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Ankara 21 (Radro .. uettlll) - Ra
••lt'ia platl ••••mil Vilki Moeko...ta 
demeçte Wumat. Ru blaruwdlfm• 
kndlli lnrlad• i,t iatlbalar bnkbfa 
Dl IÖyl..qtİr • 

Başvekilin tetkikleri s.,.. Şllkril Sa· 
raooflu, soa tet• 
kllı: ıeallerlade 

1 Terek civannda 

2ıühimRus B. Saracoğlu 
TUrk Hava Kurumunun il 

tesislerini gezdiler 
&ra 21 (a.a) - Bqvekil Şllkrll Saracotl• 

ba•ln 1aat 1 O da Tilrk hava karamana ziyaret ederek 
tetllleri ve Etimeaut tayyare fabrlkuındaki çalıt 
•aları Tetkik etmiflerdir. 

Başvekil Saracotla, ba tetkikleri ıouaııda Ana· 
dola Aian11 ••hanirine ft1 beyaonatta bnlamauş · 
lardır. 

•- Ttırk Hava Karamaoan teıiılerini rezdim. 
Mealeket bavacdafıaın ı-elişmesi bakımından çok 
isabetli ..... bir plh ilzerinde çallfbiını rördüm. 

Ba plla1n rerçekleştfrilmesi ve havacıbk ihti. 

yAflarmaazıa tamamiyle ka'falaaabilmMi içia miUeti· 
mizin röıterdiii alikanın daha çok kanedenmeaia• • 
ihtiyaç vardar. Hldlıeleri çok iyi kanayu ballumaz.ı 

batımda bllyllttlil bir eıer olan Hawa Karamana 
ı-a,elerfne daha çabuk alaşbracafına emiaim. » 

Şarkta bir 
dönüm noktası 
Yazaı: CAViT ORAL 

G &alenlenberi StaUaırat için 1 
deva• eden 1aaharebe ve 

mlcadel• nihayet ıona ermek üze 
r• prlua•ktedlr. Oldıakça aaaa 
W.. 'fe&İa MrU U taauazduı AOD 

ra Al .. • ordalara ba ıehrin yarı 
... kadar ..,_ete .. vaffak ol· 
ısa,lardar. a. ,..... S.W,.t RH· 
JUID nİla&Jet •lk....t tahkim 
.... baluaa we Voli'• üaeria 
tle bCAfik ıtrateiik ebe.m,eti olan 
ı.. .. 1.1 •• Aı..alarm .U..e 199· 
mütedlr. Fakat basiln ba1I aokak 
laraada kanlı bot"lmalar olan ba 
.. briD saptı da, kaJbıda iki tarafa 
pek •tva. pek ,......,. ... oa..k 
tadu. Hit ıtıpla• rok ki Sbılla· 
ıradı b9 dene• ıiddetle, ba eler• 
ce iaat ve ceaaretl• mlldafaa eden 
SoyYetlwla iaMD telefab çok b& 
,ak oldaP kadar Jla• ba 191ari 
.ı.ak içia ayai fiddet, a1ai c ... 
ret H api inatla taama edea 
Alıunlarm da uk• kaJbı o ka· 
dar az oı .... ktadar. Ancak alda 
r.a.. aul .. dar; Acaba ba .. bria 
a.. kadar kaa ı .. aklrl•tarl• ...., 
dafauaaaa ve ba kadar kan feda 
klrbtı1ı. ... 1'9Çİril .. k İ9t•• .. 
ıiaiD clet•i pek bDrOk mildilr? 

Hw belde iki tarafca da ya· 
palua ba fedakirlıiln bly&k bir 
aaauı ve ehemmiyeti oldajıa •a· 
bakkattar. Çilnkil Staliapadm 
ka1ba s•ek ıtratelik bakamdan •• 
senbe aaaea Sovyetler için çok 
•iv H Mnıcı olacaja ribi Alılıaa 
lar itin de kasaocı her iki 1öo.lea 
o kadar ...... t temin -- bir 
badiH .. kJlacledlr. Baau da •· 
bepleri padan llm ..ı.-teclir: 
StaliDtradlD SowJcderia eliadea 
tıbauı b61le çok alltahk• bir 
battm da Almaa laarp makineal 
kartalmda da1•••••dıjli11 H ta· 
'-•-•ıtaa• rittereceji için Sov ,.&, laerİIUie ezici bir tulr bı· 
r1kaWlir. S...dan bqka voı.anıa 
..U ..... slbl ujllan ba şehrin 
dlpMlll Ahıalann ileri hareketi 
Dl çok kolaflatbraWUr. Zira IÖJ· 
leııdiiiD• ı&e •Jai laat bopaca 
Alleu ıatbb •• llotlrbe kıtaları 
.. Utfl Jr.~dltW -- •addet 
....... edebilecei .. kadar ... 
....._ bir bat .... ....... 
Ş. halde ,.karı clotr• "• ....... 
Ya ı.n.ıo arkuıaa dltaek imli-
,.. Allaaa ordalanma öalladeld 
... pek aul•lfbr· 5Uliaf1'8d• 
So., .... tarafmdaa kaJbma , .. ..._. ••ı•• be phrl nnaek 

le ea bllyük zararlar1 bir kere ıi 
maJ ordaıiyle cenap ordaıa ara11n 
daki irtibatın kullm•lnde rörül 
mektedir. Sandan IOGl'I Volrayı 
tak.t~lr. il9J:ij,ecek Ahun or 
daluı k...-ada MOJtkft'a ve le 
Dillırat •lclafaa battlDID arkadan 
......,. dlf ... olacaj'I, ba battlD 
paı.., • .,. seri çekllmeie mec 
bar blacaj'a ileri 81rillmektedir • 

H• halde Stalinpadm aakata 
AJ .... barp tllii lehiae prk cep · 
h•ind.e •• kadar •ilhim we •en 
faatU bir hlcliM olacakla, batta 
bir dana. aok..,. utkll edecek-. 
SoYJ•tl• için ele o kader kritik .. 
wua,.t llojaraoata .. hakkak fibl 
Wr ıeydit. Çlaldl .. ıehria saybı 
Sov,.tleri iqe, petrol ve demok 
r..Uerin yardımı bakımlarından çok 
11k1tJk ve bualtıcı bir ~ara•• 
ıokacaktar. Nitekim Stalinl'radın 
laer fedakirlıtı s&u alarak aa•aa 
klıan .. k için dötlten Sovyet 
fedaileriaiD vuipti de bua it•· 
Nt ebMktıedJr, Fakat ud ..... ı. 
ltlJlk letilleal sahalarını, blJlk 
ıaaa1i ••ntakalarını ,,. lllteUk bir 
de mlttefild.rlnla malıe•• maawe 
netiai keybetmif olan Sovyet R11 · 
y••m baadaa sonra ne yapaca· 
ildırl 

Sowyet Ruyaaın ba harbin 
batlansıcaaa kadar bir aaamma 
olarak talclatı artık bir hakikattir. 
Son lalllaDlara kadar Sow.Jet Ru· 
J&nlD hap adreti; harp laazarbtı 
bGtln dla,.ca billulnaif, .. örll· 
..... " nlqllmalDlfbr. Son u• 
..... kaclu hit kU... Kııdordaau 
b• ul&ed bvwetiıll w• kızıl rel'
.ıa la:alk tabakalara aruında J•· 
rattaiı ba •uJaep lnaaıaı ne aa, .. 
kile ... .wı.it ,,. .. de bakklle 
takdir .a.wı__.. B.alnlı:I döwl
..., .., ...... .aıw. bir "••••t 
olarak ~Dl llbat ..._ SoWJet 

Ruy• bitin dlaJaaa ta1lwa1Jtaaı , .. 
kecek bir ı&rprls haBnde orta1a tık· 
•lfbr· Banaala beraber ka1ıplan
naa t.ı&fltl çok ı&ç olu Sov1et 
Ru11111aa budu ~ora -da a~I 
aak••••ati ıôtt .. p roıteremı 
yecefl ..... bir •••le teıkil 
etweektecllr· itte ba hakikati dı 
b1H Stalaıratt.• 90Dnld Ala&D 
taarran. SoYJet •ldalauı •• 
plı:lıı••kta ola q ...._. ipi. ..... darbı.--• daha tok il• 
luab1a maru kalaa Sovret Ru· ,.... ....... ~~ .... 

Şimal Bas tl.nizlıule 

Müttefiklere 
ağır bir dar-
be vuruldu 

Rusyaya harp malze. 
mesi götüren 

48 gemiden 38 1 
b•tırıldı 

Berlla 21 (a.a) - ,...... .... 
llflı Şl..a .................... . 
...... -.. blylk bir _..,. 
INlffam•tv· 2 t ... uı. 7 t._u 
J94fı arumcla 1'9Ç8n •ldclet lfla· 
de Şimal deaiziad .i blyllk bir re
mi kafilesi tımamile tahrip edildik· 
ten ıoara, laıilizler 13 eylGlde 
önemli miktarda deniz birlikleri 
refakatiade büyük bir kafileyi şı. 
•al denizinden rıçirerek bir Ru 
limanına ı&türmeie 'tetebblı et• 
mitlerdir. Feaa lana tullan ve ba 
ı-Ueria Şhaal tltıairJacle rotala· 
nm çok açlktaD .. ,çlfmtlerlae iiıl· 
kin ver• baz 11aıra bıl t .. ebblal 
kol•Jlatbrı1orda. 

Alman harp apk t .. killert ve 
denlıaJtdarı ba semi bfileaia• ta· 
arra& etmiıler ve tam bir kahra · 
maolak da11aıile yaptddarı ba çar• 
p11•ahrda 1avarlak beıap 45 ti· 
cant remiıindea •llrekk• olan 
ba kafileyi de tahrip etmiflerdir. 
Dlfmaaaa upksawar toplan ve 
avcılarll• yaptıiı fiddetli mlda 
faaJa rarmen harp pilotlanaıı 
topJ•kGa 117,000 tonll&tolak 25 
ticaret semiıini batar•..ı.rdar. Saf 
ka 8 ...,.i o derece buara air•· 
tıbD11br ki banlara bybolaaat na · 
aarile bakdabilir. Alman bava kav • 
vetleri diier taraftan bir torpido 
maliribile iki refakat ıemllinl hh· 
rip etmlt ve bir lkiacl torpido ••h· 
rlblal at .. e ver•iftir. Ba ildacl tor. 
pldo ••hrlbl, refak.at pmilerl ara· 
ıtoda balaaayorcla. 

BerUa 21 (a.a)-Alman bollba 
afaklar• din feaa bava1• rajaaa 
t\rkaDiel apklanncla blyük Aıa .. 
rikaa kaflluhıla d6klatllerba• bl· 
n• ebalftlr. Ot tic..t palal 
atar ka11ba •ir••lfbr. 

S•n•t okulu t•vlf• 
at•J•r•rllll 

Balaketlrden Mabaet Uun .. zla 
Aydın ıanat okuludan Mdtafa 
Bqak, ı•hrl•lz bölre ,....t oka. 
la telwlJ• ıtıjiyerUiiae tayin ldU. ...tir. 

şehri iŞgal edildi 
33 Rus eri 70 

Alman tankını dur· 
durdu; 2 7 sini ele 

e lrd l 

. 1' 
.~.L,.,.~ 
-~~ 1 ,,.,. 1 

Stalingratcehennenıl 
Bir lnglllz g•ze· 

1
•

1n: g6re üç Vekalet ar 
Stalınırat. sında 'ihtilaf 

muharebesi Aak ... 21 (Hasal ..... ~> - E.lkoy- ........... 
tatal•q olan h• nevi .. ıda maddelerinden mltewellit danlarm 
ve cualana infaUDa illa• blmadıtı bakkmda AdUre V ekli 

h 1 nul 1 z delaaWklere J&pbfa tamim ı...ıae Ticaret we lktlnt Veklletlerl 
llalanna AdliJe VeUletiae bildlrmiıler ve böJle bir hareketin 
bakıamduı alınmakta olan tedbirleria •awaffaklyetle tatblld.e 
olacafanı tebarflz ettirmiflerdir. 

b Si d 
1 Ayal mevn etrafında t .. 1izia Allhiyetll cua dalreı.t H a a 1 lçiade kararlarına v•eceklerdlr. iki daire araımcla brar beaz 

•uta m...ae t .. ylz amumi he,etfae iatikal edecektir. 

>Wılman tebliği, ıe· 
hirde Sovyet mukabil 
t 

Beria 21 (a.a) - Alaaa t.b. 
lltb 

T••k ınufa k•anada iki 
•&lalm .. brl olan Ylapairorfakl, 
ar..ala ,,. ... ı... .... ~--
........ 1ı: ................. . 
,.,.W.ktaa 1011N ••nala .,.... ...... 

Stallarradda C ...... ID taze 
onla1ar ıetlnnk elde etmeie ça
btt•t• baıı aahaUelerde hlll ton 
derece çetin ıokak. aahanheleri 
ola yor. 

Şehrin ılmalladeki kilit nokta 
aına yapılan h&camlart Rulara a
tar ka,.,au verdir•ek aka.ete 
•tratblr. 

Saratow 1akmıam AJ... hı· 
va nwwetlerl Volsa U,alanadakl 
Petrol depolamada ,........._ çıkar 

•••• Motko•a 21 (a.a) Stallaırat 
••bar8bülnia llk sllnleriade 70 
Alaaa tankını dartlarmaia mavaf. 
fak olan 33 Raı erine ••bareba 
bitin pddet11le blkl• ılnrk• 
meraılmle nit•a verll•iftir. 

Banlar 27 tankı ele reçinalt 
ve 150 Alman öldBrmllflerdlr. 

S. kl9Dk ırapu kahr ... nbta 
Raqanan her tarafaada ılkıflaaı. 
yor. 

Moıkowa 21 (a.a) - Royte 
rln aalaablri bildiriyor: Rular IOD 
24 uatta arka 1rka1a •ltHddit 
aokatı dlt .. ndan temldemlfler· 
cllr. 

Staliarrat bir ce1a ...... hallnl 
at.11tır. Tarihte töraba .. ıı .. kil. 
de aokak 1&••tlan .. ece sladh 
d .... ecllJOI'. 

Gece, •lnrl uwaflan yapdı· 
Jor. Ba &llm uluaeliade kaJIPlar 
çok atardar. Şimal batı mahaUele· 
rinla birinin bir aokajaada taY&f 
iki ,an iki r•c• d......ıa. ..... 
etatıtlr. Sokak tekrar RıulanD er 
•• ptmietlr. 

Ankara 21 ( Rad,o ıaeteti ) 
Bir ln,iu. ıuetnlala •ababirlne 
..... Stalia.,ad • .....,...... bit. 
... MtU, ı..aaa batl .... tar. 

Mabablr dlıor klı 
Rulu .t• it• felürdeki bi

tin evleri birer binr •ldaluıa 
karar venaltler••-kl wulpt ı.. 
nan bö1le old•P..• 1Mwl1or -
Almudaran Ştalia...... aa1aw. 
verdikleri ujlat. ..,.._...... ya. 
...... bit kılı•*· 

Türk 
Ticaret 
görüşmeleri 

Bitti 

-

Ankara 21 ( Ha1111I ••ha· 
blrlmizd• ) - Bu•r•r Ticaret 
Heyeti He yıpılaa r6rlf•eler 
netlcelendL Evvelce Balrariata 
na r&ederllea 500 ton pamak 
ı. defa paank lpUji halinde 
• ..ı.ketiai• .. .ı.ete batla· ...... 

Budan IODra da Balrari1-
taala apl ıekllde _ .... .,. 
dna• oluacalı:br. 

Ankara 21 ( Radyo rasetetl ) 
S.ıllnkl Alaan teltllfl, Terek Jr. 
.. ta lnJllarıada ehemmiyetli iki 
.. hrla aptedllditlni bildiriyor. Bu 
ıantl• Grozol ve Vlladikafku ıe· 
birleri tehlikeye rlrmit balan••"· 
tadar. 

StaUapatda batla•lf olan 
Sov,et ••kabil taarrulara darda
raı..., Almanlar tekrar tqebblill 
... alm11lar .. batkıya arbmltlar· 
dar. 

Malaarebe ta• ala.O. bir 
bOtatma ..... , ..... .......,or. 
rlttlkte danlu .U'"IM ..ıw .. 
na ,_i So.,.t blrlUderl •ok•lma· 
il da ,.... ,a... ı•t1 .. mete 
batla••tbr· 

Löadi'a 21 c ... > - s .. e. c. 
Blrhaol Ahun ordasa kumaadaaı 
Poa Kla1ıt'uı öldlt& haber aba· 
..ktadır. Ba ı•a•al, tank alte
bau111 olmakla aanafta. ICVlk ft 
Harkol •alıare1Ml8'1ade oı-'• 
rolclea dola11 H"1•'1n tak ... 
klıumtb. 

BerUa 21 ( ... ) - ,,... 
teblitl ; ~ ord9lan ~ ...... 
claa~ ... .,.. voa Ka. .. • 
.. , mcla ilci~ .... eclea 
.. allDll~ ~,.... 
,... So.,.e ...,, •• - baklb· 
te .,..ciapa ....... 

~2t(a.aJ-So.,.t 
.U.W.. ~I Drapl l:'i;Of• aı.t batbada öld&k· 

............... tedlr. 

Bulgar 
Çokacı6· 

kayıp 
••dıll ... , .... k• .. m••• netlc•I vefllt 

TanaHD çok ukl ,,. 
aileıfne IDelllap olan Sıdak 
(Sadık paıa) •YHlld ıh 
1a,ı..mda kalp Mkteeiad• 
etmqtlr. Merbaa Milli 
HDelerinde ...ıeketia 

lerdea kartaralıauı itin bl 
cadeleJe biaat ittirlk 
keadili.ı herk .......... 
ll&Dlarda Tarnıta çok 
Ukokal biaaa yapbranlr, 
leket irfan ba1atma bl 
hizmette balaaan Sadık 

CU•rowada t•DUDayaa ' 
nueal din Namrandan 
retirllenk bialerce ÜfİaİD 
rinde ebedi •edfenioe 
mlftllr. Ôllye Tanndan 
diler, bderU allulala 
paJlatanz .. 

MoateYibeo 21 (a. a.) -
lilJ&Duı Ur ... Y&J elçW 
Brailpaan Mihvere karıı 
lftlrlk edeoeiial ...... ~ 
leaalttlr. 

P•rtl mUfettltl 
teftlt• çıktı 

Parti mlfettitlmb B. 
aaran, d&a aabab teftif .... 
lua s:'taalttlr· 



bi 

ıahi 
allllı 



22 Eyl6l 1942 

Dünyanın arad~
ğı adam 

A Hem b:uı rüzelliği, hem Je sayfa Jüıeni balr.ıa.ııo• 
dan usta ellerden çıktığı ve emek esirreamediii rö 

REFiK ze çarp:ıo (Radyo) dergisinin son sayısında (Spiker 
HALiD Oivaıı) başlıklı yazı dikkatimi çekti: Bu yaııda 

" spiker 11 adiyle andığımız radyo konu,ucusuoun -ki " muharrir ., 
yerine '' yazar ,, kallaoanlarıo ona ttirkçe " radyo ıöyleri-ıöyler ,, 
dememeleri için hiç bir sebep yoktur- vaııfları 11ralaaıyor. Deh7etl 
Meierse bir " r:ıdyo söyleri ,, nin 16 tane şartı aefıinde biriktirmi' 
olmuı Jbım gelirmiş. H.om de oe şartlar! Elde edilmesi ihtimali çok 
u ne yüksek vasıflar! Bunların beti radyoya uy&"un ses, anadilini, ec-
11ebi dillerini iyi öirenmek, iyi teliffuz etmek, iyi okumak gibi bizim 
Je aklımızdau ve keudilij'imizdeu kolayca bulup çıkaracaiıaıız bilgi ve 
wari(etlerdir; fakat ötekiler deime babayititl ıu11lek.tou korkutup k.açır 
lacak. derecede rüç, pek fÜÇ ıartlardır. 

Meseli bay veya bayan •• spiker ,, tabii ve senpıtık olacakmış ,. 
Sıhhatli bulunacak ve sıhhatini korumaiı da bilecekmiş ... Sinirle-rioe )l&. 
ldw olması, vazife ve mes,uJiyet duyrusonu en yüksek dereceye çıkar 
ma11, hislerini yeomeıi, kusurlarını aez.ip özür dilemesi, aamlaıiyelten 
ayrılmamaı11 da liummış. Hislere kapılmaktan o derece uzak bulunacak 
mış ki " vazife esnasında babuının ölüm haberini bile alıa yine mutad 
ve tabii sesiyle ajanı haberlerini okumaia ve prorramı sevketmeie de
vam ., edecekmiıl Hepsi bu kadar mı? Hayır, 5 şart daba var: ''inatçı 

ve ukali olmıyacak; çabuk intikal edecek ve çabuk karar verecek; ar 
kadaşlı.rı ile iyi geçinecek, Hbırh olacak, yaai zorlaldar karş111nda yıl 

uuyacalc, işinden bıkaııyacak; her telden çaJan bir umumi kültür ve ide 
al tabibi bulunacak; barice karşı hiç ekini belli etmeden, ortahiı telişa 
vermedeıı vaziyeti idare edecek. Daha neler do neleri 

Bütün bunları o~uduktan, vaııflarıo yüktekliiini düşündükten sonra 
insanın aklına ilk relen sora şu adam kıthiıoda o kadar müstesna ya 
radılııta bir şahsın niçin sadece spiker olacağıdır? Eıkideo böyleleri 
Peygamber aayılırlar. Evliya ve Aziz rlltbeıino çıkarlar, tarikat başı 
olurlardı. Şimdi do daha aza ile bir devlet ve yepyeni idare sistemi kur 
naak milyonlarca ioaanı arka11odan yürütmek mümkündür. Bana kalarsa 
bir yerde ayni şartları haiz biri ezkaza zuhıır ederıe onu ıpiker yapıp 
ınikrofoowı önüne değil, dünyanın iılihı için cihan siyaıetinin baııoa 

reçlrmelidirl 

Esrar dolu 
Sovyet üssü 

- Ba,tarafı lkinciJe 

Vladi vostok Japonlarm 
ne düşerse .•. 

bir 

eli-

V ladivoatok kış yaz remi• 
lero açık. bir limandır. 

12000 lı.ilometro ı.ızuoluiundaki Si 
bir ya şimondıf erinin nıhayetindolr.I 
bu deniz ÜHiloün Japonların eline 
dilttüiü lak.tirde Amerilr.aya kartı 
Yapılacak hareketlerde büyülı. ebem 
ııuyeti olacaklar. Buradaki Ruı mu 
kavemetim kırdıktan ııonra öerİDir 
boiaıı Alaska. Kanada ve nibayct 
A111111rılı.aoın rarp aabillerine tevcıb 
edilecek bir hareket te~obbüsü 
Japonlar içın avantajlı bir ıtrateji 
••yılabilir. 

Fakat buna lı.arıı Rusların 

U.zakşarkta Vladivoatok üssu etra 
tındı. bır milyon kadar ask.er C>U· 

hındurduld:m ıöyloamek.tedir. Uzak 
ııırktaıu Ruı k.uvvotioriuıu k.araria 
lu da eııateıı buradadır. Bu kuv· 
vetlerirı ao ık.o;al, levazım ve hor 
lürlu ıhtiyaçlarmı temin bakımın· 
da1a ıarp Ruıyatına tabi olmayıp 
baılı başına muıtakil barok.et edo· 
Celt durumda olduıı.ları iddia olu· 
ııuyor. 

Amerikalıların yazdıklarına rö 
re V&adıvoıtolr.un uçak moydan&a· 

tTaıa'dao) 

ıçm elverişli arazi boldur. Vtadi· 
vostoltta kıymeti polr. belirtilmiyen 
altın da vardır. 

Şehrin 500,000 nüfuau vardır, 
Giloden rüne imar olunan bir du
rumdadır. E1aaen çolc yenidir. 
1860 da kurolmuıtar. 1897 de Si. 
bırya şimendiferi buraya ulaşhiın· 
dan beri riio biraz. deha büyümek. 
tedir. 

Son on Hoe içinde, Japooya 
ile Ruıyaoın ara1ı açılmak suretıle 
iki devlet ara1ıoda bir harp çıka· 
cıj'ı hemen her ay, her fÜo çıkan 
dedikodular arasmdadar. fakat ar· 
tık ikinci cihan harbioio dördüncü 
1eneılndeyiz. Buouo için de ne çı· 
kacak1a çıkac•i• benziyor doaıek 
mübaliia olmaz. Her halde Uzak· 
şarkta Japonya ile Ruıya araıında 
zuhur edecelr. bir harpte Vladivos· 
tokun her bakımdan ehemmiyeti 
pek. büyük olacaktır. Bu harp, baş· 
ladıiı rüoden burüne kadar her 
türlü tahminleri alt üst ettiiinden 
Vladi,,oıtok hakkıoda da tahmin. 
ler yiiriitmenin mina11z olduiu mu· 
hakır.alı.tu • Fakat J•poolaun da 
bir harp için iyi haz.rlaudılr.ları an· 
laıılmaktadır. Böyle ha:ıarlıklı taraf· 
larıa Vladivoıtoka hiklm olmak 
ıavaıındaki mü1aadeleri her halde 
büyük ölçüde olacaktır. 

l!debf Roman ı 
No:3 

ili 

BUG.ON 

City of Now - York namın· 
daki Amerikan vapuru Nev· 

yorka giderken Atlantiltte bir Al· 
man ~ı,nizaltııı tarafından torpil· 
lenerek batmııtır. 

Vapur içinde bulunan ve ba 
sergüzeıteo sai ve salim kurtulan 
lıviçreli bir milrebbiyo, bu korkunç 
macarayı iir ecnebi mecmuaıına 
ıöyle anlatmıştır: 

- Nevyorktan bir ıünlült nıe· 
ııafede buluourkeo vapurumu.z tor
pillendi. Vapur dalralı bir deniz 
ortasında yoluna devam ediyorJu. 
Birdenbire iki tiddetli patlama ile 
ııarsılJık. Bir Jenizaltı, remimlz.e 
iki torpil iıabot ettirmişti. Torpil· 
terin isabeti neticesinde altı kişi 
ölmüıtü. 

F altat yolcular :arasında bi9 
bir pıonik çıkmadı. Kaptan evveli 
yolcuların kurtaııJması emrini ver· 
di. Kendimi bir tahlisiye saııdaluun 
içinde baldam. SaodaJda 15 erkek 
dörd kadın ve yedi çocuk olmak 
üzere 20 kiti vardık. Mamafl çek
tiğimiz mihnet ve ıztıraplar yüzüa
Jen ancak yarımız yaşayabildi • 
Tam on üç ıün Atlantiiin müthiş 
dalraları arasında bir ceviz kabu
ğıı gibi 1allanarak, durduk. Her an 
dalralar, yüzümüze çırpıyor, bizi 
baştan aşaiıya kadar 11rsıklam ya• 
pıyor, saodalımızın içini su ile dol
duruyordu. 

Biz bir taraf tan suları bo14l· 
tıyorduk. On üç i'Ün ıüren bu 
korkunç macera esaasında ancak 
iki gün fırtınasız Ye d&li'UIZ fO• 
geçirebildik, fakat rutubetteD ve 
dalraların Hrpintilerinden öyle ıır· 
sıklam olmuıtulc. ki, ıoiuk ilikleri· 
mize kadar işliyorum ve Dizi tlrtir 
titretiyordu. ilk ıünlerde, felaket 
arkadaılarJmız, daha ••ilam ikeo 
tahlisiye sandahnda sardalye istifi 
vaziyetinde bulunuyor , uzanmak 
ıöyle dunun kımıldanacak yor bu. 
lamıyordak. 

f •liket arkadaılArımızdan ba· 
:ııları, ıdırad ve mahrami. 

yetler neticeıindo ölünce, ıanda· 
hauzıo içi biraz ferahladı. Bla de 
nöbetle ıöyle uzamp, biraz dinle. 
moj'e vakit bulabildik. Sandalın 

içinde öleo yedi arkadaşınuzın ce. 
aotlerini denize attık. iki cesedi 
de beraberimizde karaya çıkardık. 

Bu iki cesetten biri, sandalı· 

mızın bir 1ahil mahafasa remiai 
tarafından bulunm&1ından dört ıa· 
at evvel cın vermiı olan bir bah· 
riyelinin ikisini de aandahmızda ba
lanın ltüçük kızın aoneıiain oeHt· 
leri idi. 

Zavallı lu:z.caiu IJnııesinin öt. 
Jüiünü aolam14tı. Fakat zavallının 
gözleri önünde anneıinin cesedini 
denize atmaja kıyamadık. 

Macenmmn ilk günlerinde 
hepimiz, undalın içinde ba· 

luaan tayfaların talimat;oa itaat 
ediyorduk. 

Fakat aradan bir kaç rün geç· 
tıkteo sonra tayf alaıla yolcular a· 
rasıoda kavralar çıkmaia başladı. 
Açlıktan ve sefaletten takatı ke1i· 
len yolcular , sinirleri de bozuldu. 
;ıı için dalgalarla dolan ıaodahn 
ıularıoı boıaltmak iatemiyorda • 
Sandalda bulunan gemi zabitleri 
boş yere onları kandırmaia uiraı· 
tılar. · 

Ancak aralarındau bir kaçı , 
ıaııdaha ıuyanu boıaltmak için 
tayfalara yardım etmiılerdir. 

llk. ölenlerla ceaetlerloi denize 
atar atmaz, köpek balıkları peyda 
oldu. Onlar sandalamıu adım adım 
taltibedlyor ve fikir arıyorlardı. 
Bir aralık köpek balıkları sandalı 
devirecek tehdltkir bit vuiyet 
aldıkları için sandaldaki tayfalar 
bu canavarlara ıilihla ateş etmete 
mecbur kaldılar. 

Atlaotij'in dev dalraları üze· 
rinde bir ceviz k.abutu ribi görü
nen sandal içinde 13 rüo reçir· 
diiimlz korkunç macera esoaıında 
bize en ziyade zahmet Yeren ıey, 
ıotak, ıılaklık ve açlıktan ziyade 
suzuduk olmqtar. 

Ba macera esn11ıada denizde 
üç vapur i'ördilk onlara 

işaretler verdik. Fakat bizi rörme
diler. Yalnız vaparlardao biri, 11n
dalımızın etrafında bir daire çizdi· 
ti halde, anlqılmıyan bir sebep 
yüzünden bizi kurtarmadan azak. 
lqıp ritti. Belki du Atlaotikte fa· 
aliyotte bulunan denizaltıları bes. 
leyen ana remilerladen biri idi. 

Nihayet torplllecıae bidiıuio· 

den 13 filo sonra bizi bir tayyare 
fÖrdü. Üzerimizde dolqtı, 10nra 
ıilratini arttırarak afakta kaybol· 
da. Tayyarenin fÖrOnüıüadeıı ıe· 
kiz sa•t ıoara bir .. bil muhafaza 
remisi, bize l'•ldi. Gözlerimize lna· 
namıyor, blr hayale kapıldıiımu:ı 
zaonedlyordak. 

Sahil muhafaza remlsl müret· 
tebatı, blzi ıemlye aldılar. Son 
derece itina ettiler ve bizi Kaoa· 

daya rötilrdüler. 

• r------Uçan köpek 121 Birincikinao 
balıkları 1941 ıabahı ye· 

dı Japou tayya· 
reıi Hindlçlniden kalkıp Blrmaoya 
yolanao niha1eti olan Kunnior'i 
bombalamıya aittiler. Her hanri 
bir aıüı~ilitla ltar,ılaşıcaklarını 
ummuyorlardı. 

Ansızın bulutların araımda al· 
b uçak çıktı ve Japon tayyarele· 

rine aaldırdı. 20 dakika ıonra yedi 
tayyarenin alt111 alevler içinde ye. 
re düımüıtü. 

Hayretler içiode reri dönen 
yedinci tanareci; beklenmiyen bir 
hücuma u;radıklarını ve ha11m 
tayyarelerin kuyrukları üzerinde 
köpek bahk.larıaın resimleri bulun· 
doğana bildirdi Japon kamındanr 
şaşumııtı. 

Bu esrarenriz ve milthi, dö
iüıçüler kimlerdi? 

Buolar uçan köpek balıkları 
nimiyle anılan; Çio hava kuvvet· 
lerioe rönüllü olarak yazılan Ame· 
rikaoın tayyarecileriydi. 51 yaşın· 
daki kumandan Cbenault'un idare· 
sinde olan ~up arkalarında büyük 
bir dutan bırakmakt~dır. 

Bunlar 21 kinunaevvel haziran 
iptiduına kadar 457 düşman tay
yarui dilıürmüılerdlr. Halbuki ken
dilerinin eıllerindeki tayyare adedi 
hepıl hepsi 47 tayyareyi ıoçmo· 
miıtir. 

Bu muvaffakiyetin 11rrı onlara 
kumandaları tarafından oiretilen 
döj'ilımo tarzındadır. Cbenault; 
Blrloşlk Amerikanın Texaı oyale· 
tinde dofma'; 1917 de hava kav• 
vetlerioe lştirik etmiş ve harp 
bittiii zaman da burada kalmıştır. 

O bütün ilikasını havacılıia 
verdı, Paraşütle asker ve hafif 
ıabra t o p 1 a r ı indirmek fik· 
rini ortaya athiı zaman üç Ra1tan 
bqlı:o hiçkimse baoa ehammiyet 
vermedi. 

O o un ikinci bir f lkrl de şudur; 
artık tayyarelerin tek tek birbir· 
!eriyle döiüşmesi zamanı reçmişti. 
Onlar takım halinde dolaımalı; ve 
blribirlerlni müdafaa ederek dötiiı· 
meliydiler. 

Bu fikrini de o zaman boien· 
diremedi. Kulajı •aiırlaıtıiı için 
ordudan çekildi. Harpte ooun ma· 
iyetinde çahıan ıubayların birçoiu 
Çine ritmiılerdi. Çin Japon hubl 
çıkınca; general Şan Kay Şek'io bir 
bava müıavirine ihtiyacı oldu. Ona 
Cbenault'a tavsiye ettiler. 

Ameriltah Çine gitti ve vazi· 
yeti tetkik etti. Ne kiti derecede 
tayyare ne de maklnlıt ve tayya· 
reci vardı. Geçen Hn• Amerik.aya 
dönen Cbenault Amerikan orda
Hndan fÖnQilüler topladı Ve be· 
raberindo götürdü. 

Şan Kay Şok hilkilmeti onlara 
Konninr'de bir üs yaptı. Cbeoault 
adamlarına takım halinde dög.u,. 
meyi öiretti. 

Şimdi onlara ayda 600 dolar 
maaı ve ayrıca dllıürdiiklori her 
dllfmaa tayyaresi için do bir 500 
dolar almaktadır. 

Ranroon'ao müdafaıı Hnatın· 
da uçan köpek balakları havada 
50 düşman tayyareıi düıürmüı ; 
yerde de 200 iloü imha etıniıler1 
falıat mükafatlarını almaktan ıar· 
fınaur etmişlerdir. 

A Ş K IN MUC iZESi 
dar olduionau 1ebebini ıorda. 

3 

Sayın çiftçilerimizi 
dikkat nazanna 
Yeni Lııoı marka çift makin • 

leri yeliyor. Her türlü yedek a 
mı da muotazam Hrette acen 
mızda mevcuttur. Almak iıtey 
lerin &1f alt caddede 138 namaraJ 
müracaatları. 

2517 17-19-22-24 

Belediye Meclis 
Fevkalide olara 
Toplanıyor. 

Belediye riya 
setinden: 

Belediyenin bazi mühi 
ve acil iılerinin görüıiilm 
için belediye meclisinin fev• 
kalide olarak toplanmasın 
lüzum hasıl olmuştur, 

EylUlun 25 ınci cuma gün 
saat 10 da fevkalide olar 
toplanacak olan belediye mec 
liıi ruznamesi aşağıdadır. 
lediye kanunun 55 inci mad 
desine tevfikan ilin olunur 

RUZNAME: 
1- Belediye intihabmd ı 

reylerin kaç günde sandıt 
at&lacağının tesbiti hakkı~ 
riyaset teskeresi. ı 

1- Lüzumu halinde f 
şöför istihdamı veya ıöförler · 
gece me1ai ücreti verilmu· 
için selihiyet itaaz hakkand& 
r•yaset teskeresi. 

3- Ticaret vekiletinde 
İı&fe teıkilita için gönderilen 
5000 liranın Mınzam tahsisat , 
olarak bütçeye ilavesi ve ma
halli sarfının tayini hakkında 
encümen kararı. 

4- içme su tesiıatı tari· 
fe, iıletme sermayeıi ve kad
roıunun tesbiti hakkında en
cümen kararı. 2534 

Kız Enstitüsü 
müdürlüOünden: 

Okulumuzun sipariş atöl
yesi 1 T eşrinevvel 1942 tari
hinden itibaren faaliyete b 
layacaktar. Klasik tayyör, en 
ıon yeni modellere göre Man-

1 
to, pardüsü, heroevi elbiıe, 
gelinlik, şapka, çiçek ve ço
cuk elbisesi sipariıleri kabul 
edilmekte olduğu tayin hal· 
kımıza bildirihr. 

2535 22-23-24 

NAKLEDEN 
Mecdi Enön 

tıoıu ve hanıar!arınm ço;u yet 
ıalttnda, iyico saklaomııtır. Uçalr. 
•dedi ıtibarıyle de Ruaların Japon 
1-ra illtlin oldukları yioo ayni kay 
D&ldarıu iddiaları araıındaciar. Bu 
'•da barınan R111 deniz kuvvotle
~İniıı d• rizli baagarAar l'lbi pek 
Oyle at!lz.o batmadıiını aoyUlyorlar. 
Uaaanda röaikmiyeo harp l'emil• 
rioln Uman etrafındaki arlrintili ÇI· 
lıtınldı ıuıa sahillerde rizleadiklori 

Ayni akşam, batımdao reçonlerin 
hepıini aıkeriye doktoranı anllattıktan 
ıoora tam kabvebaoeye rfreceklori ıarada, 
fOnÇ IUbay fonları İlive etti: 

Doktor anlattı: 
- Dojra1anu iıterseaiı. Cemil Bey 

ıöylenenleı muhtelif... Herkes, bilha11a 
halk., tam hakikati söyleaıeii kifi bulmaz 
ve kendilitinden bir çok iliveler yapar. 
Fakat kasaba eıraf ının da teılim ettiii 
ve balr.ikete en yakın olanı fudurı 

volkanları1a lavları ba HVfi aletinin ya• 
nıoda biç kalırl 

Bulara bir de luıkançlık hitleriuin 
tiddeti lllve edillrıe facianın baılaal'ıcı 
rödeıde canluur ... 

raoın bir huıuılyeti var. Kızların bazıları 
atotln ve çok serbe1t olmalarıoa ve b6 
tilo rflnlorıni ıevrilıleriom cıızleri dibin 
de reçirmelerino raimeıı bekiretlerinl 
muhafaza hususunda çolt k11kanç davrao 
malr.ta ve bir dişi kaplan gibi şehid ha• 
roket ederek zaaf tan .. er röıtermomok• 
todırleı. 

~. 100 kadar denizaltı, 80 kadar 
labil mabafaaa motürü, 30 rambot 
~. adedi ifta ohınmıyan destro· 
Y•rlerin buralarda ıizlendikleri 
•oyleoiyor. 

Şehir, guzellilile da 
........ .__ - --
nıe,hurdur .......___._ 

D•nizden tıth ID9Jillerte 
yilkHleo Vlıdlvoıtok .. b. 

~inin rür.eWii ile dı meıb11r olda· 
tu Ye battl Frao11z Rıvierı11oa 
benzellldlii bir bılı:ilı:atir. Bu me
:~~re yerl .. tirümlt tibiyeler, mü1-
-.em mevailerden de bıbıolanul;'· Ş.brla civarında maden ocak· 

ı, keruteUk onunlar ve ziraat 

- Peki, neden ona böyle serbeıt bı 
rakıyorlarl 

Doktor cevaben: 
- Nereye kapatıınlar zavallıyı? de· 

dl. lıtaobulda hutahanede bir aooedeo 
fazla yattı. 

Bütün m11rıfını beledİJ• ç•ktl. Fa· 

kat her ııyio fayd11ız olduianu anlayın· 

ca tekrar buraya ıöoderdiler. 
Zaten iyilıımuioin çok küçük bir ib 

timal dahilinde ve belki lmkiotız oldutu 
na evveli oruııa doktorlara ıöylediler. 
ZavaUıcık burada biç olaaua hür yaıı· 
yor. 

Ona 1trbelt bırakmakta bir mab. 
zar rörmiiyoruz. Çi1nk6 kim1eye zarara 
Jok. 

Banan ü&erhıe renç subay doktordan 
luaın neden yalnız l.ioif ormalılarla alika· 

Üç Hne Öoce, barada ıizia fibi kı· 
ta lr.omatanı bulunan, tilzol HıU1 çok 
yakıtıkh bir ıabay yalnız o aaaıanlar 

deial, timdi bile kaHbaDın en fizel lr.ıaı 
olan An•J• röaül vermifl 

Cemil doklorun ıöaiioii k ... rekı 
- Hakikaten çok rilzell demekte• 

keadlni alamadı. 
Doktor Faik sözilne devamla: 
- Tabiatilı kız da, biraz onun rtl· 

zel 111i, blrar. da adanın aıkeri kawa•t· 
lerloio umum lı.0111ındaoı ohuıı ve bil· 
h11H çok yakıııkb bir ıeoı bul•omaaı 
dola711iyle, onan aşkına mukabele etJDltı 
hem de n11ıll Eıe auntıkaeında J•tayan 
ııcak kanlı iasanların bütllo hararetiyle; 
aDlayorawu11 deiil mi? öyle bir HYfİ ki 

O zaman kızın annesinden baıka 
ldaaHaioin balumamaıı ve kadıacaimn 

ba ölr.ıilz kızı fazla sıkamaması, kendiıinin 
ne kadar bilyQk bir Hrbeltiyo sahip ol
duiana ıi• kolayca ulatabUir.. Tabii 
bGtiln ada balkı ba H&iyete fena baldo 
kıaıyor we bomardaaıyormq ... 

K1.1ın ıerbut barekitı b11 homurdan· 
.. lara hak Hrİr (ıbi olmakla beraber 
bldilat bütlln ıüpbelorin yeraiz oldaianu 
iıbat ılmif. 

O kadar ki barlla, blll latiloa her· 
kel iki IOVflli ll'UIDda hiç bir f eoa va&İ 
yet tabaddOı etmedij'ini ıöylemekt• mit· 

tefik balu•yorlar. 

Fakal ba ıok tahaf, battı lnaaılmı· 
yacak bV .. y ctoiruul • • 

ÇODkil ı Qnb yarı wakdnı beraber 

pçirdiklorini ıö7Ulrorlar. 
Y ıbaıı ıua da ifaret edelim iki ba. 

Ne iıe babılmiH dönelim: Haııh er· 
kok, kendiaiyle evleneca;ınl vaadetmiı 
ve lı.ıa da ona inanarak Hvincinden a1tb. 
oynat••k raddelerine i'elmif... S.hi ıöy. 
lil1oram. 

Hatta baıı rünler olmuı ki kıaıaıo 
hakikatten ak.lını oynattıiıoı saomııtar 

Boa de buna ınaoıyorum, do•ru~u 
0 karakterdeki kadıolarcıa •tkın De rad: 
deJ• varabilecetıni kim ve oaıd b"l 
bWr? ıe 

Bir sııa, bilmem neden dola ı lı.ıak 
dıjı bır kızı ejer elinden karta 1 

1 
AD• 

rmaıa ar. 
mıı, onuo ya canını alacık ve yah 
b kk k. b" . . ut mu. 1 Ô ~ yerını ••kat bırakacakmıı. 

d nu am şuracılF. ta k.ahveoın karıı
ıın a y~ltalamıı ve bor ketıo fÖzü Önfin. 
de üzerıoe atılmıı. 

(Devamı var) 
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!\llllK SIN iNADA ! o. Demiryollan Umum Müdürlüğünden 
D. Oemiryolları Meslek okuluna 

talebe ahnacaktır Bu Aktam 
Büyük Alman artisti güzel L 1 L DAGOVER 

Tnrafmdan 
--+-

Meraklı ve heyecanlı bir mev:rn ç~rçivesi 

Dahilinde yaratılan 

CASUS Fransızc a 
Büyük bir 

~özlü 
Film 

iLAVETEN: 
Bütün seyredeoleri tekrar ve tekrıu teshir eden eşıiz arliıt 

ERRLO FLAYN nın en Büyük eseri 

~ıl ÇALINAN TAÇ ~ı 
TORKCE 

' ..................................... 
.dııı111111111ııuıuııııııııııııuıın11ıuııııııım111ınmınınımn~ı .. mıınıı11uuıı1n•~ 

jff! Şehrimizin en çok sevilen sinem••• olllll ...... 

IALSARAY! 
!I 1942 - 1943 Sinema MeDsimini şerefine ligık 1 1 bir şekilde karşlamak için eşsiz bir proğramla 1 

i
m PEK VAKUNDA ~ 

Saym müdavimlerine kapularmı açıyor. Vaziyeti ıı::ı= 

1 hızıranın doğurduğu ':ıüşkilita rağmen Halkımızın 1 
1 

göstermiş olduğu yüksek teveccühten cesaret alan 

== Sinemamızm Müdüriyetl-bu senede Büyük mali e: 

1 ~ = iE fedakarlıklar mukabilinde en şöhretli artistlerin E5 
=== -:;$. ~ - !i 
il en müstesna filmlerinini temin ettiğini ve geçen ii! 
!i5 == == - • • •il>!>~.... - ii5 
~ Seneleri aratmıyacağmı müjdeler. ;& 

'8nıııııııııınuııııırnııımuıınuınıııımııiiıuıHiıüıımıııınııııııııımmn1111111111mımuıtH111•-' 
J. c. Ziraat Bankası pamuk müessesesi 

müdürlüğünden: 
Çiğit fiyatları hakl<ında 

Çukurovada bulunan yağ fabrikalarınm çiğit ihtiyacı ge• 
çcn sene olduğu gibi bu sene de müessesemiz marifeti ve 
aşağıdaki fiatlarla temin edi.eceğinden çiğit satacak çiftçi tüc· 
car ve fabrıkatörlerin Borsa civarında 1 numarala yazıha· 
nede müessesesemiz memuruna müracaatları ilin olunur. 

Fiyat Çiğidin 
Kuruş Cinsi 
12- Akala 
10,50 Klevland 
9,- Yerli 

2502 15-17-19-21-23-25·27-29-1-3 

Adann as. Satınalma komisvonundan: 
ı- 3500 kilo koyun eti açık eksiltme ile satm alma· 

caktar. 
2- Muhammen bedt"li 3500 lira ilk te'minatı 262 lira 

elli kuruştur. 
3- .balesi 2819/942 pazartesi iÜnÜ saat 10-30 da ya-

pılacaktar. 
4- Evsaf ve şartnamesi hergün komsiyonda görülebilir. 
5- isteklilerin belli gün ve saatte ilk te'minatları ile 

birlikte Adana askerlik dairt-sinJek: satınalma komsiyonuna 
müracaatları ilin olunur. 2495 12-16-22-26 

Adana AS. Satınalma Komsiyonundan: 
1- t 000 ton tel balyala kuru ot kapalı zarfla Y eşiloba 

istasyonundan Adana Yeni istasyonuna nakil ettirilecektir. 
2- Muhammen fiyata 1 t,000 lira ilk te'minatı 1050 li· 

radır. . 
3- ihalesi 3/10/942 Cumartesi günü saat 10/30 dadır. 
4- Evsaf ve şartnamesi hergün komsiyonda görülebilir. 
5- isteklilerin Artarma, Eksiltme kanununa göre hazır· 

b:nmış teklif mektuplannı ihale saatından behemhal bir sa· 
at evveline kadar komsiyo~a vermiı bulunmaları luzumu 
ilin olunur. 2514 17-22-27·1·10 

Pamuk üretme Çift 1 Memur allnacak 
nği müdürlüğün~ T .c. Ziraat bankası 
de!aı:va tah!İt edilen fabrika· Adana şubesinden: 
lard:ı Selektör altı çiğitler• yem- Muhelif şube ve Ajans· 
lik olarak talip olan çiftçilerin Pa- arımızdat çabştarılmak üzere 
mok Üretme Çil tliii aıüdürliljüne k d IUzumu a ar memur namze-
hemen müracaatlara ilin olooor. di alınacakbr. Müsabaka İm· 

2528 19-20-22 tihanına gireceklerin Orta 

Bir bahcivan aranıyor mektep veya Lise mezunu 
ı olması ve askerlikle allkası 

Evdeki bahçeye bakmak bulunmaması şartbr. imtihan 
7 .8 ve 9 birinci tetrin 942 
tarihinclç yapılacakhr. istek
lilerin lüzumlu izahata almak 
iizere Ba11kamıza müracaat-

üzere iyi bir bahçevan aran
maktadır. · lstiy~nler Borsa 
karşısı Nuri Has yazıhanesi· 

5230 ları. 20-22 2531 
ne müracaat. 

20-22-25 

Devlet DemİryolJarıoın muhtelif ihtisas şubeleri için memur yetişti• 
rilmek üzere Ankara'da bir (Demir yol meslek okulu) tesis edilmiştir. 

Mektep yatılı olup tedris müddeti üç senedir. Talebenin her türlü 
elbise, yiyecek, yatacak ve tedriı malzemesi idarece para11z temin edilir. 

işba mektep mezunları Devlet Demiryollarında Li'le mezunlarına 
mah901 maaş ve haklara sahip olurlar. Askerlik mükelleflyetleriode kısa 
hizmete tibi tutulurlar. 

Demiryol meılek okulunu iyi d«'recelerde bitirenler arasından veya· 
hnt meslek h.1yatında yüksek ehliyet gö9lerenlerintlen ecnebi memle
ketlerde idare he1abına yüksek tahsil ve ihtisas yaptırılmak üzere her 
sene ayrıca talebe ve memur seçilecektir. 

K•yıt ve k•bul ••rtl•r1 : 
1 - Türk olmak. 
2 - idaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhhat ve psikotekaik 

muayenelerinde ııhhatlı olduğu anlaşılmak. 
3 - 14 yaşını doldurmuş ve 18 yaşını bitirmemiş olmak. 
4 - Açılacak müsabaka İmtihanında kazanmak ( imtihanlar Türk· 

çe, Matamatik ve tabiat bilrislnden yapılacaktır. ) 
5 - Eoaz Orta okul mezunu olmak. ( Tahsil seviyesini ortadan 

yüksek olanlardan meslek okulunun birinci sıoıhna kabul olunurlar. ) 
MU••b•k• lmtlh•nlara : 

Ankara, lstanbal ( Haydapqa ve Sirkecide )1 E•kiıehir, Balıkesir, 
Afyon, hmir, Kayseri, Adana, Malatya, Erzurum şehirlerinde itletme 
müdürlüklerinde 1. birinci teşrin. 942 perşembe rünü yapılacaktır . 

Talipler nihayet 30 eylOl 942 tarihine kadar imtihan olmak istedik· 
leri ıehlrlerdeki demiryolları işletme müdürlüklerine birer dilekçe ile 
müracaat etmelidirler. 

Dilekçelere iliştirilecek ve1ikalar şunlardır: 
ı _ - isteklinin bogüakü haline uygun foturrafı taşıyan nufüs hüvi· 

yet cuzcını. 
2 - Mektep diplomatı veyahııt tastiknameıi ( Sonlara yapıı,tırılaa 

fotorraflar da talebenin bugünkü halini gösterecelr.tir. ) 
3 - lyihay kiiıd•. 
4 - Aşı kijıdı. 
İşletme merkezlerinde bulanan istekliler yukarıda göderilen dilekçe 

ve veıikal:ırını bizzat işletme müdürlüklerine götürerek bir kayıt nama· 
ruı alacaklardır . 

Diğer yerlerden gelecek istekliler, 20 den 28 eylüle kadar en ya· 
kın demiryol istasyonuna a-elerek iıbu dilekçe ve vesikalarını istasyon 
şefine röıterecek ve dilekçelerini kayıt ettirdikten ve iıtaıyoo mühür· 
lerile mühürlettikten sonra seyahat edecekleri trenin tarih, numara ve 
ıaatini yazdıracaklar ve bo vesika ve dilekçe ile trende ikinci mevkide 
paruız seyahat edeceklerdir. • 

lıbo istekliler müracaat ettikleri iıtuyona röre en yakın ifletme 
merkezine l'iderek orada l.atiban olmaja mecburdurlar. 

Ancak; müracaat tarihlerindeki tren vaziyetine ~öre l'İdecelderi en 
yakın işletme merkezine 30 eylOl tarihinden evvel yetifemedikleri 
taktirde bu tarihten evvel yetişebilecekleri diier iıletme merkezlerinden 
ea yakınına giderek orada imtihana ~irebileceklerdir. lıbn talebe yolda 
kontrol esnasında Üzerlerinde bulunduracakları işbu veıikaları katarme. 
murlarına göıterecclderdir. 

lıtasyoalardan ba ıuretle işletme merkezlerioe relen talebe derhal 
itletme müdürlüklerine müracaat ederek yanlarındaki vesikaları yukarı 
da yazıldıiı gibi bizzat alakadar işletaneye vorecek ve kayıt numarası 
alacaklardır. 

lstasyoolara müracaat edet'eklerin, gerek trenleri beklemek üzere 
vakıt kayıp etmemek ve rahatsız olmamak ve rerek yukandaki tarih· 
]erde işletme merkezlerine yetişebilmek için tren vaziyetlerini evvelden 
tahkik etmeleri menfaatleri icabındandır. 

lıteklilerin işletme merkezlerine müracaat tarihlerine röre mütaba· 
kadan evvel veyahut müaabakadan sonra işletme müdürl61derince teıbit 
edilecek tarih ve saatlHde ııhhat heyetlerince muayeneleri yapılacaktır. 

Müsabaka imtihanından ve muayeneden IOnra iıtekliler, neticeyi 
be\rlemektizin işletme mlldürlüklerlndea alacakları parasız ıeyabat mü· 
ıaadenamelerile reldiklerl iltaa)ODA dönebileceklerdir. Bunların ara11nda 
neticeyi, imtihan yapılan şehirlerde almak iıtiyenler bolanona bu arza 
larını ve oradaki adreslerini dilekçelerinin altına yazdırmahlardır. 

Ancak, bunlar mektebe kabul edilmişlerse dönecekleri yerlere pa• 
ra11z seyahat hakkını gayip ederler. 

Sıbhet muayenesinde ve müsabaka imtihanında kazananlarao adres 
!erine tebliiat yapılır ve Ankaraya kadar parasız seyahatleri ayrıca 
temin olunur. 

lıbu meslek okulunda tahsil edenler beş senelik mecburi hizmete 
tibi tutolacaldarmdan mektebe l'İrerken getirecekleri noterden masad
dak taahhüt senedinin nümon .. ini iıletaıe müdürlüklerinden tedarik ede 
ceklerdir. 7822 2500 13-17-21-25 

Adana As. satınalma Komsiyonundan : 
1- 37,000 kilo buğday açık eksiltme ile kaldarılacaktar, 

2- Muhammen bedeli 2405 lira ilk te'minab 180 lira 38 kuruştur. 
3- ihalesi 2/10/942 Cuma günü saat 10/30 dadır. 
4- Evsaf ve şartnamesi hergün komsiyonda görülebilir. 
5- lıteklilerin belli gün ve saatte ilk te'minatları ilr. 

birlikte komsiyona müracaatlara ilin olunur. 251517·22 27-1 

(Elbise ile kasket ve palto diktirilecek) 

Devlet Oemiryollan Adana 6. ncı isletme 
arttırma eksiltme komisyon ReisliQind~n: 

işletmemiz memur ve müstahdemleri için qatıda mıktar 
ve nevileriyle muhammen bedelleri gösterilen resmi elbise ile 
kasket ve paltoya ait yalnız kumaş, astar ve kazalini idare· 
ce verilmek teli düğme, suma, alimeti farika ve sair bü· 
tün harç ve masraflara müteahhitleri tarafmdan temin edil. 
mek şartiyle elbise ile kasketler bir müteahhide, paltolarda 
diier bir müteahhide diktirilmek üzere kapah zarf usulile 
ayrı ayn eksiltmeye konulmuıtur. Eksiltme 5/10/942 tarihinde 
pazartesi günü saat 16 da Adana işletme müdürlüğü bina· 
sanda toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

Taliplerin kanuni ikametgib vesikalara, hüviyet cüzdan· 
lara 942 yıla ticaret odası vesikaları. ve bu gibi ifleri muvıf • 
faklyetle başarabildiklerine ~air . e~byet_leril~ birlikte muvak
kat teminat akçaları ve tekliflerını aynı gun saat 15 e ka • 
dar komisyon reisliğine vermeleri veya taabiltlü olarak pos-

ta ile göndermeleri lazımdır. . 
Bu işe ait şartname ve mukavele proıelerini görmek ve 

okumak isteyenler Ankara, Haydarpafa, Sirkeci lıletme mü
dürlüklerine ve 6. ncı işletme istasyonuna müracaatlan lüzu-

mu ilin olunur. 
Adet Yapılacak iş 

1349 
1349 
1042 

Takım Elbise 
Kasket 
Palto 

2510 

Muhammen bedel 
Lira K,. 
24282 00 

2698 00 
18756 00 

t 7-22-26·1 

Muvakkat Te. 
Lira Kı. 

4047 00 
2813 04 

22 EylQl 1942 

karaısah icra dairesi Dan.942 
( 11 ) talimat 

Gayri menkul mallann acık artırma ilanı 
' Madde 126 

Karaısalı icra memurluğundan 
Kıymeti takdir edilen gayri menkulun 
Dönümü Mevkii (;insi No. Tarihi Takdir Hududu 

4 

35 

4S 

200 

80 

90 

8 

100 

80 

80 

O Tarla 

Bozyer .. 

Çak(Memiş 
deresi 

Boz yer .. 

" .. ,, 

edilen 
kiymet lira 
Beher dö. 

11 H.-325 200 Ş. dere g. tariki• 
am c. dere ş. ta• 
rikiam (kaydell 
tarla ise de şiın• 
di bat) 

38 K.s.327 50 ş. Yuıuf evlatlatl 
g. Mulla Abdut' 
rahman ş. dere C• 
Mulla Abdurrahm•• 

1 Şu.·327 90 ,. Kıh saraotlu 

2 

4 

.. 
Cumali g. dere JI: 
Bekirce oğ'lo Ya••' 
c. tarik 

62 Ş. Halil lbrahilll 
I'. tarik ve Mostaf• 
şl. Ahmet ai• c. 
Kılı Sarı otlu C•· 
mali ve Hacı Meb· 
met otla Hüıefİ' 

,, 50 f· Bobulu otlu 
Darmoı g. Mea•: 
menci zade Tabi' 
bey 4. ve ce. de,. 

Eminlik ,, 41 tf.s.928 70 ş. tarik g. Deı11it 
yola şi. Mehmet J' 
oğla Oımao c. 1•· 

Koca dere " 42 

Çaka Idık .. 1 

" 
,, 2 

,, 3 

• 

,, 
bir bey . 

95 şi. tarik g. de~ 
yolu ş. Meneın~· 
li zade c. CulP"' 
tarlası 

Ey .340 70 f· Keçeli bqı I· 
Mustata şi. kab· 
riıtan c. dere 

,, 

.. 

7S 1· tarik g. BaJ: 
dat demiryolu şı. 
tarik ce. Bekitce 
otlu Hasan tarlt" 

SO f· Kepçe Ali ofı· 
hı Ali g. poıtab 1 

otlu Hacı Me • 
met fi. Kayı C· 

Kıllı Sarı evlatll" 
Takdir olunan kıymet Yukarıda aynen yazılmıştır. 
Artırmanın yapılacağı yer, gün. saat: Karaııalı çarşıtJll' 
da 16-10-942 Cuma ıünü saat ( 14 ) dedir. . 

1 - işbu gayrimenkulün artırma şartnamesi 11.9.942 tat'" 
hinden itibaren 11 No. ile Karaaaah icra Dairesinin mu•f' 
yen numarasında berkesin görebilmesi için açıktır. ılinda ,,. 
zıh olanlardan fazla malümat almak isteyenler, işba ıartnameY~;. 
942-11 doıya numarasiyle memuriyetimize milracaat etmeli, 

2 • Artırmaya iştirlk için yukarda yazıla kıyıD~~ 
yüzde 7 ,5 nisbetinde pey veya milli bir bankanın te111iıl' 
mektubu tevdi edilecektir (124). e 

3 • ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların " 
irtifak hakkı sahiplerinin ıayri menkul üzerindeki bakl•,.-ı 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddialannı işbu ilin taribİll; 
den itibaren 15 giln içinde evrakı müıbitelerile birlikte dl ıı 
muriyetimize bildirmeleri icap eder. Akai halde hakları taP 
sicilile aabit olmadıkça ıatıı bedelinin paylaşmasıodl" 
hariç kalırlar. 

4- Göıterilen günde artırmaya iftirik edenler arttı~ 
ıartnamesini okumUf ve lilzumlu malumat almış ve bul'I 
tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 111• S • Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa ffl"_ 
j1rıldıktan soma en çok artırana ihale edilir. Ancak artı 1, bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmit betini bulmaz f~.,
satlf İltiyenin alacaima rüchanı olan diğer alacaklılar bal': 
nupta bedel bunlann o rayrimenkul ile temin edilmiş ~ 
caklannın mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıt d;.I 
taahhüdü baki kalmak üzere artırma on gün daha te~' 
ve onuncu ,nnü aynı saatta yapılacak artırmada, bedeli f 
tıt iatiyenin alacağına rücbanı olan diter alacaklılann o J'f'. 
rimenkul ile temin edilmif alacakları mecmuundtn f ~,J 
çıkmak ı~ile, en çok artırana ihale edilir. ~yle bir 
elde edilemezse ihale yapılamaz ve aabı talebı dllşer. dtr 

6 • Gayrimenkul kendisine ihale oluna11 ıu.-e ~ 
bal veya verilen mühlet içinde paraY!_ •ermezse ibal~ .. ı~ 
fesbolunarak

0 

kendisinden evvel en yuluek teklifte .,... ~ 
kimse arzetmif olduiu bedelle almata razı olur1a oıı•~.tdll· 
olmaz veya bulunmazsa hem~ onbeş gün milddetle at"'~ 

a çıkanhP en çok ~~ana ~hale edilir. iki ihale arataJI f,i$ 
Tark ye ıeçen glnler ıçm yuzde beşten hesap oluna~ 0,r 
ve diter zararlar ayrıca hilkıne hacet kalmaksızın 111•111 

yetimizce alıcıdan tahsil olunur. Madde (133) .,,.. 
ııbu ilanın yakanda gösterilen 16-10-942 tarihinde t'at~ 
le ra Memurlutu odasında if bu ilin •e göıterilell 2"' 
ma prtname9i dairesinde satılacatı iliD olunur. ~ 

lmtlyaı Sahibl ;c·AVIT ORAL ı= ıtıt.ı Y/.V~ 
lJ: Netr7•' Mad&rlt Anket Buıldltı ,., ı aUGOH ... 


