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MiHVERCiLER AFRiKADAN 
-

TAMAMiYLE ·ATILACAK 
Büyük bir Alman kuvvetinin dün 
ricatı kesildi; birçok esirler alındı 

SEKiZiNCi ORDU KUMANDANININ ÇOK MÜHiM BEYANATI 

İngilizler Marsamatruh kapılanna vardı 

iNONO'NON 1 

NUTUKLARI 
urupa matbuatı digor ki:-

İnÖn Ü' n Ün nutku 
küçük büyük her 
devlete yaşamek 
hakkı veriyor. 

SIOAIATA, OOROSTlOGE 
KIYMET VEREN SES 

Ankara:· 6 (Radyo Gazet•al)
Milli Şcfi~izin ıöylediti son nut
kunun akisleri hala devam .etmek
tedir. Cumhuriyet gazetesinde çı · 

kan başmakalede , dotruyu , ha· 
'"'iikali görmenin en büyük dava 

oldutu, parlimento muhitine söy
lenen bu sert söı.lerin en güzel , 
en derin tesirler yaptığı kaydedil
mektedir. 

Dış memleketlerde de Reisi
cümhuruıİwzun nutku yankıları de 
vam etmektedir. lsviçre , Alman· 
ya , Fransa ve lngiltere matbuatı 
bugün de bu nutukla meşgul ot
muşlardw. Bu . gazeteler ez.cümle 
fÖyle deruektedir : 

~lnönü'nün nutku, küçük bü
yük her devlete yaşamak hakkı 

istemektedir. lnönü nutkunda acı 
da olıa hakikatleri ilk defa orta
ya koyan büyük bir adamdır.,. 

Mısır gazeteleri de bu nutukla 
meşgul olarak , nutukta görülen 
aÇ1k lisana hayran oldupnu izhar 
etmtkle ve ezcümle şöyle demek
tedir: 

"Türkiye sadakata , açıklığa , 
dürüstlüte , azme bir defa daha 
kuvvet veren, kıymet veren mil 
!ettir. Türkiyenin büyük şefi lnö· 
nü buna tercüman olmuştur . ., 

Berline göre 
Mjittefikler 

ham madde için 
sıkıntı çekiyor 

Berlin : 6 (Radyo) - lngilte· 
re ve Amerika'da en çok yoklu• 
tu hiısolunan harp maddeleri şun· 
tardır : Alüminyum , kalay , üs
tübü , demir , krom , grafit, ba
kır , kurşun , lastik , kereste , i
pek ve sun'i ipek. Daily Herald'e 
göre Rusya'da mensucat sıkıntısı 
geçen ıeneye nisbetle çok ziya· 
deleşmiştir. Ruslar kumaş tedariki 
için lngiltere'den imdad istemiş· 
l"rdir. Fakat lngiltere'nin de esa· 
ıen kendisine yeter derecede ku· 
maşı yoktur. Bundan başka Rus
ya sillh bakımından da büyük sı · 
kanlılar çekmektedir. 

ispanya hava işleri 
Madrid : 6 ( Radyo ) - San· 

jujo ve Vataoaele bava meydan· 
ları bGyGtGlmQftGr. 

25 librelik mermiler atan bir lngiliz batarya•ı Mısır çöli1nde rece• 
leyin ateş etmektedir. 

Ankara : 6 (Radyo g.'.!zeteal) - Mısırda .muharebeler tiddetle de· 
vam etmektedir. Mihver orduıunun ricatte devam ettiti bildiriliyor . 
Alman · IÖzcilıü bu hücumun pek fevkalAde olmadıtını , fakat İngiliz 
orduıunun kuvvetli bir bulun yaptıtını ı6ylemeldedir . Sekizinci or
dunun Şimal Afrikada kazandıta zafer Amerikada da büyilk sevinç 
uyandtrmlfbr. lngilteredr şimdi miıafir bulunan BJyan Ruzvelt in· 
riltere Krahna bir telf1'8f g6ndet-erek M ..... dalri eanffalı11;eta.rden 
dolayı kendisini tebrik etmiftir. Bugünkü aıkeri durumdan anlqaldı
tına göre, Romel artık Marsamatruhtaki müdafaa hattına yerlepek 
arzuıundadır. Fakat aceba Romel Marsamatruh hattına yerlqmek im
kanını bulabilecek mi ? Bu fÜphelidir • Gelen aon haberlere göre , 
ingilizler Maraamatruh hatları önüne kadar gelmiftir • Bu haberler 
Romelin Maraamatruh hattında tutunamıyacatını anlatıyor. 

KaJ.ire : 6 ( Royter )- Mih · ' • 
ver, Afrikada srilcilnln yettiti ka· Berlin : 6 ( Radyo )- Romel 
dar blyük bir tahrip hareketine büyük kuvvetlerini , ingilizlere 
batiamıftır • Kasabalarda bir çok sezdirmeden zayiatsız olarak re · 
yangınlar çıkarılml.flar • Düşman ri hatlara çekmektedir • 
kaçtıtı yerlerde depoları , bina· Elilemeyn cephesinde bu mak· 
ları yakmaktadır. , CGelW 1 llad mQı.lal 

Londra : 6 ( Radyo ) - Ro· 
mel, matlup Mihver ordularının 
imh .. ına mini olmak için ümitaiz 
gayret ıarfetmektedir. Büyük aı 

Bladlataa•da 
llnb •l••Jltl•r 

keri kumarcı fimdi varanı yotuau Vafington : 6 ( Radyo ) -
ortaya IÜrmektedir . Bu kuman· Hind radyosunun bir haberine 
dan Berlinde " Mısıra ne zaman 
iıteıek fethedebiliriz ,, demişti • 

Alman bozgunu o kadar ani 
olmUflur ki, kumaudanlar emir 
vermek fıraatını bulamamıttır. 

Stokbolm : 6 ( Radyo ) -
General Fonı Timonun M11ır 
cepbeıiode öldütülteyid edilmek
tedir . .............. 

göre, Hindliler , poliıi tap tut· 
mak istemişler ve polisler bu mü· 

tecavizler üzerine atef açmıflar
dır . Pişaverde ve Allababadda 

nümayişler olmuf, ve 1Allababad· 
da gizli radyo :iıtaıyonlara mey · 

dana çı karılmıftır. Diter bir çok 
bölgelerde nümayişier olmuftur • 

• • • • • • • • • • • 

Gn. Mak Artur'a 
dair bir şayia 

Roma radyosuna göre Amerika 
generali Vaşingtona geri çağırmıı : • ••••••••••••• 

ı Roma : 6 ( Radyo ) - General Mac. Artlaur'6n ı 
f Wa•hin61o ... 'ca 6eriye çaiırılma•ı , Amerilıa'da 66· f 

ı yük 6ir heyecan ayandırmı,tır. Yapılan ta/amini•• f 
66re , Mac. Arthar arhk Ava.tral1a' dalıi vazile•i 6a· f 

ı 'ına bir daha aodet etmiyecelı.tir. General Euenlaaaer' f 
f in de Amerilıa'ya davet edildiii haberi ayrıca dilıia· ff 
• te rayan telô.lılıi olunmaktadir. • 

••••••••••••••••••••••••••• 

ı ........................ ı 

1 Amerikada ! 
ı ı i seçim işi ı 
ı ı 
ı Seçimin neticesi ı 
i ne olursa olsun İ 
ı mihverciler için ı 

i fayda vermez i 
ı ı 
ı Hover'in beyantaı ı 
ı ı 

Ankara : 6 (Radyo gazeteal)-
Amerikada , yeni seçim faali· 

yeti bıflamııtar. Mihver kaynak
ları bu hareketi kendi lehlerine 
tefsir etmekted ir. Amerikan fef · 
)eri bu münaaebetle söyledikleri 
11utuklarda. uçimio neticeıinin 
Amerikanın ne iç ve ne de dış 

politikaaında ' detifiklik yapmı · 
yacıtını ve. bunun için Mihver 
lehinde bir detişiklik olmıyıca . 
tını ka}'detmiflerdir. Meseli Ame
rikanın eski Reisi Cumhuru Bay 
Hover de ayni fey leri kuvvetle 
ıöylemiıtir. 

Vaoington : 6 ( Radyo:)- Mis· 
ter Vander , demokratlarla Cüm
huriyetçilerin bir birlik kurması 

teklif ini ileri ıürmüıtür . 

Kahramanlara 
Adananın yardımı 

Kahraman erlerimize r6nde
rilecek hediyeler ka'fllatı olan 
batlflar devam etmektedir • Dün 
tehrimiz Kızılayına Hüseyin ve 
Muıtafa Atba 600 lira, Abdullah 
Giilek 250 , Muıtafa ŞenrQI 100, 
Muıtafa Rifat ve H. Mahmut Gü · 
lek 500, lsmail Çorat 150 , Mah 
mut Özuygur 100, Ali Galip ikiz 
500, Muıtafa ve:Mahmut Akko· 
yunlar 250. Aziz Naci Gülgülalp 
150, Abdullah Akcan 150, Aliye 
Yerdelen 400 ,IVitalis • Eskenazi 
ve feriki 250,-:Ali Dayı 250 , D. 
M. Kokinaki 500, Abdullah Gü
lek 250 lira batıfta bulunmuf· 
lardar . 

Sibiryada iptidai 
madde aranıyor 
Londra : 6 ( Radyo )- Ruı-

yadan alınan haberlere röre, Sta· 
lin Sibiryacla mevaddı iptidaiye 
kaynaklarının verim kabiliyetini 
tetkik ve tesbit vazifesiyle, mef 
bur bir SaYyet llimiai o çevreye 
göndermiftir. 

Bulgar ziraat 
nazırı Romllda 

Roma : 6 ( Radyo ) - Bul· 
ıar ziraat nazıra llieff dGa atle · 
den ıonra Romaya!relmiftir. Ken· 
disi ltalyacla bataklıktan kurtarı
lan yerleri sezip tetkiklerde bu· 
luoacaktar • 

Sayı ; 5546 Aalald Cadde No. 69 Telefon : 112 

Rus Kara deniz filosuna mensup bir donanma gemisinde bir Rus 
tayyare daf i topçusu vazife başında. 

Kafkaslarda 
muharebele 

ITALINOBADDA DIÖHJlllLIK YOK; 
ALMANLAR TAKViYE OBTIBIYOB 

Berfin : 6 (Radyo ) - Terek cephe•inde fiddetli muha
rebeler olmuıtur. TuapHde lıuuuetlerimiz bir çolr meuzileri 
zaptelmi' ve ıiddetli hücumları pqdü~tmü,tür. 35 Ru• uça-
1• dü,ürülmü,ıür, Don •ahili,.de birçok İ•linal nolıta/r rı tah
rip edilmi,ıir • 

Moakova: 6 (f Radyo )- Kaf · Durum, önümüzdeki kış çok feci 
kaılarda muharebeler şiddetle de olacaktır. Bu durumun harp du· 
vam etmektedir. Staliogradda kuv rumu üzerindeki tesirinin ne ola 
vetlerimiz bazı mahalleri Alman· catı iae bilinemez • ,, 
lardan geri almıfhr • Almanlar 
burada 850 ölü vermişlerdir. Berlin : 6 ( Radyo )- Yun· 

kers 88 tipindeki tayyarelerden 
Berlin : 6 ( Radyo )- Stok· mürekkep Alman -kuvvetleri dün 

holmdan bildirilditine göre , Ny. 
Dagligt Allehanda gazetesi, SoY- 6tle ihıeri Murmansk limanını 
yetler Birlitinin iaşe durumunu bombalaa.Jftır • Yüksek irtifadan 
llleeley- lrir makale n.,etmit dalan tayyareler:bedefleri 'Üzerine 
tir. lıveç gazeteıi bu makaleıinde bombalarını bırakmlflardır. Tay-
şöyle demektedir: " ÖnümOzdeki yareler bir çok yangınlar çıkar· 
klf, Sovyetler Birliti için 1918- dıklarını rörmü,lerdir • Bu bava 
1920 aeneainin halk savat kıfJna mubarebeıinde 10 diifman tay· 
benzeyecektir . Sovyetler Birliti yareai düfilrOlmüıtGr . 
halkını müthif bir açlık bekle· Moıkova : 6 ( Radyo ) - Al· 
mektedir. Sovyetler Birliti İafe manlar Stalingrada mütemadiyen 
vaziyeti imkinıız telde girdi • takviye getirmektedir . 

--~--------=-=:...__-----:...:_----~ 

Akif Eyidoğanm güzel bir eseri 

Memurlar istihlak 
kooperatifi kuruldu 

Bütün memurlar Valimizin bu 
tesebbüsWnden sevinç duydular 

Valimi~ Bay A lıil Eyidofan 

Hayat fartlarının çok atırlqmaaı üzerine şehrimiz memurlarının 
ııkıntılı bir vaziyete diiftOtü malumdur. Valimiz Akif Eyidotaaın bu 
vaziyeti ehemmiyetle tetkik ettitini ve memurlana zaruri ihtiyaçla· 
rının normal fiyatlarla temini maluadiyle bir memurlar kooperatifi 
kurmak tqebbOsGne geçtitini yazmlfbk • Diin memnuniyetle 6trea· 
dilimize göre, bu kooperatif tefekkül c:tmif ve Valimiz mleuiı ıafa · 
tiyle kooperatifin ıtatilıilnii imzalamıftır. Şehrimizdeki bltün memur· 
lar bu kooperatife dahil olabileceklerdir. Bir çok memurlar koopera· 
tifin beter lirahk hisse aeoetlerioi almak için müracaatta bulunmut 
lardar. Kooperatif bu ay içinde faalipte reçecektir. BGtiin memurlv 
bu bayarh teşekkGldea çok memnun kalmışlardır. 



• 
Sayfa 2 

1 
Uzak Dünyalardan Haber ------------ __________ __. 

"8 r i t a n i k a,, 

Dünyanm Bu En Büyük Neşriyat 
işi Nasıl idare Ediliyor ? 

"Yalandan Öldüm. Fakat Sahiden Yaralandım,, 

B ir .Şikago iş evinin onbirin
ci katında dünyanın en bü
yük neşriyat işini idare e-

den bir adam çalışır. Neşriyatının 
bütün makalelerini okumak fırsa
tını katiyycn bulamamıştır. Böyle 
bir teşebbüste bulunacak olsa ... 
35.600.000 kelimenin doldurduğ-u 
24.000 sahifeyi okuması lazımdır. 

Günde 12· 13 saat çalışır. 
Geceleri evinde sabahın uçune 
kadar yazı okur. Beş senedenbe
ri, vasati olarak uykusu beş saati 
geçmemektedir. 

Bu adam, Ansiklopediya Bri
tannika'nın neşriyat müdürüdür. 
Maiyetinde 3700 eksper çalışmak
tadır. 

Britannika, 174 senedenberi 
faaliyettedir. Ve 14 tabi yapmıştır. 
ilk olarak neşriyat evi 1768 de 
lskoçyada tesis edilmişti. En ucuz 
Britannika ansiklopadiyasının fi 
yatı 150 dolardır. Amerikada ve 
lngilterede bu eserin alınabilmesi 
için gayet cazip şartlar vardır. 
Ve hemen hemen her ailede bu 

[eserden bir takım mevcuttur. Fa
kat harpten sonra kitapların sah
şı yüzde otuz beş artmıştır. 

Bn ansiklopedide dünyanın 

t!n meşhur leknisyc!ncileri ve mu
harrirleri yazı yazmışlardır. Mesa-

At yarışlarından 
çıkan münakaşa 
Türksözü Gaıetesi Müdürlü-

ğüne- Gazetenizin 5/ 11/942 tarih· 
li nüıhasının ikinci ıütununda in
tişar eden Veteriner müdürünün 
izahına açık cevap şeklinde aşa

~ıdaki yazının neşrini say~ ı ile 
rica ederim. 

Sayın Veteriner Müdürü : 
At meraklılarını tenvir r.oak· 

sadile yaptığınız izahı, hayretle 
okudum ve Mektebi yeni bitirmiş 
olan biz gençleri meslekte teşvik 
etmeniz icap ederken henden çok 
saneler evvel mektep bitirmiş ol
manıza ve.tecrübcleriniıe yakış· 

mıyacak derecede hafif buldum. 
Evvela sayın müdür pek iyi 

takdir edersiniz ki, at yarışları, at
çılığı teşvik: ve isJah bakımından 
Zootekni ilmilc tamamen ilgıli bir 
mevzudur. Ve Zootekoi'yi bir Ve· 
teriner kadar_ okuyan bir Ziraatçt 
da bu hususta söz söylemiye ve 
bu~mevzuda gürdüğü aksaklıkları 

memleket hesabına tenkid etmiye 
seliihiyettardır. 

Ziratçı olmam ve Zootekniyi 
veteriner arkadaşlarım kadar oku
muf bulunmam ve bahusus ziraat 
fakültesini okur1'en ileride ihtisas 
yapmak maksadı ile Zootekniye 
ve bilhassa atçılığa karfı göster· 
rji~im yakın alika ve çalışma bü · 
tün Enstitü muhitince malumdur. 

Ziraat Fakültesini bitirerek 
askerlik hizmetimi yeni bitirmiş 
ve kanuni staj müddetimi ikmal 
içiıı Adana ziraat müdürlüğünde 

vazifedar bulunu.şum bu mevzu 
üzerinde henüz ihtisas yapmak 
imkanını bana vermemiştir . benden 
çok ıeneler evvel mektep bitirmiş ı 
olan ıatıalini1.in bu hususta (Atçı 
lık) yapılmış bir ihtisaaınız olup 
olmadığını, bcnKıl tenkitlerime 
tahammül edemiyerek bu işi mü· 
tehassıslarına bırakmamı tavsiye 
ettiğinize göre, pek merak ettim. 

Son olarak, At yarışlarının 

teknik ve mahi}•etini, mektepten 
yeni mezun olmama ve tecrübe 
!erimin sizinkilerle kıyas edilmi
yecek derecede az olmasına rağ' · 
men, bu mevzua karşı olan yakın 

{Gerl.a 3 üncü 1a7fada1 

NAKLEDEN 

.P. P. 
la: Henri Vold iktiiadi bir maka
le yazmıştır. 

Diğer taraftan general Yave! 
tarihin büyük harplerini tahlil et
mektedir. 

Neşriyat evi her sene ek ola· 
rak bir lıuçuk milyon ·harflik "Ta 
mamlayıcı., bir kitap çıkartmak

tadır. Bu kitapda şenenin bütün 
hadisatını bulmak mümkündür .. 

Bu muazzam ansiklopedinin 
yeni tabilerini hazırlamak gayet 
müşküldür. Her an için ilim, fen, 
siyaset bilhassa harbe ait ihtira 
ve malUmat dekişmektedir. 

E s e r i n b e ş i n c i cildi 
biterken diger taraftan birinci ve
ya üçünçü cildinde birçok tebed
dülat ye ilaveler husule geliyor. 
Bu yüzden 10,15 senede bir ye
nitabi hazırlamak mümkün olmak
tadır. 

Britanya ansiklopedisini yaşa
yan insanlar arasında ancak bir 
lcişi okuyup bitirmiştir. Bu zat: 
Long lslandah Usban Siek'tir. 

Eseri, ancak dört buçuk se· 
nede okuyabilmiştir. 

Maks Şmeling, Berlinde gaze
tecilere boksu bıraktıQını bildir
miştir. Eski dünya şampiyonu 

harpte yaralanmıştır. Ya~ı da kır
ka yakındır. 

Son zamanlarda harpte öldü
tü rivayet ediliyordu. Fakat anla· 
şılan kurşun bile ona mağlup ol· 
muştur .. Alman şampiyonu şimdi

ye kadar i;ç defa dirilmiştir. 
ilk ölüşü 1'4 yaşında olmuş

tur. Basit bir köyde oturan Maks 
gayet vahim bir menejit hastalığı
na tutulmuştur. Doktor, muayene 
ettikten sonra yaşayamıyacağını 

söylemişti. Arası çok geçmeden 
hasta, kendinden geçti. Bu vazi-

-

G
enç:adam ıalooa girdiği zaman 
filim baıtamışb. Gözleri karan· 
lığa alışıncaya kadar yerinden 

oynamadı. 

Semih :karanlık içinde gayri 
ihtiyari titredi. Buna sebeb , bur
nuna~ gelen keskin bir Pompei ko
kuıu idi. Bu koku:ona , on sene 
evvel başından geçen büyük ma
cerayı derhal hatırlattı. 

Oynayan bir Rus filmi idi. 
Arasıra karlı manzaralar geçiyor
du. Projeksiyondan fışkıran beyaz 
ziya,' balkonu az çok aydınlatıyor
du. Fakat genç adam görmek~is
tediğini gözleriyle detil , koku 
ile arıyordu. Çok geçmeden bir 
yeri seçerek oturdu. 

Elektrikler yandtğı zaman Se
mih, önde oturan ııarışın genç kı
zı seçmişti. Bu , maalesef aradığı 
ve umduğu değildi : 

- Yalnız Necla Pompei kul
lanmaz ya , dedi. 

içinde bir anda doğ-an büyük 
ümit bir anda sönmüştü. 

Semih bundan on yıl evvel 
Fakülte sıralarında Necla ile deli
ce sevişmişdi. 

Genç adamın~ Anadoluya gi· 
dişi bu· sahifeyi kapamıştı. Birkaç 
ay mektublaştılar. Bır gün muha
bere birden [ kesiliverdi. Bundan 
dört sene sonra Semih lstanbula 

TORKSOZO 

ithalat eşyası 
Bazı eşyada fiyat 

düşüklüğü görülüyor 
Buraya gelen haberlere göre, 

ithalat eşyalarının bazılarında fiat 
düşüklükleri görülmektedir. Bu 

arada demirin kiloıunun da 200 
kuruştan 90 kuruşa düştfiğü kay· 
dolunmaldadır. 

İogiltereden, Amerikadao, Or 
ta Avrupa ve Almanyar:lan birçok 
ithalat rşyası beklenmeldedir. Bun· 

ların bir kısmının hudutlarımıza 

girmek üzere balunduğuna dair 
haberler alınmıştır . 

Öğrendiğimize göre, hükumet, 
ithalab mümkün mertebe genif· 
!etmek azmindedir: 

Kadirli çeltik 
müstahsilinin ihtiyacı 

Kadirli çeltik müstahsillerin 

den bir kaç kişi dün VaHmiz A· 

kif Eyidoğana müracaat ederek 

kendilerine benzin, mazot ve sa· 

ire verilmesini isteıniflerdir. Vali 

çeltikçilerin bu ihtiyaçlarınm der 

hal temin edileceğini bildirmiıtir. 

yeti gören köylüler iidip Maksın 
öldüğünü nüfusa bildirdiler. Likin 
ertesi günü harikulade nevinden 
Maksın dirildiği görüldü; vaziyeti 
bir müddet sonra da iyileşti. Bu 
sevinç içinde köylüler nüfus vazi
yetinden haberdar etmeği unuttu· 
lar. Maks Şmeling, birkaç sene 
sonra, şöhret sahibi olmaya baş

layınca gazeteciler köye koşuşa 

rak boksörün t-akkında izahat al
mak istediler. N~fus memuru ga· 
zetecilere izahat vermek üzere 
nüfus cefterini açınca şu cevabı 
verdi : 

- Makı Şmeling 1918 sene
nesinde ölmüş .. 

İkinci ö:üşü de şöyle olmuş
tur : 

1936 senesinde Coeluizde A· 
merikada yaptıgı maçtan sonra 
Almanyeya dönen boksörün evi
nin damına yıldtrım düştüğü riva
yet edildi. Fakat bunun da aslı 

çıkmamıştı. 

Üçüncü ölümü harpte olmuş· 
tur. Alman bpksöra harp bidaye
tinde paraşüt birliğ'İne intisap et 
mek istedi. Lakin muayenede 

IGprf'll J ttnnl uyfadat 

Memurlara parasız 
kum~ş ve ayakkabı 

Ayal claıtea ıelllz deıea 
lz8rlne llama,ıar yapıldı ................... . 

f ~EHIRU ! f 
Gelen malumata göre, me

murlara ve bunların ailelerine pa· 
rasız elbiselik:kumaş ve ayakkabı 
verilmesi huıuıunda Maliye Ve
kaleti bir kanun projesi hazırla• 
mıştır. Proje eaaslarına göre, bu 
haktan amumi ve mülhak bütçe
lerle huıusi bütçeler memurları, 

f Kahraman mehmet· f 
f çll• hed ye göndermek f 
: lateraen Adana Kızılayı- : 
t na ulra 1 f , ................... bankalar~baremine:tabi müessese 

ve leşelrküllerden aylık:aıanlar is
tifade edeceklerdir . 

Şeker beşyüz 
gram verilecek 
Bazı esnaftan tutulan 32 ton 

şekerin yakında halka ıablacatını 
ve her ferd bafına 200 gram: ve· 
rilecetini yazmışbk. Halbuki alı
nan sonlkarara göre, nüfus baıı · 
na verilecek şeker miktarı 500 
gramdır. 

Valimizle Nafia 
Müdürümüzün tetkiki 

Vilayetimiz Nafia Miidürlüiü 
kıı mevsimindeki münakaleyi te· 
oıin için bölgedeki~ köprü , yol 
ve menfezler tamiratına hararetle 
devam etmektedir. Kıt baımadan 
bu · iılerin::bitirilmeıine gayret 
edilmektedirJ.:lncirlik cinrındaki 
köprününlinşaab da önümüzdeki 
15 gün içinde tamamlanmıı ola· 
caktır • 

Diter taraftan Valimiz A kjf 
Eyidoğaola Nafia Müdürümüz Sa
lim Sumer Kozan - Adana yolu f 
üzerinde tetkiklerde bulunmUf· 

Projede bu memur ve müs 
tahdemler başlıca üç grupa ay
rılmaktadır: Maaş ücret ve aylık 

tutarı 70 liraya kadar olanların 

kendilerine ve ailelerine. ayakkabı 
ile elbiselik kumaş, 70Jliradan 140 

1 liraya kadarloların kendilerine ve 
ailelerine elbiselik kumaı, 140 li. 
radan yukarı olanların yalnız ken· 

1 dilerine elbıselik kumaş verilecek· 
tir. Kumaşlar hazırlanmıştır. Ayni 
kalite de yedi sekiz desen üıerine 
yapılmıştır. 

Ayakkabıların imaline devam 
olunmaktadır. Proje önümüzdeki 
günlerde mecliıe gönderilecektir. 
Sene başından evvel her türlü 
formalitelerin ikmaline çalışılmak· 
tadır. 

Tevkif edilen 
sekiz kömürcü 

Kömürün beher:kiloıunu 18-
19 ve 16 kuruftan satan afatıda 
adları yazılı sekiz kömürcü hak· 
kında kanuni takibatfyapılmış ve 
bunlar adliyeye sevkolunarak der· 
hal tevkif edilmiflerdir: 

larılır • ı 

Hamamkurbu mahalleıinden 
Bekir oğlu kömürcü Mahmut , 
Kalekapııtnda kömürcü Bekir ot 
lu Hasan Oymak , Taıçıkan at 
21nda kömürcü 1 layla otlu Ham· 
madi, Balcıotlulhanındat deveci
lerin kömürlerini .. tan Ali Rıza 
Onur , Y enisalcılarda keresteci 
Ali ve ortatı Halil , Kömür pa 
zarında iMehmet otlu kömilrcü 
Tahsin, Hamamkurbu maballeıir.· 
de kömür pazarında kömürcü to 
pal Mahmut Demir , Büyük Kü
cdlihan müıteciri Mahmut Güro. 

Kömür istifçisinin 
dükkanı mühürlendi 

Elinde ıtok kömilrii oldutu 
halde isteyenlere " Yok " cuabt 
veren kireççi Avni hakkında ka
nuni takibata b~lanmıf ve dük 
kim mübürlenmiftir • 

CstR KüçüK HIKAYE=ı 
tadan gelen yemekleri yediler .. 
Arada şarap içme~i de unutma· 
dılar .. 

Bir Koku 
Yazan 

Bu şık evin güzel kızı maale 
sef piyano bilmiyordu. Fakat Se· 
mih , salonun köşesindeki piya
noyu bir tabut gibi bırakmak is 
temedi. Ona , en ağır serenadlaı -
dan çaldı. Bundan sonra radyo 
gramofona koydukları vals ve tan 
goların ahengiyle sarmaş dola~ 

oldular .. Ve nihayet uykuları gel
di. Şüphesiz , fıkırdak Berin onu 
gece yarısı bırakamazdı : 

Nlbad Tanglaer 

döndü. Onu çok aradı fakat 4bu
lamadı. işte bir Pompei kokusu
nun içini sızlatan büyük hatırası 

bu idi. 

Öndeki. genç kız fıkır fıkır bir 
şeydi. Semih bu küçük sarışın 

karşısınlla eski hatırasının tavsadı· 
tını hissetmişti. 

Çok geçmedi. Onunla anlaş· 

h. Ôn sırada kızın yanındaki kol
tuğa yerleşti. 

Filmden , tiyatrodan ve da

ha ileri giderek aşktan , sevgiden 
bahsettiler .. Hatta oracıkta birbir· 
terini sevdiler bile .. 

Genç kıt. ona , evlerinden a· 
ile hayatlarından bahsetti. Anne 
ve babasının bir aydanberi Ber· 
linde olduklarım ve evde yalnız 

olduğunu , tek bir hizmetçiden 
b11şka kimse olmadıtını anlatmak
ta beis görmemifti. Mademki an· 
!aşmışlardı, ne zararı var!. 

Film bitmişti. Semih ona eli· 

ni uzatıp , başka bir gün yine 
buluşmak üzere vedalaşacaktı. Fa· 
kat genç kıı : 

- O , dedi. Ayrılacak mıyız? 

Katiyen olmaz .. 

Çapkın bir gülüşle ilive etti : 

- işiniz var mı ? 

- Hayır .. 

- Şuhalde bize gederiz .. 

Semih , keyfinden az kalsın 

zıplayacaktı. 

••• 
Zengin döşeli salonda, lokan-. 

- Haydi , Şemih , dedi , 
yatalım ... 

• ıt: • 

Şarkkari loş yatak odasında 

sabahleyin kendisini bir şezlonga 
bırakan Semih, ıaadetten sarhoş ... 
gözlerini yummuştu •. 

Genç kız ağırlaşmtştı... Ona 
sordu : 

- Semih beni hakikaten sev· 
din mi? 

- Şüphe mi ediyorsun 1.. 
- Ben kim olursam olayım 

beni sevecek misin ? 

- Sen sensin ya .•. 
- Doğrumu Semih? ... 
- inan bana 1 ... 
- Ben bu evin öz kızı değ'İ· 

tim Semih l.. 

<Ger ... ı llacö aufabl 
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P ruıya laalı birind Giyomun 

Malaşuıki namında miralay 
bir yaveri vardı. Yaverin aer

veri yoktu::ancak 1.r maaşiyle re. 
çinirdi vetmali vaziyetif de olduk· 
ça bozuldu. Kral, kendiıine kitap 
şeklinde bir cüzdan gönderdi. 
İçine de 500 lira koymuıtu. 

Bir müddet aonra, kırat ya
verine ıordu: 

- Nasıl.. eıeri be~tndiniz 
mi?. Miralay cevap verdi 

- Gayet enfeıti sirL. Hatta 
ikinci cildini= bilyük bir sabıraıı· 
lılda beklemekteyim. 

Kıraı,· tebeaaüm etti. Yave· 
rinin iıim gününde, (birinciıinden 
hiç de farkı olmayan ikinci bir 
cüzdan gönderdi. Yalnız kitabın 
batında şu kelimeler yazılmıştı: 

"Bu eserin anc·ak iki cildi 
mevcuttur 1 .. ,. 

Köpek, Papaian, K~Ji ..• 

Madam Rouyı, komşuları 
durmadan rahataıı. ediyorlardı. 
Makaatları, otuz beş yaşlarında 
dul olan:~ kadıncatızı evlendir
mekti. 

Kadın mütemadiyen : 

- Ne:için evleneyim? di· 
yordu. Köpeğim, Papatamm, ke· 
dim var 1. 

Bir gün, komşulardan biri 
dayanamıyarak : 

- Madam, dedi. lyi ıöylü
yoraunuz:ama .. O hayvanlar erkek 
yerini tutmaz .. 

- Naaıl tutmaz?.. Köpek 
durmadan. homurdanır.. Papa2an 
sabahtan akıama kadar küfreder. 
Kedi de, geceler ini dıfarıda a-e· 
çırir .. 

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Cumarteıi - 7.11.1942 

7.30 Program ve memleket saat 
ayan. 

7.32 Vücudumuzu çalıştıralım. 
7.40 Ajanı Haberleri. 
7.55-

8.30 Muzik : Senfonik program. 
l3.30 Proaram ve Memleket saat 

Ayarı 

l:l .33 Müzik : Türkçe plaklar. 
13 45 Ajanı haberleri. 
14.00 Müzik : Riyaseticumhur 

bandosu (Şef: ihıan Künçer) 
1. L. Schröder: marşı: 
2. Louis Renaud: <Extaseı 
(Atır Valı): 

3. Fr. Hoffmınn: Macar 
ıenfonik denıları: 

4. R. Wagner: ·Reinrold> 
Operasının Fınal'i. 
5. C. Bohm: Aıkerl Galop. 

14.30 Ankara sonbahar at ko· 
şularının tahminleri. 

•4.4()- . 

15.00 Terrıail: 'Şu patavataızm 
yaptıtını dotru buluyor 
muıunuz?> 

18.00 Program ve Memleket saat 
Ayarı. 

18.03 Müzik : Radyo Dans Or· 
keıtraaı • Sevilraiı cıki tan
golar programı. (Şef: Nihad 
Eaengin.) 

18.45 Radyo çocuk kulubü. 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajanı Haberleri. 
19.45 Serbeı on dakika. 
19.55 Müı:ik : Nihavent makam· 

ıodan ıarlıılar. 
20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzik : Kürdillihica:ıkar 

makamından şarkılar, 
21.00 Konuşma (Kendimizi tanı· 

yalım). 

21.15 Müzik : Dinleyici istekleri. 
21.45 Konuşma (meslekler konu

şuyor.) 

22.00 Müzik : Radyo aalon orkeı. 
traaı, (Şef: Necip Aşk•n) 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajanı 
haberleri ve Borsalar 

22.45/ 
22.50 Yarınki Proi'ram ve Ka· 

panıf. 
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Ouyduklanmız 

Kauçuk kayık 
Kauçuk. liatik kayık, bugün· 

ltii harbin ~n mühim askeri va
sıtası olmuıtur. Oyun sayesinde 
.. keri kıtalar nehirleri, gülleri 
aeçmiıtir. Yine onun vasıtasile 

köprüler, sallar kurulmuştur . Uçak · 
lırın:mecburi inişlerinde pilotlar, 
deniı.lerde, Kııılhaç veya karakol 
uçıakları tarafından görülünciye 
kadar onun sayeıinde canlarını 

kurtarabiliyorlar. Hdrb gemilerin
de de kauçuk kayık, bir kurtarıcı 
vaııta olarak:kullanılıyor . 

Simdild harbin kopmasından 

evvel \i"tik llayı~ın mevcudiyeti 
yalnız mahdut kimseler tarafından 
biliniyordu. Hatta çok llimseler 
bu~kayıkların ıimdi krşfedildiğini 
ıannederler . Hal bu k ı 30 sene ev· 
veli 1912 yılında Alman mühen· 
disi M. A. Richter tarafından bu· 
lunmuıtur. Çok tecrübelerden son· 
ra IAstik. kumaıtan yuvarlak bir 
kayık vücuda getirmiı; bunun içe
risine de otomobil,'.bisiklet teker · 
teklerinde oldu~u gibi bir ince 
lastik minder daha geçirmiıtir. 
Bu minderi hariçten hava ile ıi· 
şirmiıtir. 

Uğ'raşa, u~raşa buna daha 
mükemmel şekil, biçim vermiştir . 
lık lastik kayık modelini Richter, 
Drava nehrinde tecrübe etmiş· 
tir. Sonra:dı daha ziyade mükem
melleştirerek bunu, yüksek resmi 
ıevat huzurunda Triyest.' ıskele · 
!~sinde merasimle göstermiştir. 

Ve neticede keıfi kendi namı 

na tesçil ettirmiş, ruhıatname 

almıştır. 

Bundan ~sonra ıeri halinde 
kauçuk, lastik ka} ıklar ın imaline 
bışlınmııtır. 

Umumi harbde lastik kayığın 
tatbikatına genit surette geçile
memiıtir. Bu harbde Alman 
•"ıncıları, istihkam "•taları ta 
rafından laıtik kayık devamlı 
aurette "ullanılmaktadır. l Rus ne
hirleri bu kayıklarıa::geçilmekte · 
dir. 

At Yarışlarından 
Çıkan Münakaşa 

- ikinci sahifeden artan -

alakamı takdireden Zootekni pro
fesöı üm Spöttel ve Atçılık pro · 
fesörüm Selahittin Batunun _ tcş · 
viklerile ve uzun tet"iklerden son· 
ra memlekette ilk defa olarak 
(Dünya ve Türkiye at yarııları) 
mevzulu ve henüı tab ettirmek 
imkanını bulamadığım fakat Ydk· 
sek Ziraat enstitüaü profesörler 
mecliıi taraf ınıian kabul ve tak· 
dir edilen uf acık bir eserimin 
mevcut oluşu bu mevzu dahilinde 
gördü§üm hata ve eksikler hak· 
"ında ıiı.in kadar ve hatta sizden 
faıla konuşmak cesaretini bana 

vermiıtir. 
Sayın Müdür, latikbalde seçe· 

ce§im branştaki k"biliyetimi müd· 
rik bulunmakta ve bu branşın da 
Zootekninin Atçılık kıımı olacağını 
ve çok ıevdi~im bu branftan be
ni uuklaşmıya davet ıahmetinde 
bulunmamanızı ayrıca tenkitlerimi 
de hof kartılamanızı, ve bu mev
LU üıerindelartık ıöyliyecek hiç 
bir söı.üm kalmadığını .bildiririm. 

Sayeılarımla.- Yüksek Ziraat 
Mühendi•i - Murat Ôğet 

u Brltaallla , • 
- İkinci sayfadan artan -

saQfam çıkmadı. Parmaklanndan 
birinde his yoktu. Nihayet bok· 
sör, gayet : mühim bir ameliyatla 
pumat-nı iyi etti ve :r paraşütçü 
oldu. Boylece, cephede öldüğü 
söylendi. Fakat bir kaç gün son
ra Alman radyosu bu havadisi 

tekzip etti. 
Maks Şmeling gazetecilere : 
- Yalandan öldüm; fakat 

sahiden yaralandım, demiştir. 

YELKENLi GEMİLER 

Harp yüzünden gene yelken· 
li gemiler rağbet görmeğe baş

'•mışlardır. 
1913 de denizlerde dört mil

Yon tonluk yelken ıremisi mev· 
Çuttu. 1989 da bu tonaj, 930.000 

TORKSOZO 3 Sayfa 

---------

• 
Bir İngiliz de· 

nizalhsmda b i r 
namzet periskopu 
kullanmağı Ö ğ

renmektedir. 

lngiliz Babri· 
ye Nezareti deniz 
kuvvellt>rine ye
nidt-n büyük kad
rolar ilave t-tmiş
tir. 

• 
-----·--------

Slovanga' da 
geni idamlar . 

Dün 400 tutak kurşuna dizildi 

Şilide Mihver 
aleyhindeki 
nümayişler 
Riızv,./t Şili r eısın ı 

Vaıingtona davet etti 
Anlcara: 6=(Radyo Gazetesl)
Ruzvelt, Şili Reisicümhurunu A · 
merika Birleşik Devletleri mer 
kez.ini :ı;iyarete davet etmiştir . 
Şilide 80,0~0 kişi sokaklarda ge · 
:ı;erek " Mihverle münasebetleri 
kesmeli ., diye bağırmışlardır • 
Bunların ellerinde Amerikan, İn· 
gili:ı; ve Şili!bayrakları vardı . 

Cebelüttarıkta 
toplanan gemiler 

Madrid : 6 ( Radyo ) - Dün 
bir lngili:ı; kruvazörü ile yedi 
torpido muhrip Cebelüttarığa gel
miştir. Şimdi burada 125 parça 
harp gemisi olduğu tahmin edili · 
yor. 

Adana Kız Sanat Öğretimini Koruma 

Cemiyeti reisliğinden : 
Cemiyetimizin umumi heyet toplantısı t 2 teşrinsani 

942 perşembe günü saat 17,30 da ismet lnönü Kız 
Enstitüsüııdt> yapılacaktır. Muhterem azanın teşrifleri nca 
olunur. 7 R 
--- -- ------ -- -- --------

Adana Bölge 

ğünden: 

Sanat Okulu Müdürlü-

Sanat Okulunc..la keşif bedeli 9987 lira 9 kuruş olan inşa 
ve tamir işi talip zuhur etmediğinden pazarlıkla yaptırılacak

tır. isteklilerin müracaatları. 

ADANA DEVlET HAVA YOllARI 

MEYDAN M000Rl060HOEN : 
1 - 2500 ila 3000 boş Benzin tenekesi aç.ık arttırma ile 

2490 sayılı kaPun mucibince 21/11/942 günü saat 1 t de sa· 
tılacaktır. 

2- Muhammen bedeli 3000 lira olup muvakkat tt-minat 
225 liradır. 

3- İhale şartnamesi Meydan müdürlüğünde görülebilir. 
4- Taliplerin muayyen gündt! teminatlerı ile birlik de 

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

::::::::::::::z:::z::~:::==::z:: 

= D O K T O B = 
Londra : 6 ( Radyo ) - Al· 

manlar geçen ay Slovakyada 
400 kadar tutağı kurşuna di:ı;miş· 

tir. 

5555555551 Mihverciler Afrikadan 
N N 

!Muza/ fer Lokman~ 
Bir Küçük Hikaye 

Bir Koku 
-lkinci sayfadan aı tan-
- Ne çıkar 1. 
- Ben bu evde küçük yaş 

tan beri &ulunan bir evladlığım 
Semih .. 

Genç adam , başı öne düşen 
Berini omuzlarından yakaladı: 

- Ne o müteessir gibisin .. 

den .. 

Hayır korkuyorum da .. 
Neden .. 
Artık beni sevmiyecf'ğin-

Çocuk olma... Ne çıt-ar .. 
Genç kızın gözlerindeki elem 

birdenbire kayboldu .. 
Biraz evvelki düşündüklerini 

unutmuştu. 

- Bak , dedi. Sana babam 
annem kadar sevdiğim insanları 
Göstereyim. 

Koştu. Biraz sonra elinde iki 
küçük, camlı portre ile dönmüştü. 

Evvela şişman , dinç bir er
kek resmini g stererek izahat ver· 
di: 

- Babam gibi sevdiğim a
dam .. 

Sonra diğer koltuğu arasına 
kıstırdığı resmi çıkararak ona doğ· 
ru tuttu : 

- Bu da annem gibi sevdi· 
ğim kadın .. 

Semih , buna , illı: gösterilen 
resim gibi lakayd kalmadı , hay· 
retle doAruldu. Ve gayri ihtiyari 
mırıldandı . 

- Ne 1. 
Genç kıı onun bu hayretini 

fark etti : 
- Ne oldun .. 
- Şey, bu resme henıeı bir 

kadın görmüştüm ıle .. Müşabe· 
hele hayret ettim. 

Genç adam şimdi anlamıştı .. 

Pompei kokusu onu aldatma· 
mıftı. On } ıl evvel çılgınca sevdi· 
ği kadını ona buldUJmuştu . 

Her şeyi derhal intikal etti . 
Fakat Berinin vaziyetini itiraf edi-
şi gibi o da sonradan öğrendiği 
hakikati ona söylemedi. O anda 
gözlerinin önünde biriken hatıra 

lar • güzel kızın ılık bakışlarında 
boğuldu. 

TANGONER 

e düşmüştür. Artık, yelkenli ge
milerin görmesi imkansız olduğu 

zannediliyordu. Lakin, harp baş 

gösterince birçok müşkilat da 
belirmiş oldu. Torpillent:n gemilşr 
günden gene çoğalınağa başladı. 

Bu yüzden yelkenli gemiler rağ· 

bet görmeğe başladı. Bu fıkrayı 

naklettiğimiz Fransız mecmuası, 

bilhassa memleketimizde 100-150 
tonluk yelkenli ıremiler inşa edil· 
diğini :zikretmektedir . 

Filistin'de 
bir Yahudi 
devleti mi? 

Stokholm : 6 (Radyo) - Fi· 
listin'de bir Yahudi devletinin ku· 
rulması hususunda Reis Roose · 
velet nezdinde tf'şebbüsatta bulu· 
nulduğuna dair Amerikan menşeli 

haberlt'r alınmaktadır. 

- -
Kıbrıstaki 
manevra 

Roma : 6 {Radyo) - Kıbrıs' 
taki lngiliz askeri makamları son 
vaı.iyet dolayısiy\e endişe içinde· 

dirler. Adanın müdafaası için, pa· 

raşütçü kıt'alarının da iştirakiyle 

büyük askeri manevralar yapıl· 

maktadır. 

Hayvan sergisi 
Pazar günü saat onı1a tayya· 

re meydanı yanındaki koşu ala· 
nında Vilayet Ehli hayvanlar ıer· 
~iııi açılacaktır. 

Feke Kaymakamlığı 
Feke Kaymakamı Fahredciin 

Başel Torbalı Kaymakamliğına, 

Feke kaymakamlığına da Kıııl

tepe ka}' malcamı Velılli Cünef 
tayin edilmiştir. 

HAlK[Vİ REİSlİ~İNDEN · 
Dil Edebiyat komitesinde 

açık olan bir azalık icin 14-
1 l - 942 Cumartesi günü saat 
( 17) de Halkevinde seçim ya
pılacaktır. Bu şubeye kayıtlı 

olanların o saatte Halkevine 
gelmeleri. 

Sathk ev 
Adana'nın Karasoku .(Tekke· 

zinıyan) mahallesinde 102 sokak 
10 numaralı ve iki daireli ev alt 
katında iki oda bir mutbah bir 
banyo ve bir antre salon ,ve hclfi 
üst katında dört oda, bir salon, 
bir mutbah ve banyo ve hela ve 
yemek odusını havi olup satılık· 

tır: talip olanlar aynı mahalled~ 

oturan Bay Müslüm Çekmegil'e 
müracaat edebilirler. 1- 3 

tamamiyle atılacak 
( Başı 1 inci s.7/ada ) 

satla bir tabya takibedilmiştir. 

Kahire : 6 ( Radyo )- 59 Al
man ve 50 İtalyan tankı esir edil
miştir. Mihver kuvvetleri süratle 
rical etmekte iken arkaları ke 
silmiştir . Mütemadiyen esirler 
alınmaktadır . İngilfz tayyareleri 
beyannameler atarak ricat eden 
ve arkası kesilen Mihver kuvvet· 
lerioi teslime davet etmişlerdir. 

Romel geri kalan kuvvetleri ü
mitsizce geri çekmeğe devam 
ediyor. Sekizinci ordu kumandanı 
bugün beyanatta bulunarak ı.a · 
ferin kati ve kuvvetli olduğunu 

ve bu Hferin devamına çalışıl

dığını , Mibvercilerin Şimali Af· 
rikadan tamamiyle atılacağını , 
iki Mihver tümeninin sarıldığını, 
bunların tamamen imha edilece 
ğioi söylemiştir. 

M M 
~ Bergin bastalariaı maayeaeba-! 
~ nesinde kabul eder. " 
=========================" 

i 1 an 
İskenderun Askeri 

Satınalma komisyonu 
reisliğinden : 

1- Birlikler ihtiyacı ıçın 

onbeş ton nohut pazarlıkla 

satın alınacaktır. Muhammen 

bedeli (9600) dokuz bin altı 

yüz lira olup ilk teminatı (720) 
yedi yüz yirmi liradır. 

2- ihalesi 14- 1 1 -942 
günü saat 1 1 de lskenderun 

Askeri Satın Alma Komisyo· 

nunda yapılacaktır. istekliler 

..................... 
: Sathk ev ı • • 
• Çukurmesçit mahallesin de • 
•. İtfRiye garajı civarında yukar-• 

da üç oda mutfah, hela ve t 
•. hamamı; Aşağıda iki mağaza- •. 

yı cami güneşl i , havadar bil · 

•. hassa çiftçilere fevkalade ya- • 
rayışlı ev satlılctır. • 

•. Almak i~tiyen~eı in istilca •. 
mf't eczanesıne muracaat et-

: meleri ilan olunur· 2·3 14772 ı . ................. . 
Yurddaş! 

evsafı her gün Komisyonda 

görebilirler. 6 - 7 14773 ı Kızıla ya üye ol 

Seyhan Defterdarlığından : 

Kahire : 6 ( Radyo ) - Ela · 
lemeyn cephesinde Mihver kuv · 
vetlerinin beşte dördü imha edil · 
miştir. Romele hava yoliyle Yu 
oanistandan takviyeler gönderil· 
mektedir. Seki;ı;İnci ordu seksen 
kilometre kadar ilerleme kaydet· 
miştir . 

Mahallesi veya 
Köyü 

Sarı Yakııp 

.. 
• 

Ali dede 

• 
• 

" 

.. 
Kurtuluı 

.. 
" 

Çınarlı 

Ulucami 

Tepebağ 
istiklal 
Yılanlı 

" 
Fevziye bucağı 
Sofulu Köyü 

" 
., 

Mevkii 

Sipahi Pazarı 
Pekmez .. 
Köşkerler 

Kuyumcu Resul 
sokağı 

taşçı kan 

" .. 
Camii atik 
Yeni istasyo n 

,. 
.. 

Köprü sokağı 
Durmuşfakı 

" Abuzade sokağı 
Salim bey 

" 
Narlıca 

Kayma~m 

Köy içi 

Ada Par. 

94 13 
97 17 
96 18 
70 ~6 

78 3 
78 44 
74 46 

80 73 
533 7 
533 6 
544 13 
399 12 
\98 2 

198 3 
263 79 
172 4 

Tapu Tarihi 

2 nci Teşrin 
939 

Mayıs 938 
Mart 3'1.7 
Ağustos 942 

" 

Cinsi 

Dükkan 

" 

Arsa 

.. 

" 
ev 

Arsa 
Arsa 

" 

Mikdarı 

9. M. 
15,5 .. 
10,5 " 

140 
" 

192.5 " 
14l,5 " 

54 " 

142 .. 

55 " 
360 • 
110 • 

" 3431 .. 
Ev ve 455 ,, 

mağ'azalar 

maA-aza 67 ,, 
Arsa 113 .. 

Ev ve arsa 202,5 ,, 
Tapu No : 

50 tarla 11031 

52 bağ 64332 
178 ev 100 
20 tarla 36772 

21 .. 18386 

Hazine hissesinin Vergi 
f lisse kaydına göre Kıymeti 
Mikdarı [. K. --
Temamı 250, 00 
Temam 600, 00 
> 500, 00 
> 140, 00 

> :~85, 00 
> 285, 00 
, (üzerinde başkası· 54, 00 

nın binası var) 
> 

> 
) 

) 

> 

314 
Tamamı 

> 

M. 2 

) 

Zirağ 

M. 2 

500, 00 
16, 50 

108, 00 
33, 00 

1715. 50 
2000, 00 

750, 00 
113, 00 
430, 00 

7/32 72, 45 

1/14 9, 19 
yarısı 40, 00 

> 129, 50 
> 66, 50 

Yukarıda evsafı yıızılı 21 parça gayri menkulün mülkiyetleri 2490 sayılı kanun hükümlerine tevfikan 
açık artırma ve peşin para ile satışa çıkarılmıştır. Müzayede 13/111942 tarihine müsadif Cuma günü saat 
14 de Defterdarlıkta mütrşekkil komisyonda yapılacaktır. İıahat almak isteyenlerin her gün ve her saatte 
Milli emlak servisine müracaatları ve taliplerin % 7,5 teminBt makbuzlariyle me7kur gün ve saatte komis-
yonda hazır bulunmaları ilan olunur. l - l- 8- 11 14762 



Sayfa 4 TORKSôZO 

........................................ • • • • BORSA 
• •• •• •• • 
İ TURKS O ZU 1 

PAMUK - HUBUBAT 
6 - 11 - 1942 

-
KiLO FIATI 

• • CiNS/ En az En çok 
K. S. K. S. • • Akala ı 00,00 95,00 • • 1 Gazete ve Matbaası : 

Klevland Ç. 00,00 
Klevland 1 88,0f• 88,75 

: 1 
Klevland il - 75,00 85,00 
M. Parlağı 7'i:ö0 74,00 ı 
P. Temizi 00,00 00,00 • • Kapımalı 

----• • Y. Çiğidi 

: Türksözü OKUYUCULARINA DONYANIN HER TARA- : 
İ flNDA VUKU BULAN HADİSELERİ GONO 60- İ 

K. Çiğidi - 15,oo 
Susa~--

Buğday yerli - 72,00 72,SO 

: Gazetesi NONEVERİR. TORKSÖZONO TAKİP EDİNİZ. : 

Arpa - - 0,00 - 0,UO-
Yulaf - -0.00- O:ÖO 

• • • • • • e Kitap, mecmua, çek, bUet, alış, e ·-----------·· • • 
• • 

• Tu .. rkso··zu·· 1 • plAn, barlta, bilumum matbaa 
: işlerini Tlrklyede mevcut mat- 1 

• Satılık Arazi i • • 
! Adana Vilayet merkezine ı 
! onbeş kilometre uıakta Bü- i 
! yük Dikilide , arasından su· i 
! lama kanalı , demiryolu , ve i 
! inşasına başlanan asfalt şose i 
! geçiyor. içinde şimendüfer is· i 
! tasyonuda vardır . H e r i 
! türlü 1.iraate , Portakal , Li· i 

•• 11aaıara rekabet eder derecede Matbaası •• I tab ve slraue elden çlkal'll'. : 

İ Türksözü Cilt Kısmı İ 
1 ••• 

i mon , sebze b~hç.eleri . y~t.iş ! 
· tirme~e çok musaıt bırbırıne t 
! muttasıl derecede yakın altı i 
ı parçada sekiz yüz dönüm a i 
i raıi satılıktır. i 
i icar getiren akarla da mü- i 
i badele edilebilir. i 
i D. N. Arıkoğlu kardeşle- i 
. re müracaat. i 
! Telefon : 347 , 355 i 

SAGlAM. TEMİZ, ZARif CilT i~LERİNİZİ ANCAK TÜRKSô~O 
1 MÜCELLİTHANESİNDE YAPTIRABIURSINiZ ! 
: l ı 
........................................ ! ~ ·-----------· 

------ l 
TORKİYE CUMHURİYETİ 1 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarih i : t888 

Sermayeai : J00.000.000 Türk LiTa•• 
Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lir a ikramiye veriyor 

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

aşağıdaki plana göte ikr:ımiye dağıtılacaktır. 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet 

• 
" .. 

" 

1000 
500 
250 
100 

50 
40 
20 

Liralık 

.. 
.. 
,, 
.. 

4000 
2000 
1000 
4000 
5000 
4800 
3200 

Lira 

.. 
D IK KA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıkhğı takdirde yüzde 

20 fazlasile verilecektir. 
Kuralar senede 4 d~fa. 11 - Eyliil, 11 Birincikanun, 

Mart ve 1 l H aziran tarihlerinde çekilecektir. 

----------------------------------------- ---
• 

T. iş Bankası 
&tlçlk taıarral beıapları 

19~2 ikramiye plAnı 
KFŞ}DELER : 2 Şubat, 4 Mayı•, 3 A i u.to•. 

2 lkinciteırin tarihlerinde yapılır 

1942 lllramlyelerl 
1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 
3 " 

1000 " 
3,000 " 

2 " 
750 " 

1,500 " 
3 

" 
500 .. 1,500 .. 

10 .. 250 
" - 2,500 " 

40 ,. 100 .. - 4,000 " 
50 " 50 " 

2,500 •ı 

200 .. 25 .. 5,000 .. 
200 " 

1(. 
" = 2,000 .. 

. TUrklye lf Bankasına para yatırmakla yalnız 
para blrlk tlrml• ve faiz almıf olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de denemlf olursunuz 

,_...--.-.,.,..__,_,.,,......,__...._,,.,_........,..,.,~.-....~.,.._,. ..................... .-...,.._.~~ 

::x:::uu::u:un:::::::=n=xu:zc: 

1 
Doktor 

Turgut Soyer tt 

~ 
N Hülıumet civarında İstikamet Eczahanesi karşısındaki çıkmaz tf 
" sokak içinde 121 numaralı evde hastalarını kabul eder . Haftarıın " 
" Salı ve Cuma günleri ö~leden sonra fakirlere parasız bakılır · U 
M ı9~ 26 ~ 
~#tt#*A*#2CIL#XX2™X2™2CIL:Z: 
e ooooooooo oo ooooooo o oo oo ooe o 
o • o 
~ Satıhk Peynır o 
o o 
o Halen Adana mezbahası souk hava deposunda mev· O 
O cut 950 Teneke beyaz Edirne Peyniri vardır. Gerek top- O 
O tan ve gerekse perakente ucuz fiyatla satılacağından ta- O g }iplerin Ömer Sabancıya muracaatları. g 
o 3-5-7 14759 o 
o o 
e ooooooooooo o ooooo ooo oo oo o e 

O[VlET DEMİRYOLlARI UMUM MÜOÜRlOGONDEN : 
- Memur alınacak-

ı - Devlet Demiryolları istasyon sınıfında istihdam edilmek üze· 
re müsabaka ile orta mektep mezunlarından hareket memur namzedi 
alınacaktır. 

2 - Müsabakada kazananlara 60 lira ücret verilecektir. 
3 - Müsabaka imtihanı 14 - 11 - 942 Cumartesi günü saat 

14 de Haydarpaşa , Ankara , Balıkesir , Kayseri , Malatya, Adana, 
Af yon , 17.mir , Sirkeci , Erzurum ve Eskişehir işletme merkezlerinde 
Sivas cer atelyesinde yapılacnktır. Müracaatlar bu işletmeler ve atel· 
ye müdürlüğü ve istasyon şefliklerince kabul olunur. 

4 - Müsabakaya iştirak şartları şunlardır. 

1 - Türk olmak 
'2 - Ecnebi bir kimse ile evli olmamak ~ 
3 - 18 yaşını bitirmiş ve 30 zu geçmemiş olmak (30 yaş dahil) 
4 -- Askerliğini yapmış veya askerliğini yapmaıına en az bir 

sene zaman kalmış olmak ( Emsalleri silah altında bulunan vt:ya cel
be tabi olanlarda~ tahsil veya sıhhi sebeplerle ertesi seneye bırakı
lanlar iştirak edemezler) 

5 - Askerliğini yapmış ve ihtiyata geçmiş olanlar ayni dereca· 
de kazananlara tercih edilecektir. 

6 - idare doktorları tarafından yapılacak muayenede sıhhi du· 
rumlaR demiryol işlerinde vazife görmeğe elverişl i bulunmak. 

7 - Müracaat istidalarına bağlanacak vesikalar şunlardır: Nüfus 
cüzdanı , diploma veya tastikname , askerlik vesikası ve askerlik 
yoklamaları , polisten lastikli iyihuy kağıdı .~Çiçek aşısı kağıdı, -ev
li ise - evlenme cüzdanı', altı adet vesikalık fotoğraf. 

6 - Daha fazla malumat almak isteyenlerin işletme müdürlükle· 
rine veya istasyon Şefliklerine müracaat etmelidirler. 

7- lstidalar en son 12- 11- 942 günü saat 12ye kadar kabul olu· 
nur. (9288) 28-29-1 - 3-6-8- 9 14755 

7 Teşrinisani 1942 

••••••••••••••••••••••e•• .. • • 1 Badyo tekniğinin iki ~aclzeıl 1 
• ORION VE DECCA • • • • Radyolarını Mutlaka Görünüz. e . .. .. .. . 
1 SOBA Yerli ve Avrupa mamu· : 1 latı zarif ve sağlam so- 1 
e balar ve yemek ocakları e . ~--· . 1 Standart Markalı TELEFON Makin~leri : 
e ve ELEKTRiK Edevatı e • • 
İ Alfa-Laval v·Viking 1 • • •• • e Markalı lsveç mamulatı SUT Makineleri • . ~ . • • • • : Çinko, ~IVI, Lavabo 1 
t1t Vesair Sıhhi Tesisat Malzemesi • 

• • • • • 
: Şık, za1 if YATAK ve YEM(K ODASI ve SAlON 1 
: Takımlarımız v~ ~OCUK ARABALARI nın : 
: envaı gelmiştir : 

İ MOESSESEMİZİ ZİYARET EDERSENiZ HER İ 
1 HUSUSTA MEMNUN KAlACAKSINIZ : • o • : mer Başeğmez ve Şeriki : • • 1 Telefon: 168 Telefon: Başeğmez-Adana : 
• 14717 • 

••••••••••••••••••••••••••• 
0 .............. ........... 0 

i ADEMİ İKTiDAR VE BHGEV~EKlİ GİNE İ 
• K A RŞI • 

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

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

i 1 an 
Seyhan Vilayeti daimi encümeninden : 

1- Adana-Osmaniye-Fevzipaşa yolunun 99-650 kilo· 
metrede Çona köyü ile 109-998 kilometresinde kanlı geçit 
karakolu arasındaki şosa üzerindf! inşa edilecek (10) adet su
lama büzleri (9 l 79) lira ( 19) kuruş üzerinden eksiltmeye ko

nulmuştur. 
2- Eksiltme 12- 11-942 tarihine müsadif perşembe gü

nü saat ( 10) <la vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 
3- İstiyenler bu işe ait keşif evrakını görmek tçin Nafia 

m üdürlügüne müracaat edebilirler. ... 
4- isteklilerin (688) lira (44) kuruş muvakkat teminat 

vermeleri ve ehliyet vesikası almak üzere bu miktar iş yap
tıklarım gösterir bonservislerile iki fotograf, bir a<led (50). 
bir adet ( 15) maktu ve ~:r adet bir kuruşluk uçak pulunu di

lekçelerine bağlamak suretile ihaleden üç gün evvel vilayet~ 
müracaatları lazımdır. 25-29-:{- 7 14744 

. 
11 an 

D. D. Adana 6. İşletme, Arttırma ve Ek

siltme Komisyonu Reisliğinden : 
Muhammen beddi 22050 lira olan lskenderun limanındaki 

Antrepoların 4900 Mı2 park~ ile kaldırımlanması 30-11-942 
pazartesi günü saat 16 da kapalı zarfla ihale edilmek üzere 
eksiltmeye konmuştur. 

Bu işe lüzumlu olan parke ve kumların hat kenarından iş 
yerine kadar tahmil, tahliye ve nakil idarece yapılacaktır, 

Taliplerin Ticaret odası Vesikası, nüfus tezkiresi, ikametgah 
vesikası ve 1653 lira 75 kuruş teminat akçesiyle birlikte ka
nunun tarif ettiği usulda hazırlanmış zarflariyle ihale saatından 
bir saat evveline kadar şartnameler Sirkeci. Ankara. Adana 
işletme müdürlüklP.rinden ve Mersin Gar şefliğinden parasız 
olarak tedarik olunabilir. 6-l O-] 5 - 20 l 4774 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basıldığı yer : Türksözü Maatbası 


