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SEKiZiNCi ORDU BiNGAZiYi ALMAK UZERE 
Ankara Suikasdi davası Tunusa iki taraf da 

kuvvet getiriyor 
Mlbvercllerln ancak Ageylada bir 
mukavemet göstermesi mabtemeı 

Ankara: 18 (Radyo gazetesi)- Sekizinci /ngiliz ordusu dur
madan Bingazi iatikametinde Mihvercileri takip harekatında 
bulunmaktadır. Romel kuvvetleri hiç bir mukavemet göster
memektedir. Romel kuvvetleri çekilJikl~ri her yerde üsleri 
ve her ,eyi tahrip ederek ayrılmaktadır . Mihvercilerin A· 
geylada mukavemet göstermesi pek muhtemeldir. 

Papen divasına 
Dün bakıldı 

Almanlar Tunusa büyük mik
tarda asker ve malzeme sevkine 
başlamışlardır . Fakat İngiliz ve 
Amerikalılar da Tunusa havadan 
tayyareler ve paraşütlerle her 
türlü harp malzemesi indirmeğe 
devam etmektedirler . 

Kahire : 18 ( Radyo )- Se
kizinci ordu kuvvetleri hareket
lerine devam etmektedir. Bingazi 
limanındaki mavnalara hava akın· 
ları yapılmışhr. Kara kuvvetleri 
Bingaziyi cenuptan aşmıştır . 

Sekizinci İngiliz ordusu Bin· 
gaziyi geçmiştir. 

Loodra : 18 ( Radyo )- T u · 
nusta muharebeler olmaktadır • 
Bi:ı.ertedeki F r a n s ı z kıtaları 
Almanlara karşı mücadele etmek· 
tedir. 

Vaşington : 18 ( Radyo ) -
Hariciye nazırı•, bahriye nazırı 

bir toplanh yapmışlardır • Hal , 
Şimal Afrika durumunun tama
mi)e askeri olduğunu , bu işin 
idaresinin münhasıran harbiye 
nazıraoa ait bulunduğunu söyle
miştir . 

Kahire: 18 ( Radyo )- Mih· 
ver kuvvetleri Ekedayba istika· 
metinde geri çekilirken sekizinci 
ordu son kati taarruzunu hazır · 
lamaktadır • 

Londra : 18 ( Radyo ) - Al· 

Fransa 

Mihvere -------
iltihak -------
edecek -------
mi dir? -------
Vişi : 18 ( Radyo ) - Fransız 

gazeteleri, Mareşal Petene karşı 

yapılacak itaatsizliğin Fransaya 
ihanet olduğunu yazmakta ve 
Darlanın bunu yaptığmı kaydet· 
mektedirler. 

Vişi : 18 ( Radyo )- Peten 
Ye Darlan Tunustan dönen Ami· 
ral Platonu kabul ederek uzun 
müddet görüşmüşlerdir. 

Bern : 18 ( Radyo )- Lava· 
lin Petene halef tayin edileceği 

ve Fransanın Almanyaya iltihakı 

ilan edileceği söylenmektedir. 

Harp ekonomisi 
bürosunun raporu 
Ankara : 18 ( a. a. ) - Tica· 

ret Vekaleti harp ekonomisi bü
roıu Vekalete bir rapor vererek, 
harp ekonomisi işleri hakkındaki 
fikirlerini bildirmiştir. Bu büro , 
hAlkın, giyim ve gıda maddele 
rinin temini hususunda çalışacak · 

tır. 

• manlar Tunusu sonuna kadar mü · 
dafaa ve orada tutunmayı tasar
la.Jıklarmı ilan etmektedirler. Bu
nun ne .şekilde tecelli edeceğini 
söylemiyorlar • Her halde hava 
yolile gelecek münferit takviye· 
lerle bunun kabil olamıyacağı 

onlarca da malum olmak gerek
tir. Bugün 12 tonluk tank nak· 
)ettikleri haber verilmektedir . 

Kahire : 18 ( Radyo ) - Ge· 
oeral Aleksandr 500 tanktan an· 
cak on 11beşinin kurtulmasma rağ· 
men Almanların Agey'ada geç!ci 
mukavemet gösterebileceğini tah ·. 
min etmektedir. General düşma 

nm şimdilik ayata sallanmakta 
olduğunu ilave etmiştir. 

GÖBELSİN NUTKU 
Ankara: 18 (Radyo Gazetasl)
Göbels bir nutuk söyliyerek , 
müttefiklerin kayıplarından balı· 

setmiş ve harbin sonunu Şimali 
Afrika muharebesinin tayin ede
miyeceğini anlatmiştır . 

Afrikada müttefik askeri teftiılerinde,. bir sahne 
-: .......................... .. 

: 
ı 
ı 
ı 
ı 
: : 
ı 
: 
ı 
ı 
ı • 

ispanyada kısmi 
seferberlik ilô.nı 

General rranko•nun beyanatı 
ı ....................... .. 
ı ı 
ı MaJrid: 18 ( Radyo)- /•panyol, kara, deniz ve i f hava kuvvetleri kısmi bir surette seferber edilmiı tir • ı 
ı Son kabine içtimaında Franko ispanyanın tarafsızlı- ı 
ı ğını kati olÔrak koruyacağını beyan etmiıtir. f 
ı Madrid: 18 (Radyo ) - /spanyol Falanj tefki- ı 
ı latı bir beyanname ne,rederek, devlet reisi Frankoya ı i itaat edilmesini, yalan haberler yapılmamasını, /span· ı 
ı yanın felaketine /ngilizler in sehep olduğunu bildirmiıtir f 
L .................................................. : 

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

1 Uzak Şar~ 

laponıarın 

iddiaları 

Ankara: 18 (Radyo Gazatesll
Salomon adalarında cereyan 

eden muharebeler hakkında yeni 
haberler gelmiştir. Japonlara gö
re , Japonlar iki ağır Amerikan 

kruvazörünü tahrip etmiş ve dört 
muhribini babrmışbr. Japonların 

işe , ancak bir kruvazörü ile ik) 
muhribinin batbğını söylemektedir. 

Halbuki Japonlar, bu muharebede 
çok büyük kayıplar vermiştir. Ruz
velt bu muharebe neticesini , en 

BiP /ngiliz. bomba uçağı büyük Amerikan zaferi olarak tav
sif etmektedir. Bu muharebelerde 

ltalya'ga da kütle J 

hücumları isteniyor ı 
lnglllz mebuslarının istekleri 

Londra - :·'18 ( Radyo ) - A· 
vam Kamarasında mebuslar." İtal· 
yanın kütle halinde hava taarruz
larına maruz kalmasını istemekte 

ve " İtalya• harpten ne kadar çok 
bıkarsa , harp o kadar çabuk bi· 
ter ,, demektedirler. 

Romo : 18 ( Radyo ) - Bu 
günden itibaren İtalyan demiryol· 
larında 40;kadar yolcu treni iş· 

letilm iyecektir. 

İngiltere bahriye 
nazırının beyanatı 

Londra : 18 ( Radyo ) - Bah · 
riye nazırı Aleksandr demiştir ki: 
"- Mihver hedefine erişememiş · 

tir. Bununla beraber İngiltereyi 
çetin işler bekliyor • Denizaltı 
harbinde kati muvaffakıyeti he · 
nüz elde edemedik • Fakat buna 
çalıoıyoruz.,, 

Kızılayımıza 

yapılan yardım 

Kızılaya bağışlar devam et
mektedir : 

Ali Özkan 180 , Yunus Sey
han 75 • Ahmet Adanalı 60 , Os
man Sipahi 60, Yusuf Çerçi 225, 
Bekir Torgut 25 Veysel Avadanlı 
100 , Seyfi Pekyürek 50 , Süley
man Şükrü Atlas 80 , İbrahim il 
yas ve oğulları ; 50 , Davit lşay 

50 , Hüseyin Ôzkan 60 , Aptul
lah Andemir 10 , Kazım Selvi 25, 
lbrahim Kolbaşı 10 , Mesut Nar-

dalı 40 , Fahri Ôzaltın 60 , Emin 
Seçkin 80 , Muharrem Hilmi Re· 
mo 500, Köşker esnafı 500, Meh

m~t Ali Çekmen ve 'Veli Ôzaka
lın 60 , Asım Ôzbilen 150 , Ka
sap Esnafı 320 , Sabri Evrendilck 

Amerikalılarm ölümü hiçe saydık· 

lan görülmüştür. 

Vaşington : 18 ( Radyo ) -
Bunaya doğru ileri hareketimiz 

devam etmektedir. 18 Japon uça· 
ğı tahrip edilmiştir • 

Ruzveltin beyanatı 
Ankara: 18 [Radyo Gazetaal)

Ruzvelt radyoda yaptığı bir gö· 

rüşmede, esaslı gayretler sarfet 

tiğioi söylemiş ve bir Amerikan 

uçak gemisinin batışmdan Ame· 
rikalılaran haberdar olmadığmı 

ve buna rağmen bu haberi ver · 

diğinden dolayı sonradan büşman 

olduğunu ve fakat bu haberi , 

seçim esnasında Amerikan mil· 

letinden gizlemiş olmamak için 1 
verdiğini bildirmiştir . 

Şu anlaşılıyor ki , Ruzvelt 

harbi dahili pc litikadan ayırmak 

isıemektedir . 
. 

120 , Kazime Özler 250 , Fehmi 
ve Cemal Saraçoğlu 125 , Kısa
cık çocukları 1000 lira vermişler

dir. 
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DAVANIN ÇANKIRIYA NAKLi 
MESELESi ETRArINDAB.I CELSE 

Ankara : 18 (Türksözü Muha- ı 
birinden) - Fon:Papen'e yapılan 
suikasd davası nakzedilmişti. Sü- 1 
leyman, Pavlof ve Kornilof'un red
di hakim talebi üzerine dosya Kes
kin ağır ceza mahkemesine gön
deri imişti. Keskin mahkemesi red- ' 
di hakim talebini kabul etmemiş 

ve dava tekrar Ankara ağır ceza· 
sına gelmiştir. Bugün yapılan du· 
ru~mada muhakemenin Çankırıya 
nakledilmesi meselesi muvzuu bah· 
solmuş ve muhakeme 25 Te~rini 

saniye talik edilmi~tir . 

Arnavutluk hakkında 
Mr. Edenin beyanah 

Londra : 18 (Royter) - Mr. 
Eden , taarruzdan doğan her han. 
gi bir anlaşmanın Arnavutluğun 

istiklaline taalluk etmiyeceğini A
vam Kamarasında temin etmiştir. 

B. Vilkinin 
beyanatı 

" Sulh konuşulmalı ,, 
Ankara: 18 (Radyo:Gazatesl
Vilki beyanatta buluaarak , harp 
hedefleri: gibi sulh hedeflerinin 
de şimdiden tayin edilmesi li:ı:ım 

geldij'ini , söylemiştir. Vilki geçen 
harpte: harbin kazanılmış olduğu· 
nuffakat sulhun:kaybedilmiş bu· 
lunduğunu da ilave etmiştir . Ne· 
rice itibariyle Vilki . ğelecek sul· 
hun muhakkak şimdiden düşü· 

nülmesi lazım geldiğini söylemiş· 
tir . 

Sovyet cephesindeki askeri faaliyet 

Sovyet Cephesinde 
Harekat Ağırlaştı 

Roma : 18 ( Radyo ) - Bir 

Alman gazetesi kışın yaklaşması 
münasebetiyle yazdığı bir yazıda, 

Almanyanın doğu cephesinde bu 
yıl huzur ve sükunla kışı bekli· 

yebileceğini, zira levazım hizmet· 
lerinin ta gerilerden en ileri hat· 

lara kadar uzatılmış olduğunu ve 
askerlerin teçhizatının mükemmel 
bulunduğunu bildirmektedir • 

Baku : 18 ( Radyo )- Bük
reşte çıkan Universul gazetesine 
göre, efradından birini Şark cep· 
besinde kaybetmiyen bir tek aile 
yoktur . 

Fil ofun nutku 
Sofya : 18 ( Radyo ) - Baş

vekil Filof Kralın nutkuna veri 
lecek cevap hakkında mecliste 
biten konuşmalar münasebetiyle 
yaptığı demeçte, Kralın nutkunun 
çok sarih bulunduğunu , başlıca 
gayenin yeni Avrupa nizamı çer 
çevesiode içtimai bir birlik te· 
mini olduğunu , dış politikanın 

Mikverle ıamimi olmak preosipi · 
ne dayandıj'ını ıöylemiştir . 

Sovyet•Rusyaya 
Yardım Meselesi 

Londra : 18 (Radyo) - Ed
ward Mentgomery , yaptığı bir 

konuşmada şunları söylemiştir : 
"Ayın altısında konuştuğum 

zaman, bundan senra başlıyacak 

olan heyecanlı hadiselerden habef 
dar değildim. Ve esasen olsaydırJ 
dahi bahs'edemiyeceğim tabii idi, 
fakat öyle zannediyorum ki bir 
şeyler olacağını hissedenler bile 
bu bir şeyler'in nelere yol açaca· 
ğını tahmin etmemişlerdi. Zira Mı
sırda başlayan muvaffakiyetli ha· 

rekatın hemen arkasından gelen 
Şimali Afrika harekah bütün dün ... 
yada muazzam bir tepki hasım et 
miştir. Üstelik hadiseler okadar 
süratle inkişaf etmişlerdir ki bun• 
ları layikile takip edebilmek bile 
mes'ele olmuştur. Ve suçdan son· 
ra daha da büyük sür'atle inkişaf 

edeceklerine işaret eden emareler 
çoktur. 

"Durumu sathi olarak tetkik 
<Gerlal 1 hol wt•t 



2 S&Yfa 

Tarihten bir yaprak 
"'---------~ ~~-----.;.~ı 

Kardeş kavgası 
Şah İsmail , iki kazan 
kaynattı ve saçlaları diri 
diri içine attırarak başladı 

V
işi Fransası ile dö Golcüler iki 
saf oldular. Fransız kanı taşı· 
yan fertler birbirine düşman .. 

Tarihte buna benzer hadiseler 
pek çoktur ve Osmanlı)arihinde 
de ikinci Bayazıdın oğlu ile ara
sında vukua gelen düşmanlığı bir 
misal~ olarak gösterebiliriz. 

Padişah ikinci Bayazidin oğul
ları , ihtiyar babalan öldüğü va 
kıt onun yerine geçmek için bir 
birleriyle rekabet ediyorlardı. Ba
yazit tahtını oğlu· Ahmede bırak· 
mak istiyordu. Selim ise her ne 
pahasına olursa olsun padişahlığı 
ele geçirmeğe azmetmişti.: Bunun 
için babasından izin almadan Ke
fe ve Çerkezistan içlerine kadar 
seyahatler yaptı. Bayazit oğluna 

yazdığı bir mektupta kendi eyale
tine d e nmesini bildirdi. Selim , 
bu emre padişahın hiç bir suret· 
le yanaşmıyacağı bir i<>tekle kar
şılık verdi. Şehzade Rumelinde bir 
sancak istiyordu. Bunun manası 

açıktı. Selim , babası ölür ölmez 
ilk fırsatta meramına nail olmak 
için mümkün olduğu kadar payi· 
tahta yakın bir mevkide bulun
mak arzusunda idi. Bundan baş 
ka tam yirmi altı yıldır bir kere 
görmediği babasının elini öpmek 
için Edirneye gelmesine müsaade 
edilmesini rica ediyordu. 

Baba padişah , oğlunun her 
iki isteğini '.de reddetti. Selim , 
bunun üzerin~ bir ordu ile Edir
ne üzeıine yürüdü. Padişah , Ru 
meli Beylerbeyi Hasan paşayı on 
beş bin kişilik bir kuvvetle oğlu
nun üzerine gönderdi. Hasan pa
şa henüz bir merhale yol almıştı 
ki , Selimin sancaklııriyle karşıla

şarak geri döndü. 
Bu : genç şehzade için b j yük 

bir muvafrakiyetti. Askeri de bu 
hadiseden cesaretlendi. Selim E
dirne kapılarına kadar dayandı. 
Hasta ve ihtiyar olan babası or· 
duya iltihak ederek oğlunun saffı 
harp nizamı almış ve harbe hazır 
vaziyette bulunan askerlerini ağlı
yarak seyretmeğe başladı. 

~YAZAN 

l~AZİ AHMET 

emirler yağdırarak vakit geç irme
den Semendreye gitmesini bildir
di. Padişah beklenmıyen bir anda 
payitahtın zaptedilmesinden korku
yordu. Selim, babasını dinlemeden 
doğru Edirneye giderek hapisane
leri açtırdı . Hükumet sandıklarını 

boşalttı. Kendi namına hakimler 
tayin t tti . 

lş çı~ırından çıkmıştı. Bayazit 
ordusuyla tekrar oğlun un üzer ine 
yüı üdü. Çorlu yakınlarındaki Ug
raş köyünde~ baba ogulun kuvvet· 
leı i karşılaştılar. Bayazit nekristen 
muztaripti Yatağından başını güç 
kaldırabiliyordu. Kumandan Ali 
paşa , baş ucuna yaklaştı ve Se· 
!imin Kırımlı askerlerini işaret e · 
derek şunları söyledi. 

- Bu _lıal: iıe: g elen bir oğul, 
babasının: elini öpmek mi yoksa 
onu tahtından · indirmek mi ister? 

Bu sözleri dinliyen diğer ve
ıirler de buna benzer bir şeyler · 
söyledıler ve padişahı harp için 
emir vermeğe ikna ettiler. Baya
zit fazla tahammül edemedi. Güç 
halle başını } astıktan kaldırarak 

şöyle dedi : 
- Kullarım , siz ki benim 

ekmeğimi yiyorsunuz , asiler üze· 
rine yürüyünüz. 

On bin asker birden : 
- Allahüekber. diye bağırdı. 

Ve hücum etti. 

1511 }ılı 4 ,Temmuz günü. 
Selim , Karabulut adındald 

cins atının üzerinde son süralle 
harp sahasından uzaklaşıyordu. 

Eğer altında b•ı at bulunmasaydı. 
Mahvolan ordusu ile keııdisi de 
babaya karşı gelmenin cezasını 

görecekti. Genç şehzade , bu 
muharebede iki bin seçme süvari 
kaybetmişti. 

Bayazit , oğlunu mağlup et· 
tiğinden dolayı memnumdu. Selim, 
büyük planlar kurmak ve nıuvar· 
fak olmak için kayınpederi olan 

(~rlsl S üncü aayfadal 

-
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Çok Kıymetli 
bir eski eser 
müzemizde 

Üç metre boyonda 
bir tunç heykel 
müzeye getirildi 

Gülek boğazı methalinde , Ça· 
malanı köyünün yakınındaki ( Me· 
zaroluk ) mevkiinde Asfalt yol 
amelesi tarafından yol kenarı dü · 
zeltilirken büyük bir tunç heykel 
meydana çıkarılmıştır. Tarsus kay· 
makamlığının iş'arı üzerine, Müze 
müdürümüz Naci Kum derhal 
mahalline gitmiş ve bu mühim 
eseri Müzemize nakletmiş ve ma· 
hallinde tetkikatta:bulunmuştur . 
Heykel tabii cesametten . iki misli 
büyük .:tamamen çıplak , kollar 
ve bacaklar kırık ve yoktur • Bu 
heykelin Roma imparrtorlarından 
birisine ait olduğu sanılmaktadır. 

Mezaroluk mevkii, Gülek bo· 
ğazı ağzındadır .~ Tarih(kayitlere 
göre , İmparator Konstans şark 

seferleri esnasında burada vefat 
etmiştir. Bu kıymetli eser üze· 
rinde henüz etütler yapılmakta

dır. 

İstihlak kooperatifi 
Haber aldığımıza göre, Mersin 

merkez ve kazalarında memurlar 
satış kooperatıfi te!İs eciilmiş ve 
memurlara ucuz bedelle iaşe, ya· 
kıt ve giyim maddeleri tevıiat•· 
na başlanmıştır. Muayyen gelirli 
tabaka bu teşe kkülden çok istifa · 
de etmektedir. 

Vilayetimizde de teıis edilen 
bu kooperatifin pek yakınrla fa · 
ali~·de geç('ceğini memnuniyetle 
haber aldık. 

Çeltik mahsulünün 
orak ve harmanı 
Son yağmurlar neticesi olarak 

b içil ip harman edilemiyen Çel· 
tiklerin hava açtığından orak ve 
harman işlerine tekrar devam 
eôilmektedir . Sergen yerlerınde 

kurumaya bırakılan çeltiklerin ku· 
rutma işi rJe bu suretle kabil ola. 
bılecektir . 

--

, Duyduklanmız 

' ı 
HAYVAHlAR ARASINDA 

- • : Gizli MUHAREBE 
Kanaradakı peynırlere 8 az~ h~}'' Van~ar da, insanlar gıh 

muşlcul va:ııyette gaı kullan ı r· 

Belediye fiyat koydu Y•P
1

;;::~ ~;:~::~~~:~::ı:01~"~: 
!anmaktadırlar . Amerikada lcür1' ü 
pek makbul olan küçük: bir hay· 

Edirne peyniri 100 kuruşa satılacak ; diğer . van vardır. Bu küçük hayvan ga · 

peynirlere de normal fiyatlar kondu .......................... 
ı ı 

i ~EHİRI i 1 l 
ı ı 
ı Nereden, kimden olur- ı 
ı sa olsun fatura almadanı 
ı etiketini görmeden mal ı 
ı alma ! ı 

: ı .......................... 
Okullarda ders 
saati değişecek 

Kömür tasarrufu için Maarif 
Vekat~ti okulların derll saatleri 
t>trafında in,:elemeler yaptırmak· 

tadır. Zannedildiğine göre, ille ve 
orta öğretim müesseselerinde rlers 
saatleri geriye alınacak, tedrisıtt 

yalnız sabahleyin yapılaca le, öğ

leden sonraki müzakere saatleri 
kaldırılacaktır. 

Şehir meclisi içtimaı 
Adana Belediye Meclisi bu 

ayın 20 nci günü toplanmak üze· 
re fevkalade bir içtimaa davet 
edilmiştir. Ruznameye göre , bu 
toplantıda Adana Varlık vergisi 
komisyonunda Belediyeyi temsil 
edecek iki aza seçilecektir . 

Ziraat kadrosunda 
Seyhan merkez ziraat mual • 

limi Bay Talat Utku 2.iraat Ve
kaleti emrile Urfa Vilayetindeki 
tohumluk tevziatına nezaret et-
mele. üzere memur edilmiş ve Ur
f aya hareket etmiştir. 

Kazalarda Varlık 
vergisi komisyonları 

Kaıalarımı:ıda Varlık vergisi 
komisyonuna seçilecek azaların 

seçimlerine devam t dilmektedir. 
Bu seçimlerin ikmalini müteakip 
vergi tarhına başlanacaktır. 

Şehrimiz Belediyesi , 942 yı· 
landa İmal edilen ve ' tüccarlar 
tarafından Adana mezbahasu.a 
konulan peynirleri tesbit etmiş 

ve bunlara normal fiyatlar koy· 
muştur. 

Verilen karara göre , Edirne 
peyniri toptan 85.perakende 100, 
yarı yağlı peynirler::toptan 45 , 
perakende 55, •yağsız toptan 25 , 
perakende 30 , tulum peynirleri 
toptan 100, perakende 175, kaşar 
toptan 150 ,';'perakende 180 ku 
ruştan satılacaktır • • Bu fiyatlar 
yalnız Kanarada ~mevcut peynir· 
lerin satışında~ tatbik edilecektir . 

Bugünkü maçlar 
GeçPn pazar günü havanın 

fenalığı yüzünden yapılamıyan 

liğ maçlarına bugün devam edi· 
lecektir. Bu ıoaçler Adana Genç· 
lik - Milli Mensucat ve Malatya 
Mensucat - Demirspor takımları 
arasında yapılacaktır • 

Gümrüklerde 
kalan mallar 

Ticaret Velıaleti gümrükten 
çekilmemiş olan mallarnı gümrük
ten çekilmesi işin i ehemmiyt-tle 
takip etmektedir. 

Son yapılan tebliğata rağmen 

gümrükten çekilmemiş malların 

Mersin Mıntıka T icaret müdürlü · 
ğünce çeki lmesi)çin gereken ted· 
birler alınmış ve .bu gibi malların 
teııbitine başlanmıştır . 

Ônümiizdtki haf la içerisinde 
hususi eşhasa ait bu gibi malların 
bir kısmının doğrudan doğıuya 

gümrükten serbest piyasaya ar:ı

edileceği sanılmaktadır. 

N6betçl eczane 

HAlK ECZAHANESİ 
Tarsus kapısında 

ıı::ıııııııııı:::ııı:ı:ıı:: 

yet tehlikelidir. Çünkü gaı neş

reder. Şöyle ki, en küçülr bir 
tehlikeyi sezince etrafına bir nevi 
gaz serper. Bu gazın kokusu o 
kadar berbattır ki. insan koklar 
koklamaz derhal kendinden geçer. 

Bazı ağaç haşeratı da müda
f aalarında gayet fena_kokan gaz
lar neşretmektedirler . 

Çifiek ve Saat 
Günün müteadrlid saatlarınua 

bir çok çiçeklerin açılıp kapandık· 
ları görülmüştü. Bu yü:ıden çiçek· 
terin saatla alakadarr olduldarı bile 
bahis mev; uu olmuşİu. Fa~at bir 
çok al imler bu hadıseyi aydınlat. 
mağa muvaffak olmuşlardır. Çi
çek ler in günün:müteaddid saatıa. 
rında açılıp kapanmalarının saatla 
alakası yoktur.: Bu )şte hara;et rol 
oynamaktadır. 

Çıçeklt"r, hassasiyetlerine göre 
elesen} a ıoğulc:havalarda kapa l ı 
kalırlar._ (C~ntaures) çiçeği ekseri· 
ya iyi havalardu sabahları saat 11 
de açı l ır. Soğuk havalarda daima 
kapalıdı r . 

Buna mukabil serde gece ya
rısı bile açıldığı vakidir. Bu da 
fazla sıcaktan husule geldiği ba· 
rizdir. 

Amerikan vari itler .. 
Brisbaue'de Grimason isimli 

Sl\atçı adi bir iğneyi delmiş Ve 
içinden bir saç geçirm iş. 

Melbourne'lu Merfiald vaziyeti 
Öğren i nce, kıskanmış, küçük bir 
iğneyi delerek iı;ine daha küçüle 
bir iğne gt.çirmiş . 

Mr. Grimason da inatçı bir 
adam olduğundan 2 ay geceli gün
düzlü bir çalışmadan sonra üç 
iğneyi birbirine geçirmiş. 

Çınar ağacı 
Çınar ağaçları evvel emirde 

insısnlara boğaz haııtalıkları aşı

lar. Çınar agaçlariyle ugı aşan bah
çıvanların gen izlerinin gıcıklandı. 

ğıoı görürüz. 
Buna sebep de gene çınar 

yapraklarının üzerindeki gayet kü
çük tü}lerdir. Bu tüylerin bronş· 
lara da büyük zararı vardır · 

Harp olmadı, Rumeli Beyler
beyi Selimin yanına giderek baba 
oğul arasındaki cenge mani oldu. ı 

Rumelinde istediği sancakları ba ı•-----------------------·------------,---------------------basına verdirerek bir senet imza· 

D.ğer taraftan haşeratın çı . 
nar ağacında barınmaktan hoş. 
!andıkları da görülmüştür. 

Bunlar ekseriya insanlar ıçın 
tehlike teşkil etmemekle beraber 
bir çok hşıntılara sebebiyet ve-Q 

lattı ve bir çok hediyeler de te
min etti. 

Bu iş bittikten sonra padişah 
lstanbula, Selim de Semendreye 
iittiler. 

Rumelide bu vakalar cereyan 
ederken Anadoluda da başka kabi· 
leler vardı. Şehzade Korkut kar
deşinin Edirne önüne geldiğini ha
ber alınca Antalyadan çıktı. Ba· 
yazidin vaktiyle kendisine verme· 
diği Sarohan eyaletini zaptelti. O 
da babası ölür ölmez bir an Ön· 
ce tahta kavuşmak için yakın bir 
yerde bulunmak sevdasında idi. 
Korkut , Teke eyaletinden geçer· 
ken eşkiyaların taarruzuna uğradı . 
Bütün eşyası yağma edildi Bu 
eşkiyaların başı Karabıyık adında 
birinin oğlu idi. Şah lsmail taraf
tarlığını yapanların başına geçmiş, 
kendisine Şahkulu adını verdirmiş 
ti. Fakat ona "Şahkulu,, değil , 
• Şeytankulu .. diyorlardı. Şeytan
kulu bundan sonra Bayazidin ken· 
disiı i tedip için gönderdiği Ana-
dolu Beylerbeyini de ordusu ile 
beraber mahvetti. 

Scmendre oyolu~da bulunan 
:.Selim bu vakayı duyunca Zağra

~a durdu : 
- Bakalım netice nice ola· 

1 cak? 
Diye Anadolu hadisesinin so-

u alınmasını bekledi. 
Selimin yerine gitmediğini du· 

an padişah endişelendi. ÜslÜste 

K 
openhaga gelişinin sabahı der 
hal ona telefon etti. ikisinin 

kalpleri hattın birer ucunda 
şiddele çarpıyordu. 

Acaba bütün günü beraber 
geçiremezler miydı? Onun tarafın · 

dan şehri gezdirilmeyi o kadar 
istiyorduki. Asıl düşüncesi nihayet 
ona söyliyebilmek im 1<anını bula
bilecekti. 

Evet bunu çok istiyordu. Za
ten genç kız şehri gezdirmeyi, 
ona vadetmişti annesi ile babaı.ı· 

nın bir akrabalarını ziyaret için 
taşraya gitmesi bulunmaz bir fır· 
sattı. Torvaltsen müzesinden mi 

yoksa Fuarda mı buluşmalı? 
Ona kalırsa işe yeşillik yer· 

teri ge,.;mekle başlamak istiyordu. 
Hayvanat bahçesine gitmeğe ka
rar verdiler. 

Deli kanlı on dakikadır onu 
bekliyor terden bunalıyordu. Bu 
gün de amma sıcak vardı. Niha· 
yet genç kız geldi, biraz sıkılgan· 
lıkla d sıkıştılar. Yavaş adımlarla 
hayvanat bahçesini dolaşmaya baş· 
!adılar. Develeri, maymunlar!, zü· 
rafaları, su aygırlarını, aslanları, 

papağanları, gördüler. Sonra ku· 
tup ayılarının bulunduğu serin ol· 
ması icabeden yere gittiler. Hay
vanlar hiç ~ımıldamıyorlardı. On· 
!arın uzun tüylü kalın postlarını 
görünce ikisini de sıcak bastı. 

Bir küçük hikaye 

·SICAK 
EDIT 

- Amma sıcak l 
- Evet berbat bir sıcak! 
- Şimdi sergiye gitsek mi ? 
- Daha evvel bir kahvaltı 

etsek nasıl olur ? 

- Kahvaltı mı? Peki. 

Soğuk biralar karşılarına ge
lince, biraz kendilerine gelir gibi 
oldular. Delikanlı dublesini kaldır
dı. 

Şerefinize .. Si7.i tekrar gör
düğüme ne kadar sevindiğimi tah· 
min edemezsiniz. 

Sıhhatinize, Teşekkür ederim. 
Onlar bir kaç çerez atıştırırken 

soğuk bira gene ısınmıştı Canları 
sıkıldı konuşma yarıda kaldı. Biri
birlerine gülümsediler. Sonra kal
kıp serginin yolunu tuttular. Bir 
havayı hatta atladılar. inerlerken 
delikanlı yardım için genç kızın 
elini tuttu ve bırakmadı. Fakat 

• 

RODE 

biraz sonra eli sıcaktan öyle ter· 
lemeğe başladı ki genç kızın eli
ni bırakıp mendilini çıkararak al· 
nında biriken terleri silmeye mec· 
bur oldu. 

Serginin koridorları 'epeyce 
kalabalıktı. Tam yalnız kalacak· 
ları sırada, birisi köşeyi dönive
riyordu. Delikanlı can sıkıntısile. 

- Böyle koridorlar daha serin 
olması lazım gelirdi, dedi. 

- Evet öyle olması lazım ge
lirdi. 

- Fakat öyle değ'il. 
Hakıkaten öyle değil, Resim· 

!ere düşman nazariyle baktılar. 

Sergi meydanına çıkınca genç 
kız delikanlıya döndü: 

Torvaltsen müzesini gezelim 
mi ? 

- Serince bir yere gidip bir 
kaç kadeh Ren şarabı, içsek daha 
iyi olmaz mı ? 

Genç kız kabul etti. Böylece 
Trivaliye, şehir dışına gittiler ve 
buz gibi Ren şarabına nail ot
lar. Delikanlı şarapla beraber bir 
kaç buz parçasını da yuttuktan 
sonra ; 

- Denize girsek nasıl olur 
dedi. ? 

Fevkalade fikir, haydi gide
lim. 

Kalktılar, Deniz hamamına 

gelince yolları~biribirinden ayrıldı. 

Kadınlar sağa, erkekler sola gi· 
deceklerdi. 

-Gine görüşelim. 
- Gine görüşelim. 
Yarım saat sonra köprünün 

üstünde buluştular. Kız : 
- Çok serinleticiydi, diye ya· 

vaşça söylendi.. 
- Fevkalade idi. 
Tekrar geriye şehrin yolunu 

tuuttular. Delikanlı. 

- Böyle bir günde insan ye· 
mekten başka bir şey yapamaz. 

- Evet amma şu sıcak ol
masaydı. 

ikindi kahvaltısını'da ettikten 
sonra, genç kız kaçta geri dön
mesi lazım geldiğini sordu. 

Altıya çeyrek kala delikanlı· 

nın gitmesi icab ediyordu. Aksi 
halde ertesi günü büroya geç ka· 
laçaktı. İkisi de tuhaf bir can sı-

-Gerisi üçüncü sayfada-

1 

. 1 h 
rır er. 
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TÜRKiYE fRADYOSU 

1 

ANKARA RADYOSU 
Perşembe - 19 .11.1942 

7.30 Program ve memleket saat 
ayarı. 

7 .32 Vücudumuzu ça11$lırelım. 
7.40 Ajanı Haberleri. 
7.55-
8.30 Müzik : Karışık program . 

12.30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

12.33 Müzik : Karışık program. 
12 45 Ajana haberleri. 

•Joo-
13.30 Müzik : Peşrev, semai ve 

şarkılar. 

18.00 

18.03 

19.00 
19.15 

19.30 

19.45 
19.55 

20.15 
20 .45 
21.00 

Prognm ve Memleket saat 
Ayarı. 

Müzik : Ç ifte Fasıl 

Konuşma (Ziraat saati). 
Müzik : Dans müziği, 

progrem Memleket Saat 
Ayarı ve Ajanı Haberleri. 
Serbeı on dekika . 
Müzik : Şarkı ve türküler. 

Radyo Gazetesi. 
Müzik : Opera arya'ları. 

Konuşma (Evin saati.) 
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Tarihten bir yapra~ 

Kardeş Kavgası 
- ikinci sahifeden 11rtan -

Kırım hanına misafir gitti. 
Bu vakanın devamını kısaca 

kaydedelim : 
Veziriazam Ali":(Paşa, etrafı 

kasıp:kavuran Şeytankulunur. üze
rine: büyük bir ordu ile hareket 
etti. Ali_paşa, aynı zamanda şeh· 
zade Ahmedi tahta çıkarmağ"a mu
vaffak olacağını umuyordu. Yolda 
şu haberi aldı: 

- Şeytankulu Han şehzade· 

nin yedi sekiz bin kişiden mürek
kep ordusuna hücum ederek da
~ıttı. •Alaşehir beylerbeyinin ha
zinesini zaptetti. Kırk katar deve 
ile çekilip gitti. 

Ali paşa, Şeytankulu ile, kar
şılaşmadan şehzade Ahmet ile bir
leşti. Artık fırsat gelmişti. Genç 
şehzade padişah ilan edilecekti. 
Ahmet yeniçerilere bir çok hedi
yeler vererek onların~ gönlünü al· 
mağa çalıştı. Fakat beyhude. 'Ye
niçeriler Selimi istiyor, onun kah
ramanlığını dilden düşürmüyorlar
dı. 

iş bu safhada iken ordu Şey
tank ulunun bulunduğu mevkie gel
mişti. Askerler muhtelif kollara 
ayrıldılar. Ali paşa yeniçerilerin en 
cesurlarından iki binini ayırarak 
takibe çıktı. Sarmısaklık köyünde 
düşmanına yetişti ve çarpıştılar. 

Muharebe çok şiddetli oldu. Her 
iki tarafın kuvvetleri de birer sem
te kaçarken veziriazam Ali paşa

da Şeytankulu da ölüler arasında 
idi. 

Ali Paşa cenk meydanlarında 
ölen ilk Osmanh:veziridir. Kuvvet· 
li bir fikir ve sanat adamı idi. A
lim ve şairleri muntazaman her ay 
sarayında toplar onlarla konuşur. 

ve gl:nde üç yüz kese para da· 
ğıttığı olurdu. lstanbuldaki Hadım 
Ali paşa camileri bu vezirin eser
leridir. 

Başsız kalan şeytankulu as· 
kerleri şah lsmailin memleketine 
kaçmaktan başka çare bulamadı
lar. Yolda büyük bir acem kerva
nına rastladılar. Çapulcular bu fır· 
salı kaçırmadılar. Hemen yağma
ya haşladılar ve binden ziyade 
adam öldürdüler. Enbiyanameyi 
yazan meşhur İran şairi İbrahim 
Şebüsteri de oğlu ile orada idi. 
Eşkiyalar, oğlunu babasının önün· 
de öldürdükten sonra kendisinin 
de başını uçurarak Şah ls;naile 
büyük kahramanlıklar yapmış İn· 
sanlar gibi iltica ettiler. Eşkiyala · 
rın başında biri Sultan, diğeri ve 
zir namını almış iki baş vardı. 

Şah lsmail bu adamların alçak
ça vahşiliklerine fena halde kızmış
tı. Kabahatlerini yüzlerine vurdu. 
Sultanla vezir ayağına kapanarak 
yalvardılar. Fakat şah, kararını 

vermişti. iki büyük kazana su 
doldurtarak kaynattı. Sonra her 
ikisini yakalatarak cehennem gibi 
kaynıyan suların içine arttırdı. 

CebeHbereket C. 
M.U. liğinden : 

Hükumetçe ellı.onan toprak 
mahsullerinden buğdayı başka 
tarafa nakil etemkden maznun 
Gaziantebin İbrahimli köyünden 
Osman oğlu ve Güllüden doğma 

315 D. lu lbrahim Ôzdemir hak
kında Cebelibereket asliye ceza 
hakimliğinden suçlarının: sübutuna 
mebni milli korunma rkanunun 
4156 sayılı kanunla değişen 14 
ncü maddesinin ikinci fıkrası de· 
laletile 55 nci maddesinin ikinci 
fıkrasına tevfikan yirmi beş lira 
ağır para cezasile mahkumiyetine 
ve kati'i hüküm hulasasının neş

rine ve saireye dair verilen 4-7 
- 942 tarihli karar katileşmiş bu
uınmakla ilan olunur . 

21.15 Müzik : Müzik sohbetleri. 
21.45 Müzik: Radyo senfoni or 

kestrası. (Şef: Dr. Praeto· 
rius). 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajans 
haberleri ve Borsalar 

22.45/ 
2'2.50 Yarınki Program ve Ka

panı§. 

TORKSOZO 

Yugoslavyalılar 
Almanca konuşacak 

Ölen Bulgar askerleri 
için y11pılan tören 
Bükreş : 18 ( Radyo ) - Bu 

sabah saat 1 O da, ölen Bulgar 
askerleri için Bulgar mezarlıgında 
bir tören yapılmıştır. Bu törende 
Bulgar sefaret erkanı, Mihver ta
raftarı devletlerin ataşemiliterleri 

ve Bükreş'deki Bulgar vatandaş

ları hazır bulunmuşlardır. 

Yugoslavyada 40.000 Alman 
Baku : 18 (Rarf}o)- Yugos· 

lavya'da 1 Alman lisanı mecburi 
olmağa başlamıştır. Bütün devlet 
memurları kısa bir zamanda Al
manca öğrenmeğe mecbur edil 
miştir. Almanca öğrenmeyen me· 
murların vazifelerine nihayet ve
rilecektir. Orta mekteplerde Al
man dili ana dile nazaran iki mis· 
li. 

Baku : 18 (Radyo)- Nazile
rın Yugoslavya·da sanayi tesisa
tına ve ticarethanelerine tayin 
ettikleri Alman nezaretçilerinin 
sdısı 40 birı kişiyi geçmiştir. 

Askeri Hastaneye 

yapılan bağışlar 

Hastanemizin tek yardımcı 
binası olan büyük ahşap baraka
nın yandığını öğrenen hamiyetli 

yurttaşlarımızdan, başta sayın Bay 
Mustafa Ağba olmak üzere, BB. 
Fabrikatör H. Ömer Sabancı, Ô· 
mer Başeğmez, Mehmet Sabuncu, 
lbrahim Burduroğlu, kurmağa baş
ladığımız yapının tamamlanmasını 
kolaylaştıracak teberrularda ve bir 
kaç vatandaş· da vaitlerde bulun
muşlardır. 

Asker Hastanesine gösterdik
leri bu yakın ilgi ile Ordumuza 
karşı besledikleri sağlam bağlılık 
ve yakınlık duygularını isbat eden 

teberru sahibi değerli zatlara, en 
gerçek teşekkürlerimi sunmak için 
sayın gazetenizin lütufkar vasıta· 

lığından~ faydalanmama müsaade
nizi dilerim. 

* 
Hastanemizin tek yardımcı 

binası olan büyük ahşap baraka· 
nın yandığını .haber alarak; ta .. 
Mersinden bizzat gelip, kurmağa 
başladı~ımız yapının tamamlanma
sını sağlayacak cömert bir teber· 

ruda bulunan ve ayrıca aynen mal· 
zeme hediyesi de vadeden, müte
şebbis ve yılmaz müteahhitlerimiz
den sayın Bay Şevket Pozcu'ya ; 
Ordumuza gösterdiği bu yakın 
ilgi ve müstesna hamiyet duygu· 
!arından dolayı, en gerçek teşek

kürlerimi sunmak için, sayın ga
zetenizin vasıtalığından istifademe 
müsaadenizi dilerim. - Adana As
ker Hastanesi Başhekimi YRB. 

Fazıl Gerçek 

Bir Küçük Hikaye 

SICAK 
-İkinci sayfadan artan

kıntısiyle altıya çeyrek kalaya da
ha er döktürecek hem bir saat 
olduğunu gördüler. Genç kt'.1. ya

vaş bir sesle: 
- Tren de sıcak olacak de-

di. 
- Boğulacak kadar .. 

Vakit geçiyoıdu; fakat o ka-
dar yavaş ki.. l 

Genç kız son bir gayretle onu I 
istasyona kadar geçirdi. Delikanlı 1 

kompartamana girip pencereden 
dışarı sarktığı zaman trenin kalk
masına daha on dakika vardı. Ge· 
nç kız mendiliyle hararetten ya· 
nan suratını siliyordu. Delikanlının 
kalbinde birden unutulmuş bir his 
uyandı. Heyacanla sordu : 

- Ağlıyor' musunuz? Genç 
kız hiddetle mendilini gözünden 
çekti. 

- Hayır terliyorum, dedi. O 
sırada tren hareket etti. Şehirli 

kız mütessir adımlarla istasyonun 
merdivenlerine do~ru yürüdü : 

Sovyet Rusyaya 
yardım meselesi 

(Baştarafı mrıncide) 

edenlerin gözünden kaçma~ı müm
kün olan bir nokta , son hare ket
lerin Müttefiklerin mevcut münasi
betleri üzerinde icra edeceği tesir
dir. Ayni gayeyi istihdaf etmekle 
beraber herbiri kendi tuttuğu }Ol· 
dan yürüyen Britanya ile Rusya 
ve hatta Britan ya ile Amerika a. 
ra~ındak i münasibetler bazen ger
gir.ce safhalara girmişti; fakat şim· 
di herkes anlaşmış oluyor ki, işin 

esasında ıam bir mütabakat ver
miş , ve üç büyük devletin üçü 
sırası gelınce darbeyi:indirebilmek 
için tam bir işbirliği yapmaktay
mış. 

"Haber artık bayatlamış olmak 

la beraber , lngilterenin Rusya'ya 

yaptığı yardımdan yine bahs'etme· 
ğe müsade dilerim. 

Bir kerre şurası unutulmama
lıdır ki , makamlar ancak bu iş

lerle yakından alakadar olanlara 

1 
bir mana ifade eder. Şu halde bu 
yardım rakamlarını bir kerre de 

1 
Alman gözüyle tetkık edelim: 

Rusyaya gönderilmiş olan 4084 
tank ile , 15 Alman Panzer tüme 
ni teşkil edilebilirdi. (Almanyanın 

topu 25 Panzer tümeni vardır) ; 
3052 tayyare ile , 2 adet Alman 
hava donanması teşkil edilebilirdi. 
(Almanyanın bunlardan ancak 7 
tane vardır); 30,031 adet muhtelif 
molörlü nakil vasıtasiyle , 20 Al
man piyade tümeni baştan başa 

teçhiz edebilirdi. 
Bukadar büyük yındımın Müt

tefiklerin yeni harekata hazırlanır· 
ken yapılmış olması, Britanyanın 

sırf kendi :menfaatlerini gözlediği 
ne dair yalanlar uyduranlara sus
turmağa kafi olsa gerektir._ 

Bulhar ataşemiliterleri Çerdarof 
mezarların üzerine büyük bir çe· 
lenk koymuştur. 

ilan 
Cebelibereket c. 

M.U. liğinden : 
Hükumetçe elkonan toprak 

mahsullerinden buğdayı başka ta
rafa nakil etmekden maznun Gazi
aııtebin Cuba köyünden Mehmet 

oğlu ve Fatmadan doğma 322 
doğumlu Ahmet Kızak ve Cuma 

oğlu Eminden doğma 327 D. lu 
Dede Kızak lıaklarında Cebelibe 
reket asliye ceza hakimliğinden 

suçlarının sübutuna mebni milli 

korunma kanununun 4156 sayılı 

kanunla değişen 4 ncü maddesi

nin ikinci fıkrası delaletile 55 inci 

maddesinin ikinci fıkrasına tevfi

kan yirmi bf'şer lira ağır para Ce· 

zasile mahkumiyetlerine ve mas· 

kat'i hüküm hulasasının neşrine 

ve saireye dair verilen 9-7-942 
tarihli karar katileşmiş bulunmak

la ilan olunur. 

HAlK[Yi REİSliGiNDEN : 
Müze komjtesinde açık olan 

bir azalık için 261111942 per
şembe günü saat (17) de seçim 
yapılacaktır. Bu şubeye kayıt· 
lı olan azaların o saatde Halk-
evinde bulunmaları 
nur • 

rica olu-

ilan 
Peynirlerin satışında nazara 

ahnacak noktalar 
BElEDİYf RİYASETİNDEN : 

1- 942 senesi peynir mev~iminde imal edilip de Adana 
kanarası firigosuna konmuş olan peynirlerin maliyeti belediye
mizce tesbil edilmiştir. Bu maliyet fiyatlarına toptan yüzde on, 
perakende yüzde onbeş kar ilavesi yağlı Edirne peynirinin be
her kilousunun toptan 85, perakende 100, Yarı yağlıların top· 
tan 45, perakende 55, Y ağsızların toptan 25, perakende 30, 
tulum peynirinin toptan 155, pt>rakende 175, Kaşarın da toptan 
150, pt!rakende 180, kuruştan satılmaları muvafık görülmüş
tür. 

2- Bu fiyatlar yalnız kanaradaki peynirlere mahsustur. Ha
riçten getirileceklerin, mahalli belediyelerinden lastikli faturala
rındaki bedellere yol masraflarının da ilavesile elde edilecek 
maliyet fiyatlarına yukarda zikredilen azami kar hadleri (toptan 
yüzde on, perakende onbeş) konmak suretile satışları yapıla· 
caktır. 

3 - Adana mıntıkasmdan harice peynir sevkediJeceği zaman 
sahipleri tarafından belediyemize malumat verilmesi lazımdır. 

Şehrimizde peynir satışı ile iştigal eden bilumum vatandaş· 
ların yukardaki meddelere riayet etmeleri, aksi takdirde hakla
rında İcab eden kanuni takibatın yapılacağl ilan olunur. 14807 

i 1 an 
SEYHAN P. T. T. MÜDÜRlOGOHOEN · 

Muvazzaf askerlik hizmetini ifa için idareden ayrılan ve fiili 
hizmetlerini ikmal eden P.T.T. memurları müracaatları halinde 
derhal tevzif edileceklerinden vilayt!t P.T. T. müdürlüklerine 
ve umumi müdürlüğe müracaatları lüzumu ilan olunur. 

3 Sayfa 

S[YHAN Vili Y[Tİ DAİMİ (NCÜM(NİNDEN : 
12-11-942 Tarihinde ihale edilmek üzere açık eksiltmeye ko. 

nulan (9179) lira (19) kuruş keşif bedelli Adana-Osmaniye- Fevzi
paş" yolunun 99+650 kilometresinde Çona köyü ile 109 998 kilo
metresinde kanlı geçit karakolu arasındaki şose üzerinde inşa ekilecek 
(10) adet büı iuşaatına :istekli çıkmadığından 23-11-942 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat onda ihale edilmek üzere eksiltme müd
deti on gün uzatılmıştır. 

isteklilerin (688) lira (44) kuruş muvakkat teminat vermek şartiyle 
yukarıda yazılı günde v!layd daimi encümenine ve keşif evrakım gör-
mek üzere Nafia müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 14790 

(Yüksek Mühendis alınacak) 

O.O. YOllARI UMUM MODORlOGOMD(N: 
D. Demiryolları ve Limanları işletme Umum Müdürlüğüne, lsken, 

derun'da istihdam edilmek üzere kanunen muayyen eııaslar dairesinde 
verilecek ücretle bir yüksek mühendis alınacaktır . 

Taliplerin 30- 11-942 tarihine kadar bir dilekçe ile Ankara'da 
D . Demiryolları Zat işleri Müdürlüğüne Müracaat etmeleri ilan olunur. 

20-25 14808 

Seyhan Ornıan 
Müdürlüğünden : 

Çevirge 

Cinsi 

Çam ankaz 
odunu 
Ardıç odunu 

Kentah 

4752 

1188 

Teminatı 
Beher Kental % 7 ,5 

Muhammen bedeli Muvakkat 
Lira Kuruş Lira Kuruş 

12 42 77 

1~ 10 69 
53 46 

Müddeti 
Ay 

12 

1 - Seyhan Vilayetinin Karaisah kazası dahilinde hudut~ 
ları şartnamede yazılı Dar Boğaz ormanından 475211188 
kental çam ardıç an kaz odunu 12 ay zarfında kat ve imal ve 
ormandan ihraç edilmek şartile 11/11/942 tarihinden itibaren 
20 gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Arthrma 1/12 1942 Sah günü saat 15 de Adana 
Orman Çevirge Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3 - Odunun beher kentali muhammen bedeli (12) 
kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 53 lira 46 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavelename projeleri Orman Umum 

Müdürlüğünde, Adana Orman Çevirge Müdürlüğünde Kara l
salı Orman Bölge şefliğinde görülebilir. 

6- Muvakkat teminat makbuzları 1' 121942 Sah günü saat 
15 den evvel komisyon riyasetine verilmesi lazımdır. 

7 - İsteklilerin Ticaret Odası vesikasiyle birlikte belli edi
len gün ve saatte müracaatları ilan olunur. ( bu vesika köylü-
lerden istenmez. ) 14-19- 22-27 14788 

• 



Sayfa 4 TORKSôZO 

........................................ 
• ~ 1 

- --

1 TÜRKSÖZÜ 1 • • 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

18- 11 - 1942 
-

KiLO FIATi 
CiNSi En az En çok 

• • • • 
K. s. K. s. ,, 

Akala ı 00,00 1 95,00 

: Gazete ve Matbaası : 
1 1 

1 Klevland Ç. 00,00 
Klevland l 88,0ü 88,75 
Klevland II 75,00 85,00 
M. Parlağı 72.00 74,00 

• • i Türksözü DKUYUCULARINA DONYANIN HER TARA- 1 
TTemizi 00,00 00,00 
Kapı malı 

, Y. Çiğidi 00,00 
1 K. Çiğidi 15,00 - 11:00 

: flNDA VUKU BULAN HADİSELERİ GONO 60- I 
1 Gazetesi NONEVERİR. TÜRKSÖZONO TAKİP EDİNİZ. 1 

Susam 70,00 
Buğday yerli 72,oo - 72,50 

ıı-

1 0,00-, 1 Arpa 0,00 
Yulaf o.ool 0,00 

1 1 
1 1 

I\;..._- -

Kitap, mecmua, çek, bDet, alış, • 
•. • .. _ Tu··rkso··zu·· 1 

•..... --............... . 
i Sablık Arazi ! 
• • ! Adanaj. Vilayet merkezine i 
! onbeş kilometre uzakta Bü- i 

p ... , barıta, bUamam matbaa 
• ı11er1a1 Tlrklyeda mevcut mat- • 
: baaıara rekabet eder derece•• Matbaası ı 1 .. k D'k'l'd • d i yu ı ı ı e . , arasın an su- i 

1811 ve slraoe elden çıkarır. : i lama kanalı , demiryolu , ve i 
i inşasına başlanan asfalt şose i 
i geçiyor. içinde şimendüfer is- i 
i tasyonuda vardır . H e r i 
i türlü ziraate , Portakal , Li· i 
i mon , sebze bahçeleri yetiş· i 
i tirmeğe çok müsait birbirine i 
i muttasıl derecede yakın altı i 
i parçada sekiz yüz dönüm a- i 
i razi satılıktır. i 
i icar getiren akarla da mü- i 
i badele edilebilir. i 
i D. N. Arıkoğlu kardeşle- i 
i re müracaat. i 

Türksözü Cilt Kısmı 
• • • • • • 

SAGLAM, TEMİZ, ZARİF CİLT imRİHİZI ANCAK TORKSÖZO i 
I MOCELLİTHAHESİHDE YAPTIRABILIRSINIZ İ 
....................................... :, i Telefon : 347 , 355 ~ 

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

TORKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 

--ıloe••••••••••••••••••••••••o 
İ ADEMİ İKTİDAR VE BELGEVSEKLİGİNE İ 
e KARŞI • 1 

Kurulu• tarihi : 1888 

Samaye•İ : l00.000.000 Türk LiTa•ı 
Şube ve ajans 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 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aoatıdaki plina göre ikramiye dağılılacakhr. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Ura 
4 • 600 • 2000 .. 
' .. 250 " 

1000 " 
40 .. 100 " 

4000 ti 

100 .. 50 .. 5000 .. 
120 .. 40 .. 4800 " 
160 .. 20 .. 3200 " 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıkbğı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - EylUl, 11 Birincikinun, 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

-------------------------------
• 

T. iş Bankası 
&içik taıarral besapları 

1942 ikramiye plAaı 
KP~IDELER : 2 Şubat, 4 Mayıı, 3 Ağuıtoa, 

2 lkinciteırin tarihlerinde yapılır 

1942 lllr•mlyelerı 

1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 

3 " 
ıoqo .. 3,000 " 

2 o 7'° .. - 1,500 ,. 
3 " 

500 .. - 1,500 .. 
10 " 250 " - 2,500 .. 
40 .. 100 " - 4,000 .. 
so " 

50 .. - 2,500 ., 
200 .. 25 •• - 5,000 .. 
200 •• 1(. .. - 2.,000 

" 

TUrklye ı, Bankaama para yatırmakla yalnız 
para blrlkllrmlf ve faiz almıf olmaz, ayni 
zi11nanda telllnlzl de: denemlf olursunuz 

İ FORTOBIN i 
• S. oe /. Maaoenet Vekaletinin Ruhsatını haizdir • 
: Reçete ile alınır . her eczanede bulunur • 

e Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril • 
: Y ağcami civarı No. 14 : - Eski Selanik Bankası 1 
• Posta' Kutusu 105 14520 • 
0 ......................... 0 

eoaoooooooaoooooooaoaoaoooe 
g tlROLOO - OPERATÖR g 
o DOKTOR a 
o o 
g Suphi Şenses · g 
o o 
a Böbrek - Mesane - Tenasül O 
O Hastalıkları Mütehassısı D 

g YENi POSTAHANE KARŞISI g 
O Fakirler parasız muayene edilir O 
0 4 30 14685 ° o - o 
eoaooooooaooooooooaoooooooe 

i 1 an 
ADANA O. D. Y. 6. iSlETME ARTTIRMA, EKSİl TME 

KOMİSYON RUSliGiNOEN : 
Muhammen bedeli (1957!5) lira tutan muhteHf eb'adda 135 

M/3 kereste şartnamesi veçhile 7-12-942 Pazartesi gunu 
saat 16 da kapalı zarfla Adana 6. İşletme Müdürlüğü bina· 
sında eksiltmeye çıkarılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1468 lira 13 kuruş muvakkat 
teminat akq.alariyle birlikte kanuni ikametgah vesikası , Tica
ret odası vesikası , nüfus tezkeresi ve 2490 numaralı kanunun 
emrettiği şekilde hazırlamış oldukları teklif mektuplarını ayni 
gün eksiltme saatından bir saat evvel komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Bu eksiltmeye ait şartnameler Adana 6. işletme müdürlü
ğünden tedarik ve gönderebilir. 

13- 17-22-27 14625 

19 Teşrinisani J 942 

Doktor 

11 Turgut Soyer 
Hülcumet civarında istikamet E.cıahanesi lı:arıısı~dalı:i çıkmaı 

sokak içinde 121 numaralı evde hastalarını )(abul eder. Haftanın 

Salı ve Cuma günleri öğleden sonra fakirlere parasız bakılır . M 

l#######:ZCZ::::u:~=A#AAAAU:" 

oeeeeeeee•eeeeeeeeeeeeeeeeo 
: ZENGİN OLMAK İSTERSENİZ : 
• ç k k. . • • u urova ışesıne : . ' . 1 Koşunuz L. Koşunuz... • 
1 Olşemlzden bir 'bilet alırsanız mat· : 
: laka zengin olarsaaaz... 1 
• Adres: Asfalt cadde Dörtyol ağzında (Çukur • 1 ooa Giıeai) . Necip Özyazgan 1 ........................... 

---·---- - ·- - - ---------
::::u:::'U""A=::uuu::uzx:z:s:~ 

~ D O K T O B " 

" nMuzaf J er Lokman 
M 
~ Bergin bastaıarıaı maayenelaa· h 

n nesinde kabul eder. n 
:::::u:::u::::u '::::u:::u:=~=:u::a::xx:::s 

ilan 
Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğünden : 

Teminatı 

Beher Kentah Muvakkate 
Cinsi Kentalı ki. Muhammen bedeli % 7,S Müddeti 

lira ku. lira ku. ay 

Meşe kömürü 820, 40 35 21 54 12 

1- Seyhan Vilayetinin Dörtyol kazası dahilinde hudutları 
şartnamedP. yazılı Çatal Kaya ormanından 820,40 kental Meşe 
kömürü 12 ay zarfında kat, imal ve ormandan ihraç edilmek 
şartile 1 1-11-942 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık 
arttırmaya konulmuştur. 

2- Arttırma 1-12--942'" salı günü 15 de Adana or· 
man çevirge müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3- MuvakkatGteminat 27 lira 54 kuruştur . 
4- Odunun Meşe kömürü beherlkental muhammen be-

deli 35 kuruştur. 
5- Şartname, mukavelename projeleri orman umum 

müdürlüğünde, ' Adana Jorman~ (çevirge müdürlüğünde Dört 
yol orman bölge şefliğinde görülebilir. 

6 - Muvakkat t~minat Lmakbuzlan 1 - 12-942 salı günü 
saat l S den evvel komisyon riyasetine verilmesi lazımdır. 

7- İstiklilerin ticar•et odası vesikalarıle birlikte belli edi
len gün ve saatte müracaatları ilan olunur. (Bu vesika köy-
lülerden istenmez) 14-20-24-28 14790 

i 1 an 
ADANA OEYlET HAVA YOLLARI 

MEYDAN MOOÜRLOGONOEN : 
1- 2500 ili .3000 boş Benzin tenekesi açık arttırma ile 

2490 sayılı kanun mucibince 21/11/942 günü saat 11 de sa· 
tılacaktır, 

2- .Muhammen bedeli 3000 lira olup 1 muvakkat teminat 

225 liradır. 

3- İhale şartnamesi Meydan müdürlüğünde görülebilir. 
4- Taliplerin muayyen günd~ teminatlt:rı ile birlik de 

meydan müdürlüğüne müracaatları. 5-10-14-19 14767 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basıldığı yer : Türksözü Maatbaın 


