuna dair ehliyet veıika· 
sı almak için iki fototraflariyle bir adet elli , bir adet on beş kuruş· 
luk maktu pul ve bir adet uçak pulunu ve bonservislerini dilekçeleri
ne batlamak svetiyle ihaleden üç pn evvel viliyete müracaat etme
leri lizamdar. 

6 - Posta ile göodcrilecek mek.tuplann dıı zarfı mühür mumif • 
le iyice kapanacakbr. Pos'8da olacak gecikmeler kabul edilmez. 

8-12-16-20 14.592 

1 - Adana eski Maliye tahsil tubesinde yapalacak tamirat keşif 
tutan olan ( 2000 ) lira i" açık ekailtmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 23 - 9 - 942 tarihine müedif ÇarşaalN rünü 
saat • 10. da Defterdarhk odasında yapılacakbr. 

3 - isteyenler bu işe ait keıif evrakını görmek için Drfterdar• 
hta müracaat edebilirler. 

4 - isteklilerin 1.SO Ura muvakkat teminat vermeleri ,,e ehliyet 
vesik .. a!mak için bu miktar iş yapbklannı g · sterir Bonservisleriyle 
bir adet elli kuruşluk , bir adet oa bet kurufluk maktu ve bir Mlet 
bir kuruşluk uçcak pulunu dilek~eriııe batlamak ıuretiyle ihaleden 
üç gün evvel viliyete müracaat etmeleri lbımdır. 14583 

8-13-17-2'} 

g Sayfa -
•••••••••••••••• .._ 

ZENGiN OLMAK iSTERSENiZ e 
Koşunuz t. Koşunuz! .. 

Çukurova kişesine 

1 Gll8mlzdea bir bilet alU'aamz mat
lalla ıeaglll olarıaaaz ... 

1 AJrea: A•lalt cadde Dö~.tyo/ aiz.ınJa (Çukur· 
ova GifHİ) Necip Ozyazgan e .......................... 

' 

ilan 
leJllaa Dıltertlarbtuadaa : 

• l - Adana bir numaralı Maliye tahakkuk şubesinde yapılacak 
tamirat keıif tutarı olan ( 896 ) lira ( 19 ) kuruşla açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 23 - 9 - 942 tarihine mü1adif Çarıanba günü 
saat "ıo. da Seyhan Defterdarlıtı odasında yapılacaktır. 

3 - isteyenler bu işe ait keşif evrakını iÖrmek için D~flerdarlı· 
ğa müracaat edebilirler. 

4 - isteklilerin ( 67 ) lira ( 21 ) kuruşluk muvakkat teminat 
vermeleri ve ehliyet vesikası almak için bu miktar iş yaptıklarım rös· 
terir bonservi~leriyle iki fotoğraf , bir adet elli bir adet on beş ku
ruşluk maktu ve bir adet bir kuruşluk uçak pulunu dilekçelerine bağ
lamak suretiyle ihaleden üç iÜn evvel vilayete müracaatları liz.ımdır. 

8-12--16-20 14594 

1 LAN 

SeyhaN defterdarhğından ; 
Kilo 

Miktarı Cinsi 
Beher kilosu için 
takdir olunan kıymet 
kuruş 

130 
1800 
240 

60 

Bulgur 
Mercimek 
Sabun 

(Kırmızı biber 
toz halinde) 

26 
30-32 
70-75 
32-:i5 

Yukarıda cins ve miktarlarile Betediyec~ takdir olunan kıy. 
metleri yazılı dört kalememtia yirmi gün müddetle açık arttırma· 
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 Em· 
lik servisine müı·acaatlan ve taliplerinde mezkur gün ve saatte 
o/o 7,S teminat makbuzlarile birlikte komisyonda bulunmaları 
ilin olunur. 30-4-9-14 14564 

i 1 an 
ADANA BElEOIYE RİYASETiNDEN · 

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

re mikip çakılın mübayaası açık olarak eksiltmey~ konmuı· 
tur. 

2- işin keşif bedeli 4~ liradır. 
3- Muvakkat teminatı 337.50 liradır . 
4- ihalesi 22-9-942 tarihine rastlayan Sah günü saat 

10 da Belediye Encümeninde yapılacaktır. 
S- Kt-şif ve şartnamesini görmek ve bu iş hakkında fazla 

malumat almak istiyenlerin Adana belediyesi Fen işleri Müdür· 
lüğüne ve münakasaya girec~klerin de ihale günü muayyen 
saatte belediye Encümenine müracaatları ilin olunur. 

5-10-16-21 14585 

SEYHAN ORMll ÇEVI• M0m1RLOAIOEN : 
(Orman Emvali Sabş ilanı) 

Cinsi Mikdan Muhammen bedeli 
Kental Kilo Lira kuruş 

Meşe kömürü 1228 40 27 64 

Müddeti 
12 Ay 

1- Seyhan Vilayetinin Bahçe kazası hududu dahilinde ve 
hududutlan şa,.tnamede yazılı Ôgüt Öleni ormanından 1228 ken· 
tal 40 kilo meşe kömürü (12) ay zarfında çıkarılmak ıartile 
24181942 gününden itibaren (20) gün müddetle açık arttırmaya 
konulmuştur. 

2- Arttırma IS/9/942 tarihine müsadif sah günü saat (11) 
de Adana orman çevirge müdürlüğü binasında yaptlacakhr. 

3- Beher kental kömürün muhammen bedeli (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 makbuzlan 15/91942 günü saat (11) 
den evvel komisyon reiıine verilmesi liz11ndır. 

7 - isteklilerin Ticaret odası vesikasile birlikte belli edilen 
gün ve saatte müracaatları ilin olunur. (Bu vesika köylüler· 
denistemuez.) 26-30-5--10 
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I' 1 

BORSA 
1 Oteli ' De./ ne • •• •• •• • i TURKSOZU i 

1 PAMUK - HUBUBAT 
' 

7 - 9 - 1941 
- --

CiNSi 
KiLO- FIAT/, 
En az En çok ,, 
K. S. K. S. 

• • • • 0,9.00 1 00,00 Koza 

1 Gazete ve Matbaası : • • 
Klevland Ç. 
Klevland l 
Klevland lI 
M. Parlağı .
P. Temizi 
Kapı malı 

00,00 

00,00 1 00,00 
00,00 ' 00,00 
00,00 1 00,00 
00,00 00,00 • • • • • • : Türksözü OKUYUCUlARINA OONYANIN HER TARA- I 

Y. Çi~idi 00,00 ' 
K:'""Çiğidi 0,00 

İ flNDA VUKU BUlAN HAOİSElERİ GÜNÜ GÜ- İ 
: Gazetesi NONEVERİR. TORKSöZONO TAKİP EDİNİZ. 1 

- Susam -o-:Oö __ ,, __ _ 
Buğday yerli 00,0 0,00 
Arpa 0,00 0,00 
Yulaf - o.oo ·

1 
o,oo ----

_ı 

• • • • 
i l 

Ser L~s Döviz Kurları 
DOLAR il 

I•: Kitap, mecmua, çek, bilet, afiş, •ı 
Tu .. rkso··zu·· plAn, barlta, bilumum matbaa 

1$1erlnl Tlrklyede mevcut mat-

1 

Alış 
Satış 

STERLiN 

129.20 
132.20 

1 liholôt bedelleri ( mol 1 e· 776 

11 
deli ) primli salış 

il Türkiyeden:gönckrilen nov· 
l ı lun bedelleri 

749 ı 

:. baaıara rekabet eder derecede Matbaası ı. 
• tab ve sflratıe elden çıkarır. • 

lhroç edilen mal bedelleri 728 
I olarak gelen Dovlzlerln alış 
ı kuru 
,, 

• • • • 
; Yardım ve seyyohloro ve· 728 
'I soire için gelen d6vlzlerln 

olı$ kuru 

! Türksözü Cilt Kısmı .! • • 
r Primsiz soh~ ( Tohsll mas- ~24 

rotları vesaire ) 
Pr lmslz olıJ Kuru 

- --
520 

İ SAGlAM, TEMİZ, ZARİF CİLT İ~lERİNİZI ANCAK TÜRKSôZO 1 
1 MÜCELlİTHAHESİHDE YAPTIRABILIRSIHIZ 1 

Umumi Neşriyat Müdürü: 

MAÇ/TGÜÇLÜ . •, • • ........................................ Basıldığı Yer: Türkaözü Mbt. 

-
TORKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayeai : .100.000.000 Türk Lira., 
Şube ve ajana aciedi : 265 

Zirai ve ticarf her nevi banka muamelelôr 

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 göte: ikrnmiye dağıtılacakbr. 

4 Adet 
4 

4 
40 

100 
120 
160 

• .. 
.. 
.. 
.. 
.. 

1000 
500 
250 
100 

50 
40 
20 

Liralık 4000 Lira 
2000 

.. 1000 .. 
" 

4000 
" .. 5000 " 

" 
4800 .. 
3200 " -

DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirdf' yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa. 11 - EylUl, 11 Birincikanun, 
Mart ve l l Haziran hrihleri ıJ .. C'"'<ileceklir. 

1 1 

-
• 

T . l ş Bankası 
&içik tasarral hesapları 

1942 ikramiye plinı 
KEŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 

2 lkinciteırin tarihlerinde yapılır , 

1942 ikramiyeleri 

1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 
3 .. 1000 " 3,000 " 
2 " 

750 " - 1,500 " 
3 .. 500 .. - 1,500 . " 

10 .. 250 .. - 2.500 .. 
40 •• 100 

" = 4,000 .. 
50 .. 50 " 

2,500 ., 
200 25 •• - 5,000 ,, 
200 .. 1 (. .. 2,000 .. 

TUrklye ı, Bankasına para yatlrmakla yalnız 
para blrlktlrmlf ve faiz alma, olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de denemlf olursunuz 

S(YHAN ORMAN ~EVİRGE M000Rl0~0NOEN : 
(Orman emvali satış 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 yazıla Çu 'cen ormanından 1064 kental meşe kömürü 
12 ay zarfında ormandan çıkarılmak şartile 28/8/942 gününden 
itibaren 20 gün müddetle açık arttırmaya konulmnştur. 

2 - Artırma l 7t9;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

lüğü11de, Adana orman çevirge müdürlüğünde ve Bahçe orman 
bölge şefliğinde görülebilir. 

6 - Muvakkat teminat makbuzları l 7ı9/9f2 günü saat l 1 
den evvel komisyoa riyasetine verilmesi lazımdır. 

7- isteklilerin ticaret odası vesikaMle birlikte belli edilen 
glin ve saatlt" müracaatları ilan olunur. (Bu vesika köylülerden 
isl~nmez) 30-4 8-12 14563 

i 1 an 
Ziraat Mektebi Müdürlüğünden 
Mektebimizin sabit sermaye şubesine ait 20.25 bin kilo sa

man arttırma suretile satılacaktır. 
Arttırma eylulün onuncu perşembe günü saat 11 de yapı

lacaktır. 

İsteklilerin mezkur günde pP.y akçalarile birlikte mektep 
idaresinde müteşekkil komisyona müracaatları 26-30-4-8 

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

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

taşını 3600 metre murabbaındaki istasyon meydanına döşeme 

işi 21191942 tarihinde pazartesi günü saat 16 da Adana 6. ncı 
işletme Müdürlüğü binasında açık eksiltmeye konmuştur. 

Beher metre mikabın döşeme işçiliğinin muhammen bebeli 
(70) kuruştur. isteklilerin nüfus cüzdanı, e~liyet vesikası ve 
(189) liralık muvakkat teminat ile tayin edilen gün ve saatte 
komisyon reisliğine müracaatları lazımdır. 

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

• 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

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 açılmıştır. 

Tam Panaiyon ( Kahveaİtı, Yemek, Bcın10) lcabul 
edilir. 

Fiyatlar çok matedUdlr .. .............. 
Turizm Oteli 

ı 

Soğuk Oluk'ta f 
Bu yaz yep yeni tesisatla müşterileri~i i 

kabule hazırlanmışhr. 
Hatayın ve bütün Çukurovanın en güzel sayfiyesi ve isli 

rahat yeri olan Souk Olukta sakin ve rahat bir tatil devresi 
geçirmek iıterseniz_mutlaka TURiZM OTELi'oe ininiz. 

----··~ .. ·----

Turizm Oteli 
ANTAKYA'DA 

Antakyanın Biricik Otelidir 
Yaniden tanzim edilen bahçe.i ve lokantaıilıe An· 

takyado aeçme inıanların toplanh ynidir. 

MÜRACAATLARA TELGRA FLA ve MEKTUfLA 
DERHAL CEVAP YERiLiR. 

I.::::::::::::::::::::::::::: .......... ==============::::~ 
------

a••••••••••••••••••••••••• 
İ ADEMİ İKTİDAR YE BUGEY~EKll~INE 
• KARŞI 

! FORTOB İ N 
: S. ve /.Muavenet Vekdletinin Ruhaatını hai:Zdir 
• Reçete ile alınır her eczanede 60/anur 

• Cenup mınbkası ajanı Bahri Diril 
: Yağcami civarı No. 14 - Eski Selanik Bankası 
• Posta Kutu.su 105 14520 

o•••••••• .. ••••••••• ...... 

Adana Ziraat Mektebi müba-
aya Komisyonu re isliğinden · 

l -AdanaZiraat mektebinde yapılacak tamirat (2500) lir• 
üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmpo 11-9-94'2 tarihine mü ı adıf cuma günüsaat 9 
da ziraat müdürlüğü dairesinde toplanacak komisyon tarafmd•~ 
yapılacaktır. 

3- isteklilerin bu işe ait keşif evrakı ile şartnamelerini gof 
mek için ziraat müdürlüğüne mürac.ıat edebiHrler. 

4- 1 ıteklileriıı ( 187) lira (50) kuruş muvakkat teminat yatır' 
malan ve ehliyet vesikası almak için bu miktar iş yaptıklar•"' 
dair bonservisleri il~ iki fotoğraflarmı ve bir adet elli kuruşlu~ 
ve bir a<lel onbeş kuruşluk maktu ve bir ade:t de bir kuruşlu~ 
uçak pulunu c.Jilt':kÇ-!lerine bağlamık suretile ihaleden üç gün 
evvel Vilayete müracaatları lazımdır. 27-30-4-7 1455' 

i ... ,.,, ........ ,..~ .... (19. ........ ..., ................. ~·~··••'19>•49-•ıeo·~·--·--·--· .. ·-· 
. i 
! DOKTO R i • • i • 

i Numan B. Güreli i 
• • . • . • . 

• . • . • . ! 

Avdet etmiş ve hastalarını kabule 
başlamıştır 

Abidi~paşa caddesi Evkaf apartmanında No. 4 

25-26 

' 

• • 
• i 
• . 
• i 
' 

• .... ._. . ....... ~·~·~• <19o ı• ._,. . .. , ..... . ._. . ... .... ................ ~·--·~• ... •49ı•..-·" 
-----·--------- --~ 

~ooooooooooooooaaoooooaaao~ 
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g Asri Dink Açtldı g 
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