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Bulgar ve Macar Başvekilleri 
yakında Hitleri ziyaret edecek 
--------------............................. • • t Milli Şefle Bulgar t 
ı Kralı arasında ı 
• Ankara : 7 ( a. a. J - • 

•
f Bulıar Kralının tahta geçi~i- ı 

nin 24 üncü _ıııldönrimt1 müna-
•• sebeliyle Milli Şefimizle Kral ı 

Boris arasında tebrik tıe te-
ı şe~k~r teltraf /arı teati edil- : 
t mııtır. f ............................ ---------------

AMERİKADA 

Vilki Hariciye 
nazırı mı 

oluyor muş? 
An"8ra : 7 [Radyo gazeteel)
Alman radyosuna göre , Vilki , 
Hal'in :yerine Amerika Hariciye 
Naıırlıiına tayin edilecektir. 

Hindde toplanan 
Çin kı~aları 

Bıiyük Romanya Radyoau : 7 - Antoneaku' dan aonra 
pek yakında Filo( ve Macar Baıvekili Kallay' da Hitleri ~i· 
yaret edeceklerdir. Bu görüımelerin neticesit1de mühim bazı 
değiıikliklerin ı:uku bulmaıı beklenmektedir. Romıen milleti 
için adalet gününün yaklaftığını söyliyebiliriz. 

• 
/ngiliz Ana· 

vatan huvvetleri 

baıkumandanı ge· 

neral Sir Bernard 

Paget modern ve 

ameli muharebe 

metodlarının tat· 

biki t alim i n de 

görüyor su · uz. 

Son günler· 

de ln~ilterede bü

yük manf:Vralar 

yapılmaktadır. 

• 
İKİNCİ CEPHE 
İÇİN NÜMAYİŞ 

Mlttellk orduların tek kamanda 

Dotu Hindistanda bir yerden: ı 
7 ( a. a. ) - Birmanyadan çeki
len ve Hindistana geçen binlerce 
Çin askeri , yeni silahların kulla · 
nılmasını ö~renmek için Amerikan 
subaylarının idare ve nezareti al
tında hararetle talim görmektedir. ı· altında toplanması yolanda llklrler 
Hindistanda bulunan Çin kıtaları · 
halen Alman askeri usul ve kai- 1 Rusyadaki Amerikan Elçisi Vaşingtona gidiyor 
<lelerini terketmiş ve Amerikan ıis-
lemini kabul eylemiştir. Ankara: ~ (Rad~o Oaz~t~sl)- dinburgda şehir ioçilcri tarafından 

ı . Ruayadalcı Amerıkan Buyuk E.1- yapılan bfiyük bir toplantı müna 
talya kralı teftişte çisi f{uzvelte iıahat vernıek üzere b t' 1 . ._. • 1 . 1 h 1 

A 
'k . ııe e ı}' e, uı:ıncı cep 1enın ' er a 

Roma : 7 (Radyo)- Floran· merı aya gelmektedır. 
ııadan bildiriliycm ltalyan kralı Londra : 7 ( Royter )- Sta-
dün ani olarak buradaki hasta- linin son günlerde bir Amerikan 

açılması meselesi üzerinde hara

retli münakaşalar yapılmıştır . Bu 
toplantıya Şimal lngiltereden ge· haneleri ziyaret etmiı ve lıaata- gazetecisine verdiği cevap ü:ıe-

larla görüşmüıtür. rine ortaya atılan şayiaları bugün len hir çok fabrikaların hususi 

Piyango 
T l. . .d 1 - am ıste ıçerı e- . 

1 

lngiliı. gazeteleri mevzuu bahset- muralıhaııları da iştirak etmişler-
mektedir. Caıetcler, n>üttefik mil-
letlerden hiç birinin bu harbin <lir · 
ağırlığını münferiden üzerine ala- Moskova : 7 ( Radyo ) - A-
mıyacağ'ını planın müştereken tat· merikanın bir çok şehirlerinde 

ikinci cephenin açılması huıuıun
da büyük nümayişler yapılmakta-
dır. lndiana şehrinde yapılan bü· 

Stalingrad müdafılerine hararetli 

bik olunacağını kaydetmektedir . 
Niyuı. kron iki müttefikler hareka
tının bir merkezden idaresi ka
naatini de izhar eylemektedir. 

Moakova : 7 ( Radyo ) _ E- yük bir toplantı münasebetiyle 

telgraflar gönderilmiştir. 

Mareşal Rommel 
Afrikaya 

dönmiyecek ! 
Ankara : 7 (Radyo Gazeteel)-

' Mareşal Rommelin Afrikada tek· 
rar kumandayı ele almayacağı 

bildirilmektedir. Bu haber henüz 

teyid olunmamıştır. 

Roma : 7 (Stef ani)- Eksi Mı-Şimali irfanda' da bulıınan /ngiliz askuleri harp şartlarını anılır•n 
şartlar altında talim görmektedir. Resimde, bir layııare da/i topıı mrl · 

rettd atı aözakmektedir. 
sır genel kurmay başkanı dün 

tadan lı.aybolmuıutr. 

Ot• , 
j 

Lord Loui& Mountbatten lngiliz müşterek harekat kumandanıdır. Vi&-Amiral rütbesini ve /ahı i olarak 

ta, liimgeneral ve hava mareşalı rütbelerini haizdir. Resimde: Lord louis Mountbatlen Norveç sahiline 

mmıaf/ak(1Jelli bir baskın yapan "kommando" /arı bu lıa.~kın için yola çıkmazdan ifoce teftiş etmektedir . 

Stalingrad'da Sovyet 
kuvvetleri dayanıyor 

Almanlar M alkobeki işgal etti 
: ........................ : 

İ PARiS'TEKi 1 
i SUiKAST 1 

Ankara: 7 [Radyo Gazetesi]- Almanlar Kafkasya<la Malko
beK petrol şehrini zaptetti • Stalingradda Sovyet mukavemeti 
devam etmektedir . Cephenin diğer yerlerindeki muharebeler 
ayni hararetle devam etmiş ise de bir değişiklik yoktur • 

ı ı 
ı ı 
ı Doryo partisine ı 
ı ı 
ı karşı nefret ı 
ı ı 

Londra : 7 ( Royter )- Paris 
sinemalarından birisinde bir bom· 
ba patlamııtır. Bu Doryo parti . 
sine kartı yapılan bir suika~ttir . 
Çünlı.ü parti azasından bir ço~u 
o da"i"ada orada bulunuyordu . 

Londra : 7 ( Royter )- Fran-
sada , mecburi iıçi gönderme 
meselesi karıtıklı\tlara sebep ol
muştur. Reyno fabrika11nda çıkan 
bir grev silah lrnvvetiyle bastırı-

labilmiştir • 
'Gerisi • hoü DYIUa) 

l ondra : 7 ( Roytrr )- Al
manlar ellerindeki bütün kuvvet
lerle Stalingradda hücumlarda bu
lunuyor . Düşman takviyeler 
almakta ise de Sovydler bütün 
hücumları püskürtmüşlerdir. Arka 
arkaya Almanlara on hücum ve 
on mukabil hücum yapılmıştır . 
Alman kayıpları mütaiı ralı.am . 

lara bfüiğ olmaktad~r . 
Londra : 7 ( a. a. ) - Mos

kova radyosunun bugün bildirdi· 
~ine göre , Ruslar Voronej cep
hesinin bir kesiminde taarruıa 

geçmiŞll'!r , düşman hatlarına gir
mişlerdir. Otomatik tüfeklerle mü
cehhez aakerler Alman blolı.havz
larını ele geçirmişler, mukavemet 
ceplerini temizlemiflerdir. 

Moskova radyosu şunları iluve 
IGHial 1 tlnoil aa:rfaclal 

Bir hafif /ngiliz kı uvazörü bir lngiliz kafile!ini duman perdesile 
örtmektedir. Resim, diler bir lıofif /ngiliz kruvazörünün köprıisıinden 
alınmıştır. 

Müttefiklerin beş 
batırılmış • • gem ısı 

Bertin : 7 (Radyo)- Alman denizaltıları Afrika ve cenubi Ame
rika kıyıları önünde cem'an 26,000 tonluk 5 Müttefik gemisi batır
mışlardır. Atlantikte günlerce hüküm süren şiddetli sonbahar fırtınala· 
rının deniz.altı harekatına engel olrluğu iyi haher alan kaynaklardan 
bildiri im ektedir. 

Ankaraya bir 
lsveç Ticaret 
heyeti geliyor 

Ankara : 7 (Türksözü Muha
birinden) - Yürürlükte bulunan 
Türk - lıveç Ticaret anlaşma~ı
nın tatbikatiyle meşgul olmak ü
zere şehrimize bir lsveç Ticaret 
heyeti gelecektir. 1 {eyet burada 
Ticaret Vekilliği ile temaslar ya
pacaktır. Yapılacak görüşmelerde 

l!.ti ve Sümerbank'm , Devlet De· 
miryollarının lsveç'ten getireceği 
malzeme de vardır. Heyet önü
müzdeki :hafta içinde şehrimize 
gelmiş bulunacaktır. 

Almanya üstün~ 
hava hücumları 

Londra : 7 ( Royter ) - ln
gili:ı hava kuvvetleri dün gece 
Alman sanayi hedeflerine kuv
vetli hücumlar yapmışlardır. Osu
abruğ şehri ve dcmiryollar kav· 
şakları çok şiddetli bir şekilde 

bombalanmıştır . Burada bir de 
kimyevi fabrıka bombalanmıştır . 
6 uçağımız kaybolmuştur . Dün 
gece lngiltere üz.erinde hiç bir 
Alman taarruzu olmamıştır • 

Nalıa Vekili 
Ankara : 7 (Türkı1özü Muha

birinden)- Naha Vekilimiz Ge
neral Ali Fuat Cebesoy, doğu ve 
cenup vilayetlerimi:ıle Orta Ana -
dolu'da yaptığı uzun tetkik rıe · 
yahatinden dün otomobille ~ehri
miıe dönmüştür. --

MEB'US SEÇiMİ 
Ankaradan verilen bir habere 

göre , Büyük Millet Meclisinin kış 
tatiline girerken yeni seçim için 
karar vermesi ve kış mevsimi i
çinde yeni meb'us seçiminin ya
pılması kuvvetli bir ihtimal dahi· 
!indedir. -



SaYfa 2 --, .. 

Merakll şeyler~-...... , -

JONSTEENS 
------VE------

80 S. BOSCO 
-------. -------

iki sanatkarın şayanı dikkat hayatı 
John Steens, Hollanda ticaret filosunun en iyi telsizcilerinclen bi

ridir. Fakat kendisini lıer yerde takip eden talihsiı.liği )'ÜLÜnden lıu· 

gün açıkta kalmıştır. 

Vaktile bir limanda vazife almı$tı: o limıına demirliyen gemilerin 
telsizlerini muayene ediyordu. 

Harp palla}·ınca John Steen5 barahat işi bırakıp gene deniz mace
ralarına başlamağı can ve yürekten arzu etmişti. Ve müracaat t-tti. 
LAkin herkesçe malum olan fena şöhretinden dolayı reddedildi. 

John Steens, Hotlandada: "Denizin boğamadığı adam,, ismini al
mıştır. Şöyleki, adam denizde daima "ölümü,, cezbediyor ve netice 
itıbarile her def asında da bütün mürettebat öldüğü halde kendi'ii 
kurtuluyordu. 

1917 senesinde Jolın Steens bir 1 Jullanda kargosunda telsizci idi. 
Deniz sakindi. Ve lıiç bir tehlike bahis mevzuu değildi. Tam bu e~ · 
nada bir harp gemi!;i göriiııdü: kargo}·a durması için ihtar verdi . La· 
kin kaptan kaçmağa teşebbü<1 etti. l larp gemi~i vaıireti kavrayınca 

kargo}U torpilledi. Ve böylece gemi birkaç dakika zarfında battı. 

Kurtulan yalnı7. bir kişiydi: John Steeııs. 

Bundan sonra muhtelif ıelcil· 

de, telsi1cinin çalıştığı altı gemi 
de battı. Ve gene hP.r defasında 

John Steens yakasını ölümden 
kurtarmağa muvaffak olmuştu. 

Bu hadiseleri talcip eden Hol· 
landa ticaret gemileri bu telsiz· 
ciyle katiyyen yola çıkmağa razı 

olmuyordnlar. Sözde adam felii· 
keti cezbediyordu 

Za\.·allı Steens sanatının ehli 
idi. Fakat nihayet vaziyeti pek 
bozuldu: Hayatını kazanmaz ol· 
du. Birçok makamlara müracaat 
etti. Ve uzun münakaşalardan 

sonra demirli bulunan vapurların 

telsiz müfettişliğine tayin edildi. 
Halen harp doleyısiyle Steens 

faaliyete geçmek için müracaatta 
bulundu. Ne yazık ki, adamın 

uğursuıluğu hala unutulmamıştı . 

Pek tabii olarak yirmi sene ev· 
vel cereyan eden fena tesadüflere 
tekrar konuşma mevzuu oldu: Fa· 
kat telsizci ye gene va Life ver il· 
metli. 

Bartolomeo Basco 

ltalyan hokkabazları meşhur
dur. Bunların arasında bilhassa 
Bartolomeo Boscoyu zikretmek la· 
zımdır. Çünkü bu hokkaba7 yal· 
nıı. yaşadığı devrin değil, her 
devrin en meşhur hokkabazı ola· 
rak kabul edilmektedir. 

• O günden sonr:ı bütün muha· 
fızlar hokkabaı.dan korktular ve 
onu hapishine dahilinde ser bes 
bıraktılar. Hokkabaz böylece ha· 
pishanede arkadaşlarına birçok l 
marifetler göstererek epeyce para 'ı 
kazandı ve netice itibarile birik· 
tirdiği paralar sayesinde de bir 
gün Sibiryadan kaçmağa muvaf • 
falc oldu. 

Bosco ltalyaya dönünce tek· 
rar hokkabazlığa başladı Ve hal· 
kı hayretler içinde bıraktı. 

Bartolomeo Bosco, kral ve 
düklerin huzurunda hüner gös
termek şerefine de nail oldu. Bir 
gün de Vatikana davet edildi. Bu 

vaka gayet meşhurdur. 

Hokkabaz Vatikanda sanalını 

gösterirken Kardinallerin birinden 
bir kaç dakika için platin saatini 
istedi. Bosco 11ati alınca masaya 
k<>.> du. Ve elindeki çekiçle saati 
toz haline g• tirdi. 

Kardinal VdZİyeti görünce pek 
çok müteessir oldu. Çünkü platin 
saatini pek çok seviyordu . Diğer 
Papazlar da vaziyeti şüpheli gö
rerek durmadan başlarını mani
dar bir vaziyette sallıyorlardı. Bu 
şerait dahilinde hokkabazın saati 
Kardinale iade c-tmesine imkan 
yoktu. Hokkabaz hiç istifini boz. 
mıyarak, saatten hasıl olan toz
ları bir kaba boşalttı . Kabı da 
ateşe koydu . Bir müddet sonra 

TORKSOZO 

- -
·i · HAB _RLER 1 

1 

Şehrinıizdekipamuk ÇeUiğe el 
koyma İŞİ 

Bölgedelı.i çeltik ve pirinçlere 
dünden itibaren el konulduğunu 

yazmıştık . Vilayet , bölgelerdeki 
çeltik ve pirinçleri tesbit etmek 
üzere bir lıeyet seçmiş ve bu 
heyet dün şelırioıiıde , ~azalara 
hareket etmiştir. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumuna yardım 

Çocuk Esirgeme Kurumuna 
aşağıdaki zevat yardımlarda bu
lunmuştur: 

100 lira Bay Ali Rıza Kd· 
le.şeker, 50 lira Fabrikatör Bay 
Hasan Atıl, 50 Manifaturacı Bay 
Mehmet Özuygur, 25 Benzinci 
Ali Saraçoğlu, 20 Bay Akif Çe· 
lik, 10 Tüccardan Bay Hüseyin 
Avni, 10 Tüccardan Bay Ali Rı · 
za Akgün, 5 Tüccardan B:ıy 
Şükrü Mutlugün, 5 Tüccardan 
Şükrü Güven, 150 kilo buğday 
Fabrikatör Bay IIa~an Atı), 90 
kilo buğday çiftçi Bay Zeynel 
Bilici yardımda bulunmuşlardır. 

BalJalJat ekimi 
Tarsustan gelen haberlere 

göre çifçilerimizin bu yıl pamuk 
ekiminden ziyade hububat eki· 
mine hız verecekleri anlaşılmak· 
tadır. 

Bazı çifçilerimizin tohumluk· 
ları noksan olduğundan hükume 
timizden bu hususta yardımlar 
beklemektedirler. 

Kardinalin saatini çıkararak ken
disine verdi. 

O zamanlar büyük bir dedi
koduya sebebiyet veren bu ma· 
rifeti Bosco nasıl yapmıştı?. 

Bu işin sırrı bir kaç sene evvel 
ü~renıldi. Boscu ölclüktcn sonra , 
t-lc geçen hatıra defterinde bu 
hususta izahat mevcuttur . 

Hokhbaz vaktiylr., Kardinal· 
deki saııtin bir eşini bularak satın 
almış. işte bu ikinci saat saye· 
sinde bu marifeti yapmağa mu
vaffak olmuş . Kardinalin saati 
yerine tıpkısı olan bu saati toz 
haline getirmiş ve sırası gelince 
de Kardinalin saatini cebinden 
çıkarıp iade etmiş Bu hokkabaza 
çok pahalıya mal olmuştu . Lakin 
Bosconun zafer azameti de o 
nisbette ylikselmişti. 

alım satım vaziyeti 
Yalnız A.lanadan Sümer Bank pamuk alım 

Bürosu 1,400,000 kilo mübayaa yaptı 

DİKKATLER 
Bu derd~ ç~re !.. 

O 
ün matbaamıza bir kaç va· 
tandaş gelerek dediler ki : 

- Çocuklarımız, mahallemiz· 
deki lnönü ilk okuluna gidiyor· 
lar. Habt!r aldık ki , bu okulda 
bu sene dördüncü sınıf kaldarıl · 
mışlır. Şimdi çocuklarımızı başka 
semtteki , uzak okull•ra yeniden 
kaydettirip göndermek zorundu 
kalıyoruz, Bu yeni vaziyet bi1, · 
leri çok düşündürüyor • Bir kere 
önümüz kış, yağmur , çamur ve 
soğukta bu yavrular nasıl uzak 
okullara gideceklerdir ? Sonra 
çocuklarımızın içinde kızlar da 
vardır. Bu yıl dördüncü sınıf a· 
çılacak diye duymuş, sevinmiş· 
tik . Fakat yeni bir emirle bu 
hayırlı kararın geri bırakıldıtını 
teessürle haber aldık ... 

* • 
Çocuk babalarının bu derdi 

hakikaten üzerinde parmak ba 
sılıp durulacak mühim bir mes · 
eledir. Adı geçen okulun bulun 
duğu yer ise şehrimizin en kala· 
balık ve büyük mahallelerinden 
biriridir . Ve zaıınedersek o ci · 
varda başka ilkokul da yoktur. 

Alakalı makamlardan şu ders 
yı)ı başında bu işe acele bir çare 
bulmasını biz de rica ediyoruz . 

Mesleki ve tezyini 
resim ders saatleri 

Mesleki ve tezyini ders saat
leri Kız enstitüleriyle, Akşam &cız 

sanat okullarında gösterilmekte 
olan mesleki ve tezyini resim 
dersleri, ameli derslerden sayıl· 

dığından resim dersi öğretmenle·. 

rine de almakta olduktan maaş 

Şelırimiı.de pamuk alım satım 

r aaliyetine devam edilmektedir . 
Dün aldı~ımız malumata göre , 
Sümer Bank pamulc alım bürosu 
yalnız A d a n a merkezinden 
1,400,000 kilo mübayaa yapmış

tır. Ceyhan , Tarsus , Osmaniye 
ekiplerinin mübayaaları hu ra· 
kam dan hariçtir. 

Alım satımın bir kaç gün son· 
ra daha artacağı umulmaktadır. 

Kız talebe 
Kısa etekle ve 

çorapsız gezemez 
Kız talebelerin mektep hari · 

cinde de kısa etekle ve çorapsız 
gezmelerinin kat'iyetle memnu 
olduğu, erkek talebelerin de saç, 
kasket ve kıyafetlerine İtina o· 
lunması ev•elki gün Maarif Ve · 
kiletinden mekteplere tebliğ o 
lunmuştur. 

Köylüye yeniden 
tezgah ve çıkrık 

tevzi edilecek 
Harp durumu üzerine bilhas· 

sa el sanayiinin inkişafını satla · 
mak için muhtelif vekilliklerce 
tedbirler alınmıştı. 

Bu arada İktisat Vekilliği de 
el dokumacılığını bütün yurda 
yaymak ve hızland1rmak için tez· 
gah dağıtılan tezgab ve çıkrık· 

lardan iyi neticeler alındığından 

yeniden beş biner tezgah ve çık· 

rık sipariş etmiştir. Bunlar da 
el sanayii ilerlemiş yurd bölge· 

il lerindeki halkımıza parasız ola· 
rak dağıtılacaktır. 

Bay Yunus KAzım 
veya ücretlerle, başka resim öğ- Kutsi Tecer'in Seyhan Me 
retmeni bulunmadığı takdirde haf· busluğ'una tayininden dolayı açı· 

tada 28 saate ve 28 saatten son . ları 90 lira maaşlı Maarif Vekil· 
rası için ilave ücret verilmek SU · liği talim ve terbiye azahtına 

retiyle haftada 44 saate kadar Vefa Erkek Lisesi Felsefe Öğret· 
ders verilebileceği Maarif Vekil· meni Yunus Kazım Kuni naklen 
Iiğince kararlaştırılmıştır. ve terfian tayin edilmiştir. 

~----------~~~~~~~~~~~-~-~---

Bosco, 1793 de Torinoda doğ 
du. Hokkabaz. cebren Napoleon 
ordusuna alındı. Napoleon Rus 
larla muharebe ediyordu. Bosco 
da durmadan binbi r türlü hüner
lerle arkadaşlarını oyalamağa ça· 
!ışıyordu . 

.......................................................................... 1 ....................................................... 11'! 

1812 senesinde müthiş bir kış 
hüküm sürmekteydi. Bosco, :Rus· 
!ar tarafındM esir edilerek Sibir
yaya sürüldü. 

Bosco bu sürgün seyahatini 
yaya olarak bitirdi. O zamanlarda 
hokkabaz- gayet genç ve neşeli 

bir adamdı. Zekası sayesinde mu· 
hafızlarıııın hüsnü teveccühünü 
kazanmıştı . Lakin mesele anlaşıl· 

ınca Hafızlar değiştirilrli; ve 

yerlerine mudaha çetin insanlar 
ikame edildi .. 

Fakat fırsattan tam ma· 
nasile istifade etmesini bilen hok· 
kabaz onları da elde etmekte ge· 
cikmedi. 

Bir akşam azılı muhafızlardan 

biri hoklcabaza cehennem aı.abı 

halkında bazı sualler [sordu ve 
mali'imat istedi: Hokkabaz gayet 
iyi konUŞU}Ordu. Ve ikna edici 
bir kuvveti vardı. Bosco muhafı· 

za cehennemi o kadar canlı an 
lattıki,. adam dinledikçe } üzü sa· 
rarıyordu . Ve bu bahsi açtığma 

çoktan pişman olmuştu . Lakin 
tam bu esnada divarda şey\anın 

si!Üetini gürünce neye uğradığını 

şaşırdı. Ve Boscoya yalvarmağa 

başladı. HokkabaL istifıni boıma

dı. Şeytanla arasının iyi olduğunu 
ve ı stediği zaman onu çağırabi 

leceğini ileri 'IÜrC".ı ek kı cdisin i ar. 
tırdı. 

K
adın avcılarının ekserisi ya.nlış 

bir prensip yüzünden daıma 

kaybederler. 

Nafiz de bunlardan biri idi. 
O , bir iki değil , üç dört kadın· 
la kur yapmazsa rahat edemez<li. 
Gizli randevüleri , gizli muhabe· 
releri çok severdi. ! 

Nafiz , alaka peyda elliği ka
dınların hiç birisine kıyamaz, mü 
nasC".betini devam ettirmek isterdi. 
Bunların içinden ölesiye sevdikleri 
de vardı: 

Suzanla Nevin .. 

lkic;i de birbirinden güzel , 
birbirinden fıkırdak iki sarışın . 
Bunların ikisi de kocalı idi. Bu 
yüzden Nafiz paraca da istifade 
ediyordu. Suzanla Nevin ticaretle 
meşgul iki zengin karısı idiler. 

Fakat Nafiz bugün , bu iki 

avı elinden kaçırmış bulunuyor. 

acı 

Dün , yana yakıla bana bu 

akibetin hikayesini anlattı. 

Bir çalgılı gazinonun köşe 

masalarından birisine oturduğumuz 

zaman Nafiz, daha içkisini ısmar · 

lamada• derdini dökmeğe başla
mıştı: 

- Suzanla Nevini biliyorsun, 
diyordu. Bugün arlık onları elim
den kaçırmış bulunuyorum . Hem 

BİR KÜÇÜK HİKAYE 

Dişi Kaplanlar 
Yazan 

NiHAD TANGÜNER 

nasıl bilir mısın, büyük bir kepa
zeliktl!n sonra. Cuma günü Nevine 
bir ıııektup yazarak Pa7.artesi gü
nü , yani dün öğleden sonra saat 
17 de Mulen Ruj'ıın alt tarafında
ki pastacıya gelmesini bildirdim. 
Ayni dakikada bir mektup da Su· 
zana yazdım. Onu da Pazar günü 
ayni saatle ayni yere ça~ırmıştım. 
Altlarına birer *Nafize,, imzası kon
durarak zarfları kapadım ve pos · 
ya gönderdim. Aradan bir kaç 
saat geçmemişti. Mühim bir iş 
çıktı ve lzmite gitmek icabetti. Er
tesi gün de randevüm vardı. Dü-

şündüm, nihayet randevü günleri· 

ni değiştirmeğe , karar verdim ve 

Nevin ile Suzana birer mektup 

daha yazdım. Ve ınazaretimi an

latarak :evveke yazdığım tarihten 
bir giin sonra buluşacağımızı hil · 

dirdim. 

Sonra 7 

Nafiz derin derin içinr 
ve devam elli : 

- As1l iş sonrasında f 

çekti 

Evvelki gece lzmillen dündüm 

ve dün öğleye kadar rahat rahat 

uyudum. Öğleden sonra hazırla· 
narak bir taksiye atladım. Ve sa

at on yediye heş kala pastacı· 

dan içeri girdim. Suzan orada idi. 

Benden on dakika kadar evvel 
gelmişti. Her günden daha güıel 
geyinmişti • daha cazip görünü
yordu. Her zamanki gibi beni bü· 
yük bir neşe ile karşıladı. Çekil· 
diğimiz tenha koşedeki masada 
baş başa vermiştik. Şiir söyler gi
bi kulağıma ılık ılık fısıldıyordu. 

Beni yine kendimden geçirmişti . 

~ Bütün manasiyle baş başa idik. 
Tam bu sırada pastacı salonuna 
sanki gökten bir Hacerisemavi in· 
miş gibi bir şangırtı işidildi. Bunu 
bir çığlık takip elti. 

- Neden ? 
- Neden mi 7 Nevin gelmiş· 

ti , bizi Suzanla baş başa görün· 
ce hiddetinden bayılıp düşmüştü. 

Kendine geldiği zaman bana "al· 
çak,, diye haykırıyordu. 

Bu hal karşısında derhal ka· 
rar vermek lazımdı. Suzanı kolun· 
dan çekerek dışarı çıkarmak iste
dim. Bir taksiye atlıyarak kaçmak 
istiyordum. Fakat Suzan vaziyeti 
derhal kavramı ştı , Beni şiddetl1' 
yanından itti ve : 

- Senden artık nefret edi-
yorum , dedi. O dakikadaki hali· 
mi tasavvur edemezsin. ikisi de 
birer dişi kaplan gibi gözlerini 
hırsla ba:ıa doğru açmışlardı. Beni 
parçalıyacak gibi idiler. Derhal 
kendimi topladım. Ve caddeden 
geçen bir taksinin içine fırladım. 

Nafiz , doldurduğum kadehi
ni yeisle yuvarlarken sordum : 

- Peki Nevin randevüniizü 
nereden haber aldı. 

Arkadaşım hırsla doğruldu : 
- Bizim sersem hizmetçinin 

yüzünden.. Günleri değiştirdiğim 

ikinci randevü mektuplarından Sıı
zana ait olanı gitmiş , Nevine aid 
olanı da ma!lamın iiı.erinde unu· 
tul muş. 
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Hatay mebaııarı 
çalışmalarda 

Yapılan toplantı 
Antakya : 7 { Türhözü mu· 

habirinden ) - Türkiye Büyüle 
Millt-t Meclisinin tatil devrt:sinde 
bulunmasından istifade ederek da· 
irei intihabiyelerine gelmiş bulu
nan mebuslarımız bir iki günden
beri kaz.a ve nahiye merkezlerini 
dolaşarak halkld yakından temas 
etmekte, halkın ihtiyaç ve dilek· 
lerini tcsbit etmekte ve derdle
rini dinlemektedirler. 

Sayın mebuslarımız hugiin de 
Antak}·a r lalkevinde bir toplantı 
tertip ettirmişlerdir. Bu toplantıda 

Hatayın çok sevdi~i Valimiz Şe
fik Soyer başta olduğu halde bü
tün daire müdürlt"ri, kalabalık ve 

~ 

güzide bir halle kütlesi bulunmuş 
tur . Genç mebusu mu ı Hamdi 
Selçuk toplantıyı kısa , fakat ol-

gun bir hitabe ile açmış , halkı 
dileklerini ve ihtiyaçlarını söyle-

me~e davet etmiştir . Günün en 
mühim meself'si olmak itibıuivle 

ilk defa iaşe meselelcriııin görii
şülrceğini söylemiştir. Bu hususta 
sÖL alan arkadaşhır iaşe durumu· 

muzun mucip memnuniyet oldu
ğunu söylemişler. Ancak giyecek 
maddelerinin biraz fazla getirtil
mesi temennisinde bulunmuşlar-

dır. Bundan sonra sıra ile mem
leketin bütün meselelerine tema~ 

edilmiş , herkes dileğini samimi 

ve serbest bir şekilne ifade et
miştir. Bilhassa çeltik ziraati ve 
Sıtma mevzuları üzerinde uzun , 
uzun konuşulmuş ve kinin ihtiya· 
cının karşılanması temenni edil
miştir. 

Toplantınırı sonunda saym 
Valimiz söı alarak bütün dilek· 
leri birer, birer incelemiş ve hal· 
kı bu mevzular üzerinde tenvir 
etmiştir. Bilhassa iaşe mesC":leleri 
üzerinde rakama müstenit mahi · 
mat vererek halkımıza tatminkar 
iı.r,hat vermiştir. 

Toplantı büyük bir samimiyet 
havası içinde üç saal sürmüş • 
gerek mebuslarımız ve gerelı.: halk 
bu toplantıdan büyüle bir mem
nuniyetle ayrılmışlardır . 

R. Slllöz 

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Perşembe - 8.10.1942 

7 .30 Program ve memleket saat 
ayarı . 

7 .32 Vücudumuzu çalıştıralım. 

7.40 Ajans Haberleri. 
7.55-

8.30 Müıik : Karışık program. 

12.30 Program ve • Memleket saat 
Ayarı 

12.33 Müzik : Karışık proğram. 

12.45 Ajans Haberleri. 
13.00-
13.30 Müı.ik : Bayan okuyucu· 

lardan fasıl şarkıları. 

18.00 Program ve Memlekeo:t saat 

Ayarı. 

18.03 Müzilc : Saı eıerleri. 
18.20 Müzik : Peşrev, semai ve 

şaıkılar. 

19.00 Konuşma (Ziraat saati) 
19 15 Müıilıc : Dııns müziği (Pi.) 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajans Haberleri. 

19.45 Serbest on dakika. 

19.55 Müzik : Fasıl heyeti. 
20. 15 Radyo Gazetesi 

20.45 Müzik : Film parçalan. 

21.00 Konuşma (Evin saati.) 
21.15 Müzik : Müzik sohbetleri. 

21.45 Müzik : Radyo .senfoni or· 
keıtrası. (Şef: Dr. Praeto· 
rius). -----22.30 Memld.et Saat Ayarı, Ajanı 

haberleri ve Borsalar 
22.45/ 

22.50 Yarınki Pıognm ve Ka· 

panı~. 

r 
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PiYANGO 
Tam liste 

Numara Lira Numara Lira 

218206 30.000 92809 10.000 
20299 10.000 229620 10.000 

269478 10.000 61771 5.000 
89030 5.000 19J796 5.000 

216551 5.000 238061 5.000 
249075 5.000 

2000 llra kaz:an:-nlar 
25951 29226 57770 72654 
97304 108822~118514 118750 

119410 156325 168904 175399 
183169 225845 233903 27405 
398908 348261 369197 386463 

1000 llra~kazananlar 
11140 17655 20603 16595 
22146 23506 23608 28148 
39108 41489 45097 4875~ 
70947 75145 . 78705 78904 
81111 85243 125320 129455 

129581 133857 135916 141949 
150383 156135 165224 168956 
175008 176751 177003 18935 
193641 194588 204997 208698 
209814 21008 215825 215989 
221166 221665 222524 224866 
226795 227367. 235143. 241179 
241637 248686 259147 268611 
272411 277759 278102 278585 
280042 282363 28835 292890 
309399 313356 314673 314928 
318541 327483 330260 337343 
359661 367379 382279 382475 
384255 389477 39S977 

Son rakamları 4671 olanlar 500 
> • 6757 .. 500 

" > 7668 > 500 
.. il 9009 .. sco 
> • 319 > 100 

" .. 686 > 100 
> .. 751 > 100 
.. .. 232 • 50 
> .. 362 • 50 
., 

" 628 > 50 
> .. 186 ,. 20 
> .. 212 > 20 
> > 305 , 20 
• ) 322 > 20 
, • 471 > 20 
> > 527 > 20 
> > 553 20 

• > 872 > 20 
~ > 924 ::> 20 
> , 962 > 20 
, .. 65 > 10 

> 82 > 10 
/> > 2 > 2 
, .. 4 > 2 
;ı ;t 6 .. 2 
> ,, 9 .. 2 

Şer lira lıazanmı~lardır. 

Stalingradda Sovyet 
kuvvetleri eayanıyor 

( Ba~ı 1 inci uy/ada ) 

etmektedir : 
Bu keıimin sağ lıı:anadında 

birlilderimiıdcn biri tarafından 
düıman müdafaa tertibatında hu 
ıule getir ilen çıkıntı derinlc-şt iril
miıtir . Tan·arelerimiı. ilerliyen 
kıtalarımızı destelıı:liyerek bir çok 
atı~ mevkilerini ve çok miktarda 
harp malzemesini tahrip etmişin· 

dir. Muharebe şiddetle devam ct

mektedir. 
Stokholm : 7 ( a. a. )- Al· 

menler , Stalingrad cehennemine 
say1111: efrad atmaktı iseler de 
Sovyet kıtılarının demir gibi sağ
lam mukavemetini saraamamak

tadır . 
Diter tarartan Timoçenko, Al· 

manların ıol cenahına yaptığı bas· 
~ıyı aheste, fakat devamlı surette 
arttırmakta ve Almanları cenup· 
tan da sılıı:ıştırmaktadır. Timuçen
konun Alman sol cenahına yap-
tıA-ı taarruz, 125 kilometre uıun

luğunda bir hat üzerinde icra e· 
dilmcktcdir . Bu taraftan Sov.vet 
lutaları Klchkaya doRusundan Don 
nehrini aımıflardır . Sovyet kıta· 
!arının ıol ccnahı takriben 50 ki
lometre genişliğinde cenupta "en
diıine bir dehliz açmıı ve oradan 
Alman sajl ~nahını dövme}'e 
baflemışhr . Bu taarruzu yapan 
lııtalır Stalingrad'ın 25 kilometre 
yalonına kadar gelmişlerdir. Biraz 
daha ilerledikleri takdirde Alman · 
!ıtr muhasarayı kaldırmaya mcc 
hur olacaklar ve bu ıene yap
tıkları sd~ı<le kazanma} ı ümit 

cttilderi cn büyü!.: üıtürılügü hy
bcdecelden.Jir , 

TORKSO:lO g Sayfa 

~ 

.DIŞ HABERLER 
•0000000000000000000000000• 
o o 
gMAlATYA MENSUCAT G[NÇlİK KUl080 SPOR BAYRAMI g 
g 13-10-1942 Bayramın ikinci Salı günü ~ 

Almanya -
arasında 

Danimarka 
·gerginlik 

Stokholm : 7 (a.a.) - Ko · ı --
penhag'da· öğrenildiğine göre, Dani ıı:ııı:ıııııııııııııııııııı 
marka· polis müdürü .Mellerup resmi 

bir beyanname neşrederek halkı l 
sokaklarda toplanmamıya ve nüwı.ı 
y işçilerin tevkifinde polise en· 1 

g .. I olınamıya davet etmiştir. Bu 
emre itaat edilmediği takdirde 
şiddet usulleri kullanılcaklır. 

Londra : 7 (a. a.) - Dani· 
marka ile Almanya arasındaki 

si J asi münasebetlerin muhtelif 
hadiseler üzerine kesildiği hak· 
kında lsveç kaynaklarından gelen 
ve h~nüz teyid edilmemiş olan 
haberleri gazeteler belirterek 
neşretmekle ve fakat şimdilik 
lıiç bir ınltalt<:n yiiri.•tıucınekte· 

dirler. 

Atinaya yerleşen 
10.000 ınuhacir 
Nevyork ; 7 (Radyo)- Al

manlar, 10 bir Renani muhacirini 
yerleştirmek için Atinada hıı:r.ır · 

lıklar yapmıya başlamı$1aıdır. 

Brezilya yeni bir 
para çıkaı ıyor 

Ankara : 7 (Radyo gazetesl)
Brezilya kabinesi yeni bir para 
çıkarılmasını karar altına almış 
tır. Fakat yeni paranın neye kar • 
şılık olacağı malum değildir. 

Parıstekl salkast 
(Bqı l inci sayfada) . 

Ankara: 7 [Radyo Gazetesl]-
Binleıce Fraııeız Hcryonun arka · 
sından Lcjyon dönör nişanlarını 

iade etmişlerdir. 

Ruslar Bulgar 
topraklarını işğal 
edeceklermiş! 

Sof ya : 7 (a .a ) - O. N. B. 
bildiriyor ; 

Zora gazetesi, bu2ün Sov· 
yellerin Bulgaristanı hayat saha· 
!arına almak hususundaki niyet 
terinden bahsetmektedir. Malum 
olduğu üzere bu niyetin tahak
kukuna Almanyanın hürriyeti için 

yapılan savaş mani olmuştur. 
Gazete esir edilen bir~ Sovyet 

generalinin sözlerini nakletmekte 
clir. Bu gt neral ezcümlt> Bulga· 
ristanın Kızılordu tarafından iş · 
galinin 1940 yazında kararlaştı · 
rıldığını söylemiştir. plan muci· 
hince Sovyetler Varnaya bir çı· 
kartma yapacaklardı. Diğer ta
raftan başka bir Sovyet ordusu 
D o b r u c a d a n Bulgaıistana 
girr.celdi. Kızılordunun yardımiy· 
le Bulgari'itanın tamamiyle Sov
yetler Birliğ'ine bağlanması düşü · 
nülüyordu. Stalioin sa ~ kolu o· 
lan Şdarof Bulgaristana gönderil
mek üzere yüksek komiser olarak 
tayin edilmişti. Kııılordu Bulga 
ristanın başlıca beş büyük şeh
rinde garnizonlar teşkil edecekti, 

Gene bu generalın sözlerin· 
den anlaşıldığına göre bu plan· · 
tarda Türkiye de ~sirgenmemişti. 
General bu hususta, Türk • Bul
gar hududu üzerinde Kızı\ordu 

tarafından garnizonlar tesisi lü 
zumunun da nazarı itibara alın· 
dağını söylemiştir. 

Mamafih ıiyasi büro Türkiye
} i boşuna tahrik etmemek lazım · 
gelıiiği kanaatini izhar etmiştir. 
Kııılordunun Bulgaristandaki kuv· 
vetleri icabında, Boğaılar mese
lesinde Türkiye üzerinde tazyik 
yapmıya kafi gel< cekti. 

Bulgar gııi'.etesi yai'.111nı ~Öy· 
le bitiriyor : 

'' Sovyet generalinin ifşaatı 
Sovydler Birliğinin Bulgarislana 
karşı ha21rladı~ı taarruz planlan 
nın yeni bir delilini lf'Şkil etmek

tedir . ,. 

Mısırda sabotaj 
Roma : 7 (Radyo)- Kalıire'

d en gelen haber lcre göre Kahi · 
re'clen Helvan'a uzanan tren hat. 
tında bir sabotaj hareketi yapıl

mış ve 7 kişi Ölmüş, 20 kişi ya· 
ralanmıştır. Bu hafla nakliyat 24 
saat tatil mec-buriyctinde kalmış-
tır, 

ıııı:ı:ıı:ııı:ı:ı:ıı:ııı::ı 

Uzakşarkta 
1.onrlra :•7 ( Roytcr )- Sa

lonıon adaları batısındaki Japon
lar üsleri daimi surette lngiliz ve 
Amerikan hava taarruzlarına ma 
ruz bulunmaktadır. 

Bir sihirbazın 

muvaffakiyeti 
Liege : 7 ( a. a. ) - Bura· 

claki kliniklerin birinden 70.000 
fraı.k değerinde iki radyom tüpü 
garip bir şekilde kaybolmuştur . 
Hırsıılığın suçlularını bulmak üze
re polis tarafından yapılan akla 
gelen ve gelmiyen bütün gayret
ler boşa çıkmıştır. Bunun üzerine 
bir sihirbaza müracaat olunmuş 

ve bu adam elindeki rakkas vası· 
tasiyle radyomun götürüldüğü is· 
tikameti tesbit ettikten sonra rad
yomun yeri ~ulunmuş ve tüpler 

meydana çıkarılmıştır. 

Hindistan da ki 
kargaşalıklar 

Berlin : 7 (Radyo ) - Bihar 
ve Bingal eyaletlerinde , son ha
berlere göre ; yeni bir takım kar 
gaşalıklar olmuş ve Hint vatan
perverleri tarafından yapılan sabotaj 
lıarekelleri müşahede edilmiştir. 

Okullarda dil 
bilgisi çalışması 
Maarif Vekilliği , okullarda 

haftalık Türkçe ders saatlerinden 
birinin Dilbilgisine ayrılmasını ka · 
rarlaştırmıştır. Bu ders , ilkokulla
rın 4 ve 5 inci sınıflariyle Orta 
okulların ve öğretmen okullarının 

her üç sınıfında ve orta tahsille 
ayni zamanda meslek tahsili ve
ren bütün okullarda verilecektir. 
Vekillik bu dersin amacını şöyle 
anlatmaktadır. 

"Dilbilgisi öğretiminin amacı , 
talebeye bir takım tanımla ve ku 
rallar belletmek. olmayıp ana dili· 
nin canlı kullanışını gözlemek su
retiyle iyi düşünmek , iyi anlamak 
ve gerek sözle , gerek yazı ile 
istediklerini do~ru ve güzel anlat· 
mak kabiliyetlerinin gelişmesine 

hizmet etmektir ki ana dili öğre

timi içindeki okuma , ya11 , ez
ber , imla ve el yazısı gibi diğer 
desrlerin yönellilecekleri hedef de 
budur.,, 

D. D. Y. Umumi 
müdürü Bükreşte 
Bükreş : 7 ( R.tdyo ) - Tiir· 

kiye Devlet demiryollan Umumi 
mücJiirü dün B;jkreş'e gelmiştir. 

Misafire istasyonda parlak bir me· 
rasim yapılmıştır. Bu münasebetle 
Türk misafirine "hoş geldin,, diyen 
Romen Devlet demiryolları Umu
mi müdüdi , bu i'.iyaretten dolayı 
hissettiği memnuniyeti tebariiz et
tirmiştir. Türkçe cevap veren 
misafir, kenciisine gfülerilen hüsnii 
kabulden dolayı son derece ınlite
hassis olduğunu söylemiştir. Müm 
tai'. misafir istasyondan Atene pa

las oteline gitmiştir. 

O Saat 14 de Stadyomda O 

Romanya' da' 
durum fena 

j O ATLA TIZM PROGRAM O o o 

Bükreş : 7 (A.A.) - Başve
kil muavini Michel Antonesco 
bugün demiştir ki : 

Harp yüzünden esuıen teş

kilatı bozulmuş olan ziraat eko 
noıniwiL. su baskınları, kuraklık 

ve zelzeleler yü.tündeo şimdiye 

kadar hiç görmediğimiz derecede 
fena duruma~ düşmüştür • 

Altı ~yüz bin hektarlık ara 
ı.iden ancak on bin lıe ktarı eki
lebilmiştir. 

İktisat şartlarından bahseden 
Romanya Başvekili muavini, lıü

küwetin, pek yakında memurla -
ru büyük zamlar yapacağım ve 
bu zamların nakit ve eşya ile 
leuıin edileceğini bildirmiştir. 

Dünkü yağmurlar 
Şehrimizde ve bölgemizin ba· 

zı kısımlarında dün saat 16 el an 
sonra sağanak halinde yağmurlar 

dü$müştür. Şehir sokaklarında kü
çük seller olmuştur. 

lstanbuldan ltlr 
aybk lbracat 

istanbul gümrüklerinden Ey
lfıl ayı içinde yapılan ihracatm 
miktarı 18, 700,000 lirayı bul· 
muştur. 

Normal zamanlarda lstanbu · 
lun vasAti ihracatı ayda 4,5 - 5 
milyon kadardı. Yalnız 1938 se· 

nesinin Mayıs ayında on bir mil 
yon liralık ihracat yapılmıştır. 

Prof. Sauerbruch dün 
Ankaradan ayrıldı 

Ankara : 7 (Hususi)- l lari
ciye Vekilimiz B. Numan Mene
mencioğlu'} a ameliyat yapmak 
üıf're şehrimize gelmiş olan Prof. 
Dr. Sauerbruclı dün şehrimizden 

ayrılmıştır. 

Tercüme dergisinin 
14 Üncü sayısı çıktı 

Maarif Vekilliğince neşredil · 

mekte olan Tercüme dergisinin 
14 üncü sayısı çıkmıştır. lçinde 
şu teıcüme ve makaleler vardır. 

Konfuçyus'un sözleri E.'ki hır

kama hasre((Diderot)-Corneille'· 
nin Rodogn'ü (Lessing)- Kahra· 
mantara dair (T. Cariyle)- Çin
geneler (Puşkin)- Osmanlı dev
leti kuvvetlerinin. esasları (L, Von 
Ranke)- Andrea del Sarto (A. 
de Musset)- Tenkidi tenkil (Ha · 
lide Edip)- Edebi eserlerin filim 
dahiline tercümesi ıE.rol Güney)
Nana \Süreyya llgün)- Salavin · 
'in ruznamesi (Lutfi Ay)- Ya
bancı dillerdeki dergiler. 

O 100 M. Yüksek Resmi geçil O 
O 110 Mania Sınkla yiiksek Atletizm O 
O 200 M. Disk Giierş O 
O 400 M. Gülle Futbol O 
O 800 M. Cirit O 
O 1500 M. Çekiç O 
O 5000 M. Halkan Bayrak D 
O Tek adım O 
O Üç adım O o o 
eaooooooooooooooooooooooooe 

BÖlGE SANAT OKUlU MÜOÜRlOGO"OEN : 
Sanat okulunda yeniden yaptırılacak bir demir atelyesinin 

inşasile mevcut kısımların tamirleri i~i açık eksiltme-ye konul· 
muştur. 

Bu işlerin temammın muhammen fiyatı 9987 lira (9) ku
ruştur, ihale birinci teşrinin 18 nci pazartesi günü saat 14 de 
Maarif müdürlüğünde yapılacaktır. Ehliyeti bulunan istekli· 
lerin şart•ıame 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 

-- ----
Ahmet Mürşit Görgün Fabri-

kası sayın müşterilerine 
Çifçi ve tüccar elindeki koçanlar mucibi fabrikamda pa

muk ve Çiğidi olanların pamuklarına yağan yağmurlardan ileri 
gelecek olan avariyat ve her türlü hasardan hiç bir güne mesu 
liyet kabul etmiyeceğim gibi tarihten itibaren üç güne kadar 
pamuklarını kaldırmayanlardan ayrıca çürüyen haşalarımın 

bedelini alacağımı saygılarımla bildiririm. 

Cebelibereket Sulh Hu
kuk mahkemesinden : 

Osmaniyenin Kişnaz kö · 
yünden Kenan oğlu Süleyma· 
nın boş hali araziden imar 
ve ihya eden•k yirmi sene· 
denberi bila nizah tasarraf et
mekte olduğu Kişnaz köyü 
civarında doğusu Tınkır oğlu 

tarlası iken kara Osman bağı batı
sı köşker tarlası poyrazı tmkır 

oğlu Torus çınarı kıblesi ka
ra Minas tarlasiyle çevrili o
tuz beş dönüm tarlanın namı· 

na tapuya tescili hakkında Ce
belibereket Sulh Hukuk mah· 
kemesine dava ikame eylemiş 
olduğundan işbu dava hakkın
da itirazda bulunanların 4-1 1-
942 tarihinde Cebelibereket 
Sulh Hukuk mahkemesine mü
racaat etmeleri ilan olunur. 

14708 

·KAYIP- Adana Askerlik Şubesin 
den aldığım terhis teıkeı emi ga 
ip ettim. Yenisini alacağımdan 

hükmü yoktur. 
Adananın Kuyumcu kö
} Ünden Durmuş oğlu 

Mehmet Bebek 326 do· 
ğumlu 14076 

Kozan Orta mek
tep açma Cemiyeti 
Reisliğinden : 

Kozanda açılac~k lıususi 

orta mektep için Beden Ter

biyesi ve Musiki muallimliğine 

ihtiyacımız vardır. Tayin e<li· 
leceklere menşelerine göre 
bareme uygun maaş veya üc
ret verileceğinden taliplerin 
Kozan orta mektep açma ce
miyetine müracaatları ilan o· 

lunur. 14707 

: ........................ : 

f MÜCEllİT VE BAVUlCU İ 
J Hidayet Çeri E 
ı Cıld işlerinii'.de temizlik, ı 
ı ucuzluk, ,sürat ararsanız (Al ı 
ı tın kitap) cild evine uğrayınız ı 
ı Her türlü cilcl, okul çan. : i taları ve bavullar yapılır ve ı 

tamir edilir. ı 
ı Adres : Türksözü mnt· : 

ıı baası sırasında evkaf npart· ı 
marıı karşısında No : 76 ı : .....................•.. : 

Maçkada Satıhk Arsa 
Maçkada Tramvay caddesi üzerinde 110.20 metre cephesi 156.10 metre derlnllAlnde 
lfraza mUsalt , ortasında seferathane binası olarak yapısı tamamlanmamıf bUyUk 

Klrglr bir bina ve ayrıca iki ufa~ binası olan mahal sahhyor. 

EMLAK VE EYTAM BANKASINOAN : 
ESAS Nü: 

2775 

YERi KIYMETI 

Beşiktaş Vişnezade mahallesi Lira 

Maçka ve Teşvik iye cadıieleri 1. 199.438 
2 Mükerrer numaralı Pafta 
66, Ada 703; Parsel 4 

NEVt MESAHASI TEMINA Ti 

Arsa ve üzerinde nala · 15342.50 M2 Ura 

marn kfıgir büyük bir 
bina ile ayrıca iki uf ak 
bina. 

19.944.-

izahatı yukarda yaıılı gayri menkuller peşin para ile ve knpa1ı i arf usulii ile satılacaktır. Kapalı 
2aı flar 21 - 10- 942 Çarşanba gıinü saat 14 le Bankamız isten bul Şu hesi Satış Komisyonu Jıımırıı ile 
açılacak ve en yüksek teklif merkeze bildirilecek ve haddi layik görüldüğü takdirde Maliye Vckftletirı · 
den istizan edilerek muvafakat cevabı alındıktan sonra kati ihalesi yapılacaktır. 

istekli olanların Ankara merkezi ile lstanbnl , lzmir , Bursa şubelerimii'.den birer lira mukabilin 
de bir şartname edinerek bu şartname ahkamı dairesinde tani'.im edecekleri teklıf mektubunu , tayin 
edilen 21- 10- 942 Çarşanba günü saat 14 e kadar lstanbul şubemiz Müdiirlüğüne t e vdi etmeleri JJ . 
zıındır. Satış bede:inin ödenmesinde alıcıya , bina ve ars:tnırı ipoteki mukabilinde kolaylık gôsterildJİ · 
lir. fıtıla iı:ılıat alınıık isteyenlerin lstanbul Şubemiz F.nılıik seıvisine miiracaalları il.in oluııur. 

~4 - 29- 6- 15 11551 
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Sayfa 4 TORKSOZO 

........................................ - -
B o R SA • • • • • •• •• •• • PAMUK - HUBUBAT 

İ TURKSOZU i • • 
1 

7- 10 - 1942 
1 

' KiLO FIATI 
CiNSi En az 

En ç~ 
K. s. K. S. 

• • • • Koza ı 00,00 00,00 

IKlevland Ç..:... 

1 Gazete ve Matbaası 1 • • 
00,00 

Klevland 1 00,()(ı 00,00 1 

Klevland il 00,00 00,00 

: 1 
! T Ür ks öz Ü OKUYUCUlARINA DÜN YANIN HE~ _TARA. 1 ! flNDA VUKU BUlAN HADİSUERİ GUNU GÜ- İ 

M. Parla~ 
P. Temizi 
Kapı malı 

00,00 00,00 
00,00 00,00 

1 

Y. Çiğidi 00,00 
~Çiğidi 0,00 
Susam 0,00 
Buğday yerli 00,0 : 0,00 
Arpa ---· 0,00 0,00 

1 --- - -i -Gazetesi NONEVERIR. TÜRKSÖZÜHÜ TAKİP EDİNiZ. 1 
ı. ·ı 

Yulaf o.oo j o.oo ! 

1 L 1 

1 Serbeı Döviz Kurları 
DOi.AR 

Alış 129.20 
1 Satış 132.'20 Kitap, mecmua, çek, bilet, aıı, , 

•.• pıaa, barıta, bDamam matbaa Türksözü 1 
ı,ıerlal Tlrklyede mevcut mat-

: "••••r• re11a11eı eder derecede Matbaası : 
ı tall ve ılratle eldea çıkarır. 1 

1 STERLiN 
lihalôt bedclluri ( nıol l:f" 776 
del i ) p riml ı satıı 

T urkiyeden7go nderilen ()Ov · 749 
lun bedellerı 
ihraç edilen mal b11dellerl 728 
olarak gelen Dovirlerln olıı 
kuru 
Yardım ve seyyc:ıhlaro ve· 728 

saire için gelen dövlıledn 
olıı kuru 

Primsiz saltı (Tahsil mas• 524 
rotlon vesaire ) 

: SAGlAM, TEMİZ, ZARİf Cilt iSlERİNİZİ ANCAK TÜRKSÖZÜ 1 
: MÜCELLİTHANESİNDE YAPTIRABILIRSINIZ I 

Pr imıl :r olıı Kuru 520 
- .- - - -

Umumi Neşriyat Müdürü: 

MACITGÜÇLÜ 

! ...... .:.. ............................. ! 1 Basıldığı Y•r: Türkaöali Mıh. 
-----------------------------\0 .. •••••••••••••• .. •• .. •••a 

1 
İ ADEMİ İKTİDAR VE BELGEVSEKLIGINE ı• TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• t•rihl : 1888 

Sermayeai : l00.000.000 Türlı lira•• 
Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

aşa~ıdaki plana g-Ötc: ikr:.ımiye dakıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

4 • 500 • 2000 il 

' .. 250 " 
1000 .. 

40 .. 100 " 
4000 .. 

100 .. 50 .. 5000 .. 
120 .. 40 .. 4800 .. 
160 " 

'20 .. 3200 .. 
DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdird~ yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa. 11 - Eylul, 11 Birincikinun, 
Mart ve 1 l Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

·--------------------------------------------
f ~ _,...,,,.......,.., . ..,,. ~ """"'w 

T. iş Bankası 
&içik taıarral beıapları 

1942 ikramiye plim 
KEŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayı•, 3 Aiu.to•, 

2 lkinciıe,rin tarihlerinde yapılır 

1942 Uır•mlyelerl 
ı Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 

3 .. 1000 .. ~ 3,000 .. 
' 2 " 

750 .. = 1,500 .. 
3 .. 500 .. - 1,500 .. 

10 .. 250 it 2,500 .. 
40 •• 100. .. = 4,000 .. 
50 " 

50 " 
2,500 ., 

200 " 
'25 .. - 5,000 •• 

200 •• 1(. .. 2,000 .. 
TUrklye ı, Benke•ına pare yahrmakl• yalnız 

pare blrlktlrml• ve faiz alm•• olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de deneml• olur•unuz 

e KARŞI 

! FORTOBİN : 
• S. ve /.Muavenet Vekaletinin Ruh•nlını hai~dir 1 1 Reçete ile alınır her ec%onede 6uluar 

• Cenup mınhkası ajanı Bahri Diril 1 
: Y ağcami civarı No. 14 - Eski Selanik Bankası 
• Posta Kutusu 105 14520 

0 ......................... 0 

:. :: :: :: o::::::::: 

DIŞ TABiBi 

ORHAN OKTAY 
Belediye ve Yeni Eczahane karşısıııdaki çıkmaz sokakta 4 
Numarada her gün ve Zaruret halinde geceleri dahi hastala 
rıru kabule başlamıştır. j 

ADANA h 
::::::::::: :: = :x :: :: :: :: = = = :: :: :: = :: :: :: :• .. •: * * 1.::J 

ı·········· .................................... ~> .. ı f DOKTOR ı 
ı • i 
l· A. MELiK ı 
ı ı f Belsoğukluğu ve İdrar yolları mütehassısı j 
ı ı 
ı AdantJmı%a aıJdet elmiı ve hadalarını kabule ı 

i ba1lamıfl•r. 5-10 i 
: .............................................. ~~ 

MuzafferLokman l 
H Bergla bastaıarıaı maa,1eaella· 1 

A aeılade llabal eder. 

M------------•ZZSSWZ~K~--

8 Teşrinievvel 1942 

ı•M•öEMiRiŞ~·l 
R 
~ Eski İstasyon karakolu karşısında Demiriş atölyesi harp 
K vaziyeti dolayısiyle memleketimize girmeyen yedek malzemeleri 

temin bakımından atölyesini RE.KTIFlYE ve PRES makinalariy
le bir daha teçhiı etmiş ve kadro~unu teknik elemanlarla ge· 
nişletmiş bulunmaktadır. 

Mevcut bilumum makinaların gömlelderini REKTIF'lYE • 
C( PRES işlerini , en eyi ve sa~-lam bir şekilde , her nevi }'edek 
C parçaları pik ve kızıl döküm Soğuk ve sıcak demir işleri frez,e 

I! 
büyük ve küçük torna ve planya işlerini elektrik ve oksijen 
kaynak işlerini çok titiı bir itina ile istenilen evsafdan dalı• iyi 

bir düzgünlük ve sağlamlıkla yapılmasına gayert edilmektedir. 

1 Sayın müşterilerimizin topdan ve perakende siparişlerinden çok 
memnun kalacaklarını bir kere yaptıracakları işlerle daha iyi ~ 

~ anlayacaklarını kuvvetle ümid eder, bir defa tecrübe etmelerini ~ 
K bekleriz. 12- 15 

DEMiRiŞ 
Nuri Has ve Evlatları ve Şerikleri 

Telefon : 353 - Te/6.Demiriı Adana 
1 

·~ ~iiilif'·~"-~ ~---

Doktor 

Turgut Soyer 
n Hüldimet civarında istikamet Eczahaneıi lı:arııaındalti çıllmaı 

olr.ak içinde 121 numaralı:evde hastalarını hbul eder. Haftanın 
:ılı ve Cuma günleri ü~ledcıı ıonra fakirlere parıaıı. bakılır . 

5- 26 

ZZX:KZZZ:~&ZX#X#XV•W##XSM 

1 an 
DEVlET DEMİRY~LlARI ADANA 6. iNCi iSlETME ART

TIRMA EKSil TME KOMİSYONU REiSllGiNDEN : 
Muhammen beddi ( 11822) lira olan 84,520 m3 muhtelif 

eb'adda çam keresttt. 21 / 10 942 çarşamba gunu saat 16 da 
Adana 6. işletme binasında kapalı zarfla eksiltmeye çıkarı· 
Iacaktır. 

Bu işe girmek is.tiyenlerin 886 lira 65 kuruşluk muvakkat 
tt"minat akç.elerile nüfus cüzdanları Ticaret odası ve kanuni 
ikametgah vesikala-rı iyi huy kağıtları ile 2490 No lu kanunun 
emrettiği şekilde b.azırlamış 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. işletme ko· 
misyonundan be·delsiz olarak görülebilir. 

25-29-4-9 14657 -----------------------
ı ı an 

Devlet Demiryolları Adana 6 ncı işletme 
Arttırma Eksiltme komisyounu Reisliğinden: 

Muhammen bedeli ( 18.225) lira tutan muhtelif el>'dda t3S 
Mı3 ikinci sınıf kereste şartnamesi veçhil~ 26-10-942 'pazar· 
tesi günü saat 16 da kapalı zarf usulile Adanada 6. ıncı işletme 
Müdürlüğü binasında eksiltmeye çıkarılacaktır. 

Bu işe girmek istiyeolerin 1366 lira 88 kuruşluk muvakkat 
teminat akçelerile kanuni ikametgih vesikaları, Ticaret odHı 
vesikaları nüfus kağıtları ve 2490 numaralı kanunun emrettiti 
şekilde hazırlamış oldukları teklif mektuplarile birlikte ayni ıün 
eksiltme saatından bir saat evvel komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Şartnameler Ankarada 2. inci işletme, lstanbulda 1. inci iş· 
(etme Müdürlüklerindf!n Mersin ve Adana istasyonlarından be
delsiz olarak tedarik edilebilir. 4-10-14- 18 14697 

SEYHAN VİLAYETİ DAİMi ENCOMENINOEN · 
1- Bahçe-istasyon yolu üzerindeki köprünün istasyon 

ciheti kenar ayakları i~şaatı (7600) lira üzerinden açık eksilt
meye konulmuştur . 

2- Eksiltme 15-10:942 tarihine müsadif perşembe gunu 
saat (10. 30) da vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3- isteyenler bu işe ait keşif evrakım görmek için Na
fıa müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

isteklilerin (S70) lira muvakkat teminat vermeleri ve bu 
gibi iş yaptıklarına dair honserviıkrile iki fotograflarını. bir 
adet (50) , bir adet 15 kııruşluk maktu ve bir adet (1) kuruşluk 
uçak pulunu dilekçelerine bağlamak .suretile ihaleden üç gün 
evvel vilayete mür~caat etmeleri liznndır. 

27-1-6-lQ 14664 


