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lotlar yola çıkmazdan evvel ve avde lettikten sonra onlarla konuşmuştu. 
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mebusuna göre : 
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Kral Boris 
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Almanya yalnız 

kendini düşünür 

L 
ondra : 15 ( Radyo ) - Es. 
ki Bulgar mebuslarından Di-

mitri .Matsankicf Bulgar mil
letine hitaben ıunları söylemiıtir: 
<- Bir hafta zarfında Alman li-

derlerinden dördü nutuklar söylemiş
tir.Hepsi ordunun beceremedikleri 
bir çok fcyleri yapacağız. Ve ya· 
hut yapılmıotır.::>Diye yalanlar söy
lediler. Hepsi ruban sarsılmış o
lan Alman milletini ıon zaferın 

Almaııların olacıtına inındırmata 

çahııyorlar . 
Göbbelı Alman milletinin her 

zamandan faılı bir birlik teıkil 
ettifini söyledi. Hitlcr iıe fimdiye 
kadar her yerde muvaffak olduk· 
larını, ıon zaferinde onların ola
catını yalnız harp meydanlarında 
dövüıen aıkerler ile geride ka
lanlar arasında 11kı bir bağlılık 

olmasını iıtedi . Bütün bunların 

do~ru olup olmadıtanın takdirini 
•ize bırakıyorum .Göringe gelince, 
bu seneki mahıulün gayet iyi ol
dutundan köylülere teıekküriioü 
bildirip bir ço~ nişanlar dağıttık
tan ıonra artık Almanya için aç
lık korkusu olmadığını şayet Av· 
rupada aç kctlacak olanlar olursa 
bunlar Almanlar o\mıyacağını da 
ilave etti. Demek olu}or ki , Al· 
ltlan milletinden baıka Avrupada 
biç bir milletin yaıamak hakkı 
Yoktur . Bulgar köylüleri , işçileri 

bQtün Bulgar milleti , siz hepiniz 
ti ele verip evlAtlarınızın }iye· 
<:eklerini her vakıt size hakaret 
ile bakan bu Alman milletinden 
koruyunuz. Kral Boriı sizi ıatmış· 
tır. Dikkat edin memleketin is · 
tikbali bahiı mevıuudur. 

Malta•da ıooo 
Mlbver açalı 
dlşlrtHmlş 

Ankara: 15 (Radyo Gazeteal) 
Ceıen haberlere göre , ıimdiye 
kadar Maltayı yapılan Mihver 
hücumlarında lngiliıler 1000 den 
f•Jlı Mih\Cr ı.ıça~ı dOfüqnütUir. 

Alman üslerine 
büyük akın 

Garp A vrupadaki fabrikalar, garlar ve 
nakil vasıtaları bombardman edildi 

LONDRA : 15 (ROYTE.R) - 1NG1L1Z TA YY ARELF.RI GARP 
AVRUPADA ALMAN ÜSLERiNE BÜYÜK HÜCUMLAR YAPMIŞ· 
LARDIR. GARLı\R, FABRiKALAR, ATÖLYELER VF. NAKiL VA
SITALARI BOMBALANMIŞTIR. HOLLANDA SAHiLi AÇIKLARIN
DA DA ÜÇ KÜÇÜK ALMAN GEMlSl BATIRILMIŞTIR . 

RUZVEL T VİLKİYİ 
DÜN KABUL ETTi 

• 
ikinci Cephe I 

Ankara : 15 ( Radyo ) -
Vilki Amerikaya dönmüş ve Ruz
velt tarafından kabul edilmiştir. 
Vilki ikinci cepheniıı derhal açıl· 
ması lüzumuna tekrar işaret et· 
miştir. 

Vilki bu kanaah , görüştüğü 
askeri şerlerden aldığını ve bu 
harbi müttefiklerin kazanacağını 
izhar eylemiştir. 

Vilki biraz dinlendikten sonra 
büyük bir nutuk söyleyecektir. 

Moskova : 15 ( Radyo ) -
Demokrat partisine mensup ve 
Vaşington mebuslarından biri (ismi 
zaptedilcmemiştir. ) ikinci cephe 
hakkında yazdığı ~ir yazıda Will
kie'nin ikinci cephe hakkında 
söylemiş olduğu sözlere tamamen 
iştirak ettiğini Wıllkie gibi asker-

lerin fikirlerine iştirak etmediğini, 
alınacak kararların gecikmemesi 

lazım ieldiğini , Amerikan mille· 
tinin kendisine yapılan vaadlcrdcn 

usandığını ve derhal harekete 
geçme zamanının geldiğini, işaret 
etmektedir. 

ikinci cephe meıelcsini bahis 

mevzuu eden Londra'da çıkan bir 
Hür Fransızlar gazetesi , ikinci 
cephenin açılmasının Sovyetlerin 
yükünü hafifleteceğini , Rusların 

buna kat'iyen emin olduklarını , 
Rus gazetelerinin bu mesele ile 

pek meşgul olduklarını ve Rusya' 
da İngilizlere karşı bir memnuni
yetsizlik havasının hüküm sördü· 
ğünü yazmaktadır. 

B. Yilki Afrika Hyahati eınaıında 

'ALMANLAR RUSYADA 
•• 

MUDAF A NiYETiNDE 
Büyük bir A lman hücumu 
olacağı da bildirilnıektedir 

ı ........................ ı 1 

! UZAKŞARKT A J 
ı ı 
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ı Salomon'da ı 
ı : 
1 muharebe 1 
ı ı 

ı şiddetlendi ı 
ı : 
ı ı J Yeni Gine'deki J 
ı müttefik kazancı ı 

ı : 
ı ı J Çinliler de üç i 
ı şehre saldırdı ı 
ı ı 

Lcındrct : 15 ( Roytcr )- Ye· 
niginede müttefikler her gün bir 
miktar arazi kaıa!lmaktadır . Ja· 
ponlar bu civardaki adalarda hır
palarımaktAdır. 

Diter taraftan Çin taarruzu 
fiddetlenmiştir . Üç fehre hücum 
edilmektedır. 

Salomon adaları muharebesi 
tekrar şiddetlenmiştir . Amerikan 

tayyareleri bir çok Japon üslerini 

ve taııtıarını bombalamııtır . Ja

ponlar buradaki kuvvetlerini bir 

arıya toplamaktadır . Beş Japon 
nakliye gemisi batırılmııtır. 

Londra : 15 ( Royter )- Ye
niginede Avuıtralyatı kıtaat iler~ 

!emektedir . Müttefik uçakları da 

harekata iftirak ediyorlar . 

Çörçil ve Ruzvelt'in 
nutukları ve akisleri 

Ankara: 15 (Radyo gazeteal)
Ruzvelt ve Çörçil'in nutukları ha· 
la tefsirlere yol açmakta ve akis
ler toplamaktadır. 

Alman radyosu Çörçil'in nut
ku hakkında yine neşriyatta bu· 
lunmuştur. Berlin radyosu lngiliz· 

lerin denizlere ve havalara hakim 
oldukları hakkındaki iddiayı red· 
detmektedir. 

-·----------· 

Sur iyede 
tahşidat 

-

Roma : 15 ( Radyo ) - A· 
rııerika kuvvetlerinin kumandanla· 
rından general Maxvell Beyrut'a 
gelmiftir. Beyrut'a bir Amerikan 
alayı daha gelmiştir. Suriye'ye 
mütemadiyen müttefik kıt'aları 

sevkedilmektedir. --
.1.,;g.t.ı3l:t·I 

Novyork : 15 (Royter)- Beş 
Türk gazetecisi buiünlerde Afri· 
~aya hare~et edeceklerdir. 

Grozni ve Koliye 
hava hücum la rı 

Bir Sovyet ı•hrinden bir görünü, 

Ankara: 15 (Radyo gazetesl)-1 püskürtülmüş' bulunuyor . 
Sovyet cephesindeki Alman taar- Londra : 15 ( Royter )- Al· 
ruzları devam etmektedir. Yakın· manlann Sovyet ccphesinrle üç 
da büyük ölçüde bir taarruzun gün içinde 76 tayyare kaybcttik-
da baılayacağı haber verilmekte· leri haber verilmektedir. 
dir. Mozdok_bölgesinde çok şid· Berlin : 15 { a. a. )- Alman 
detli muharebeler olmaktadır . orduları başkumandanlığının tcb-
Grozni'ye karıı Almanlar yeniden liği: Kafkasyanın şimal batı kıs-
1'üyük bir hücum yapmıftır. Keza mında ormanlık arazide yeni bir 
Koti fehrine de bir hava taarruzu düşman grupu kuşatılarak imha 
olmuştur . edilmiştir. Başka yerde hücuma 

Londra : 15 ( Royter )- Al- hazırlanan Sovyet kıtaları topçu-
manların Sovyet cephesinde ar- muzun müessir ateşiyle datıtıl • 
tık müdafaaya geçeceklerini an- mıştır . 
latan deliller görülmektedir . Ni- Terek'in cenubunda tanklar 
tekim son zamanlarda Alman rad- tarafından desteklenen düşman 
yolan içerideki hoşnutsuzlutu iza- karşı hücumları tesirsi:ı kalmıştır. 
le için temamiyle dahilt işlerden Alman ve Romen savaş uçak
bahse başlamıştır. 

ları Volga nehrinin her iki yaka· 
Budapcote : 15 ( Radyo ) - aında düşman nakliyatını ve ik-

Macar harbiye nazırı DoR'u cep-
mal merkezlerini her çapta bom

besindeki Macar askeri faaliyetini 
balarla bombardıınan etnıişlerdir. 

teftişe çıkmıttır. 
Londra : 15 ( Royter ) _ Kafkaayadaki petrol merkez. 

Stalingradda çarpıfmalar yine kan !erinden Grosni'de çıkarılan yan· 
lı bir ıekilde baılamıı bulunuyor. gınlar gece yapılan diğer hava 
Almanların motorlu kuvvetlerle hücumları neticesinde yeniden a· 
yaptığı hücumlar püskürtülmüş ve levlendirilmif ve genişletilmiıtir • 
Almanlar bazı binaları tahliye Stalingrad bölgesinde ve Don 
ederek kaçmıflardır. Moıdok böl- cephesinde düşmanın mevzii hü-
gesinde bir k111ımda teşebbüs Rus- cum teşebbüsleri daha başlangıçta 
lar elindedir . Garbi Kafkc.syada Alman ve Macar kıtaları tarafın-
yapılan bütün Alman hücumları (Ger.lal s llncü u:rfa._ı 

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

Fransa'daki 
ayaklanma 

Lyonda büyük bir grev var! 
ı • • •••••••••••• t Londra : 15 ( Royt•r ) - Franaamn Cenubunda- f 
f ki ıanayi fehri Liyon'da büyük bir grev ilan etli/mi,- f 
ı tir. lla , Franıadan Almanya'ya iıçi gönderme faali· ı 
f yetini protedo içindir. . f . .................. ......... 
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Sayfa 2 

, __ B.ir japon et sanes_i _/ 

DÜNYANIN 
YARADILIŞI 

U 
cu bucağı olmayan mıwi gökte, beyaz bulutlar durmadan yer 

değiflİrirler. ilahların oturduğu yerde orasıdır . 
ilahlar ineanlara benzerler; fakat. onlar daha lcaclir, daha mu· 

anam, daluı kuvvetli, daha hafif ve daha güzeldirler. Onlar, kuşların 

uçtukları gibi yürürler; ayaklarının yere değmesine lüzum yoktur. 
Zaten bidayette, insanların ikamet edebilecekleri toprak henüz 

mevcut değilrii. Yalnız denizler vardı . 

Namütenahi bir ovaya benzeyen gök yüıünde, arada sır ada il:ih 
lar toplantı yaparlar. Büyük bir karar verilecekti: Dünyanın yaradı!· 

masına lüzum görülmüştü. 
Bu garip bir karardı . Evet.. Dünyanııı yaradılmasına, insanlarırı ve 

bir takım cisimlerin mevcudiyetine neden ifil.Um görülmüştü? .. insan· 
ların ademi mevcudıyetinden hu ule gelen ufiyetıen memı.un değiller· 
miydi'? yoksa . . Hdclılinden fazla kemale ermiş bir mevcudiyetin balı · 

settiği usandırıcı hayatlarında, yer yüıünde kaynaşacak insanların 

arıedecekleri manzara ile kendilerini mi avutacnklardı I>. 
ilahlar toplanarak dün.} ıyı _ • 

yaratmağa karar verdiler: Ve iki retle goze çarpıyordıı . 

genç tanrı} ı bir va1ifeye memur hanagi ile lıanami karı koca 
kıldılar. Bu tanrılardan biri erkek olmağa karar verdiler. Ve Allah 
diğeri de kadındı; lzanagi ve lıa !arın vadettikleri güzel çocuklarını 
nami. bekleme~e başladılar. 

Japon reasamlariyle heykel- Heyhat!.. lık çocukları bir 
traıları ekseriye bu iki tanrı~ ı canavara benziyordu. Bu korkunç 
cııerlerinde canlandırmağn çalış- mahluku bü}ütmek istemediler: 
mışlardır. lıanagi, uzun saçlı, bol gül ağaçlarından yaptıkları b ir 
sakalı; genç ve kuvvetli bir adam sala koyarak başıboş Lir halde 
olarak göıterilmiftir. Sırtındaki dalgaların mukadderatına bırak· 

cübbenin rengi de koyudur. lza · tılar. 
na mi, mütehayyir gözler:ıe güzel ikinci çocuğun doğuşu onları 
bir Japon kadınına benıemekte· ikinci bir iimits iıliğe diişürdü. Bu 
dir. S!çları omuılarına kadar düt · çocuk da sümüklü böceğe benze· 
milf; vücudunu kaplayın kumaşın yen kabuklu va acayip bir mah · 
rengi de beyaıdır: llıktu. Tanrılar bu çocuğu da ev· 

ilahlar, sordular: lat olarak kabul etmediler. 
-Sevişiyor musunuz? . • Evle· Hayal inldsarına u~n~·an lzn 

niniı: ve çoğalıf\17.. Çocu~unuı, nagi ile 1ıanami bu hadise hak· 
diğer çocuklardan dalıa güzel kınıla diğer Allalıların düşünce · 
olacakını vaadedi}oruı. lerine müracaat etıneğe karar ver 

lıanagi ile lıanami kendile· diler. Hayatın sırlarına bihakkin 
rinc verilen ıanlı vaıife}İ kabul vakıf ve ahlak kaideleri lıalclcında 
ettiler: "e bü} ük bir neşe içinde esaslı malı'.imata sahip en ihtiyar 
hareket ettiler. lzanag nin elinde Allaha sordular: 
uzun bir altın mızrak vardı. Mız · -Biıe vadettiğini1. halde ne 
rak, gayet nadide taşlar la da için güzı-1 evliitlarımıı olmuyor ~, 
ıilslenmiıti, Şu ı·evabı aldılar: 

lki tanrı şahane bir köprüye - Ev!enme teklifıni evveı:ı 
geldiler, yaram bir daire şeklinde erkek yapmalıdır . Giik yüz.ünde 
olan bu köprü gök }Üzünde ku · cari olan kaideler böyle emreder. 
rulmuıtu. Ve sarı, ~kırmııı, yeşil Böylece., evvela teklifi hanami 
mavi gibi gayet cazip renklerle }apmıştır . işte on•rn için vadedi · 
ıüslcnmifti. Köprünü!l uthı kıp en güzel çoc uklara kavuşamı . 
kırmııı idi. Bu harikulade köprü } orıunu:ı: 
bir aliimüssema i'ii. lzanagi ıle lıanami bu sözlek 

Köprünün tam ortasında dur· 
dular: qatıda deniz, tbedi gü · 
müşü dalaacıklarile gih aşağı ve 
gih yukarı bir vaziyette müte· 
madiyen akıp duruyordu. 

lıanagi mıırağını tuzlu sulara 
daldırdı: ve bir 1'aç defa karış· 
tırarak: 

"Kovoro, Kovoril., dedi. 

üzerine verecek cevap bulama . 
dılar; ve gök yüzünü terkederek 
adalarına döndıilrr. 

Artık lzanami ne kocl\sının 
yüzüne bakabiliyor ve ne de on· 
unla konuşmak cesaretini kendin· 
de hissediyordu. Daima başı eğri 
ve derin bir sükut içinde idi. Fa · 
lcat lıanagi karısınıd güzelliğinden 

TORKSOZO 

-; ·· HA B ..... RLER 
Ekmek 66,5 
kuruş oldu! 
Şehrimiule dünden itibaren 

ekmek fi} atları yine artmıştır . 
300 gramlık bir istihkak '.20 ku· 
ruşa yük,elnıişt i r ki, şimdı ekme· 
~in kilosu 66,S kuruş demektir . 
Mahdut gelirli halk bu vazi~·et 

icarşısında sıkıntı içine girmiş bu
lur.maktadır. 

Şehir meclisi 
Dün aldığımız malumata g( ~e, 

Şehir meclisi 2 Teşrinisani pa· 
ı.artesi günü toplanacaktır . Bu 
toplantıda ytni mtcli~ " Belediye 
l~ei~ı iııtılıahını yapacaktır . 

C. H. Partisi Kaza 
kongreleri başlıyor 
Cümhuriyct Halk Parti i Scy 

han Vılayet idare Heyetinde Kaza 
kongreleri harnlıldarı bitmiş ve 
kongrelere ait cedvel hazırlanmış 
tır. 

Et fiyatlarının 
artacağı söyleniyor 

Şehrimiı.de et fıyatlarının bu
günlerde yükııelecegi sörlenmek· 
tedir. Kasaplar f ı}allarrn arttırıl

ması için Belediyeye müracaatta 
bulunmuştur . Koyuıı etinin 150 
kuruşa çıkacağı bıldirilmektedir. 

Şehirde tuz yok! 
Şehrimizde dört beş günden· 

Ol"rİ bir tuz sıkıntısı vardır . Hiç 
hir baki.alda tuı hıılunamamak

todır . 

Okullarda dün 
derslere başlandı 
Şeker bayramı münaı~betiyle 

tatil yapan bütün ilk tedrisat ve 
orta tedrisat okullarında dün ı:;a

bahtıın itibaren derslere başlan

mıştır . 

iftihar duymakta}dı, bü~ük bir 
zevkle onun saçlarını, göLlerini 
dudaldarıııı ve bilhassa yumuşak 
-.ücudıınıı gö1<Jen gl'çirerek sOr· 

ılıı: 

- Kıırı koca olmamızı fıfilii 
arzu ediyor rnusun"? 

Kadın, tebı-ssüm educk ka . 
hul etti. 

Genç tanrılar gök } üıündeki 
ihtiyarların ko} dukları kaideye 
itat etmiştiler: Evvela erkek ko 
nuşmuştu • Bu hareketlerinden 
dola~ı hak ettikleri mükafatı tide 
etliler ve dünyanın en güzel ıço 
cuklarına malik oldular. 

1 Memurlara verilecek: 
CM 

hububat meselesi 
Talimatname vilayetlere gönderildi 

· ıı Tıcaret Vekaleti, tanzim satı-
:•• ...................... : fı olmıyan yerlerdeki memur ve 

ı • · : müstahdemlerin ekmeklik hububat 

ıı ~[HIRU I ıı ihtiyaçlarının toprak ofısi tarafın · 
dan lemin edileceğine dair ha

ı ı zırladığı bir talimaınameyi bütün 
ı Mllll Piyango idaresi ı valiliklere göndermiştir. Ticaret 
ı CUmhurlyet bayramı I · t Vekaletinin gönderdiği talimatna· 
ı çln fevkallde bir keflde ı me esaslarına göre , kart usulü 
: tertlb etmlftlr. Sen de ı kaldırılmıf olan vilayetlerle tanzim 
: bir bllet al ! ı satışı yapılmıyRn vilayetlerimizde 

: .. •••••••••• .. •••••• .. ••: devlet ve müesseıJeler baremleri· 

Piyasaya pirinç 
çıktı,lallat .. 

Şehrimiı piyasasına iki gün · 
denberi pirınç çıkmış bulunuyor. 

Fakat.bu pirinçlerin kilosu 150-160 
kuruştan satılmaktadır. Bu fiyatın 

daha artacağı ve 200 kuruşa ka 
dar çıkacağı söylenmektedir . 

İçki buhranı 
Şehrimiı.dc son günlerde hiç 

bir bayide konyaktan başka içki 

bulunmamaktadır. inhisarlar ida

resi muntazaman satış yaptığı 

hald~ yine bayilerde bir fişe da· 

hi içki bulmak kabil değildir. A · 
lakadarların bu işe el koymaları 

ve bayileri sıkı bir kontrole tabi 

tutmaları pek gerekli olacaktır. 

Ha va postası 
l lavanın muhalefeti yüzünden 

Ankara - Adana hava postası 

dün şehrimize gelemerniıtir. 

T obruğa dün yeni bir 
hücum yapıldı 

Londra : 15 ( Royter )- Miit· 
tef ık tay)·areleri '!'obruğa yeni 

bir hava hücumu yapmıştır . Li
manda büyük bir ticaret gemisine 
tanı isabet olmuştur. 

Acı bir ölüm 
Met hum Kastamonu Mebusu 

Hasan Fehmi eşi ve arkadaşl;m· 
mııdan Recep Tümerkao'ın an · 
neleri Bayan Sıdıka bayramın 

ikinci günü hayata gözlerini yum· 
muıtur . Tümerkan ailesine baş 
sağlığında bulunur , ölüye Tanrı· 
dan bol rahmet dileriz. 

ne tabi memur ve müstahdem-
lerle d · miryollerı baremi kanunu-

nun birinci ve ikinci sayılı ced · 
vellerinin şumulüne giren mütefer· 
rik müstahdemler, barr:m kanun
ları haricinde husuıi kanunlara 
göre maaş alan vaizler, dersilam· 
lar, hasta bakıcılar, müvezziler 
gibi istihkak erbabı alelumum 
büdçelerin masraf tertiplerinden 
alınan kadrolarda çalışanlar, köy 
eğitmen ve öğretmenler, tekaüd. 
dul ve yetim maaşları ile maluli · 
yet ve hidematı vataniye tertibin· 
den maaş alanlar, açıkta bulunan 
memurlar, radyoda daimi surette 
çalışan sıın'atkarlar, Ere~li kömür 
havzası, sağlık teşkilatı ve ame· 
le birliği memurları ile bütün eşle· 

ri, evladları, anne, bü.} ük anne, luz 
kardeş ve torunları, askeri barl!m 
ve gedikli baremine tabi olanla · 
rın kendileri hariç olmak üzere 
heılemeğe mecbur oldukları kim

s,.ler birer beyanname dolduracak
lardır. Bu beyannameler ilgililer 
tarafından mensup oldukları daire· 
lere verildikten sonra vilayet ve 
kazalarda bu be}•annamelerin birer 
cedveli yapılarak toprak malı'lul · 

leri ofi!iine gönderileC'eklir. 

Yapılacak dağıtmada nıüteud
clit yerlerden maaş veya ücret 
alanlar yalnız asli vaı.ifl'leri Ül.C· 

rin<len ve bir cihetten istifade e· 
debilecekler dir. Dağıtmada kart 
usulü tatbik olunan yerlerdeki 
büyülder için 300, küçükler için 
150 gram esası mu haf aza oluna· 
caktır. 

Ticaret Vekaleti, yukarıda 
esasları bildirilen talimatnamede 
her türlü teşebbüsün sıkıntı ve 
şikayetleri önliyecek bir sıhhat ve 
hassasiyetle ve ayni umanda sür· 
atle yapılmasını valilerden iste 
miştir. 

lıte böylece ilk mucıze ya
ratılmış oldu. lıaragi mızrağı çe· 
kince, deniıe yosunlar düşmeğe 

baıladı; ve deniz.de kökleferek 
toprak halini aldılar. O nşmütena· 
hi ıemanın altında ilk toprak 
yığını iıte burası idi. Bu gayet 
Uçük bir yer kaplayan. dört ta
rafı deniıle Ç'.vrili bulunan bir 
adamktı; Onugoro adası •. 

·-------------------------------------------------------------------------------------.. 

lunaai ve lıanami, bir martı 
gibi yavaş yavaş küçük adaya 
indiler. Dünyanın ilk toprağına 

ayak bastıklarından, ve baş baıa 
kaldıklarından dot.syı pek büyük 
bir ıevinç içindeydiler. 

lzanami, tanrılar diyarından 
indiğini bile unutmuştu. Kendisin 
de fimdiye kadar hi11etmediği bir 
ha.aaıiyet peyda olmuştu. Keneli 
kendine söylendi: 

"Bu sabah1'i ruhumuza dön· 
meğe artık imkin yoktur.,. 

Parıldafan gözlerini arkada· 
ıının göılerine, uçlarına, ağzına 

bacaklarına . ve bilhassa adaleli 
vücuduna dikmişti . 

Kadın sordu: 
- Evlenelim mi?. 
Sanki ilk defa görüşmüş İn · 

sıınlar gibi birbirlerini uzun uz.un 
ıü ıdüler; tebeuümleri mütekabil 
di. Göılerioin parıldayııından ıki· 

ıinin de ayni hiıte oldukları, se 
vinçlerinin dercceıi bar iı bir ıu · 

Mong Yang altı aylık bir tetkik 
seyahatine çıkmıştı. Lakin , on 
aydanberi kendisinden haber 

alınamamıştı ; ve karısı büyük bir 
merak içindeydi . 

Bir gece , yatağa gireceği sı · 

rada a}' ışığının aydınlaltığı per· 
denin arkasında bir gölge görür 
gibi oldu . Kadın , neye uğradıtı· 

nı anlamağa vakit bulamadan per· 
de kaldırıldı ; içeriye gayet güul 
bir kız girdi. Bu güzel kızın Üs· 
tünde menekşe renginde bir elbi · 
se vardı. Saçları da nadide inci· 
!erle süslüydü. Mong - Yangın 

karısına tebessümle sordu : 

- Kocanızı görmek istiyor· 

sanız benimle beraber geliniz .. 

Kadıncağız mütereddit idi. 

Kıı., kadını kolundan tutarak" 

- Korkmayınız, dedi. 

Böylece , ikisi de tty ışığı al · 

tında çıkıp gittiler. Genç kız, çok 

çabuk yürüyordu. Kadın , kendi

sini müşkülatla takip ediyordu. 

Çünkü, ayakkabıları ayağını sıkı · 

yordu. Genç kız kendi ayakkabı· 

tarını kadına verdi. Bir müddet 

BİR KÜÇÜK HİKAYE 

Mong-Yang 
yürüdükten sonra Mong - Yan 
gın merkep üzerinde kendilrrine 
doğıu geldiğini görJüler. Adam, 
kamını gör ünce P"k çok heye · 

canlandı . K cı ıısı: 

- Sizi görıııeğe geliyordum , 

dedi . 

Mong - Yang kızı işaret et

ti . Fakat kadın cevap vermek üze 

reyken genç kız elile kadının ağ· 

ı.ını kaı>adıktan sonra Mong -

Yanga hitaben : 

- Onu sorguya çeknıeyiniı, 

dedi. ikiniz de pek çok \ orulmuş 
olmalısınız . Hatta merkebiniz bile .. 

Evim yakındır .. Gelin biraz i~tira

hat ediniz. Yarın , yola çıkarsı· 

nız .. 

Biraz yiirüdiik ten sonra bir 

köye girdiler. Genç kız bir kapı· 
nın önünde durdu. Hizmetçi kapı· 
yı açtı . Gii1.el kız , misafirlerine 
yol göstererek : 

- Lamba yakmağa · lüzum 

yok , dedi. Mehtap her tarafı bol 
bol aydınlatıyor. Yukarıda bir ta
raça var. Oraya çıkıp istirahat 
ediniz. 

Mong- Yang merkebini bağ· 
!adı. Teraçaya çıktılar. Orada ken
dilerine bir masa hamlanmıştı . 

Güzel kız : 

- Uzun süren bir seyahatten 
sonra birbirinize kavuştunuz , de
di. Şerefirıize bir kııç kadeh içe
lim. 

Mong- Yang güzel kızı hak· 
lı buldu ; ve içmeğe baıladılar. 

Adam , hafıfçc sarhoştu ; ve mü· 
temadiyen genç kızı süzüyordu. 

Karısiyle konuşmak islemiyordu. 

Mong - Yang , iyiden iyiye 

kııla alakadar olmağa başlaınıştı. 
Karıoıı olan bitene göz yumarak 
bir köşeye çekilmişti. Bu sırada 
güzel kız adama bir kadeh içki 
uzattı. Lakin , adam çok içtiğini 

ileri sürerek red elti. Kadın , dur· 
madan israr ediyordu. 

Mıng - Yang: 

- Kabul ederim , dedi ; yal

nız şu şarha ki , bana güzel bir 
şarkı söyleyeceksiniz ..• 

Güzel kız acla:nın teklifini 

bul ederek onun rt'f akatiyle 

a~k şarkısı söyledi. 

ka· 

bir 1 
Fung - Yang , içkinin lesi · 

riyle bunalmıştı. Bu esnada genç 
kız da uykusunu bahane ederek 
masadan kalktı. Mong da genç kı
zı takiben teraçadan çıktı. Hizmet 
çi kadın da yatıp, uyudu. Mong
Yangın karıaı , taraçada bir başı· 
na kalmıştı. Büyük bir keder için
de kıvranıyordu . Yavaş yavaş evi
ne dönmeğe hazırlanıyordu. Fakat 
etraf karanlıklı ; yolu da unut· 
mutlu. 

(Qerlal 3 tiocil u~fadal 

At yanşlannda 
intizamsızlık 
Bir arkadaşımızın 

anlattıkları 
Geçen pazar şehrimiz.de yapı· 

lan at koşularınclaki intizamsızlık 

ve usulsuıluğu bildiren aşa~ıdaki 
mektubu, sözüne inandığımıı bir 
arkadaşın imzasını taşıdığı ıçın, 

neşretmeyi bir borç bildılı:. Ala
kadar makamların dikkatini çeke· 
ceğinden emini1 .. 

"At yarışlarının, Atçılığı teş· 

vik ve At neslinin i'llahında oyna· 
dığı bariz rol bütün dünyaca in· 
kar edilemez bir hakikat olduğu 

ve bu işe memleketimizde de icap 
eden ehemmiyet verildiği halrie 
maalesef bu pazar Adanada ceryan 
eden yarışlar at neslinin islah ve 
atçılığın trşvikine değil, bu işle uğ-

raşanları sükutu h11yale düşüren 

fena şartlar içerisinde .} apılmııtır. 
Bilhassa Ta.} yarışını ele ala· 

cağım : 

Ankara ve İstanbul Yarışların· 
da yaşı ve vaziyeti şüpheli görü-

len Gelir isminıl~ki yağız. At Ha· 
kem heyetleri tarafından yarışa 

sokulmamıştır. 

• Adanalı at sahipleri de haklı 

olarak bu atı protesto etmişler· 

dir. Veterintr müdürü bu işte at 
sahiplerine yardım edecı-ğine a
zami müşkülat göstererek pro· 

testoyu kabul etmemiş ve pro· 
testo bir çok münakaşalardan 

sonra hakem heyetinden birine 
verilmiıtir . 

13 tayın kayıtlı olduğu birin· 
ci tay koşusunun startı verildiği 
zaman atların arasında dolaşan 

Veteriner Müdür ünün > üksek ses· 
le startın olmaclı~mı ilan etmrıi 
hariçten yapılan müdahaleler ve 
bir poli~in düdük öttürmesi tay· 
ların yeniden start almak üıere 

geri dönmelerine sebebiyet verdi. 
.Start hakkındaki umumi ıartlann 
51 inci maddesine g<1re lıarehtin 

sıhhatine hüküm vermek sel5hi
yeti sadtce startere verilmif iken 
Veteriner Müdürünün bu mücla-

halt.1inin sebebini anlamadık. Ha
dise hÖ> lece de bitmedı • Yine 
umumi şaıtlımn 46 ncı madde· 

sine göre tartı muameleainin bat 
ladı~ını ilan e.Jen çan iıaretinden 
15 dakika ıonraya kadar hareket 

hakeminin emrine girmiyen Ju· 
keyler beklenilmeden hareket işa· 
reti verilmesi icap ederken Jo· 

keyini düıürerek kaçan • niıamt 
müddet zarfında hareket yerine 
yetiıemiyecek olan Gelir: ismin-

deki atın mutlak surette yarııa 

girmesini temin maksadiyle , b•J 
koşu yarış niıa mları çiğnenerek 

iki saat sonraya tehir edilmiş; bu 
halde diğer tayların güneı altında 
saatlerce harabolmasını mucip ol
muştur. 

Yağız atın da ittiraki temin 
edildikten sonra taylar yeniden 
starta çıktılar . Gelir en dııarda 

bulunuyordu v~ bayrağın düıme · 
sini beklemeden dörtnala kalka
rak diger tayların önüne keımek 
suretiyle iç n u m a r a y ı aldı 

ve yarııı da kazandı. 
Bütün bu hadiselere hakem 

ve komiserler heyetinin likayıt 
kalması bu ite icap eden ehem· 
miyetin verilmediğini göstermek~ 
le beraber at sahiplerinin mat 

duriyetlerini ve at sevenlerin de 
haklı teessürlerini mucip olmuf· 
tur. 

At yarıılarına karıı gösteri· 
len bu alakasızlık ve intizamsız· 
lıklar mahdut bir zilmrenin inhi· 

ıarın.Jan fumullü bir hale "sokul · 
muya çalııılan yarııçıhtın istik 
halini tehlikeye sokacafından, ya· 

rıf lslib encümeninin ve Adan• 
da bir daha tekerrür etmemesini 
temenni maksadile ıayın Valimiz 
Akif E 1 idotanın bu hadiseye dik• 
katlerini çekmeyi bir borç bil · 
dim. - Yüksek Ziraat Mühendiıi 
Murad Öiet • 
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Duyduklarımız 

Bir baQdaydan · ı ' 

sekiz başak 
Çelıe gazetelerinin yazdıklarına 

göre, Çekoslov11kya eyaletlerinde 
bu sene mahsul bereketli olmuş · 
tur. Lehistanda tek buğday tane-
si sekiz başak vermiştir. Pancar 
eken bir köylünün çıkardığı bir 
tek pancarın ağırlığı 2 kilo 670 
gram gelmiştir. Bir diğer köylünün 
yetiştirdiği lahanalardan biri 11 
kilo ağırlığındadır. 'Bu lahana da · 
ha büyüyecekmiş, fakat çalmasınlar j 
diye köylü bekliyememiş, kopar· 
mış . Taus'ta bir kaı 9 kilo gelm iş. 

Bir elle yazılan daktilo 
makineleri 

Daktilo mekinesi, gittikçe dün· 
yanın heı taref ına ya}ılmaktadır. 

Avrupada orta tahsil gençliği dak· 
tilo makinesinde yaımağı öğren· 

meden mektepten çıkmaz. Dakti· 
!o makinesi yanında Avrupada ve 
Amerikada stenoğrafı yazısı da 
çok teammüm etmiştir. Bütün 
yük!!ek okullarda talebe, bu lıeısa 

ve kolay yaziyle not tutar. 
Stenoğrafi yazısının da dakti· 

lo makinesile yazılmasını tetltik 
eden Alman stenoğrafya enstitüsü 
bir elle yazılabilecek yeni bil'. dak· 
tilo makinesi yaptırmıştır. 

Bu bir elle yazılan dak 
tilo makinesi, harblerde bir d ini 
kaybeden muharipler:n işine çok 
yarıyacaklır. Bu makine ile yaz · 
mağı öğrenmık üzere Atmanyada 
tek kollular için kurslar açılmış 

tır. 

Bir Küçük Hikaye 

Mong-Vang 
- ikinci Sayfadan artan -

Bu vaziyet karşısında ne ya· 
paceğını kestiremeden taraçada 
bir aşaRı bir yukarı dolaşıp duru 
j'ordu. Birdenbire taraçaya bitişik 
-0Jan odadan bir takım mırıllılar 

işitti. Ve kocasının sesini tanıdı. 
Artık tahammülü kalmamıştı. Elle 
ri titriyordu. Kalbi şiddetle alıyor
du. Orada kalrnaktan3a.. Geceyi 
lcırda geçirmeği daha doğru bul· 
du. Tam o sırada kardeşini gör
dü . San-le Ang atın üzerinde 
yoldan geçiyordu. Adam atından 

indi. Kadın başından g-eçenleri 
kardeşine anlaİtı. İkisi birden eve 
girmek istediler. Kapı , içeriden 
kilitlenmişti. içeriden cılveyi andı· 
ran bir nevi mırıltılar işitiliyordu. 

San le Ang • daha fazla sabrede· 
miyerek kocaman bir taş aldı ; ve 
cama attı. Arası çok geçmeden 
içeride bir telaş oldu ; ve güzel 
kız haykırdı . 

- Eyvah !.. Adamın başını 

yardınız .. 
Bu sözleri müteakip Mong -

Yang"ın karısı hıçkıra hıçkıra ağ· 

lamağa başladı : ve : 
- Ben sana onu öldür deme

dim , dedi. Ne için taşı atim ? .. 
Şimdi ne yapacağız ? .. 

San-le. Ang , kardeşine hid· 
detli bir bakış fırlattıktan sonra : 

- Bizi yardımınıza çağırdı 

nız , bende size acıyarak geldim; 
diye haykırdı . Şimdi de kocanı· 
zın tarafını tutuyorsunuz. Böylece 
kardeşinizi hiçe sayıyor~unuz. Ben 
bir kadının kaprislerine tahammül 
edecek bir yaradılışta değilim. 

Ve bu sözlerden sonra git 
mek isledi. Fakat , kadın kendi 
sini yakasından yakaladı. Gitmesi 
ne mani oldu. 

- Beni de beraber götürmez
seniz benim halim nice olur ?.:. 

San·le Ang, ani bir hareket· 
le silkindi . Kadını yere yuvarla
yarak yakasını kurtardı .. 

Mong - Yangın karısı bir
denbire uyandı ; ve gördüklerinin 
bir rÜ} adan başka bir.şey olmadı

ğını anladı. 

Ertesi gürıü , kocası beya1. 
bir merkebin üstünde çıkageldi. 
Kadın , hayretler içinde kalmıştı. 
Kocası da ayni rüyayı gördüğünü 
karısına anlattı. Garip bir tesadüf· 
le San-le Ang da kainbiraderini 
görmrğ~ gelmişti. O da ilk söz 

Irak siyasi vaziyeti 
ve mihver görüşü 

~~~------··-----------~-
Nuri sait paşa Kahireye geldi 

Kahire : 15 (Radyo)- Irak 
başvekili Nuri Sa it buraya gel· 
miştir . 

Roma : 15 (Radyo)- lugil · 
terenio lazyıkı üzerine, Nuri El · 
sait paşa teluar başvekalete ge· 
tirilmiş ve yeni kabineyi kurma 
ğa muvaffak olmuştur. Dahiliye 
nezaretine Tahsin Elaskeri geti · 
rilmiştir. Şimdi lrak'ta millet ye 
ordu bir taraftan İngiltere'ye kar · 
şı mücadeleye devam etmekte 
iken diğer taraftan da ıngiliz 

adamı olan Nuri Elsait kabinesi 
ile teşriki mesai etmek zorunda 
bulunmaktadır. 

Halk Nuri Elsait'den başka 
bilhassa Harbiye Nazırı Emin Ze 
ki'ye karşı nefret beslemektedir. 
Çünkü Emin Zeki Irak ordusunu 
lngilizlerio hizmetine vermiştir. 
Haber alındığına göre Nuri E.l 
sait paşa istifa edeceği gün bü 
tüCı siyasi muhaliflerini hapset· 
miştir.: Bu vatanperverler bala 
hapiste bulunmaktadırlar. 

Almaular Rasyada 
mOdalaa niyetinde 

( B•$1 1 iaci S•ylad• ) 

dan akamete uğratılmıştır. 

Doğu cephesinin şimal ve 
merkez kesimlerinde hava şart· 

!arı gittikçe fenalaşmaktadır. Bu· 
ralarda yalnız topçu ve devriye 
faaliyeti olmuştur . Bu haıeketler 

esnasında < Azul > İspanyol lÜ· 
meni Rus hücumlarını tamamiyle 
püskürtmüş ve düşmana kanlı Jc:a. 
yıplıu verdirmi~tir. 

Hava kuvvetlerimiz düşman 

hatlarının gerisinde Valday böl· 
geainde mühim clemiryolları üze-
rinde bulunan irtibat merkezlerini 
bombardıman etmiştir . Buralar
daki tesislere tam isabetler kayde 
dilmiştir. 

Bertin : 15 (a. a.) - Alman 
tebliği : Kafkasyada Alman ve 
Slovak kıtaları sık ormanlık ve 
dağlık bir arazide çelin savaşlar

dan sonra yeniden bazı mevzileri 
yarmış ve 500 den fazla istinat 
noktasiyle müstahkem mevziyi hü 
cumlar zabtetmiştir. 

Terek kesiminde düşman kuv
vetleri püskürtülmüştür. Staling
radda piyade ve tank teşkilleri 

Bolşeviklerin ev gruplarında ve 
barikadlar arkasında gösterdikleri 
çetin mukavemeti kırmışlar ve şeh· 
rin bir kısmına derinli~ine girmiş· 
!erdir. Pike ve savaş uçak fıloları 

dalgalar halinde hareket ederek 
düşman blokhavuzlarını ve lopçu 
mevzilerini tahrip etmiştir. Rusla· 
rın şaşırtma hücumları kanlı kayıp-

lar verdirilerek püskürtülmüştür. 
Roma : 15 (Radyo)- Moako · 

va'daki İngiliz gazete muhabirleri 
nin gazetelerine gönderdikleri ma 
llımata göre, Ruslar bu kış eskisin
den daha kötü bir mevkie düşe· 
ceklerdir. Açlık ve soğuk vaziye-
ti 1917 ihtilali zamanından daha 
korkunç bir şekil alacaktır. O ta 
rihte milyonlarca Rus ölmüştü. Bu 
malumat kısmen doğru olmakla 
beraber kısmen de müttelıklerinin 
yardımını bir an evvel temin üze· 
re Ruslar tarııfından kasden uy
durulmaktadır. Mamafih Daily Te· 
legraph gazetesine göre, Rusya'ya 
yardımdan evvel İngiltere gemile
rini bir kere gözden geçirmelidir. 

olarak : 
- Ne tuhaf şey .. Dedi. Dün 

akşam sizi rüyada gördüm. Evini
ze dönüyorsunuz. 

Mong - Yang gülerek: 
- Allahdan olacak . Attığınız 

kocaman taş başımı yarmadı. 
San le Ang, sordu : 
- Nereden biliyorsunuz ? .. 
Üç rüya da birbirine uyuyor· 

du. Lakin genç kızın kim oldu~u 
hiç bir zaman öğrenilemedi. 

Amerika'daki 
İtalyanlar 
Bunlara dasman , 

muamelesi yapılmıyacak 

Ankara: 15 (Radyo:Gazetesl)
Birleşik Amerikada bulunan lıat
yanlara yabancı düşman muame
si yapılmıyacaktır. Bu kararı A
merıka baş müddeiumumisi ver· 
miştir. Bu karar tayyarelerin at
tıkları beyannamelerle ilan edil· 
miştir. Bu karara büyük siyasi 
bir ehemmiyet verilmektedir. 

Arjantin ve Şili'nin 
siyasi vaziyeti nedir? 
Ankara: 15 [Radyo gazetesl)
Amerikan gazeteleri Arjantin ve 
Şiti'nin vaziyetlerini tasrih etmele
rini istemektedir. Keza geçenler· 
de Vels de beyanatında bunu iz · 
har etmişti. Ruzvelt, Şili Cumhur· 
reisine bir mesaj yollamış ve ken
disiyle görüş teatisinde bulunmak 
arzusunda olduğunu anlatmıştır. 

Romel Afrikada 
Paris : 15 (Radyo) - Romle 

Afrikaya dönmüş ve kumandayı 
tekrar· ele almıştır. 

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

cuma - 16.10.1942 

7.30 Program ve memleket saat 
ayarı. 

7 .32 Vücudumuzu çalıştıralım. 

7.40 Ajans Haberleri. 
7.55-
8.30 Müzik : Senfonik parçalar. 
12.30 Program ve Memleket saat 

Ayarı 

12.33 Müzik : Karışık pro~ram. 

12.45 Ajans Haberleri. 

13.00 -
13 30 Müzik : karışık şarkılar. 

18.00 Program ve Memleket saat 
Ayarı. 

18.03 Müzik : Faaıl heyeti. 
18.40 Müzik : Üdns müı.i~i (Pi.) 
19.00 Konuşma (İktisat saati) 

19.15 Müzik : Saz eserleri. 
19.30 Memlelıeet Saat Ayarı ve 

Ajans Haberleri. 

19.45 Müzik : Klasik türlt müzi~i 

programı. (Şef; Mesud Ce· 
mil). 

20.15 Radyo Gazetesi 
20.45 Müzik : Bestekar simaileri. 
21.00 Konuşma (Evin ıaati.) 
21.15 Temsil. 
22 00 Müzik : Radyo salon orkeı• 

trası, (Şef: Necip Aşkın) 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajans 
haberleri ve Borsalar 

22.45/ 

22.50 Yarınki Program ve Ka· 
o anış. 

İL AN 
Sablık Lanz veya Hofber 

marka traktörü olanların aş.ığı 

daki adrese müracaatları ilan 
olunur. 

Ömer Sabancı 
Fabrikatör ve Tüccar 

1-2 

... 

General Smaksın 
Londra seyahati 

Ankara: 15 [Radyo Gazatesl}
Çörçit üugün Avam Kamarasında 
beyanatta bulunarak Cenup Af· 
rika Birligi Başvekili Mareşal 

Smaks'ın bir nutuk söyliyeceğini 

bildirmiştir. 

ADANA HAlK[VİNOEN ; 
Evimiz Sosyal ya:-dım komi

tesindeki açık bulunan iki azalık 

için '20 - 10 - 942 Salı günü 
saat 18 de seçim yapılacaktır . 
Bu kom it eye kay ıth azaların mez· 
kür gün ve saatte Halkevine teş· 

rifteri rica olunur . 

KAYIP - Namıkkemal ilk O· 

kulundan aldığım 939 - 940 ta
rih ve 1025 - 11059 numaralı 

diplomamı kaybettim . Yenisini 
a!acağımdan eskisinin hükmü kal· 
mamıştır. 

Saim Bilgin 

ı Adana Hususi Muha
sebe Müdürlüğünden: 

Kapalı çarşıda 213, Sipahi 
pazarında 46 No: lu dükkanlar 
22-10-942 de açık arttırma 
ile icare verilecektir. 

Taliplerin Vilayet Daimi 
Encümenine müracaatleri. 

10-16- 18-20 14715 

ı ........................ ı 

İ MÜCELLİT VE BAVULCU İ 
i Hidayet Çeri f 
ı Cıld işlerinizde temizlik, ı 
ı ucuzluk, ~sürat ararsanıı (Al · ı 
t tın kitap) cild evine uğrayınız.: 
ı Her türlü cild, okul çan- ı 
ı taları ve bavullar yapılır ve ı 
ı tamir edilir. ı 
ı Adres : Türltsfüü mat- ı 

ıı bassı sırasında evkaf apart· ı 

ı manı karşısında No : 76 ı ........................ : ·-----------·· • • 

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

i 1 an 
BÖlGE SANAT OKUlU MOOORlOGOHOEN · 

Sanat okulunda yeniden yaptırılacak bir demir ate!yesinin 
inşasile mevcut kısımların tamirleri işi açık eksiltmeye konul
muştur. 

Bu işlerin temamının muhammen fiyatı 9987 lira (9) ku· 
ruştur. ihale birinci teşrinin 18 nci pazartesi günü saat 14 de 
Maarif müdürlüğünde yapılacaktır. Ehliyeti bulunan istekli· 
)erin şart•1ame ve keşifnameyi görmek üzere Sanat okulu 
müdürlüğüne müracaatları ve 75 liralık ilk teminat makbuz· 
larile birlikte muayyen saatte açık eksiltmeğe iştirakları ilan 
olunur. 2-4-8-13 14689 

S(YHAN OEf TEROARUGINOAH · 
1- Adana hükümet konağı salonunun ah~ap parke işi (9983 

lira t97) kuruş üze.rinden eksiltmeye konulmuştur. 
2- Eksiltme 26-10-942 tarihine müsadif pazartesi günü saat 

15 de defterdarlık ihale komisyonunda yapılacaktırr 
3- lstiyenlcr bu işe aıt keıif evrakını görmek için defterdarlığ"a 

müracaat edebilirler. 
4- l.teklilerin (748) lira (80) kuruş muvakkat teminat vermeleri 

ve ehliyet vesikası atmak üzere bu gibi iş yaptıklarını gösterir bon· 
servislerile bir adeti (50) bir aded (15) kuruşluk maktu ve bir aded 
(1) kuruşluk uçak pulunu iki fotoğraflarile birlikte ihaleden üç gün 
evvel dilekçelerine bağlamak suretile vilayete müracaatları lazımdır, 

11-16-20-24 14718 

Seyhan Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mü

dürlüğünden : 
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Çiçek aşısı 

ihtiyacJ için açık eksiltme suretiyle ( 160) adet dana alınacaktır. 
Beher dananın bedeli (70) lira olup tutarı ( 11200) muvakkat 

teminat parası (840) liradır. Açık eksiltme 24/10/942 cumar
tesi günü saat 10 da Sıhhat Müdürlüğünde yapılacaktır. is
teklilerin teminat paralariyle mezkur saatte açık eksiltmeye 
gelmeleri. Sartnamesini görmek istiyenlerin de Sıhhat müdür-
lüğüne müracaat etmeleri. Il-16- 18-22 14720 

-----·--------- -------------

i 1 an 
Seyhan Nafıa Müdürlüğünden : 

1 - Ceyhan köprüsünün Kozan tarafında yapılacak parke 
kaldırım inşası (6389) lıra üzerin<lt•n açık eksiltmeye konul· 
muştur. 

2- Eksiltme 26;101942 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 11 de Nafıa dairesinde yapılacaktır. 

3- lstiyenler bu işe ait keşif evrakım görmek için Nafıa 
müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4- isteklilerin (479) lira 18 kuruş muvakkat tt>mİnat ver
meleri ve ehliyet vesikası almak üzere bu miktar iş yaptıkların 1 
gösterir bonservislerile bir adet ( 50). bir adet ( 15) kuruş! u k 
maktu, bir adet bir kuruşluk uçak pulu ve iki fotoğraflarını 
dilekçelerine bağlamak suretile ihaleden üç gün evvel vilayete 
müracaatları lazımdır. 9 - 11- 16-18 14710 

: z:: !": :: 't~: :: :: .. :: :: :: :: :: •: •• :: :: •: w rt :: :: :: :: : 

DİŞ TABİBİ 

ORHAN OKTAY 
Belediye ve Yeni Eczahane karş1sırıdaki çıkmaz sokakta 43 

Numarada her gün ve Zaruret halinde geceleri dahi hasta!a 

1 
rmı kabule başlamıştır. 

ADANA 

:.....::....:: :: :: :: = :: :: :: :: :x :: :: = :: = = :: :: : .............. :, :; :: :: : 
Maçkada Satıhk Arsa 

Maçkada Tramvay caddesi Uzerlnde 110.20 metre cephesi 156.10 metre derlnlljilnde 
lfraza mUsalt , ortasında seferathane binası olarak yapısı tamamlanmamı, bUyUk 

K~rglr bir bina ve ayrıca iki ulak binası olan mahal satılıyor. 

[MLlK VE EYTAM BANKASINDAN : 
ESAS NO: 

2775 

YERi KIYMETi 

Beşiktaş Vişnezade mahallesi Lira 

Maçka ve Teşvikiye caddeleri 1.199.438 
2 Mükerrer numaralı Pafta 
66, Ada 703; Parsel 4 

NEVı ME.SAHASI TEMiNATI 

Arsa ve üzerinde nala · 15342.50 M2 .Lira 

marn kagir büyük bir 
bina ile ayrıca iki ufak 
bina. 

19.944.-

izahatı yukarda yazılı gayr,i ~enkuller peşin para ile ve kapalı zarf usulü ile satılacaktır. Kapalı 
zarflar 21-10-942 Çarşanba gunu saat 14 le Bankamız İstanbul Şubesi Satış Komisyonu huzuru ite 
açılacak ve en yüksek teklif merkeze bildirilecek ve haddi layik görüldüğü takdirde Maliye Vekalelin
den istizan edilerek muvafakat cevabı alındıktan sonra kati ihalesi yapılacaktır. 

istekli olanların Ankara merkezi ile lstanbnl , lzmir , Bursa şubelerimizden birer lira mukabilin
de bir şartname edinerek bu şartname ahkamı dairesinde tanzim edecekleri teklif mektubunu , tayin 
edilen 21-10-942 Çarşanba günü saat 14 e kadar lstanbul şubemiz Müdürlüğüne tevdi etmeleri lft· 
zımdır. Satış bede!inin ödenmesinde alıcıya , bina ve arsanın ipoleki mulcabilinde kolaylık gösteril~bi
lir. Fazla izahat almak isteyenlerin İstanbul Şubemiz Emlak servisine müracaatları ilan olunur, 

24 29-6-15 14551 



Sayfa 4 TORKSôZO 

........................................ ' . . ,,--................. ==~---~----~~ 
' BORSA . ./" . 

• •• •• •• • 
İ TURKSOZU İ • • 

PAMUK - HUBUBAT 
7. 10 - 1942 

I========~ ~-==== ,ı 

KiLO FIATI 

1 

CiNS/ En az 1 En çok 
K. S. 1 K. S. ' 

Ko=za==?ı ~0-0.00-00 ,00 • • 1 • Klevland Ç. -- 00,00 

1 Gazete ve Matbaası : 
1 1 

Klevland l 00,00 00,00 
Klevland il 00,00 00,00 
M. Parlağı 00.00 00,00 'ı 

• • • • 
P. Temizi 00,00 00,00 
Kapımalı 

I Türksözü OKUYUCUlARINA DONYANIN HER TARA- I 
E flNDA VUKU BUlAH HADİSElERİ GONO GÜ- i 

1 

Y. Çiğidi 00,ÖO 
K. Çiğidi 0,00 

1 Susam 0-,00 
Bu~day yerli 00,0 0,00 

ı.- --
Arpa 0,00 0,00 

i -Gazetesi NÜNEVERİR. TORKSÖZÜNO TAKİP EDİNİZ. i ~ Yul~ _ - 0,00 ı-~ 
Seıbes Dövi:ı. Kurları 

DOLAR 

Bitap, mecmua, çek, bilet, afiş, 
plAa, barlta, bDamam matbaa 
ı,ıerlnl Tlrklyede mevcut mat-
baalara rekabet eder derecede 
tab ve ılratıe elden çıkarır. 

Türksözü 
Matbaası 

Türksözü Cilt Kısmı 
SAGLAM TEMİZ, ZARif CİLT i~LERİNİZİ ANCAK TORKSÖZO 

MÜCEllİTHANESİNDE YAPTIRABiliRSİHİZ 

• • • 1 • • • • • • • • • • 1 • 1 • 

Alış 

Satış 

STERLiN 

129.20 
132.20 

liholcil bedelle ri ( mal ~f' · 776 
deli ) primli solış 
T urkiyeden • gönderll«-n nav- 749 
lun bedelleri 
ihraç edilen mal bedellerl 728 
olarak c;ıelen Dövizlerin olı, 
kuru 

Yurdım ve sevyalıloro ve· 728 
saire iç in qt-l•n dövlıloıılıı 

olı1 kuru 
Prinısiı salış ( Toll\ll mo\· !>24 
rotları Yt"soire ) 
Pr imsiz alış Kuru 520 

1 

---- -

Umumi Neşriyat Müdürü: 

MACITGÜÇLÜ 

. 1 
....................................... 1 

Basıldığı Yer: Türkaözü Mtb. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayesi : !00.000.000 Türk lira•• 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticar1 her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

a~aQ"ıdaki plana gör~ ikr:ımiye daA'ılılacaktır . 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 600 • 2000 .. 
' .. 250 .. 1000 il 

40 " 100 .. 4000 " 
100 " 50 il 5000 .. 
120 " 40 .. 4800 il 

160 .. 20 " 3200 " 

DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 

20 f azlasile verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa, 11 - EylUl, 11 Birincikinun, 

Mart ve l l Haziran tarihlerind~ çekil ecektir. 

L----------------------------
• 

T. iş Bankası 
&içik taıarral beıapları 

1942 ikramiye plAnı 
KEŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağusto•, 

2 lkinciteırin tarihlerinde yapılır 

1941 ikramiyeleri 

1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 

3 1000 .. ~ 3,000 .. 
" 2 7So .. = 1,500 .. ,. 

3 500 " 
1,500 .. .. 

10 " 250 " 
2,500 .. 

40 •• 100 .. - 4,000 .. 
50 50 - 2,500 .. .. " 

200 " 
25 .. = 5,000 " 

200 .. lC .. - 2,000 .. 
Türkiye it Bankasana para yatlrmakla yalmz 

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

-~ -

~~ Eski İstasyon karakolu karşısında Demiriş atölyesi harp 1 
~ vaziyeti dolayısiyle memleketimize girmeyen yedek malzemeleri 

temin bakımından atölyesini REKTIFIYE ve PRES makinalariy· 
le bir daha teçhiz etmiş ve kadrosunu teknik elemanlarla ge- ı 
nişletmiş bulunmaktadır. 

Mevcut bilumum makinaların gömleklerini REKTIFlYE • ~ 
PRES işlerini , en eyi ve sağlam bir şekilde , her nevi yedek ~ 
parçaları pik ve kızıl döküm Soğuk ve sıcak demir işleri frez,e 

! büyük ve küçük torna ve planya işlerini elektrik ve oksijen 
kaynak işlerini çok titi:ı. bir itina ile istenilen evsafda~ daha ~yi 
bir düzgünlük ve sağlamlıkla yapılmasına gayret edılmektedır. 
Sayın müşterilerimizin topdan ve perakende siparişlerinden çok 

~ 
memnun kalacaklarını bir kere yaptıracakları işlerle daha iyi ~ 
anlayacaklarını kuvvetle ümid eder, bir defa tecrübe etmelerini 
bekleriz. 15-15 

~ DEMiRiŞ 

I
~ Nuri Has ve Evlatları ve Şerikleri 1 

Telefon : 353 - Te/g.Demiri, Adana ı 

w~~www~~~~~~www 

o•••••••••••••••••••••••••o 
İ ADEMİ İKTİDAR VE BElGEVSEKliGİNE İ 
• KARŞI • 

1 FORTOBİN ! 
: S. ve /.Muavenet Vekaletinin Ruhsatını haizdir 1 
• Reçete ile alınır her eczanede bulunur • 

e Cenup mınhkası ajanı Bahri Diril • 
: Yağcami civan No. 14 - Eski Selanik Bankası 1 
• Posta Kutusu 105 14520 • o•••••••••••••••••••••••••o :::::::z:zcı:::::~:zaı::A###ft:2Z::#Z i Doktor . " 

Turgut Soyer 
Hükumet civarında istikamet Ecıahanesi karıısındaki çıkmaz 

sokak içinde 121 numaralı evde hastalarını kabul eder . Haftanın 

Sah ve Cuma günleri öğleden sonra fakiı !ere parasız. bakıhr . 
5 - 26 

ff::::a:z:::a::a::==:sz:::n:::=xzzza:r:zcn:zc:zr: 

16 Te~rinievvel 1942 

........................... 
1 Türkiye kömür saflş ve tevzi 1 • • ! müessesesi Seyhan Vilayeti i 
1 Ajanhğmdan : i 
1 Linyit köt:nürü gelmeğe İ 
1 başlamıştır. ihtiyaç sahiple- ı 
: rinin müessesemizden bila-: 
: bedel alacakları beyanna-1 
1 meleri usulü dairesinde • 
: doldurarak iade etmeleri İ 
İ lüzu':'1u ilan olunur. • 

i Omer Başeğmez ve Şeriki İ 
: Telefon: 168 14717 : 

••••••••o•••••••••••••••••• --------
eaoo ooaaooaaaoooooooooooaae 
o a 
a DOKTOR o o o 
g Osman K ozbek g o a 
O Belediye Baştabibi D o o 
o Abidinpaşa caddesinde Vakıflar o 
g Apartmanı beşinci dairede hastalarını g 
o kabule başlamışhr. o o o 
o 1o-ı6-20 - 24 14 716 a 
o o 
eooooooaooooooaooooooooooae 

ı .................................................. ı 
J DOKTOR ı 
ı • ı 

f A. MELiK 1 
ı ı 
f Belsoğukluğu ve İdrar yolları mütehassısı f 
ı ı 
ı AJanomıza avdet •lmiı ve ha•lalarrnı kabule ı 

i baılamı,tır. 9-10 1 
: .................................................. : 

i 1 an 
SEYHAN O(f T[RDARUGINDAN : 

1- Adana hükumet konağı tamiratı (2015) lira (87) kurut ü:ıe· 
rinden açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 26-10-942 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
15 de defterdarlık ihale komisyonunda )'&pılacaktır, 

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

4- isteklilerin (151) lira (19) kuruş muvakkat teminat vermeleri 
ve ehliyat vesika&ı almak üzere bu gibi ış yaptıklarını gösterir bon· 
servislerile bir aded (50) bir aded (15) kuruşluk maktu ve bir aded 
bir kuruşluk uçak pulunu ve iki fotoğraflarını ihaleden üç gün evvel 
dilekçelerine bağlamak ıuretile vilayete müracaatları lazımdı. 

11-16-18-22 14719 

i 1 an 
Devlet Demiryolları Adana 6 ncı İşletme 

Arttırma Eksiltme komisyounu Reisliğinden: 

Muhammen bedeli ( 18.225) lira tutan muhtelif eb'dda 135 
Mı3 ikinci sınıf kereste şartnamesi veçhil~ 26-10-942 'pazar· 
tesi günü saat 16 da kapalı zarf usufüe Adanada 6. ıncı işletme 
Müdürlügü binasında eksiltmeye çıkarılacaktır • 

Bu işe girmek istiyenlerin 1366 lira 88 kuruşluk muvakkat 
teminat akçelerile kanuni ikametgah vesikaları, Ticaret odası 
vesikaları nüfus kağıtları ve 2490 numaralı kanunun emrettiği 
şekilde hazırlamış oldukları teklif mektuplari(e birlikte ayni gün 
eksiltme saatmdan bir saat evvel komisyon reisliğin~ vermeleri 
lazımdır. 

Şartnameler Ankarada 2. inci işletme, lstanbulda 1. inci iş· 
letme Müdürlüklerinden Mersin ve Adana istasyonlarından be· 
delsiz olarak tedarik edilebilir. 4-10-14-18 14697 


