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cevabı Kara Borsaya hükOmefimizin 

Amerika' dan Türkiye'ye 
200,000,000 kilo buğday 

gelmesi temin edildi 
--ı 

lngilizler 
yeni seçim 
yapmıyacak 
Teşrii devre bir 

sene uzatıldı 

An"arıt : 1 (Radyo Oazetesl)
lnailterc parlamen toıu trfrii dev
resi bir yıl daha uzatılmıftır Bu 

kanun 9 muhalife kar~ı büyük ~k· 

ıeriyelle kabul edilmiştir. Bu ka· 

rara sebep, harp içinde seçim 

mtfgall"sini ortaya atmamaktır. -
Uzak Şar~ 

Japonlar 
fena bir 
vaziyette 

Çinlilerin zaferleri 

Malc Artar lıauvetleri 

mütemadiyen ilerliyor 

Ankara: 1 (Ra&:yo gazete 

si) - Çinliler Japonları bazı 

yerlerde 150 - 200 kilometre ge· 

ri atmıflar ve bir kısım büyük 

şehirleri istirdat f:tm iti erdir. 

Yeni. Gioe'deki Mak Artur 

kuvvetleri de takviye edilmiı ve 
Japonlar çekilmiıtir. Adanın en 
büyük ıehri Nırnra müttefık kuv
v~tler - tarafından işgal edilmiştir. 

Görülüyor ki Japonlar yavaş 

yavaı teıebbüsü müttefiklere 
terk etmek mecburiyetinde ifa. 
lıyor. 

Bundan 11a,1ıa Artantlndea de 1Jol 
miktarda llat day gelecek 

Ankara : 1 ( Türksöz(J muhabirinden ) - Amerika ile huAday 
üzerinde yapılan konuşmalar muvaffakıyetli bir anlaşma ile neticelen
miştir .. IJapılan anlaşmaya göre, Amerika Türkiyeye ilk olarak 200 hin 
ton hulday göndermeyi kabul etmiştir, Mukavele imzalandılın~a~ ya-. 
kında bu butdaylar memleketimize getirileceklerdir . lsveç hukumetı 
butdagların nakli iç;n üç vapurunu hükiimetimize kiralamıştır . 

ilk parti gelecek olan bu 200 bin ton butdaydan sonra , Amerika 
Hirleşik Devletlerinden ve Arjantinden yeniden butday getirtileceklir . 
Alakadarların verdili malumata nazaran bu butJaylar memleketimize 
getirilir getirilmez karne usulü kaldırılacak ve bütün vilayetlerde ek
mek serbest bir ŞP.kilde satışa çıkarılacaktır . 

Amerikadan gelecek butdaylaıdan bulgur tıe makarna yapılması 

da dıişünülm•ktedir. Bu yapıldıtı takdirde büli1n iıda maddelerinin fi
yatları da düıecektir . ----- -----------

lnıilfa harp ıemileri aeyir halinde 

Amerikan askerleri 
bulunan taşıtların 
babnldığı yalanmış 
Adoll Bitlerin 
nutka alllılerl 

Ankara: 1 (Radyo Gazetesl) 
Günün en mühim hadisesirıi Hit
lerin söylediği nutuk teşkil edi· 
yor. Bu nutuk bütün dünya mat· 
buatında akiıler bulmuştur. 

Deyli Telgraf aazetesi bilhassa: 
bu nutukla meşgul olmakta ve 
Hitlerin nutkunun maneviyatı yük-, 
seltme" için söylenen bir nutuk 
olduğunu ve bunun geriye doğru 1 
bir adım oldu~unu kaydetme"te- j 
dir. Yine lngiliz gazeteleri: < Hitler 
bu nutkunda Alman milletine: Siz 
benim suç ortağımsınız , sonuna 
kadar döğiifeceğiı • Dr:miıtir . 

••••••••••••• 

Londra : 1 (Radyo) - Al
man denizaltı gemilerinin Büyük 
Britanyaya Amerikan aakerleri 
getirmekte olan taşıttan batırdık· 

tarı hakkındaki Alman tebliği, 
baştan başa tasni edilmiştir. 

Berlin : 1 (Radyo) - Alman 
orduları başkumandanlığının 28/ 
91 942 tarihli hususi tebliğinde 
batırıldığı bildirilen üç büyük 1n · 
giliz nakliye gemisinin battığının 

Müttefıkler tarafından yalanlan· 
ması üzerine Alman makamları 

bu üç geminin batırıldığı yere, 
zamana ait muliimat vermektedir. 
Alman makamı bu hususları aşa· 
ğıdaki dört nokta halinde teıbit 
etmektedir: 

istanbulda gece 
hayatım tahDit 

• • • • • • • • 

1 - Batırılan Vice roy of 
indis, Rena del Pacifico ve Der· 
bi sohire tipi gemilerinin mensup 
oldukları refakatindeki aemiler 
İrlanda ile şimali lskoçya arasın· 
daki Şimal Kanalına tevcih et
miş bulunmakta idi. 

••••••••••••• • • • 

2 - Vice roy of lndia tipin
deki nakliye gemisi 25 / 9 I 942 
günü öğleden sonra saat 16,30 
raddelerinde torpillenmiş ve ba· 
tırılmıştır. 

f ISTANBUL : 1 [ TÜRKSÖZÜ MUHABiRiNDEN ] - : 
f VER iLEN KARARA GÖRE ÇALGILI GAZiNOLAR, BAR· f 
f L AR VE BÜTÜN EÔLENCE YERLERi SAAT 22 ~DE KA· f 
f PATILA CAK VE BU SAATTEN SONRA TRAMVAY, VA· f 
f P UR VE BANLiYÖ TRENLERi SEFERLERiNi TATiL E DE· f 
f CEKLERDIR. DIÔER TARAFTAN ŞiMDi SAAT 19 DA f 
f KAPATILAN·DÜKKAN VE MÜESSESELER BU KARARIN f 
f TATBiKiNDEN SONRA 18 DE, BAKKAL, ECZA NE VE f 
f KAHVELER DE 20 DE KAPANACAKLARDIR. f 
•• •••••••••••••••••••••••••• 

3 - Rena del Pacifico tipin· 
deki nakliye gemisi 26 / 9/ 942 
gecesi saat bire doğru 55 derece 
şimal ve 26 ile 27 derece garpte 
torpillenmiş ve batırılmıştır ki bu 
yer Şimal Kanalı methalinin 750 
drniz mili garbındadır. 

4 - Derbi Schire tipi nakli· 
ye gemisi 25 / 9 / 942 de 55,30 
d• rrce şimalde 18,30 derece 
garptan torpillenmiı ve batırıl· 

<Gerlal 1 tl4cil aa7faü> 

Beri in radyosunun bildirditide göre , Süveyş kör/ ez inde Alman savaş uçakları büyük bir ticaret 
tıapurunu hasara utratmışlır. Süveyş l.analına sık sık akınlar .l/apılmaktadır. 

Yukarıdaki resim, Süveyş kanalından bir köseyi göstermektedir. 

•••••••••••••• 

! Ruzvelt'e ! 
• 'd • : yanı en : 
! sel8hiyet i • • ı Cumhurreisi harp : 
ı gayretleri için ı 
f herşeyi yapacak f 
Ankara : 1 (Radyo Gazete•l)
Amerikada Cumhurreisine yeni 
ban setahiyetler vrrilecektir. Bu
na göre , işçileri , fabrikaları ve 
çiftlikleri Reisicümhur isterıe harp 
gayretinde kullanabilecektir. 

iKiNCi CEPHE İÇiN 
YENİ TEZAHÜRLER 
Ankara : 1 (Radyo gozete•l)
Moskova radyosuna göre, Keli· 
forniya umumi valisi 1942 içinde 
ikinci cephenin muhakkak surette 
açılması lazım geldiğini ısrarla 

söylemiştir. Bu nutuk alkışlarla 

karşılanmıştır. 

Hariciye Vekilimizin 
dünkü kabulleri 

Ankara : 1 ( Türksözü muha· 
birinden ) - Hariciye Vekilimiz 
Numan Menemencioğlu bugün , 
başka bir vaı.ifeye tayini ciolayı
ıiyle memleketimizden ayrılan Ar
jantin büyük elçisini kabul bu
yurmuşlardır . 

GESTAPO ŞEFi 
Alois Gruber dün 
. ................................ 

Prağ' da öldürüldü 

Himler ne oldu? 
londra : 1 ( Radyo ) - Berlin' de Himler'in öldüğü

ne dair gizliden gizliye bir cok dedikoduların cılıma•ı üze-
' . 

rine Alman gazeteleri Himler 'in bir çok ve muhtelif pozlar-
da r••mini ne,retmehtedirler. 

Londra : 1 ( Radyo ) - Alman Gestapo ,eflerintlen 
Alois Gruber Prağda öldüıülrnü,tür. Ciruber 35 ya,ında idi. 
Hatır/adadır ki, be' l!Y eovel de Haydrih Pıağdt:ı öldürül· 
müftÜr. 

lrlanda Façizme 
meyi ediyormuş 

YENi BİR SİYASI PARTİ KURULDU 
Roma : 1 (Radyo)- lrlanda 

sabık hükümet memurlarından 

General Curningham, <Kalkındı

rıcı İrlanda > arlında yeni bir si· 
yası partinin kurulmuı olduğunu 

beyan etmiştir. Partinin gayesi 
Faşist bir diktatörlük hükümeti 
kurmaktır. 

İcra Vekilleri Heyeti 
Ankara : 1 ( Türksöz.ü mu· 

habirinden )- icra Vekilleri Hey. 
eti bugün ıaat 15 de Başvt:kalette 

Başvekil Saracoğlunun reisliğinde 
toplandı . 

Şimalde Sovyetlerin 
akını devam ediyor 

Stalingraddaki muharebeler 
şiddetini mulıa/ aza ediyor 

tJl;iaj ;(ar•131!~j 
Bay Ruzvelt'in Türk 
Gazetecilerini kabulü 

Nevyork : 1 (Radyo) - Dün 
tayyare ile Amerikaya muvasa · 
lat etmiş bulunan Türk Cazete · 
cileri bu gün Vaşingtona muva 
salat etmişlerdir. 

Gazeteciler, matbuat mümes 
ıilleri ve hükumet erkinı tara· 
fından karşılanmıştır. Reis Ruz · 
veltin yarın Türk Gazetecilerini 
kabulü muhtemtldir. 

Ankara: 1 [Radyo Gazetesl]
Stalingradda Almanlar bazı arazi 
kaunçları elde etmişlerdir . Vo
ronej ve şimalde Sovyet taarruz
ları dün de devam etmiştir . Şi

malde bazı Sovyet kuvvetlerinin 
kuşatıldığı bildirilmektedir. 

Moskova, l (a. a) - Ro} ter 
ajansının hususi muhabiri bildı· 
riyor: 

Stalingradın batı şimalinde 

Don nehri boyunca steplerde ha
len çok şiddetli • muharebeler ol
maktadır, Şimalden ilerliyen Kı
zılorrlu, Almırnların bir aydan bi
raı daha fazla zaman evvel Don 

dirseğini aştıkları ı.anıandanberi 
tesis ettikleri kuvvetli Alman 
müdafaa hatlarını yarmıştır. Bu 
kesimde hailevi bir yarış devam 
ediyor. 

Moslcova, 1 (a. a) - Sovyel 
öğle tebliği: 

Stalingrad çevresinde düşman 
tan"ları ve piyadesi}le yapılan 
şiddetli çarpışmalar devam et 
miştir. Sovyet topçusu düşmana 
ağır kayıplar verdirmiştir. Stalin
grad şimal batısında çok şiddetli 
bir muharebeye devam edilmek
tedir. Almanlar 600 ölü vermiş
lerdir . 

IGerial 3 Unoü ıa7fadal 



Sayfa 2 

Memleket meseleleri üstünde 

Vurguncularla ! 
HALK l 

Birleşirse eğer 
Hiçbir tedbir para etmiyecktir 

G 
eçen yıl şeker fiatı artıoca hükumet yoksul halka ucu.ı fiatla 1 
şeker dağıtmağa karar verdi. Bunun için de bütçeye üç buçuk 
milyou lira koydu O gündenberi fukaraya bu ucuz şekerin nasıl da 

kılacağı düşünülürken gazeteler yazdı ki hükumet işin zorluğunu yenem i 
yerek bu iyilikten vazgeçmiş, bütçedeki üç buçuk milyonlira hastahane 
lere verilmiş insan, birdenbire : " Ne zorluğu acaba? " diye düşü 
oür, fukaraya yardım bahsinde hükumetin de yencmiyeceği güçlükler 
olmasına şaşakalır. 

işin içyüzünü yazalım : 
Hükumet ucuz şeker dağıtmıya karar verdiği zaman. bütün mem· 

leketi, yahut bir çokluğu değil, ancak baı.ı şehirlerde gerçekten muh · 
taç yoksulları düşünmüştü. Halbuki ucuz şeker alınak için Devlet ka · 
pıııoa baş vuranların sayısı o kadar çoğalmıştır ki üç buçuk milyon 
lira detil, otuz milyon bile bu isteği karşılauıaya yetmezdi. Vazge. 
çildi. 

Memlekette ucuz şekere muh· 
taç bu kadar çok fukara mı 
var ? Yahut, ucuz 'eker istiyen · 
lerin hepsi alacakları şekerleri 
kendileri mi yiyecekti, almazlar· 
sa şekersiz mi kalmıf . olaoaklar · 
dı ? Hayır • 

Hükümet lstanbula kömür 
da§'ıtmak için herkesten bir ve· 
ıika iıtiyor, ihtiyacını tesbit ede· 
rek liıteye koyuyor.' Jstanbulda 
evinde kok sobası olduğunu ileri 
sürerek maden ~ömürü istiyen· 
lerin sayısı yüz bini geçmiştir. 

Yalnız bunların istediği en az 
kömür verilse, bu kış:I tanbul · 
daki ev sobalarına· yüz elli bin 
ton kömür lazım. Her yıl bütün 
lstanbulun yaktığı kömürün ya · 

rısından fazla. 
lıtanbulda, kok sobası olan 

bu kadar ev mi var ? Bunlar al · 
dıkları, bir veya iki \on kö ..... ürü 
kendileri mi yakacak, ve almaz · 
larsa, kömürsüz mü kalmış ola 
caklar ? Hayır. 

Hükumet zaman zaman ucuz 
fiatla baımalar, kumaşlar dağı· 

tıyor. Bunları dağatan mağaz.ala 
rın önü hıncahınc doludur. Ekse 
riya polis işe karaşır . Geçen gün 
altmıı beş _liradan kostümlük ve ; 
ren bir mağazanın : önü, Ömrün· 
de altmış liralık kumaf değil, 

alta liralık elbise geymcnıiş bir 
takım çoluk çocukla dolmuş • 
Bunlar, bu kumatları alıp giye · 
cekler mi, almazlarsa~!' çıplak mı 
kalacaklar? Hayır. 

Yazan 

Necmeddin Sadak 

ahlakı ve disiplinidir. Yazık ki, 
bu, kanun, karar, propaganda ve 
ceza ile beş on ayda, beş oı. 

senede edilen willi :ıervetlerden 
değildir. 

Sulh zamanında bile, senede 
dört beş bin lira sarf ettikleri 
mükellef otomobillerinin on li· 
ralık plaka vergisini Belediyeden 
çalmak zevki için arabalarını 
Kartal ve Pendiğe kaydettiren 
büyük zenginlerimiz vardı. 

Yalnız pahalılığı ve iktisadi 
anarşiyi arttırarak, Devletin zah 
met ve masraflarını fazlalaştıran 

değil, memleketin hlakmı boı:an 
bir sarsıntı karşısındayız · 

Hükumet. en küçük mahalle 
halkına kadar karar ve kanun· 
!ardan kaçamaklı menfaat yolu 
arayan bir sürü insanıo dalP.ve 
rasını ve yarattığı zorlukları ön 
!emeğe çalışıyor. Ticaret ihtikarı 
ııa, bir de balkın ufak vurgun · 
culuk hevesi ve memur laübali · 
liği katılırsa her gün şikayet et· 
tiğimiz bu işlerin nasıl düzele 
ceğine akıl erdirmek çok güç 
olur. 

Gökten İnme bir kudrete sa · 
hip olmayan bükümel herşeyi bı 
rakıp sade jandarma ve polis ha · 

TORKSOZO 

- ı ·- HAB 
Soy adları 
hakkında 

iyi bir karar 
Soyadı kanununun tatbikinde 

bazı aksaklıklar görüldüğünden 

tedbirler alınması kararla~tırılmış 
tır. Ke.> fiyet tetkik edilmektedir. 
Kitlf'yi alakadar eden Ôlmcz.türk, 
Türkoğlu gibi -ıoyadlerının kulla
nılması menedilecektir. 

Belediye seçimi 
dün başladı 

ilk reyi sandığa Parti /Jare 
Heyeti Reisi attı 

Şehrimizde Belediye Meclisi 
aıaları ıeçimine dün başlamıştır . 
Seçim dün sabah 8,30 dan akşa
ma kadar devam etmiştir . inti
haba bugün d~ devam edilecek
tir . 

Dün sabah saat 8 de Partide 
toplanan Vilayet idare Heyeti 
Parti Müfettişiyle birlikte intihap 
yerine gitmiş ve ilk rey puslasını 
Parti Vilayet İdare Heyeti Reisi 
Bay Mustafa Rifat Gülek sandığa 
atmıştır . 

Valimiz geldi 
Bir kaç günderıberi kazaları· 

ınızda teftişlerde bulunan Valimiz 
Bay Akif Eyidoğan dün şehrimi
ze dönmüş ve vilayette çalışma· 
larına başlamışlardır. 

Adanada at koşuları 
Birinci teşrinin 4 ve 11 incı 

p81.ar günleri Adanada yarış ve 
ıslah encümeni namına son bahar 
at koşuları yapılacaktır. Yarıı· 
!arda b' rinci, ikinci ve üçüncü ge
l en le re ikramiyeler ver itecektir. 

f iyeliği yapsa, her çeşit memur 
suiistimalinden büyük tüccar ve 
küçük esnaf ibtikarına, halkın 
icad ettiği bile ve vurgunculuğa 
kadar bütün suçları yakalamağa 
günün yirmi dört saati yetmez. 

Hiç olmazsa halk kitlesi, bü 
tün şuur ve vicdaniylc bükume • 
tin ahlak ve insal yardımcıSt ol· 
mazsa, biç bir tedbirin önliyemi · 
yeceği buhrandan ıı:- çok geç· 
mez - bizzat halk bu günün on 
misli sıkıntı çeker, Millete, bu 
çetin günlerde, bir ablak ve bir 
kontrol vazifesi düşer. 

-
Şehrimiz halkının 
ev derdi başladı 

Kiralar girilmemiş derecede ylkıek .......................... 
f SEHiRLI f 
ff Beledlye seçimi de- ı 

vam ediyor. Sende mu· 
:hakkak reyini kullan. ı .......................... 

Okullar açıldı 
Şehrimizdeki bilumumOrtave ilk 

tedrisat müesseıeleri dün açılarak 
derılerc başlamışlardır. Aldığımız 

malumata göre , Maarif VeUleti 
talebenin yıllılC kırtasiye ihtiyacı 
husuıunda tedbirler almaktadır. 

Milli Şellmlzla 
dlnkl kaballerl 
Ankara : 1 ( a. a. ) - Reisi

cümhur İnönü bugün saat 16 da 
lngiliz büyük elçisini kabul bu
yurmuşlardır. Bu kabul esnasında 
Hariciye Umumi Katibi Şevki 

Berker de haı.ır bulunmuştur. 

Reisicümhurumu ı başka bir 
vaı.ifeye tayin edilen Arjantin el· 
çisini de kabul buyurmuşlardır . 

Fudbol hakem 
kursu açılıyor 

19 T. evvel pazartesi günün· 
den itibaren bölge binaıında ıpor 
Antrenörü Cevat Dipten tarafın

dan fudbol hakem kurıu açılacak

tır. Kursa devam etmek istiyen
lerin 16-10-942 günü akşamına 
kadar tahriren bölgeye müracaat
ları lazımdır. Kursa giril şartları: 

Sui şöhret , sahibi olmamak, 
yaşı yirmiden aşağı olmamak, 
En aı orta tahsil görmıiş olmak 
ve ayrıca maiıet medarı bulun 
mak, Hakemlik yapmaR"a mani ve 
bilha1aa gözlerinde hiç bir arıı.a 

bulunmamak, (Hüldlmet doktor 
undan rapor), Hakem ku rı1unda 
geçerek fifai, Tahriri ve ameli 
imtihanı kaz.anmış, olmak, Mev· 
simde idmanlı bulunmak, Hakem 
lik Otoritesine ve manevi vasıf · 
!arına sahip olmak. 

Mesken kiralama konturatlan
nın Adanada teşrinievvel nihaye 
tinde ıona erdiğ'i malumdur . Bu 
sebeple memur ve diğer mahdut 
lı.aı.ançlı halk için yine en büyük 
derd açılmış oluyor . Bir çolıı: ev 
sahipleri c Kendim oturacağım • 
diye kiracılarına önümüzlJeki yıl 

ev vermiyeceklerini söylemekte 
vt. kiracılar da endişeye düşmek-
tedirler. 

Bir çok ev sahipleri kiraları 

arttırmak için çeşit çeıit usullere 
baş vurmakta ve Koordinaıyon 
kararının şümulünden kurtulmak 
için evlerinde kendilerinin otura
caklarını öne sürmektedirler. 

Geçen yıl 400 liraya kiraya 
verilen evlerden bir çoğunun bu 
sene 600 - 700 liraya kiralan
dığı görülmektedir . 

Atakadarlann bu iş üzerinde 
ehemmiyetle durmaları 14ı.ım ge 
lir. 

Ceyhan köylerinde 
içkiye temayül 

Ceyhan : 2 (Türlcıöı.ü Muha · 
birinden)- Ovamıı.ın bereketli 
topraklarının cömertliği ve çif
çilerimiı.in ferağatkir çalıımaları 
neticeıidir ki; bu yılki hububat 
ve pamuk rekoltemiz geçen se
nelerden faz.la olarak istihsal 
edilmiftir. Diğer taraftan, bil hassı 
hııbubat fiyatlarının her seneki
nin bir kaç miıli yükselmesi do· 
tay11ite müstahıilimiı.in çoğunun 
gerek bankalara ve gerekse eş · 
hıtsa olan borçlarını ödedikleri 
ve ceblerinde aı çolıı harçlık bu
lundu~u. yüzlerinin güldüğü gö · 
rülüyor. 

Böyle çalışmasını ve para 
kaz.anmasını bilen çifçi ve köy· 
lümüı, efendice para aarfcderek 
eA-lenmesini de biliyor. Zaten bu 
tabii haklarıdır. Ancık burada 
üz.erinde ehemmiyetle durulması 

gereken bir noktayı belirtmeden 
geçemiyeceğim: 

Son ıenclerde ve ha11atan 
bu ıene ve bu a) tarda köylüleri· 
mizin içkiye fazlaaile temayül ve 
rağbet göıterdiği ve hemen he· 
men içkisiz günün geçirmek is· 
temedıği ve hatta köylerine dö · 
nerken bile cebine bir kaç şişe 
içki yerle$dirmeden gitmediği 

maalesef müıahede edilmektedir. 
Bunun önüne geçmek lbım · 

dır; Fakcıt nasıl ? - M S. 

Fukarayım diye, ucuz feker 
almak için hükumete el uzatan· 
}arın en çoğu, sobam var diye 
kömür istiyenlerin yüz.de yetmi · 
tiı ucuz. basma, kumaş almak 
için caddeyi kuyruklama doldu · 
ranalrın hepsi bunları hemen 
başka11na satmak ve fiat farkın· 
dan beş on bin lira kazanmak 
için isteyip alıyorlar. Hükümetin 
piyasaya nisbetle ucuza sattığı 

her şeyi toplayıp fazlasına satan 
bir çeşit küçük ticaret, bir halk 
vurgunculuğu türedi. Buna Dev· 
let ne yapsın ? 

.. ............................ -......................................................................... ..... 

Bizde de, vasıta usulünü bü 
tiln eşyaya teşmil etmek fikrin 
de olanlar var. 

Halka dağıtılacak vesikala· 
rı karşılayacak kadar stoklarımız 
veya istihsalimiz olduğunu farz · 
etsek bile, vesikalar dağıldığı 

gün, yeni ticaret yolundan bü 
tün vesikalar, yani memleketin 

bütün eşyası gene bazı insauların 

elinde birikmiş olacak, bu eşya· 
ya gerçekten ihtiyacı olanlara 
el altından pahalıya satılacaktır. 

Vesika usulünü tatbik ede· 
rek iıtibliki müsavat ve· adalet 
üzerine kuran memleketler, yal
nız dev 1 et teşkilatı aağl11m, hü · 
klıuıtt adamları iyi dü~üııür ve 
tedbirli, memuıları namuslu olan 

yerler değildir. Bu memleketler 
de bu iflerin iyi yürümesine yar
chaı eden en bü1ük imil balkın ı 

Selim ogün pek neşeliydi . Nahi
de kapıyı açar açmaz karısını 

kucakladı. Ve ilk sözü : 

-- Artık kurtulduk , demek 
oldu. 

Selim bir maden şirketinin u
mumi katibi idi. Eline oldukça dol
ğun bir para geçiyordu. Fakat iki 
yakasının bir araya geldi~i vaki 
dekildi. Borç , onları mezarlarına 
kadar takibden Vdzgeçmiyecek 
bir musibetli. Boçtan hiç kurtul
dukları yoktu. Nahide de az müs
rif değildi. Gençlik ve güzellik o
nu teselli ediyordu. Bu çağlar 

geçtıkten sonra süslenmek , lüks 
hayat neye yarardı . 

Apartımanın dokuz aylık kira
sı birikmiş ona ne .. Bunu Selim 
düşünecekti . Nah'de kocasını sevi
yordu . Fakat lüks yaşamayı da. 

Selim , onu kolları arasında 
okşarken müjdeliyordu : 

- Nahide ikramiyeyi nihayet 
aldık, lşte cebimde . Artık bu 
pis apartımandan , o cadaloz ka· 
dının iz'acından kurtulacağız. 

Selim gururla ilave etti : 

- Şimdi çağır şu pespayeyi 

parasını alsın . 

"' Apartmanın sahibi Cavidan 

BİR KÜÇÜK HIKA YE 

Borçlu Kiracı 
Yazan 

NiHAD TANGÜNER 

geldiği 1aman , Selim ayaklarını 

iyice uzatmış , koltuA-un içinde 
başı görünmez vaziyette idi. Ye
rinden l ıpırdamadan ona yer gös
terdi. 

Selimin apartman sahibesi geç· ... 
miş olmakla beraber güzel, fettan, 
şuh bir kadındı . Gözleri , hayatın· 
daki maceraları ifşa ediyordu : 
Güzel bir acuze. 

O, ev kirasını onlardan tahsil 

için , Selimden ziyade Nahideyi 
tazyik ederdi. Selime tutkun muy
du 'I bu ancak onun bildiki şeydi. 

Nahideye karşı da sokuk dur

mazdı. Fakat genç kadına karşı 

takındığı vaziyet mütehavvildi. 
Onunla karşılaşınca , gözleri ba-

zan kıskanç , bazın hoş gorun· 
meye çalışan mutabasbıs bakışlar

la doluyordu. 

Selim , işi çok uzatmadı . A
vucunun arasında sıktığı üç tane 

yüz liralığı uzattı. 

Size borcumuzu ödüyorum . 

Şunu alınız ve artan otuz lirayı da 

paraların tahsilinde geçen müdde

te sayarsınız. 

Cavidan , elini uzatıyordu. 

Fakat Selimin ağzından dökülen 

son sözü duyunca derhal geri 

çekti çünkü Selim : 

- Apartımanınızı da üç güne 

kadar tahliye ediyoruz, demişti. 

Bn. Cavidan derhal ayata 

kalktı ve Selimle Nahideyi hayre· 

te düşüren bir tehalükle: 

- Yok , dedi , rica ederim , 

bunu asla düşünmemiftim. Sizin· 

de bunu yapacağınızı ummam. 

Cavidan sözünü kesmeden 

ekledi : 

- Siı.e söylemeyi unutmuş 
tum. Kaç yıllıR kiracımsınız , kira· 
nızı indiriyorum . Ve bu tenzilatı 

yıl başından hesaplıyorum. 

Cavidan , sözünün müsbet 

tesirini derhal anladı. Ve Selimin 
elinde tuttuğu paraları alarak için
den bir tanesini ayırdı, dikerlerini 
iade etti. 

• 
Apartman sahibi koridorda 

uzaklaşırken Selimle Nalı ide ko · 

nuşuyorlardı : 

- iyi kadınmış deAil mi Na· 
hide. 

- Hakikaten ... 

• 
Cavidan , dördüncü kattaki 

daireıine çıkarken mırıldanıyordu: 

- Size ben üç6ncü katın 

hepsini bile bedava veririm. Çün
kü siz gittiğiniz gün beklr kiracı• 
lanm bir dakika durmazlat. 
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Çok geaçıeımell 
lıtlyea kadın 

F 
ransanın La Rochelle ıeh

rinde ~7 yaşında bir kadın 

34 yaşında bir gençle ıe· 
vişmiş ve evlenme~e karar ver· 
mişlerdir . Genç , kadını 30 ya · 
şında ıannediyordu. Filhakika ka
dın yaıından çok genç gösteri 
yordu • Madam , ( B. ) adındaki 
bu kadın 30 yaşında kalma~ı aı. 
bulmuş,kocasına daha genç görün
mek için 20 yaşında olduğunu 

iddia etmiıtir. Ayni .zamanda nü· 
fus idaresine başvurarak bu yaıa 
göre bir nüfus cüz.danı almak is· 
temiıtir . 

Fakat eski kütükler karıştı

rılınca iş meydana çıkmış • kadın 
mahkemeye veoilmiıtir. Mahkeme, 
kadının aık yüz.ünden yaptığı bu 
harekette hafifletici sebepler gör
müş ve kendisini yalnız. 100 frank 
para cer.asına mahkum etmiştir. 

Y akıtmaktan kurtulan 
6 'kadın 

Geçen hafta Cenubi Ameri
kada Valpareso limanına bir ıyel
kenli sandal içinde altı :ıenci ka · 
dın iltica etmiftir. Kadınlar Fıdii 
adalarından Wanna Levu adaaın
dan geliyorlardı ve diri diri ya
kılmamak için kaçmışlardı. 

Fidji adalarında bütün gay
retlere rağ'men bir erkek bir çok 
kadınla evleniyor . Koca ölünce 
bu kadınlar da artık yaşamıyor 

ve ölünün ceıedi yanında yalıt· 
lıyorlar . 

Geçenlerde Wanna Levu ada
sı reiıl~rinden biri ölmüf ve 40 
zevcesinin yakılma11:1iı.ım gelmit
tir. Bunlardan altısı bir yelkenli 
sahibini mühim paralarla kandı

rarak kaçmağa_muvaffak olmuş

lardır. Y etkenli. büyük Okyanusta 
bir çok tehlikeler atlattıktan ıon
ra nihayet Şili hükumetinin limın
larından V alpareıo'ya varmıştır. 

Yemek fatalı ne zaman 
•ulunmuı ? 

Çinliler , Japonlar gibi .Uz.ak 
Şark milletleri yemeği uçları ıivrr 
ince çubuklarla yerler . Son tek
lini alan yemek çatalını ltalyanlar 
bulmuşlardır. Yani çatal , İtalyan 
menfeindendir • Çatal ltalyadan 
yavaş yavsı diğer mtmleketlere 
yayılmıştır . 

Her yeni icat gibi yemek ça· 
talının tatbikatı bilhassa timal 
memleketlerinde muhalefetle kar
şılanmıftır. Altıncı asrın ıonların
da lngiltere kraliçesi Eliaabet, ça
talın, tebaası bulunan bütün va
tandaıları tarafından kullanıhna· 
ıını tnsiye ettiRi için kraliçe a-

:1eyhinde bulunanlar çokmut 1 

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Cuma - 2.10.1942 

7.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

7 .32 Vücudumuı.u çalıştıralım~ 

7.40 Ajanı Haberleri. 

7.55-

8.30 Müıik : Senfonik parçalar. 

12.30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

12.33 Müzik : Karışık proğram. 

12.45 Ajanı Haberleri. 
13.00-
13.30 Müzik : farkı ve türküler. 

18.00 Program ve Memleket saat 
Ayarı. 

18.03 Müıik : Fa11l heyeti. 
18.40 Müzik : Dans müziği. 
19. 00 Konuşma (iktisat saati). 
19.15 Müı.ik : Şarkı ve türküler, 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajanı Haberleri. 
19.45 Mü:ıık : Klisik ~ürk müıij'i 

programı. (Şef; Mesud Ce• 

mil). 

20.15 Radyo Ga:ıcteai. 
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Londra Bektubu 

Yeraltı Şebrl 

L
ondra , uzun zamandanberi ha
va taarruzuna uğramamıştır. Fa· 
kat her dakika yeni bir akın 

tehlikesi mevcut olduğundan baş · 
lıca mahallelerde yer altında haki
ki bir şehir vücuda getirilmiştir. 

Bu 'ıİşe on ay evvel başlanmıştır. 

Yeraltı şehrini gezen Daily Sketch 
muharriri gördüklerini şöyle anla· 
tıyor : 

Yeraltı şehri , birçok binaları 
Alman hava taarruzları neticesin 
de harap olan bir kaç mahallenin 
altında yapılmıştır. Şehir yerden 
40 etre derinliktedir. Yukarıda 
kıyamet kopsa bu derinlikte otu· 
raniar iılerine rahatça devam e
deDilirler. Yeni şehir , bomba , 
gülle tehlikesi olmadan 35 bin ki· 
ıiyi barındırabilir. 

Yeraltı şehrine, yeraltı şimen· 

diferi istasyonlarından girilir. Bu 
ist•ıyonlardan itibaren 30 metre 
aşatıya kadar merdivenler vardır. 
Şehr'in baılıca caddesi 800 metre 
uzunluğundadır. iki tarafta dük· 
kinlar , lokantalar , bir hastane 
bulunmaktadır. Büyük caddeden 
bir çok sokaklar ayrılıyor. Bu so
kaklarda yatacak yerler , banyo 
mahallcı i , aptesanelcr vücuda 
getirilmiştir. 

Yeralh ıehrinde herkes otu
ramıyacaktır. Buraya yalnız işleri 
dolayısiyle Londra'da kalmağa 
mecbur olanlar alınacaktır. Yeni 
şehrin ayn bir Belediyesi , polisi 
bulunmaktadır. Londra'da yeni 
yeraltı mahalleleri vücuda getiril
mektedir. 

Amerikan askerleri 
bulnnan taşıtların 

babrıldığı yalanmış 
( B•şı 1 iaci n7lad• ) 

mışhr .ki bu yer Şimal Kanalı 
methalinin takriben 400 deniz 
mili garbındadır. 

Alman ı esmt makamları bir 
"aç a-üne kadar bu üç geminin 
tı>atmldığına da"' deha bafk• dc
•ille-r göstereceklerini bildir
rııektedirler. 

Berlin : 1 ( Radyo ) - Eyhil 
ayı ·içinde bir milyon tondan faz 
fa lngili~ ve Amerikan gemisi 
batmlm1ttır. 

şu-AClana askerlik 
besi reisliğinden : 

1-339 dotumlu ve bunlarla 
muameleye tAbi olan diter do· 
~umlu erlerin celp ve sevkleri 
için emir gelmiflir. Yerli ve ya· 
hancı bu do~umlular namına da· 
vetiyc çıkarılmıştır. Bu doğu!!11~ 
•evk edileceklerin toplaqma gunu 
5-10-942 paıarteai günü akşa
mına kadardır. Bundan sonra ge
lecek ve ele geçecek olanların 

hakkında bakayalık ıuçundan ka
nuni muamele yapılacağtrıdan her 
erin vakdi zamanında ıubede 
isbatı vücut etmeleri. 

2- Gönüllfi ıuvari yaıılaca~ 
olanların alacakları hayvanın bo· 

yu 1.45 den af8tı olmayacak ve 
Yafl 5 ile 7 araıında olmak sure· 
tile hayvan ve techiıatile birlikte 
3-10-942 günü ıubeye istida 
ile muracaatları ilan olunur. 

At koşuları 
Yllkıekc yarıf ve islih encüme· 

ni namına 4 ve 11 Birinciteırin 
942 pazar günleri At koıuları 
icra olunacağı ve birinci haftanın 
kayıt muamelesinin 1 Birincitef· 
rinin ıkııaıına , ikinci haftanın 
llaytt muımcleıinln 8 Birinciteırin 
akf8a11na kadar devam edeceği 

illn .olunur . 

20.45 Müük : Karışık ıolo par-
çaları. (Pi.) 

21.00 Konuıma (Evin ıaati.) 
21.15 Temsil. 
22.00 Müıik : Radyo salon orke· 

traaı, (Şef: Necip Aşkın) 

·22.ao Memleket Saet Ayarı, Ajans! 
haberleri ve Borular 

·22.45/ 1 
·22.so Yannki Proanm ve Ka· 

l>'lllf. 

TORKSOlO 

.......................... 
! Sablık Arazi ! 
• • ! Adana Vilayet merkezine ! 

Almanlar Ukragna
dan ilk mahsulü aldı 

! onbeş kilometre uzakta Bü- ! 
! yük Dikilide , arasından su- ! 
! lama kanalı , demiryolu , ve ! 
! inşasına başlanan asfalt şose ! 
! geçiyor. içinde şimendüfer is- ! 
! tasyonuda vardır . H e r ! 
! türlü ziraate , Portakal , Li- ! 
! mon , sebze bahçeleri yetiı· ! 
! tirmeğ'e çok müsait birbirine ! 
! muttasıl derecede yakın altı ! 
! parçada sekiz yüz dönüm a- ! 
! razi satılıktır. ! 
! icar getiren akarla da mü- ! 
! badele edilebilir. ! 
! D. N. Ankoğlu kardeşle- ! 
! re müracaat. ! 
! Telefon : 347 , 355 ! 

Berlin : 1 ( a. a. ) - Ukray
na mahsullerini taşıyan ilk tren 
bugün Berline gelmiıtir . Elli va· 
gondan müreHep olan bu tren· 
deki gıda maddelerini Almanya
nın Ukrayna komiseri Kooh, Bet
lin Gauleiter'i Doktor Göbbels'e 
teslim etmıştir . 

Nazır iıe bu maddeleri Berlin 
hastahanelerindeki yaralılarla hü
ld'ımet merkezindeld fabrikaların 

yemekhanelerine tahsis etmiştir. 

Şimalde sovyetlerin 
akını devam ediyor 

(Baıı 1 inci say/ad•) 

Londra, 1 (a. a) - Batı şi· 

maiden Stalingradın yardımına 

gönderilen Rus ordusu Don neh
rinin doğu kıyısında Stalingrad
dan 50 kilometre kadar bir me
safeye gelmiştir. Bu çok büyük 
önemde bir harekettir. Sovyet 
kıt'alaı ı biraz daho ilerlerse Al· 
manların muvasala hatları kesi· 

lecektir. 
Zannedildiğ'ine gör~, Orta 

Asyanın şimalindeki Alman kıt' 

al arı kumandanlığına V 0n Leob' 
in yerine Mareşal Von Kuehler 
tayin edilmiştir. Ve Leningrada 
karşı bir büyük hücuma gcçmiye 
hazırlanmaktadır. 

Moskova : 1 ( a. a. ) -
Kıtalarımız bu gece düşmanla 

Stalingrad ve Moı.dok çevrelerin
de çarpışmı~tır. Diğer cephelerde 
hiç bir değifiklik yoktur . 

Moskova : 1 ( Rlldyo )- Moz· 
dok bölgeıindeki çarpışmalar git
tikçe şiddetlenmiotir . Almanlar 
muharebeye taıe ihtiyat kuvvet· 
lerl atıyorlar. Fa\:at Kmlordu bü
tüıı hücumldrı püskürtmekte ve 
düımana akır kayıplar verdirmek
tedir. 

Moskova : 1 ( Radyo ) -
Stalingradın içindeki vı.ziyet hala 
naziktir . Şimal batı kesiminde 
Ruslar Don cebindeki düoman 
kuvvetlerini kuşatmaktadır. Görü
nüşe görı", Rus stratejisi Alman
lara muharebe bölgesinde bir 
muhasara cephesi kurmalarının 

önüne geçmektedir . 

Moskova : 1 ( Royter ) -
Volga filotillasının himayesinde 
ilerleyen Rus piyadesi Stalingra
dın cenubunda yeni bir ileı ley iş 
kaydetmiftir . Bugün cepheden 
gelen haberler bu ilerleyiı neti
cesinde bir k'öyle. bir tepenin ele 

reçirildiğini bildiriyor. 

Bertin : 1 (a.a.) - Kafkaa 
çevresinde çok kuvvetle tahkim 
edilmif tepelerin zapt. için ya· 
pılan savaşlar şiddetle devam 
ediyor. Stalingradda hava kuv· 
vetleri tarafandan desteklenen 
hücum kıtaları febrin şimal kıs· 
mında ruuhtelif noktalarda daha 
ileri nüfuz etmi9tir. Düımanın 
çok büyük piyade ve tank kuv · 
vetleri fehrin şimalindeki .. mev · 
ziine hücum etmiı ise de bir 
karşı taarru&la kayıplara utratı · 
)arak püskürtülmüştür. 

Toroı lallrllla11Dllaa: 
Çiğit anb rımız, fobrikamızın 

çalıımasına mani olacak derecde 
dolmuıtur . Bugüne kadar çiğit· 
lerini kaldırmamıı olan müıteri

lerimiz.in 8 - 10 - 942 tarihine 
kadar ve bugünden ıonra da fab· 
rikamızda pamuklarının çekildiği 

tarihten itibaren bir hafta zar-

fında kaldırmalarını rica ederiz . 
Yukarıdaki müddetler zarfında 

kaldırılmıyan çiğitler , T. C. Zi-

raat Bankası Pamu~ müe11eıesine 
o ıünkü reımi fiyatı mucibince 
11tıı edilerek , bedelinin sayın 

müşterilerimize verileceği ilin o-
Junnr. 3-3 Ga. 

Beneş'in nutku 
Ankara: 1 (Radyo gazeteal)
Çekoslovak Cumhurreisi Beneş 
çek milletine hitaben Londra rad
yosunda bir nutuk söylemiıtir. 

Beneş : c: Hitler'in yaptığı her ıey 
Münih anlaşmasına benzeyecek
tir, > Demiştir. 

Musolini'nin nutku 
Ankara : 1 (Radyo gazeteal)
Musolini bir nutuk söylemiştir. 

Duçe, şerefli bir sulhten ve ıa
ferden uzun uz.un bahsetmiıtir. 

ı""""""""""""ı ! MOCELliT VE BAVUlCU ! 
J Hidayet Çeri i 
ı Cild iılerinizde temizlik, ı 
ı ucuzluk, sürat ararsanız (Al- ı 
ı tın kitap) cild evine uğrayınız .ı 
ı Her türlü cild, olcul çan- ı 
ı taları ve bavullar yapılır ve ı 
1 tamir edilir. ı 
ı Adres : Türluözü mat· ı 
ıı baası sırasında evkaf apart· ı 

ı manı karşısında No : 76 ı ........................ : 

, ........ -...... -........ ~ 
Adana halkevinden : 

15-Birinci teırin-1942 per· 
şembe günü evimiz tarafından 
daktilo kursu açılacaktır. Kursa, 
Maiıetini kendisi temin etmek 
mecburiyetinde bulunan muhtaç 
ve orta mektep mezunu veya 
vaziyetlerinin müsaitsizliği yüzün· 
den orta tahsilini ikmal edemiyen 
kızlar alınacaktır. Kurs k11drosu 
(30) olduğundan isteklilerin bir 
an evvel halkevi bürosuna mü. 
racaatları jlan olunur. 

ııııııııııııııııııı:ııııııı 
Nlbetçl eczane 

HAlK f CZAHANESİ 
Tarsus kapısında 

ıı:ıııııııııııııııııııııııı 

i 1 an 
Belediye Riyasetinden : 

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

metre mikap çakılın mübayaası açık olarak eksiltmeye konul

duğu halde talip çıkmadığından ihale müddeti 10 gün uzatıl· 
mıştır. 

2 - işin keşif bedeli 4500 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 337,50 liradır. 
4 - ihale 13 - 1 o -942 tarihine rastlıyan salı gün Ü saat 

15 de belediye encümeninde yapılacaktır. 
5 - Keşif ve şartnamesini görmek ve bu iş hakkında fazla 

malUmat almak istiyenlerin Adana Belediye Fen işleri müdür· 

Jüğüne ve münakasaya gireceklerin de ihale günü muayyen saat 

te Belediye encümenine müracaatlar1 ilan olunur. 

x:mczxxxz=xzz~zzzz u ux:u:u:u:x::u:::: 
N 

~ Doktor 

~ Turgut Sayer 
~ Hükumet civarında istikamet Ecıahanesi karşısındaki çıkmaz Mi 
M ıokak içinde 121 numaralı evde hastalarını kabul eder. Haftanın 
M Salı ve Cuma günleri öğleden sonra fakirlere parasız bakılır . 

~z:u:uux:u:uuuu:xax~::xu:u::u:xxxxM 
i 1 an 

İnhisarlar Adana Başmüdürlüğünden : 
Adana inhisarlar idaresiyle • Karaisalı inhisarlar idaresi 

arasında mütekabilen naklolunacak 60 ton inhisarlar emvali ve 

bunlara ait boş zurufun nakil işi eksiltmeye konulmuş ve ek

siltme günü olan 29;9/942 tarihinde talip çıkmadığından iş on 

gün uzatılarak eksiltme 91101942 cuma günü saat 16 ya bı
rakılmasına karar verilmiş olduğundan yevm ve vaktı mezkiirde 

taliplerin Adana inhisarlar Başmüdürlüğüne müracaatları ilin 

olunur. 14690 

BOLGE SANAT OIUlU MOOORtOGOIBEN · 
Sanat okulunda yeniden yaptırılacak bir demir atelyesinin 

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

lerin şartııame ve keşifnameyi görmek üzere Sanat okulu 

müdürlüğüne müracaatları ve 75 liralık ilk teminat makbuz· 

larile birlikte muayyen saatte açık eksiltmeğe iştirakları ilin 

olunur. 2-4-8- 13 14689 

3 Sayfa 

1942 C. H. P. 
Adana Belediye Meclisi azaları Parti Namzetleri 

ASLI AZALAR 
1 - Basri Arsoy . Eczacı. 
2 - Bedıi Gülek. Kırtasiyeci. 
3 - Cab~ar Çankaya. Kasap. 
4 - Cabbar Ôzsoy. Hurdavat 

tüccarı. 

5 - Coşkun Güven. Batbaacı. 
6 - Daniş Ankoğlu. Tüccar. 
7 - Fazlı Meto. Çiftçi. 
8 - Hasan Ataf. 
9 - Hakkı Salih Muratlı. Çiftçi. 

10 - Hazım Savcı. Çiftçi. 
11 - Hulusi Akdağ. Çiftçi. 
12 - Hüsnü Yurdçu. C. H.P Ka-

lem idare amiri· 
lJ - Kasım Ener. Çiftçi. 
14 - Kemal Ağagil. Çiftçi. 
15 - Kemal Çelik. Avukat. 
16 - Kemal Satır. Doktor. 
17 - Kerim Uluscutürk. Montör. 
18 - Mahmut Barlas. Çiftçi. 
19 - Mahmut Has. Fabrikatör. 
20 - Mahmut Kibaroğlu. Çiftçi. 
21 - Memduh Pekbilgin. Tüccar 

ve komisyoncu. 
22 - Müveddet Altıkulaç. 

23 - Namık Dökmen. Dökmeci. 
24 - Nihad Oral. Matbaacı ve 

Çiftçi. 
25 - Ragıp Sepici. Çiftçi. 

26 - Rasih Ôzğen. Diş Doktoru. 
27 - Recai Tarımer. Çiftçi. 
28 - Rifat Yaveroğlu. Avukat. 
29 - Süleyman Ôzerdil. Manifa-

tura tüccarı. 

30 - Şevket Çekmeğil. Diş Dok-
toru. 

31 - Tevfik Ramazanoğlu. Çiftçi. 
32 - Vehbi Necip Savaşan. Çiftçi. 
33 - Ziya Akverdi. Makine mü· 

hendic;i. 
34 - Ziya Abdi Rona. Eczacı. 

YEDEK AZALARI 
Adil Ôzgiray. Çiftçi. 
Ali Bindebir. Marango1. 
Ali Dayı. Çiftçi. 
Ali Ulvi Kalakoğlu. Fabrikacı. 

Ali Saracoğlu . Tüccar. 
Arif Cemal Akıncı. Acente müdürü. 
Bekir Karabucak. Fabrikacı. 
Bekir Sapmaz. FabrikaCJ. 
Bekir Akata· Çiftçi. 
Cevdet Çamurdan. Tüccar. 
Emin Ağaoğlu. Çiftçi. 
Ekrem Avni Zaimler. Çiftçi. 

Gani Girici. Tüccar. 
Hamza Naci Ekici. Çiftçi. 
Hamdi Onar. Doktor. 
Hüsnü Vural. Ticaret Odası Muha
sebecisi. 
lsmail Dülger. Çiftçi. 
Kemal Kurt. Bankada muhasip. 
Muzaffer Budak. lnşaatcı. 
Mustafa Ataşok. Tüccar. 

Mustafa Üçok. Çiftçi. 
Nabi Menemencioğ'lu. Çiftçi. 
Osman Akdağ. Çiftçi. 

Reşat Güçlü. Tüccar ve komisi
yoncu. 

Refika Recep Tümerkan. Terzi. 
Rıza Ôzşahin. Çiftçi. 
Rııa Alcı. Fabrikada muhasebeci. 
Salih Eroğlu. Tüccar. 

Süleyman Sergici. Borsa U. Katibi. 

Şükrü Mutlu. Hurdavat Tüccarı. 
Tahir Pamukcu. Çiftçi. 
Talat Ôzergin. Bakkal. 

Tevfik Sezer. Tüccar. 
Ziya Kurttepeli. Tüccar. 

i... Saym Yurttaşlar : .. , 
ı ı 
ı 1942 ILkteşrininin birinci gündnclen itibar•n Adana Belediye ı 
ı mecliJinin intihabına başlanıyor. ı 
ı Büyük Türk milletine tam hir erkinlik içinde eşsiz , sayısız ı 
ı refah ve saadetler balışlagan Yüce Milli Şefimizin , defişmez ı 
ı Genel Başkanı bulundufu Partimizin Adana Belediyesi asıl ve ı 
: ye~e~ azalık/arına gösterdili namzetleri yukarıya yazarak sagın ı 
ı seçıcılere arzediyorum, ı 
ı Ötedenberi yurdun sel<imet ve saadeti uırunda her türlü ı 
ı /e~~karlılı esirgememiş olan sayın Adanalıların , Bügük Parti· ı 
ı mızın namzetlerine reylerini seve seve vereçeklerirıden eminim . ı 
f C. H. P. Seyhan Vlllyet ı 
ıı idare Heyeti Rel•I ı 
ı M. Rlfet OUlek i 
""""""""""""".""""""""""""" 

Nuri Has İncirlik Çırçn~ Fab
rikasından : 

Gerek incirlik ve gerek pamuk ve nebati yağlar fabrikası 
presesinde bulunan müşterilerimize ait pamukların bir hafta 

içinde kaldırılması snyın müşterilerden rica ederiz. Aksi takdir

de kaldırılmıyan pamuklann prese. nakil ve saire masraf müş
teriye ait olmak şartiyle prese edilerek anbarlara konulacakhr. 

Çiğit anbarlarımız fabrikamızın çalışmasına mani olacak de

recede dolmuştur. Bugüne kadar çiğitlerini kaldırmıyan müşte~ 
rilerimizin bir haftaya kadar ve bu günden sonra da fabrika

anzda pamuklarının çekildiği tarihten itibaren hafta içinde kal· 

dırmalarını rica ederiz. YuKarıdaki müddetler içindr. kaldınlmı· 
yan çiğitler resmi fiyatı mucibince sablarak bedelinin sayın 
müşteril~rimize verileceğini ilin ederiz.14691 1-3 

ı"""""""""""""""""""""""""ı f DOKTOR ı 
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1 A. MELiK İ 
1 Belsoğukluğu ve İdrar yolları mütehassısı f 
ı ı 
ı Aclanomı.za aoclet •tmİf ve ha•talarını kabule ı 

i baılamııt•r. 2-10 i 
ı"""""""""""""""""""""""""ı 



\ TORKSôZO 

.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=i~~ • .;. •••••••••.••••••••••• 
~ . • • • •• •• •• • • • 
1 TURKSOZU i • • • • • • : Gazete ve Matbaası 1 
1 1 • • • • : Türksözü OKUYUCULARIHA DONYANIN HER TARA- : ! flNDA VUKU BUlAN HADİSElERİ GONO 60- İ 
i Gazetesi NONEVERİR. TORKSÖZÜNÜ TAKİP EDİNİZ. : 

• • • • •. Kitap, mecmua, çek, bilet, alış, 1 
• plan, barata, bilumum matbaa TürksÖzÜ 1 
• ı11ıerlnl Ttlrklyede mevcut mat- • 
•
1
• baaıara rekabet eder derecede Matbaası •••• 

tab ve stlratıe elden çıkarır. 

: 1 
1 Türksözü Cilt Kısmı : 
1 1 
: SAGlAM TEMİZ, ZARİf CİlT ISlERINİZI ANCAK TORKSÖZÜ İ 
I MÜC(llİTHANESİNDE YAPTIRABiliRSİNİZ • 

- ·=- ===,...------

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

24 • 9 • 1941 

Klevland 1 00,00 00,00 
;.--~-:-=--1---....'.- I 

Klevland il 00,00 00,00 
, M. Parlağı 00,00 00,00 

11 P. Temizi 00,00 00,00 
Kapım alı 

Y. Çiğidi oo,oo ı 
K. Çiğidi 0,00 

1 

Susam _____ ,_...,......:o ,'-,-00_ 
Buğday yerli 00,0 0,00 
Arpa ·-o-.o~o-ı'--o-'-.o-o-ı 

,_Y_u_Ia_f __ - oJ>OI 0,00 

' 

1 

Serbes Döviz Kurları 
DOLAR 

, Alış 129.20 : 
132.20 1 Sabş 

STERLiN 
lihalöl bede lle ri ( mal be· 776 
de li ) prlmlı salış 
Türkiyede n 'gönderile n nov· 749 
lun bedell eri 
ihraç edilen mal bede lleri 728 
olarak ge len Dövirlerln alış 

kuru 
Vardım ve seyyahlara ve· 728 
saire için gelen dövl rlerln 
alış kuru 

Primsiz satış ( Tahsil maı• 524 
rotları vesaire ) 
Primsiz alış Kuru 520 

----··----;....._-~------=-=---

Umumi Neşriyat Müdürü: 

MACITGÜÇLÜ 

1 : ....................................... 1 Basıldığı Yer: Türk•öz.ü Mtb. 

--------------------------- 10 ......................... 0 

1
. İ ADEMİ İKTİDAR VE 8ElGEV$EKllGİNE İ TORKİY( CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayeai : 100.000.000 Türk Lira•• 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelel~r 

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 

aşatıdaki plana göte: ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1-000 Liralık 4000 Lira 
4 • 600 • 2000 .. 
• .. 250 .. 1000 

" 
40 .. 100 •• 4000 .. 

100 " 
50 .. 5000 .. 

120 .. 40 
" 

4800 
" 

160 .. 20 3200 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liredan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 

20 fazlasile verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa1 11 - Eylül, 11 Birincikanun, 

Mart ve 11 Haziran tar\blerinde çekilece ktir. 

~-------------------------------------- ---
• 

T. iş Bankası 
Ktlçtlk tasarral hesapları 

1942 ikramiye plAnı 
KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 

2 lkincitefrin tarihlerinde yapılır 

1942 ikramiyeleri 

1 Adet 2000 Lit alık 2,000 Lira 
3 ,, rooo .. 3,000 .. 
2 

" 
750 •• - l,'500 .. 

3 " 
500 " 

1,500 •• 
10 •• 250 .. - 2,500 

" 
40 

" 
100 

" = 4,000 
" 

50 " 
50 ., 2.500 •ı 

200 .. 25 .. 5,000 
" 

200 " 
1( .. 2 ,000 " 

TUrklya t, Bankasma para yatırmakla yalnız 
para tilrlktlrml• ve faiz almıf olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de danamı, olursunuz 

~,.._,,..,....,. 

e KARŞ e 

! FORTOBİN İ 
:. S. ve /.Muavenet Vekaletinin Ruhsatını hai~dir ! 

Reçete ile alınır her eczanede buluur 

• Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril e 
: Yağcami civarı No. 14 - Eski Selanik Bankası 1 
e Posta Kutusu 105 14520 e 
o••••••••••••••••••••• .. ••o 

:...:n: = :ı :: = :: = :: :: :: :: :: = x: :: :: :: :: = = % :: # # # ' ,, 

DİŞ TABİBİ 

ORHAN OKTAY 
Belediye ve Yeni Eczahane karşısuıdaki ~ıkmaz sokakta 43 
Numarada her gün ve Zaruret halinde geceleri dahi hastala 
rını kabule başlamıştir. 

ADANA 

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

ı•o+++++++o++~+o+++++++t++ı 

i Satılık Un Değirmeni Taşı i 
IQt Çakmak ve tabii zımpara taşları geldi. Ayrıca masere + 
c) tam takım dink , bulgur ve Tuz taşları gelmiştir. Sayın + 
ı Hemşehrilerime müjdeyi bir borç bilirim. 

">Müracaat yeri : lnönü caddesi No: 279 
-O. Mermerci lbrahim Cavlaz 
• 13-15 14597 • +++-a.+oo+o++++~++o+++•••••• 
N~~=~~~uu:u=uuuuuuux~x~:=21'M 

~ DOKTOR . a 

IMuzaf fer Lokmant 
N N 
~ Bergiln hastalarını maayeneba· ff 
~ nesinde kabnl eder. ~ 
:::::::zc:::::::ııcı::xxx~ss~ 

2 Teşrinievvel 1942 

l)EMIRiŞ 
Eski istasyon karakolu karşısında Oemiriş atölyesi harp 

vaziyeti dolayısiyle memleketimize girmeyen yedek malzemeleri 
temin bakımından atölyesini RF.KTIFlYE ve PRES makinalariy· 
le bir daha teçhiz etmiş ve kadroı::unu teknik elemanlarla ge-

1 

l 
n işletmiş bulunmaktadır. 1 Mevcut bilumum makinaların gömle"lerini REKTIFIYE · ı 
PRES işlerini , en eyi ve sağlam bir şekilde , her nevi yedek 

1 ~ p~rç_aları pik ve kızıl döküm Soğuk ve sıcak demir işleri frez,e 
~ buyuk ve küçük torna ve planya işlerini elektrik ve oksijen 
bkaynak işlerini çok titiz bir itina ile istenilen evsafdan daha iyi 
ir düzgünlük ve sağlamlıkla yapılmasına gayert edilmektedir. 
Sayın müşterilerimizin topdan ve perakende siparişlerinden çok 

~ memnun kalacaklarını bir kere yaptıracakları işlerle daha iyi ~ 
anlayacaklarını kuvvetle ümid eder, bir defa tecrübe etmelerini ~ 
bekleriz. 9..-15 

DEMiRiŞ 
Nuri Has ve Evlatları ve Şerikleri 

li Telefon : 353 - Telg.Demİrİf Adana 
1 

~~w~~w~ww~w~ 

1 an 
O[YlET DEM.iRYOllARI ADANA 6. iNCi iSlETME ART

TIRMA EKSil TME KOMİSYONU REiSliGiHDEH : 
Muhammen bede1i ( 11822) lira olan 84.520 m3 muhtelif 

eb'adda çam kerest~ 21 10 942 çarşamba gunu saat 16 da 
Adana 6. işletme binasında kapalı zarfla eksiltmeye çıka!'ı· 
lacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 886 lira 65 kuruşluk muvakkat 
tf"minat akçelerile nüfus cüzdanları Ticaret odası ve kanuni 
ikametgah vesikaları iyi huy kağıtları ile 2490 No lu kanunun 
emrettiği şekilde hazırlamış oldukları teklif mektuplarile birlik· 
te yukarda tayin edilen günde ve saat 15 e kadar komisyon 
reisliğine tevdii lüzumu ilan olunur. 

Şartname ve mukavele projeleri Adanada 6. tşletm~ ko· 
misyonundan bedelsiz olarak görülebilir. 

25-29-4 - 9 14637 

eoooooooQOODODDODOOOOOOOOO. 
g Yeni Batday Pazarındaki g 
g Asri Dink Açddı g 
O D 
O Hem dövrr, hım kırar, laem eler, kurutur o 
o 14-15 13s11 a 
D O 
eaoooooooooooaooooooooooooe 

i l A N 
Belediye riyasetinden : 

1 - Şehir halkı ihtiyacı için kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulan 100 ton mankal kömürüne gününde istekli çıkmadı
ğından ayni şerait dairesinde ve 19/9/942 tarihinden itibaren 
bir ay içinde pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Beher lr.ilosunun muhammen bedeli 9,5 kuruş olup 
muvakkat teminatı % 1,S hesabile 712 lira 50 kuruştur. 

3 - İstekliler haftanın sah ve cuma günleri saat on birde 
teminat makbuzlan ve Ticaret odasından tastikli vesikalarile. 
birlikte Belediye encümenine ve şartnameyi görmek istiyenle 

rin her gün Belediye muhasebesine müracaatları ilin olunur. 
19-26- 1-6 14633 

1 an 
Devlet Demiryolları Adana 6. ncı İşletme 

Arttırma ve eksiltrne komisyonu reisliğinden : 
Muhammen bedeli (22.500) yirmi iki bin beş yüz lira tu· 

tan (250.000Hkl yüz elli bin kilo odun kömürü 9/101942 cuma 
günü saat 16 da 6. cı İşlet~e müdürlüğü binasında kapalı zarf 
usulü ile eksiltm~ye çıkarılacaktır, 

Bu işe girmek istiyenlerin (1687,SO) bin altıyüz seksen yed 
buçuk liralık muvakkat tP-minat ve nüfus cüzdanları, kanuni 
ikamdgah vesikaları ve ticaret odası vesikalarile yukarıda 
tayin edilen günde (2490) numaralı kanunun emrettiği şekilde 
hazırlamış oldukları teklif mektuplarını ayni gün eksiltme sa· 
atından bir saat evvel Adana 6. cı işletme müdürlükü binasın· 
da toplanacak arttırma, eksiltme komisyonu reisliğine verme· 
leri Iüzumu ilan olunur. 

Sartname ve mukavele projeleri Adanada 6. cı işletme, Is· 
tanbulda Lci işletme, Ankarada 2. ci. Malatyada !l. ci işletme 
müdürlüklerinden, Osmaniye; Bahçe; ve Fevzipaşa, Pozantı 
ve Çifte han i::.tasyonlan şe!Jiklerinden bedelsiz olar" k görüle· 
bilir, 22-27-1-6 14641 


