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İŞGAL ALTINDAKİ FRANSA YA İNGİLİZ AKINI 
Mütte/iklerdünDiep şehri~e 
asker çıkardı; savaş ()lugor 
l'raamı llalllıaa tavllıe: Lo•draaıa ııaretllle latlıar edbllı 

~~--------·---------~~ 

ikinci Cephe Açıldı Mı ? 
HAVl, DENiZ VE KARA HOCUMLARI DEVAMDA 

Ankara: 19 (Radyo 8azeteal)-
8a aahab laıillzler Fr ...... bi · 
hadeki Dieppe tehriae bir çı· 
brtma hareketi yapmaflardır. Bu 
C•karma hareketi k•rııık kuv · 
•etlerle olmuftur. Bu teıebbWa, 
lldaci cephenin açılmHı için ya· 
Pllaa bir hareket oldup hissini 
•yaaclarmaktadır . 

Buf6akil durum ikiaei eep· 
l.eaia açılması için çok milaait 
tir. Çlakil Almanlar Şark cep· 
l.eaiade çok metpldilr. Ve ıarp· 
te yapılan bu taarrua bGyilrse 
f.rk eepbesine bGyük mikyasta 
... yapacaktır • Şimdiye kadar 
, ........ ldiçilk çıbrmalarcla ew • 
•ell .. heri Almaalar veriyordu. 
8- clefa iae bu haberi laıilizler 
"-nlftlr. 

laıilialer itpl altllldakl Fran· 
tı.Mrı• tavılyelerde buluna· 

fiil · · ltir it'ue k.Ur bu 
... ıLıte br .... malanaı tav~~e 
t illıWlr • Ba .. rekete H&r 
F,...z kuWYetleri de iftlrlk et· 
lllitlir . 

.... lia : 19 ( D. N. B. ) -
~laler bu abab Fraa• aahi
-- aaker çaluırm .... rclır. Bu hil · 
euma Almaa topçaau aGratle mu · 

ln•iliz Bahriye•ine men•ap uçalılarJan biri ve pilotu 

kabelecle buluamuttur • Havadan blla-iae bir akıa yapılm ... ıt • 
da hlcumlar yapalm11tar. Hareketler devam etmektedir • 

Loadra : 19 ( a. a. )- Kom· TamamlaJıeı raporlar ahalllCa bat 
biae .. reketler umumi kanrtıihı b bir teblii aefl'Oluaacakbr • 
bu ıahab: ... tadaki tebliti neı• Bu akmaa bir iatili hareketi ol· 
retmiıtir: madmta beyaaaamelerle Fraaaız 

Bufla aababın ilk aaatlerinde bükümetiae bildirllmiftir • 
ifral altaadaki Fraaaada Dieppe ____ ,_Oer1111 __ ı_1a_•_8QW& ___ , 

Sovyet Cephesinde Kanh 
Muharebeler Devamdadır 

rasnador Şehri Ruslann Elinde 
4nkara: 19 (Radyo Gazet•Q
Sovyetler Malkop'un düştGtünü 
"e fakat Krasnodar'ın ellerinde 
Oldufunu bildirmektedir. Cephe
'in orbı keıimlerinde de Alman 
taarruzları devam ediyor . Fakat 
reliımeye dair bir malumat yok. 

1iir. 
Londra: 19 (a.a.) - Rcuter 

•iın11nın askeri muharriri yuı 
tor: 

Alman taarruzunun Stplinır•d 
Golnde \'e Kafkasyadıki ilerleyi· 
tinde ıeçen haftalarda görillen 
tiddetini timdi ıitıide kaybettiti 
IÖ&e çarpmaktıdır. St81inırad'a 
••rıı yıpılan tiddetli taamaa al· 
tlaenlana bcklediti muvaffakiyeti 
"ermemiftir. Ôyleye benziyor ki 
tlaıanlar fi•di aplı Volıayı ele 

Sooyet endli•lri merlıealerintlen 6ir •6rliniiı 
geçirmek için Aıtralran iıtikame· 
tinde fiddetli bir tHrruzda bu-
lunmayı arqbrmıyorlar. Belki de .......................... 

MISIRDA KUMAN-f 
DA DEGiŞIKLiGi i 
Anlıara : 19 ( Radyo Ga••le•İ ) - Mı•ırda Ohin· ı 

lelı'in yerine ••n•ral A leluantlr ••tirilmiıtir. Selıiain· f 
el ortla lıamantlanldılarınfla tlaha 6cı.sı tl•fiıilılilıler f 
7flpılm1f llr. . f 
~ ............................... . 

bu bir ı•oırtmıçtır. Yahut dı ha· 
kikaten Aıtrakan' karıı cepheden 
yeni bir taarruz bahis menuudur. 
Her ne olursa olsun Hazer denizi 
Gzerindeki bu liman alman hıtla· 
rından 240 kilometre mesafede 
bulunmaktadır. Cephenin bu kıı· 
mında 61d6rücG darbeyi indirmek 
için almanlırın önünde ancık iki 
ay kalmııtar. Eter bunu yapma&· 
lana almanlar kıım Kaflıaayada 

hareket .. iı kalacaklar ve yilzlerce 
kilometre u&ualufunda muvauala 
yollırlndın erduyu beslemek filç 
ilkleriyle karfdatacaklardır. 

Rualar afır kayıplara utramak· 
la beraber kuvvetlerini aatlam 
olıtrak elde tutuyorlar ve bu kuv• 
vetleri böylec: cıulnfau ediyurlar 

.......................... 
ı ı 

! Uçan kaleler 1 
i Avrupa'da 1 

Türkiye lngiltere 
Ticaret faaliyeti 

İ faaliyette ı ı Alb ., ••d•ld 11111111At 1ıı:arp111ıı: ,.1ıı:u. 
1 1 l-19~;~:;~i~;:n (~~~~942 t!: şu m;:.:;~~~h~~:k eı::~~t~~u-
1 llO•UJ•'J& ı rihine kadar geçen müddet zarfın- bat , 10.9'20.000 Türk liralık çelik 
ı ı da sterling ırupuna dahil memle- ve ehemmiyetli miktarda çay , 
ı lllr lllC.. ı ketlerden Türkiye'ye vaki ithali- kahve ' kakao ' sanayi ve taba· 

ı tan kıymeti takriben 86 milyon 
ı Türk lirasına balit bulunmakta- bet itin kimyevi maddeler , oto· 

Londrı : 19 ( a. a. ) - Av· dır. mobil lastikleri ve kauçuk mamu-
rupa harekat sahasındaki Ame- Fotin , çadır ve çanak gibi liti , tabaklanmış deriler , kalay 
rikan ordusu umumi karargibı ile askeri teçhizata ait malzeme ha· ve galvanizli ve kalaylı çelik lev-
hıva nazırlıtı aıatıdaki tebliti riç olmak üzere askeri teslimat halan , maden halitalan , sanayi 
nefretmiflerdir : iıbu miktara dahil defildir. makineleri büro malzemesi , pa-

Birleıik Devletler ordusuna Mezkür 86 .milyonluk ithalit muk ipliti ve mamulitı jüt. 
mensup tayyareciler idaresinde ve 
lnıiliz, dominyon ve müttf!fik ha
va kuvvetlerine batla avcıların hi
mayesinde hareket eden uçar ka
leler dün ötleden ıonra Romen 
tevzi iıtasyonlarına yilksekten hG· 
cum etmiıtir. Uçar kalelerin hep· 
si bütün bomba yGklerini hedef
lerine atmışlar ve bu suretle akın 
muvaffakıyetli neticelenmiıtir . 

Müttefik uçaklar ditman av
cılarilG kartılaımat ve ·bunlardan 
biri bir uçar kalenin mık ineli tüf ek 
ateıile diltilrülmüftilr • 

Amerikan ordusu hava lııuv. 
•etleri bombardıman serviıi ku
mandanı general Eaker hücumu 
bar uçarkaleden idare etmiftfr . 
Bu sırada himaye altında hareket 
eden bafka uçarkaleler de ... 
fQ'tma hareketleri y..,..d., . 
Bütün •ÇM"kaleler eali•ea a.rine 
dclamiftlr • 

Himaye avcılara dltman av 
uçaklarile bir çok defalar çarp11-
m11lar ve bunlardan ikiıini tah· 
rip etmiılerdir . Himaye avcıları
mızdan ikisi kayıptır. 

Bu harekata iftirAk eden A· 
merikan orduıuna menıup uçak
lar, bombardımanlarda kullanılan 
ve fimdiye kadar gizli tutulan 
telemetrelerden de istifade edi· 
yordu. 

(0.WllMI~) 

Brezilyada geniş 
Mihver aleyhtarlığı 

Loadra : 19 ( Royter ) -
Brezilyada, Brezilya vapurlanaın 
torpilleame8İ berine Mihver a · 
le1biacle nlmaylfler olmuı , Al · 4 

maa tlcarethaaeleai,e bilcumlar 
olmllftur . 

'~/,Son dakika 

Bertin : 19 ( D. N. B. )- Al· 
mu kuvvetleri Kafkaayada dal
lık araziyi ve maya tarlalanaı 
... rak ceauba clotru ileri hare
kete devam ediyor • 

Hindistan 
KargaşılıQı 

Bombay : 19 ( Royter ) -
Gandinin otlu tevkif edilmiştir. 

Yenidelhi : 19 (a. a.) - Hin· 
distanın muhtelif merkezlerinden 
Y enidelhi'ye gelen haberlere rö· 
re durum rittikçe iylleımektedir. 

(o.tel 1 .... .,..., 

Toprak Ofiste 
Adana bürosunda ---

Suiistimal oldu 
10,881 Ura 11~ .. •talı (Uaa 
OB• 1811 l•at tevkil edDdl 

iki ıü•de Bankadan çekilen yüz yirmi bin 
liraya ait hesaplara da aynca bakılıyor 
Şehrimiz Topr.at Mabealleri 1 

Ofili lııUU1Dda on bin lirahk bir 
auiistimal meydana çıkmlf ve 0-
filin tefi Suad Glrelliler dün A· 
dua Sulh ikinci Ceza mahkeme
sinde yapdan sorpıuna mltea· 
kip tevkif edilmiıtir . Saad din 
durutmaaı eın•aında ıanları de· 
mittir: 

•Ofise ait kaaa tarafımdan ida· 
re edilmekte ve açllmakta ve 
icıbeden para da ahamaktadar • 
Din akşam da bermutat çiftçilere 
ait beaabat rörtldlltten aoara 
geri kalan para kuaya konular 
ve yediemanetime te•di edilirdi • 
Din akfam dı 10,000 lira kaaam. 
da me•cut idi • Sabahleyin yine 
bermutıd vuife icabı kua batına 
reldim ' kasayı açtım' paranın 
mevcudu yoktu. Kasada biç bir 
suretle anH da mevcut olmadıtı 

halde kaaa denınundıki paranın 
da balanmadıtıD1 ıördüm. Sabah
leyin keyfiyeti Emniyet Müd6rl8· 
tflne ihbar ettim. Tahkikata bq
Jadılar. Mıhul b•na ianad edi. 
len ıuçtan beriyim • Ben bu pa
rayı fahauna ait aarfetmedim • > 
dedi. 

Fakat evrakı tahkikiye mln· 
derecatana ve ıahitlerin if ıdele
rine ve ıuçun mahiyetine nazaran 
Hakim B•y Cemil Ydmuer Of11 
ıefi Suıdı tevkif etmif ve tablti-

katan derinleıtirilmesi için evrakı 
MildJei umumilite tevdi etmiftir • 

Diter taraftan aidatımız m• 
Uimata ıöre. dün Vali muavini 
ve ticaret Mlfettifi tahkikat• va· 
ziyet etmifler ve yapılan tetkik 
neticesi ayın baıındanberi Ofiı 
milbayaa heaaplannın defterlere 
iflenmeditini ve aon iki fİln Hr· 
fanda Bankadan 129,000 lira çe· 
kilditini görmilflerdir . Şimdilik 
kasada 10,000 liranın noksan ol• 
dutu ıöriilmlf i1e de hesaplar 
yapalmadıtından bu zimmetin da
ha •rtıp ırtmıyacata henüz ma
Uim detildir. VekAJet vaziyetten 
haberdar edilmiftir . Gerek adli 
ve ıerek müfettiflik tahkikata 
devam etmektedir. 

~·-
Salomon adalannda 

son çarpışmalar 
Vqinrton : 19 ( a. L ) -

Bahriye aözcüıü Salomon adala· 
nnda kara , deniz ve hava kuv
vetleri tarahndan yapılan umumi 
barekitan devam etmekte olduta· 
nu gazetecilere bildirıai§lir. 

Bahriye Nezareti tarafından 
neşredilmiş olan ıon teblitde A· 

(.tomı l ld N7/114a) 



Sayfa 2 

/~G __ ünün Konusu Ostünde 

URAL VE 
• • 

SIBIRYA 
BURADAKİ SANAYi BAVZALABI 

R
uslar geçen ı;ene Dnieper, Bu 
sene de Doneç sana) i mınta

kasını kaybettiler. Şimdi Stalin
grad havzası tehlikeye girmiştir. 
Sovyetlerin elinde kalan sanayi 
havzaları nereleridir. Ve bunların 
istihsal kabiliyeti nedir ? İsviçre · 
de çıkan Gazette de Lausanne 
yazdığı bir makalede buna dair 
şu malumatı veriyor: 

.. 1939 senesinden , bilhas.>a 
Finlandiya'ya karşı yapılan kış 

harbindenberi Sovyet Rusya'nın 
sanayi teşekkiillerinde biiyük de
ğişiklikler yapılmıştır. O taı ihten 
sonra Ural dağları yakınında , Si
birya'da yeni fabrikalar kurulmuş
tur. Bu fabrikalar kurulurken ica· 
hında muhtelif cephelerin ihtiyaç· 
farını temin etmek , su!h zamanın
da da şimendifer nakliyatını azalt
mak gayesi gözönünde tutulmuş · 

tur. 
Rusya'da başlıca sanayi mın· 

takaları Moskova, Leningrad, Uk· 
rayna , Volga sahıtinde Stalin· 
grad ve Sarakov, Moskova'nın 

Şimal doğusunda Gorki , Jaros· 
lawl , Ural'da Sverdlovsk, Mang 
nitogorsk , Theliabinsk , nihayet 
Sibirya'da Konsnetzk ve Novosi· 
birsktir. Buralarda iki büyük .silah 
fabrikasından başkn biri Thelia· 
binsk'ıe , diğeri Stalingrad'da mu· 
azzam traktör , Ford otomobille· 
ri tarzınöa seri halinde otomobil 
yapan GorL:i ve Jarsolawl'da oto 
mobil, Sarakov'da ziraat fileti tab 
rikalan ve diğer pek çok fabri· 
katar vardır. 

Bu fabrikalardan hepsinin da· 
ha sulh zamanında gizli şubeleri 

vardı. Buralara ancak partiye men· 
sup olan "'e ellerinde hususi vesi· 
ka bulunan işçiler girebilirlerdi. 
Gizli kısımlarda tank , zırhlı oto
mobil , tbp vesaire yapılırdı . Ay
ni zamanda kiiçük tadilatla bütün 
fabrikalar harb istihsalitına çalı-

• şacak hale getirilebilirdi. 

ierideki istihsalat miktarını ve 
İngiliz - Amerikan yardımının 
derecesini bilmek lazımdır . ., 

İngiltere harb nezareti tara· 
fından ne§redilen bir broşörde de 
Rusya 'nın yeni sanayi m ıntakaları 
hakkında şu malumat veriliyor: 

"Son 20 ıcne zarfında Sovyet· 
ler, Volga nehrinin şarkında yeni 
ıanayi mınhkaları kurmuşlardır. 

Bu mıntaka bütün Rusya'nın sana
yi kudretinin üçte birini teşkil 
etmekte, silah istihsalatının yüzde 

otuz b!şi buraJı yapılmaktadır. 

Buradaki maden i tihıalatı şudur: 
Petrol 5 milyon ton yani Sovyd· 
ler Birliği istihıalatının yüzde on 
dördü, demir cevheri 9 milyon 
300,000 ton yani Rus istih alinin 
yüzde otuıu çelik 7 milyon ton 
yani umum istihsalin yüzde otuz 
be§İ, L:ömür 60 milyon ton yani 
umum istihsalin yüzde otur. beşi, 
bakır 180 bin ton yani umum is· 
tihsalin yüzde doksan biri, kurşun 
7,790,000 ton yani istihsalin ) ÜL · 

de doksan biri, manganez 200 

bin ton yaııi yüzde altı buçuğu, 

nikel 10 bııı ton yani yüzde elli 
altısı, krom 350 bin ton yani yüz· 
de yüzü, alümin) um 700 bin ton 
}'ani y üıde kırk biri. 

Dokuma sanayi 1,100,000 met· 
'"re yani Sovyetler Birliği istihsali
nin döı tte biri, ayakkabı 46 mil · 
yon çift yani i tihsalin } üzde yir· 
mi üçü. 

Meı kezi Urallarda demir cev
heri verimi 8,500,000 tondur. Bu 
rakam Ukrayna 'dan geridir. Uk· 
raynada istihsal bütün Sovyet Rua• 
ya'nın demirde yüzde on ıekizini 
çelikte yüz.de yirm:ıini tetkil edi
) ordu . Maamafih iıti hsalin artırıl

ması mümkündür. En ehemmiyet
li çelik istihsal merker.i Magnito. 
gorsk (senede 2.000,000 ton) Zal
taust (1,000,000 ton), Nizni Ta· 
gilsk (500 bin ton), Theliabinsk, 
Sverdlovsk mıntakalarında kömür 
ocaklarından senede 14 milyon ton 

TORKSOZO 

Menba Suyu 
bulunamıyor 

Sucular eski fiyata 
dönülmesini istiyor 

Şehrimizde bir müddet evvel 
60 paraya satılmakta olan menba 
ıuyunun bardağını belediyenin bir 
kuru§a indirdiğini ve bu sebeble 

ıu satan bayilerin ıu aatmaktan 

vaz geçtiklerini yazmıştık. 

Bu sıcak mevsimde su meıe· 
leıinin ne kadar mühim olduğu 

iÖZ önünde tutulacak olursa, bu 
işe süratle bir hal çaresi bulmak 
ıerekliği görülür. 

Sucular menba suyunun bar· 

dağının bir tkuruşa satıldığı tak· 
dirde kendilerine bir kazanç kal· 
madığını !!Öylemekte ve eski narh 

olan 60 para üzerinden satışa 

avdet edilmesini istemektedirler, 

Tapu, Kadastro'da 
yeni tayinler . 

Açık bulunan Tapu ve Ka
dastro Umum Müdiirlüğü Teftiş 

Heyeti Reisliğine Hatay Tapu Sicil 

Müdürü Sıtkı Necmettin Yurdal'ın 

ve merkez kadastro müdürlüğüne 
Ankara kadastro müdürü Seyfet-

tin Künman'ın 70 er lira maa§la, 
E.dirne Grupu tapu sicil müdürlü· 

güne Diyarbakır Grupu tapu sicil 
müdürü Rahmi Ergen'in, Diy;ır· 

bakır tapu sicil müdiirlüğiine ls · 
tanbul kadastro müdürlüğü tapu 

ha ı Niyaıi Varın, Seyhan Grupu I 
hpu .sicil müdilrlütüne, Enurum j 
Gıupu tapu sicil müdürü Eşref 

' Tüzüner'in, Erzurum Grupu tapu 

sicil müdürlügüne lıtanbul kadastro 
müdürü Hayri Akkökün 60 ar lira 

maaşla, Hatay tapu sicil müdürlü· 
ğüne muamele müdürlüğü birinci 

mümeyyizi 2iya Ôzsoy'un 40 lira 
maaşla taynileri kararlaştırılmış 

tir. 

kömür alınıyor ki Sovyet kömür 
iıtihsalinin takriben yüıd.: onu · 

dur. 

Otuz viliyet gençleri 
şehrimizde toplanıyor 

240 Yl z8cla8a yapacatı mlıabakalar 

: ........................ : 
f ÇiFÇi ! · 1 
i ÖnUmUz dekl e k ı m ı 
ı yılı için var kuvvetinle i 
ı hazırlan. Çok eki ı 

ı ........................ ı 

5 ve altı Eylül cumartesi pa· 
zar günleri Adanada yapılacak 

Türkiye yüzme birinciliklerine 30 
vilayetten 240 yüzücünün iştirak 

edeceği Beden Terbiyesi Umum 
Müdürlü~ünden Seyhan bölgesi 
Başkanlığına bildirilmiştir . Tür
kiye yüzme birinciliğinin teferru
atlı proğramlarını hazırlamak üze
re hususi bir komite seçilmiş ve 
bölgede çalışmaya ba§lamıştır . 

Kaymakamlar arasında Bu komitede Belediyeden t Par. 

nakil ve tayinler tiden, Emniyetten , jandarmadan 
• birer murahhas Gençlılc kulüpleri 

Cihanbeyli Kaymakamı Şükrü Başkanları ve Ajanlar Beden Teı • 
Yarımoğlu'nun Karapınar Kayma· biyesi Müdürile birlikte çalışmak· 
kam!ığına, Karapınar Kaymakamı 
Hilmi Keçici'nin Cihanbeyli Kay-
makamlığına, Keşan Kaymakamı 

Cem'll Dinç'in Çankaya Kayma · 
!tamlığına, Çaışamba eski Kay
makamı Fahri Tokmakçıoğlu'nun 
Malkara Kaymakamlığına, Kulp 
Kaymakamı Tevfik Kılınçarı1lan'ın 
Kavak Kaymakamlı~ına, lstanbul 
Seferberlik müdürlüğünden veka. 
Jet emrinde bulunan Ekrem Gö· 
nen'in de Pütürge Kaymakamlı· 

ğına naklen ve yeniden tayinleri 
kararlaştırılmıştır. 

Mardin belediyesinde 
sui istimal ğörüldü 

Mardin : 19 (Türk sözü Mu ha· 
birinden) - Ticaret Vekaletınin 
göndermiş olduğu mütedavil er· 
maye ile alınan halkın ia§esine ait 
un ve buğdaylarda sui istimal yap· 
nıalc, Devlete ait Buğdaylardan 
satmak suçilc tevkif edilerek Mah
kemeye veril mit olan Mardin Be· 
lediye Baıkatibi Şeyhmus Namık 
Tekin'in . muhakemeti devam et
meUedir. Her duruşması biri bi· 
r inden daha hararetli ıeçen ve 
kalıabalık bir dinleyici tarafından 

takip edilen bu davada şimdiye 
kadar dinlenen şahitlerin hemen 
hepıi Başkatibin aleyhinde şeha · 
det etmif, muhtelif köylerden celp 
ve istima edilen 20 kadar köylü 
de yine Başkatip Namık Tekin· 
den fahiş fiyatla kilolarca Bu~day 

aldıklarını ikrar etmişlerdir . 

tadır . 

Ekmek mikdarı 

Biı.e gelen malumata göre, 
Ticaret Vekili, lstanbulda vesika 
usulünün ihdasından evvelki ek 
mek sarfiyatı ile şimdiki ekmek 
istihlakı arasında farkı büyük bul· 
muş ve fakir halkın gıdası Ü7.erin 
de çok durmu§tur. 

Önümüzdeki ay içinde ekmek 
mikdarının 600 grama çıkarılması 

için lazım gelen hazırlıkların ya. 
pılmasını Anl<ara tensip etmiştir. 

Ekmek, azami bir ay sonra 
adam başına 600 gram olarak 
dağıtılacaktır. 

İçel sporcuları 
İstanbula gidiyor 
Ağustos onunda Tiirkiye bi · 

rinciliği için lstanbulda müsabaka 

ter tip edildi~i maliimdur . Tür ki 
yenin her tarafındaki tanınırıış 
sporcuların hususi surette davet 

edildi~i Türkiye atletizm birinci
liği musabakalarına lçel bölge· 
ıinden de sporcular davtt edil
miştir. 

Şeker satışları 
Dünden itibaren şehrimizdeki 

bakkallarda yeni fiyatlar üzerin
den şeker !!atışlarına başlanmıştır. Ukrayna ve Doneç havzala· 

rının eld~n çıkması Ruslar için 
büyük bir kayıptır. Fakat yukarı· 
da kısaca saydığımız yerler, Rus
ların harb sahnesinden uzakta bir 
çok ~anayi merkezleri oldu~unu 

gösteriyor. Ural'da Kousnetzk 
havzasının kömiirleri ve Magnito· 
gorsk demir madenleri bu fabri· 
katara lüzumlu olan maddeleri te· 
min etmektedir. Bu madenlerde 
istihsalatı aıttırmak da kabildir. 

............................ 1 ......................................................................... . 

Bir kısım Rus fabrikalarının 

geriye neklecJilmesine gelince; teh· 
dit altında bulunan yerlerdeki f ab 
rikalardan bir kısmının makinele· 
rinin sökiilerek lıarb hattından u· 
zak yerlere gönderilmiş olması 

muhtemeldir. Fakat bununla bu 
fabrikaların geride kurularak istih · 
salatta bulunması arasında büyük 
fark vardır. Tabii zamanda , nak
liyatın çok kolay olduğu devirlerde 
bile bir fabrikanın kurulması için 

aylar , hatta seneler lazımdır. Bu 
günkü şerait içinde bütün f abrıka
lardeki makinelerin sökülüp götü
rülmesine imkan yoktur. Hiç şüp· 
hesiz en kıymetli ve en aı. yer 
tutan eşya nakledilmiştir. Mesela 
Ukrayna'daki muRZzam türbirıleri 

söküp nakletmek imkansızdır. 
Fabrikalardaki maldnelerin 

nakli güç olmakla beraber bura· 
da çalışan miitehassıs i§çilerden 
ıerilerdeki fabrikolart'ia istifade 
edildiği tahmin olunabilir. Ameri
ka ve lngiltere'nin l verecekleri 
makinelerle de yeni fabrikalar da 
kurulabilir. Fakat bütün bunlaı ın 
Rus harb sanayiindeki kayıpları 

telafi edip edemiyeceği hakkında 
bi rşey ıoylemek giiçtür. Bunun 
için Rusların hakıki kayıplarını, 

V
ildan'dan bu sabah aldığı mek 
tubu okuyordu. Nasuhi , bece
riksiz , züğürt Vildanın yazdı· 

ğı mektubun her satırında hayret· 
le kağıda doğru eğiliyordu. Ar· 
kadaşının mektubu şu idi: 

Nasuhiciğim .. 
...... Geleli 15 gün oluyor. Sa

na şimdiye kadar mektup gönder· 
mememin sebebi henüz bir i; ya
pamamış olmamadı. Fakat bugün 
muvaffak nlmuş bulunuyorum , 
zengin olmuş bulunuyorum Nasu
hi 1. Tabii nasıl '? Diyeceksin .. 
Sabırsızlanma .. Hulasaten, bütün 
saf ahaliyle ıanlalacağım. 

Biliyorsun ki o bimdeki , so·n 
miras bakiyesi 30 lira ile lstan
buldan çıkmıştım . ( .... ) ye ge· 
!inceye kadar bunun ancak yarı· 

sı kalmıştı . Gelir gelmeı. ilk işim 
burada çık.makta olan bir gaz~te· 
nin sahibi ile temas etmek oldu. 
Kendimi ona , Anadolunun b"r 
köşesinde inzivaya çekilmek isti. 
yen , seyahatlerden , Avrupalar
dan bıkmış bir kompozitor olarak 
tanıttım . Çok geçmedi , bir kaç 
gün içinde samimi iki dost olduk. 
Ve tabii gazeteci dostum , küçük 
şehri şereflendiren büyük bir kom· 
pozitörün geldiğini ismimle res
mimle bildirdi. 

Günler geçmedi Nasuhi , he· 
mnn ertesi gün , memleketin zen
ginlerinden kadın erkek , Matba-

aya ÜŞÜ§liller . Bütün bunlar kız-

BİR KÜÇÜK HIKA YE I 

Taşra Mektubu 

ı 
, Yazan 
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farına ders aldırmak ricasında bu 
lunuyorlardı. 

Şüphesiz inzivaya çekildiğim· 
den bahs edip onları aavmaklığım 
Jazım geleceğini düşünüyorsun 

değil mi ? F.akat hayır •. Onlan : 

- Beni mazur ıörüniiz .. Çok 
yorulmuş bulunmam beni bu zevk 
ten mahrum ediyor . Şeklinde bir 
itizarla aavmadım. 

Nasıl savarım Nasuhi ... otel 
kirası itliyordu . Anadolunun U· 

zak bir koıesinde cebinde üç beş 
lirası olan bir adam ne yapardı? 

Ömründe eline keman alma 
mış , kompozitörlük de~il , be 
molün manasını bilmeyen \ı ildan 
onlara ne cevap verdi biliyormu· 
sun 1 

- Hay hay .. Fakat bir şart

la •• Kompoze ettiğim en güzel 
bir eserimi çalarken başımdan ge
çen bir hadise beni artık elime 

musiki aleti almamağa yemin ettir· 
mitli . Bunun fçin yalnız talebele
rimin metodlardaki ekzersizleri 
üzerinde çalışabilirim. 

Benim bu şartım karşısında 

onlar hiç tereddüt etmeden: 

- Hay hay . dediler. 

işte Nasuhi şimdi burada zen· 
gin evlerinde , genç kızlarla baş 

başa kalmak , piyanolann , ke· 
manların başında "güzel,, veyahut 
" tekrarlayınız ,, demek yegane 
işim. 

Her ay zarflar içeriıinde ·hak
kım olan., ders ücretleri geliyor . 
Bir akşam şunda bir ak~am bun· 
da •. Yemek parası filan verdiğim 
yok. Aldığım paraları harcama~a 

fırsat bulamıyorum, zengin oldum. 
Naıuhi bıma emin ol. 

Sana , işin daha nefis tarafı· 

nı henüz anlatmadım. Ben evleni-

yorum iki gözüm. Nasılmı? bak .. 

Buralarda , sinemalara gide 

gide , arlistik adam bulamayıp 

koca beğenmiyen zengin luz 
ları kıyamet gibi. Benim de nişan 
!andığım kız bunlaıdan birisi. 

Bak nac;ıl oldu: Bir gün şeh

rin uzak bir köşesinde ders vet· 
diğim bir zengin evinden otele 
yaya gelirken bardaktan boşanır· 
casına bir yağmur başlamazmı ... 
Altında sığınacak bir saçak araş

tırırken bir korne sesiyle yolda 
gayri ihtiyari durdum. Arkama 
dönmemiştim ki , yanı başımda 

firenleyen bir spor otomobilin 
kapısı açılmıştı. Volanın başında 
bulunan olgun , çok güzel bir 

Bayan telaşla haykırıyordu: 

- Vildan bey çabuk ! ıslana · 

caksınız .. 

Bu kızı ne görmüş ve ne de tanı· 

mıştım. Şüphesiz , kiiçük şehirde 
yayılan şöhretim .. Onun da kulak· 
)arına gelmişti. Beni kırk yıllık bir 
erkek arkadaşı gibi çağırmıştı. 
Daha o gün babasiyle tanıştık . 
Davetler , ziyafetler , ziyaretler 
her gün devam ediyordu. Bulun· 
duğum otele bile iadei ziyaretler 

oldu. 

Ve nihayet herşey oldu bitti. 

Şimdi nişanlıyım. Bu hafta evleni· 

yorum Gel 1. 
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Politika 

Tlrk ılyaıetı 
Le temps' dan 

S 
ark cephesinde ve bilhu a 
Sivastopol ve Harkof'ta ce· 
reyan eden harp harekitı ve 

Libya seferinin arıettiği temev· 
vücat, nazarı dikkati üzerinde te· 
mcr küz ettirmiıtir . lnıilir. · Sov· 
yet pa1'tının husule getirdiği ve 
Bolfevizmin bütün Avrupa ve 
Türkiye için arr.etti~i tehlıke hak· 
kında neıred!leıı makalelerde kf'n• 
dini göıteren intiba, lstanbul'da 
hakim olmağa başlıyan haleti ruhi· 
yeyi belli ediyor. Diğer taraftan, 
Ankara 'da her "r.amankincien ıi· 

ya de siyasi faaliyet cereyan et· 
mekte olduğu kaydediliyor. Fakat 
bununla beraber, bu müıakerat.Jn 
ne maksada matuf ve Türkiye'nirı 

harici siyaseti ür.erinde ne gibi 
tesir icra etmesi melhuz bulundu· 
ğu tasrih edilmemektedir. 

Türkiye'nin, şimdiye kadar 
muhafazasına gayret ıarfettiği bi· 
taraflıktan kendi iste~i ile ayrıl· 

mak gibi bir harekette bulunaca· 
ğını gösterecek hiç bir emmue 
yoktur. Bununla beraber, Tiirki · 
ye'yi alakadar eden mıntakalarda 
harp har~ketleri vüs'at ve ehem· 
miyet kesbettikçe, memleket va· 
ziyetinin de günden gıine nar.ik· 
leştiği ve Ankara diplomatlarını 
daha seyrek bir ihtiyatla hare• 

kete sevkedeceği de aşikardır. Buo· 

dan dolayıdır ki Türk siyasetinin 
bugün hangi şartlıır dahilinde ne 
gibi safhalar gcçirdi~ini tasrihe 

kalkan gazete makalelerini ilıti· 

tiyat kaydiyle telakki etmelı lii· 

ıım gelmektedir. En ihtiyatlı ha· 
reket, reımen tebliğ olunan hadi· 
ıelere ve Ankara liderlerinin reı· 

mi beyanatlarına güvenmektir. 

Hart iseler, hütisa olarak şun· 
lardır: Türkiye'nin lngiltere ve 
Rusya ile aktettiği muahedeler ve 
Almanya ile imzaladığı dostluk 
paktı rlan mer'idir. Ruıların, Bo· 
Q'azlar üzerinde emelleri baıt• 

olmak üıere, güttükleri emper· 
yalizme k.aroı Türklerin daim• 
müteyakkız olduklarını ve lnıi· 

liz • Sovyet paktının bu füphe· 
leri yatıştıracak mahiyette oldu· 
~unu da unutmamak lazımdır. 

TÜRKi YE RADYOSU 
ANKARA RADYOSlf 

Perıembe - 20 .8.1942 

7.30 Program ve memleket saal 
ayarı. 

7.32 Vücudumuzu çalıştıralım· 

7.40 Ajanı Haberleri. 

7 .55 Müzik : Karışı1' prograrıı· 

8.20-
8.35 Evin saati. 

12.30 Program ve Memleket saıı1 

Ayarı 

12.33 Müzik : lsfahan Makamıll' 
dan Şarkılar . 

12.45 Ajanı Haberleri. 
13.00/ 
13 30 Müzik : Şarkı ve türkOlef· 

18.00 Program ve Memleket sa•1 

Ayarı. 

18.03 Müzik : Çifte fasıl. 

19.00 Konuşma (Dıt Politika tc· 
mali). 

18.45 Müzik ; Dans MüziA"i (Pi·) 

19.30 Memleket Saat Ayarı "e 
Ajanı Haberleri. 

19.45 Müzik : Yurttan 5eıler. 

20 .15 Radyo Gaıetesi. 

20.45 

21.00 
21 .10 

21.30 

21.45 

22.30 

22.45/ 

Müzik : Saz. eserleri . 

Ziraat Takvimi. 
Müzik : Şarkı ve tür&dıte'' 
Konuşma ( Kahramanl•' 

Saati). 
Müzik : Senfonik progr•01 

. . o' 
Memleket Saat Ayarı, AJB 
haberleri ve Borsalar 

22.50 Yannki Program ve t(•' 

panı~. 
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Duyduklanmız 

Hayvanlar 
ve artistlik 

At, maymun, köpek, ayı, pa· 
Pttan vesaire gibi hayvanların 
'kıUı istidat sahibi lodukları ileri 
e&rilüyor. Hatta son zamanlarda 
"2ı hayvanlarda tiyatro ve film· 
lttde (artistlik) kabiliyetleri görül
~tür. Filimlerde mesela (Rin-Tin 
1111) adlı köpekler (Tarzan) ismin
.ki beyaz at, hayvan artistlerin 
~llc:tııı derecesine kadar yüksel
lbitlerdlr. 

Alman hayvanat alimi profe · 
l6r Böme, aksine olarak hayvan
ların mikul ve istidat sahibi olma
daklannı söylemiş ve neticede 
btyvanlann artist de olabilecekle
l'irai reddetmiştir. Profesöre göre 
hayvanların akıllılığı, artistliği sev
ki tabiiden ve alıştırmaktan başka 
bir şey değildir. Mesela, piyeste 
\teya filimde köpefin, hanımefen
disinin resmini, portresini öpmesi 
İcabetse, o resim domuz yağıle 
1ıtlanır, hayvan bittabi yağı ya
lamak için başını burnunu resmin 
İiıerine eğer. Fakat tam bu anda 
~ath resmi yırtmaması, parçalama· 
!lası için, resim bir iple çekilir. 

Bu sırada seyirciler, köpeğin 

burnunu resme sürmesinden, ha
kikaten hayvanın, hanımının res• 
llıini öptüğünü zannederler ve kö· 
Petin akıllı ve istidatlı olduğuna 

hükmedeıler. Diğer bir misalde i· 
le köpctin neşeli görünmesi için, 
köpete bir parça et gösterilir. 

Profesör Böme, maymunların 

da ıkılblığı ve artıstliği hakkında 
alaylı bir tarzda demiştir ki: (May· 
rnunlarda artistlik istidadı olsaydı, 
YaıadıkJarı ormanlarda, mağaralar
da, kıyalarda kendi müstakil ti
yatro truplanm teşkil ederlerdi! .) 
Binaenaleyh ilime 1röre. hayvanla
lln kabiliyet, istidat sahibi olma· 
ları bir hi1'iyeden ibarettir. Bu se· 

bepten dolayı hayvanlarla bir çeyrek 
aaat sürecek kısa bir film çevir
mek içın, onlarla en aşağı bir se· 
ne utraamak lazımmış . 

Günün Konusu 
üstünde 

- Bııtaraf ı İkinci sayfada -

Urallarda Volga havaliıinde 
Backneft ve Prikamn~ft'te bulunan 
petrol Hhaları senede 2,500,000 
ton petrol verfrler. Buralarda pet· 
rol taafiyehaneleri de vardır. Ural· 
lır ile Haıer denizi arasındaki Em· 
ba petrol sahaaı da 750-800 bin 
ton petrol verir, bu petrollerı Orak 
ta tasviye edilir. 

Üçilncü heı senelik planın 
baılangıcındı Urallar Rusya'nın 
en büyük sanayii merkeılerinden 

biri haline getirmitti. Başlıca 3 
makine fabrikaaı şudur: Sverdlovsk 
deki atır makine yapan Ural Marı· 
ıavod fabrikaları, Navotagilde'ki 
otomobil fabrikaları, 50 bin kişi 
çalııtıran Theliabins" 'teki traktör 
fabrikaları, Bu mıntakadaki kim· 
ya sanayii fabrikaları da vardır. 

Urallardan baıka garbi Sibiryı 
ve merkeıi Asyadı da :abir Rus 
aanayi mıntıkası vardır. Burada 
Kuznetı ve karaganda kömür o
cakları etrafında iki • büyük aQ"ır 
sanayi merkezi tetkil edilmiştir. 

Bu havalideki inkitafı anlamak 
için 1936 ile 1939 seneleri ırasın· 
da tehirlerin nüfusunun artııını 

ıöz önilne almak kafidir. Yeni 
kurulan Karganda'nın nüfusu sı

fırdan 166 bine, Novoıibirsk 'te 
120 binden 400 bine, Kemerodo'· 
da 21 binden 130 bine, Stalinsk'-

da 3 binden 170 bine çıkmııtır. 

Kuznetz havzası senede 26 
1Dllyoa ton, Karganda 7 milyon 
loıa k6miir veriyor ki Sovyet kö 
•lr istihsalinin yilıde yirmisidir. 

Kemervot ' taki alüminyum 
fıbrtk111 Sovyet istihsalinin yüzde 
Yirmisini, Balkhat'taki bakır ma· 
·deni Sovyet iıtih11linin yüzde 
Yir11ıi beşini temin eder. Bu mın· 
:takada aenede 1,5 milyon ton ç•· 

TORKSOZO 

Bir eski Bulgar 
mebusunun beyanatı 

Uzakşark'ta 
(Bqtarafı BirlnaicJe) 

merikan kuvvetlerinin zayiata uğ
radı~ bildirilmiş olmasına rağmen 
Pasifik'te yapılmış olan ilk mütte· 
fikler taarruzunun şimdiye kadar 
memnuniyet verici bir tarzda ce
reyan etmit olması ilerisi için ü
mit verecek mahiyettedir. Deniz 
silahcndazlannın Japonlardan esir 
alması da gösterir ki , düşman 
ilk harekattan tamamiyle habersiı 
bulunuyordu. 

" Hitlerin 
.., 

uşagı hükumeti ! ,, Boris 
Londra : 19 ( Royter )- Sa· 

bık Bulgar mebuslarından Dimi
tar Hasankief Londra radyosunda 
Bulgar milletine hitaben tunları 
söylemitlir : 

• Vaktile Göring Almanyanın 
5 senelik bir harp için stoklara 
malik oldu~unu. harbi umumideki 
vaziyetin artık tekerrür etmiye
ceQ'İni söylemişti . Tabii bu söz· 
ler, harbin batında söylenmişti . 
Bu ıöılerden gaye , Alman mil
letini aldatıp, ondan daha büyük 
fedakArlıklar isteyebilmek içindi . 
Çfinkü Alman milletinde 1918 fa. 
ciasının hatıraları henüı daha 
pek taze idi. Fakat bu defa da 
tarih tekerrür etmiş ve Almanya 
yine bir açlığın etiğine gelmittir . 
Naıilerin bütün söyledikleri gibi 
Göringin söyledikleri de doğru 
çıkmamış ve açlık üçüncü Reichin 
kapılarını çalmağa baılamıştır. Bu 
ktre Hitler için en mülhit düt· 
man açhktır. Onun için de Hit
lcrin Ufağı Kral Boris ve hüku
met: , şimdi Bulgar milletini Al· 
manlıra daha fazla z.ahirc versin 
diye sıkııtırmığa başlamıştır . Bir 
Alman olan Kral Bcıria , kendi 
milletinden ziyade timdi Alman 
milletini dütünmekte ve Bulgar 
milletini aç bırakmak istemekte
dir. 

Butıırlar , siz. , Hitlerin uşağı 
Kral Borisi \'e onun hükumetini 
dinleyip de ıahireleriniı.i Alman· 
lara verme}iniz. Çünkü ıonra siz 
aç kılıcahınıı. Her şeyden ev
vel kendinizi düıünerek uhirele
riniı.i saklayınız . Ve katiyen bu 
ıahireleri Almanlara vermeyinir . 
Çünkü bu kıı çok zahmet çekt: 
ceksiniı. Aç kılınca sonra siıinle 
kimse alikadar olmıyıcalıtır.• 

Süveyş üstünde 
döner köprü 

Londra : 19 ( Royter ) - Ka 
hire ile Beyrut arasında aktar
masız olarak tren seferleri baş

lamıttır . 
Royter ajanıının bildirdiğine 

göre, SüveYf üıerinde döner bir 
köprü inıı edilmittir . Bu suretle 
evvelce kullanılan sıkıcı feribot· 
lırdan kurtulunmuş olunacak ve 
trenler Mısırdan Filistine ıahmet· 
sizce sefer yapabileceklerdir . 

Uçan Baleler 
Avnapada ıaau1ette 

(B•ı• l iaci ıqlada) 

Bu hareketlere biıı.at iştirak 
eden Amerikan hava kuvvetleri 
baıkomutanı dönüıünde demiş· 
tir ki : 

·Giıli bombardıman nitancıla

rına itimat etmekte haklı oldo
ğumuı.u isbat eden bu neticeler 
biıi çok tatmin etmiştir . Bu, iyi 
bir başlangıçtır . Biıc düıen ıey 
bu ite devam etmektir. • 

Avrupadaki Amerikan hava 
kuvvetleri baıkumandanı general 
Kari Spaated demittir ki : 

•Amerikan hava kuvvetleri Al· 
manyaya karşı hem münferiden , 
hem de lnriliz uçaklarile beraber 
hlcumlar yapacaklar . Gayemiz 
en çetin ıekildt- düşmanı bom
balamak ıuretile mümkün oldutu 
kadar çabuk harbe nihayet ver· 
mektir .• 

lik istihsal edilmektedir. 
Tü,kistan'da Fregana ve Bu

hara ile Neftdağ'da petrol saha
larından ıenede 1.200,000 ton gay
ri safi petrol istihsal ediliyor. Si· 
birya'da Kabarovosk'ta bir çok 
fabrikalar açılmııtır. SakaJin'in ti
mal kısmında senede takriben 420 
bin ton ham petrol istihaal edi· 
liyor. 

............. 
Almanya 
gönüllüler 
topluyor 

Londra : 19 ( Royter )- Bu
gün , Alman radyosu 17 ila 45 
yaş araaındaki Almanlara tekrar 
müracaat ederek orduya gönüllü 
yaıılmalarını istemiştir . On altı 
buçuk yatındaki Alman çocuk. 
ları da altı ay müddetle çiftlik
lerde çalışmak üzere yaıılacak
Jardır . .......... ~ 
••ı•• altıadalll l'raa
ıa7a laglllz allıaı 

( B•ıa 1 iaci ıarlatl• ) 

Londra : 19 ( a. a. ) - Res
men bildirilditine göre , miittefik 
kuvvetler evvelce tesbit edilen 
üütün noktalarda karaya çıkmıı
hr. Bir müttefik mlfrezesi dilf· 
man tarafından püskürtülmüş ise 
de bu müfreze yeniden kendini 
toplamaya ve Fransız toprağma 
ayak basmaya muvaffak olmllf· 
tur. Muharebe devam ediyor • 

Londra : 19 ( a. a. ) - ln · 
ıilteredeki Amerikan umumi ka· 
rargihınıo tebliti: Diepp hareket· 
ı~rine bir Amerikan müfrezesinin 
de iştirak ettiti bilııliriliyor. Rea· 
mi malümatı röre , harekete it· 
tirik eıılenler arasında Döıolcu 
Fransızlar da vardır • Çıkarma 

hareketini yapan kıtaların ekae· 
riai Kanadalıdır . Malümdur ki , 
kombine hareketler bqkomutanı 
Lord Luitzdir • 

Berlio : 19 ( a. ı. )- D. N. 
B. ajans1Ddan : lngilizler kuv· 
vetli hava ve deniz tefkillerinin 
bimıyeıinde bu sabah ıafakla 
beraber Fransanın Manf sahiline 
bir çıkarma hareketi yıpmlflar· 
dır. Karaya çıkarılan piyade ve 
tank kuvvetleri Alman 11kerle· 
rinin inatçı ve tesirli mukave 
metile kartdatmıf ve bir çok 
tanklar Alman topçusu tarafın : 
dan derhal tahrip edilmiftir. Mu· 
kabil tedbirlerin ahnmas1Da esas· 
h bir surette devam ediliyor . 

Berlia : 19 ( D . N. B. )- İn· 
giliz hücumu Diep ıehrini n do· 
tusunda ve batıs1Dda bu tehir ve 
limana kartı geniı bir cephe 
üzerinde yapılmııtır. Fakat hücum 
derhal Alman mildafaaaile karf1· 
latmıttır. Karıya çıkan lnıilizle· 
rin bir kıımı imha edilmif , bG· 
yük sayıda tank tahrip olunmut
tur. Bir çok nakliye gemisi ba· 
t1r1lmııtır. Araziyi kati surette 
temizlemek için giritilen karıı 

hGcum devam ediyor . 

Amerika filosu 8 - 9 Afus · 
toıı gecesi yapılan gece harbinde 
belki de mühim olan zayıata uğ· 

ramış olmakla beraber Japonların 
iddia ettikleri gibi bu donanma· 
nın efsanevi addolunıbilecek de· 
recede mühim zararlara uğradı~· 
na inanmak da bittabi doğru de· 
ğildir. Zaten tebliğin de bildirdi· 
ti gibi gece savaşları esnasında 
düşman zayiatını tespit etmeğe 

maddeten imkan yoktur. 

Çörçil Mısır' da 
Dö Golle görüştü 

Londra : 19 (ı.a.) - Burada 
bildirildiğine göre, general de 
Gaullc'le M. Çörçil arasında Ka· 
hire'dc vukubulan konuım• çok 
aamimi olmuş ve Orta Şark 'ta 
Fransız • lngiliz işb1rliğini alika· 
dır eden ~ütün ıoeselelere taaı: 
lük etmiştir. 

Hindistan kargaşalığı 
(Bqtarafı Birbuıide) 

Kalküta'da nümayişçiler buı 
mahallerde dolaşmışlar ve çarşıda 
ehemmiyetsiz bir hidise olmuştur. 

AllAhabat'ta vaziyet iyileşmiş 

ve gece sokata çıkmak yasağı 
kaldırılmıştır. Orta vilayetlerde ba
zı vilayet ve belediye meclisleri 
azalanna işten el çektirilmiştir. 

Locknovo'da polis, National 
Herald gaıetesinin idarehanesine 
el koymuştur. 

Kalküta'da bazı miliyetçi ga• 
zeteler cuma sabahından itibaren 
neşriyatlarını tatil etmiştir. 

Kalküta, 18 (a.a.) - Milli 
liberal federasyonu reisi Sir Bijoyp· 
rasad Şingh demiştir ki: 

Umumi vali, Sir tei Bahadan 
Sapru'nun Hindistan'a bir ingiliz 
parlamento heyeti gönderilmesi 
hakkındaki tavsiyesini kabul etse 
iş çok kolaylaşır. 

··------------ .. ! Sablık Arazi ! 
• • ! Adana Vilayet merkezine ! 
! onbeş kilometre uzakta Bü- ! 
! yük Dikilide , arasından 5u· ! 
! lama kanalı , demiryolu , ve ! 
! inşasına başlanan asfalt şose ! 
! geçiyor. içinde şimendüfer İs· ! 
! tasyonuda vardır . H e r ! 
! türlü ziraate , Portakal , Li- ! 
! mon , sebze bahçeleri yetif · ! 
! tirmeğe çok müsait birbirine ! 
! muttasıl derecede yakın altı ! 
! parçada sekiz yüz dönüm a - ! 
! razi satılıktır. ! 

icar getiren akarla da mü- ! 
badele edilebilir. ! 

D. N. Ankotlu kardeşle- ! 
re müracaat. ! 

Telefon : 347 , 355 ! 
··--------- .. .. .. . ! Japon ve Alman 

denizalblarının faaliyeti 
Berlin, 19 (a,a.) - D. N. B. t•• D O K T O R ••: 

ajansının ötrendiğine göre harbin f t 
başındanberi Japon denizaltaları t MaVaftÜ Baaıea ı 
885.000 tonilatoluk 117 v"pur ha· •• kker haıtahanesl Jahiliye 
tırmııtır. Mütehasmı t 

Rerlin, 19 (a a.) - Bildirildiği· f f 
ne göre, 1 ağustostanberi muhte- f Hastalarını hergün sa· t 
lif deniz harekat sahalarında 42 f at 1 S ten sonra Kızılay ci-i 
alman deni:1.alt111 ceman 48'1000 f vannda 18 numaralı evde 
tondan far.la hacimde 65 gemi ba· 1 t kabul eder. 14339 
tırmııtır. ••••••••••••• 
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DIŞ TABiBİ 

ORHAN OKTAY 
Belediye ve Yeni Eczahane karşısındaki sokakta 43 Nu· 

marada her gün ve Zaruret halinde geceleri dahi hastala· 

rım kabule başlamıştır. 

3--15 14504 
: :: #- = * * * * * :: * :: = * = = :: = * :: :::::::::: :: * * : 

Açık eksiltme ilanı 

OSMANİYE 8[L[DIY[SINOEN : 
Osmaniye istasyon binasının önünden başlamak üzere ka

saba istikametinde (200) metre uzunluğundaki yol kısmının 
parke ve kaldırım olarak inşası ve beton bordür işleri (8373) 
lira (69) kuruş keşif tutarlı olup 7/9/942 pazartesi günü saat 

11 buçukta ihale edilecektir. Keşifnameyi görmek istiyenler 

her gün belediyemiz yazı işleri bürosuna müracaatları • 
isteklilerin ihaleden sekiz gün önce nafıa müdüdürlüğüne 

müracaatla müteahhitlik vesikası almaları ve ihale gününde 
muvakkat teminatla ve vesaiki ile Osmaniye belediye salonun

da hazır bulunmaları ilan olunur. 20-25-28-2 14532 

l ı an 
SEYHAN OEfTEROARLIGIHOAH : 

Defterdarlık kadrosunda açık tO lira maaşlı Tahsilat katib

liği için memurin kanununun 4 ncü maddesinde yazılı şeraiti 
haiz olanlar arasında 22/8/942 tarihinde imtihan yapılacağında~ 
isteklilerin müracaatları ilan olunur. 14533 . 

i 1 an 
D.D. Yolları 6 hcı İşletme Müdürlüğünden : 

Devlet Demir yollan Sivas Cer atelyesi için Tornacı ve 

tesviyeci alınacaktır. Taliplerin yapılacak imtihanlarda göste

recekleri ehliyete nazaran dereceleri tesbit ve buna nazaran 

da ücret verileceğinden isteklilerin bonservislerini hamile bir 

intida ile müracaatları ilan olunur. 1 - 7 

i 1 an 

Seyhan P.T.T. Müdürlüğünden : 
1- Sefer adedi ve posta ağırlığı gayri mahdut olarak 

her günkü tren seferlerine göre mevcud postaları Adana pos

ta merkezinden istasyona ve istasyondan Adana posta mer

kezine kamyonetle nakletmek şartile Adana posta nakliye mü· 

teahhitliği, 5/9'942 cumırtesi günü saat l ~ d e S~yhan P.T.T. 

Müdürlüğü binanntla arttırma ve . eksiltme komisyonunda iha

lesi yapılmaK üzere 19/8;942 tarihinden itibaren on beş gun 

müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2- Aylık muhammen bedel (600) lira ve seneliği (7200) 

lira olup muvakkat teminat (540) liradır. 
3- Bu baptaki şartnameyi görmek veya parasız almak 

istiyenler -mesai dahilinde- her gün P.T.T. Müdürlüğü ka

lem şefliğine müracaat edebilirler. 

4- Taliplerin şartnamede yazılı evsafı haiz bulunmaları 
ve muvakkat teminat makbuz veya teminat mektuplarile Tica

ret odasına kayıtlı olduklarına dair bu seneye mahsus vesika

larını ve 2490 No:lu arttırma eksiltme ve ihale kanunu hüküm

ıerine göre tanzim edecekleri teklif mektuplarını havi kapalı 
zarflarını birinci maddede yazılı eksiltme günü saat 11 e kadar 

komisyona tevdi etmeleri ilin olunur. 

Postada vaki gecikmeden mes'uliyet kabul edilmez. 

20-25-29-3 14534 
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B o R SA 
• •• •• •• • • • : TURKSOZU i 
• • • • • • : Gazete ve Matbaası 1 
• • • • • • • • • : Türksözü OKUYUCULAHINA DUNYANIN HER TARA- : 
! fl~DA VU.KU BU~AN ~A~iS~lEHİ ~ONO .G~- İ 
: Gazetesi NUNEVERIR. TURKSOZUNU TAKIP EDiNiZ. : 
• • • • 
: Kitap, mecmua, çek, bilet, afiş, 1 
: plan, barıta, bilumum matbaa TürksÖzÜ 1 
• işlerini Tflrklyede mevcut mat- e 
: baaıara rekabet eder derecede Matbaası ı 
: tab ve slratıe elden çıkarır. 1 
• • • • ! Türksözü Cilt Kısmı 1 
• • 
I SAGLAM. TEMiZ. ZARlf CiLT ISlEHINIZI ANCAK TORKSOZO : 
İ MOCElllTHANESINDE YAPTIRABlllRSINIZ ! 

PAMUK - HUBUBAT 
19 - 8 - 1941 

KiLO FIATI 
CiNSi En az IEn çok 

K. s. K. s. 
Koza ı 00.00 1 00,00 
Klevland Ç. 00,00 1 
Klevland l 00,00 00,00 
Klevland il 00,00 00,00 
M. Parlağ'ı 00,00 00,00 

ı P. Temizi 00,00 00,00 
Kapı malı 

\ Y. Çiğidi 00,00 1 
K. Çiğidi _o.o~ 
Susam 0,00 
Bu~day yerli 00,0 0,00 

1 Arpa 0,00 1 - 0,00 1 

Yulaf 0,00 1 0,00 

ı=-Serbes Daviz Kurları -

1 

DOLAR 
Alış 129.20 
Satış 132.20 

1 STERLiN 
liholôt bedelleri ( mol l::e- 776 
deli ) primli 5olı~ 
Türklyedentgönderilen nov- 749 
lun bedelleri 
llıroç edilen mal bedelleri 728 
olarak gelen Dövizlerin olıJ 
kuru 
Yardım ve seyyolıloro ve- 728 
saire i çirı geleııAövl.ıclerin 

alış kuru 
Primsiz . sotıı ( T ohsil mas· 524 
rotları vesaire ) 
Primsiz alıı Kuru 520 

- ---- - -

Umumi Neşriyat Müdürü: 

MAC/TGÜÇLÜ • • • • • 1 Basıldığı Yer: Tiirkıöz.ü Mbt ........................................ 
-

TORKİY( CUMHURİYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sumaye•i : !00.000.000 Türk lira•• 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelel~r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

aşağıdaki plana göre ikr::ımiye dağ'ılılacakbr . 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

4 • 600 • 2000 .. 
" .. 250 

" 
1000 " 

40 .. 100 .. 4000 " 
100 .. 50 " 

5000 
" 

120 " 
40 .. 4800 .. 

160 
" 

20 3200 .. 
DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığ1 takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyh11, 11 Birincikanun, 
Mart ve 11 Haziran tarilılerirıd~ çekilecektir. 

ı ' ~~~~.~ c~~~EK o:~.ETM;~ ... ~~~~~;~~ M!~~~~~~;~~~~~: 
E.kmek 15000 26 66 299 93 
E.t 8000 100 600 
Fasulye ( Maden ) 5000 e~ 131 25 
Maraş pirinci 5000 176 25 
Toz şeker 1000 99 74 25 
Sadeyağı ( Urfa ) 3000 180 405 

Peynir \ Edirne ) 1000 125 93 75 
Soğan 300~ 13 29 25 
Patates 5000 32 120 
inek sütü 3000 25 55 25 
inek yoğurdu 3000 35 78 75 
Milas sabunu 1000 110 82 50 
Maden kömürü 50000 2.37,5 89 06 
Odun 50000 5 187 50 

1- Adana Erliek Öğretmen okulunun Mayıs 1943 sonuna kadar 
yiyecek ve yakacak ihtiyaçları 1-8-1942 tarihinden itibaren 20 
gün müddetle eksiltmeye konulmuştur . 

2- Eksiltme Maarif Müdürlüğiinde 21-8-1942 cuma günü saat 
9 da toplanacak komisyonda yapılacaktır . 

3- Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2,3 ncü maddelerinde yazılı 
vesaik ve % 7,5 nisbetindeld teminatlarile birlikte ihale saatinden 
evvel liomisyona ve şartları görmek istiycnlerin de her gün okul 
dairesine müracaatları ilan olunur. 1-8-14-20 

------------------------------------------ i 1 an 
• 

T. iş Bankası 
&içik tasarral besapları 

1942 ikramiye plinı 
KEŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayı•, 3 Ağuatoa, 

2 lkincitefrİn tarihlerinde yapılır 

1941 ikramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 

3 .. 1000 .. 3,000 •• 
2 .. 150 .. 1,500 " 
3 

" 
500 

" 
1,500 ,. 

10 .. 250 " 
2,500 

" 
40 .. 100 

" 
4,000 ,. 

50 ,, 50 " 
2,500 ., 

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

" 
2,000 .. 

TUrklye ı, Bankasma para yatırmakla yalmz 
para blrlktlrml• ve faiz almı• olmaz, ayni 
zamanda talllnld de deneml• olursunuz 

İnhisarlar Adana Tütün Fabrikası Müdür
lüğünden : 

Fabrikamızda mevcut 3000 kilo ıskarta paket kağıdı 1818/ 
942 tarihinden itibaren on beş gün müddetle müzayedeye ko
nulmuştur. 

Satılacak kağıtların muhammen bed~li 450 lira ve muvak
kat teminat 33 lira 7.S kuruştur. 

ihale 1/9;942 tarihine tesadüf eden salı günü saat 14 de 
icra edileceğinden isteklilerin numuneyi görmek üzere inhisar· 
lar Adana Tütün Fabrikasında müteşekkil komisyona müra· 
caat eylemeleri ilan olunur. 19-23-28 14529 

f :u:x~0~=;·;~ .. u~ncxszzi 
ftMuza/JerLokman 
il 
~ Bergin bastalarını maayenella· 
~ nesinde kabal eder. ~ 
az:::::::a:::::::ıız::::a::::ıız:zx:::::sı::n::::ıız::z:::ıız:::mcır:a::a: it 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

Harbiye'de [Antakya'da] 
Çağlayanların ortasında, geniş salonları, her türlü 

konforü haiz rahat odalan, ve cazbandı ile cenubun en 
lüks ve güzel otelidir. 

Temmuz 10 dan itibaren açılmıştlr. 

Tam Pan•iyon ( Kahoealtı, Yemek, Bo.n10) kabul 
edilir. 

Fiyatlar çok matedUdlr. .. .......... .. 
Turizm Oteli 

ı 

Soğuk Oluk'ta i 
Bu yaz yep yeni tesisatla müşterilerini i 

kabule hazırlanmışhr. 
Hatayıo ve bütün Çukurovanın en güzel sayfiyesi ve isti 

rahat yeri olan Souk Olukta sakin ve rahat bir tatil devresi 
geçirmek isterseniz mutlaka TURİZM OTELİ'ne ininiz. 

Turizm Oteli 
ANTAKYA'DA 

Antakyanın Biricik Otelidir 
Yeniden tanzim edilen bahçeai ve lokantaıile An· 

takyado seçme inıanların toplantı yeridir. 

MÜRACAATLARA TELGRAFLA ve MEKTUF LA 
DERHAL CEVAP VERiLiR. 

t========= .......... ========::I 

•0000000000000000000000000 
o • o 

g URANIA ğ 
o o 
O Yazı makinelerimiz gelmiştir O o o 
o Belediye caddesinde Cemal, Fehmi o 
o Ticarethanesine Müracat. O 
o 6-6 14499 o o o 
eoooooooooooooooaoooooooao• 

Malatya Bez ve ıbUk Fabrikaları 
Tlrk Anonim Şirketinden : 

Açık Arttırma s..ıretiyle sahşa çıkarılan 
1- Müstamel kanaviçe Tahminen 4000 Kilo 
2- Boş benzin tenekesi ,, 1500 Adet 
3- Yağlı paçavra 

" 5000 Kilo 
4 - Mav döküntüsü ., 3000 ., 
5- Mahzen tozu 

" 1000 ,, 
6- ipek döküntüsü 

" 300 " 7- Teke parçası 
" 

40') 
" 8- Kösele parçası 

" 
500 

" 9- Tahta fıçı 
" 52 Adet 

Yukarıda cins ve miktarı yazılan eşya Malatya fabrikamız
da açık arttırma suretiyle 31-8-94:? Pazartesi günü satıla
cağmdan isteklilerin şartnameyi görmek üzere Malatya veya 
Adana Mensucat fabrikalarımıza müracaat t.ylemeleri. 

12-18-24-30 14l97 
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• • ! DOKTOR i • • 
• • 
l Numan B. Güreli i 
• • • • 
• Avdet etmiş ve hastalarını kabule ! 
• • i başlamıştır i 
i ! 
· Abidinp aşa caddesi Evkaf apartmanında No. 4 e 
• ' i i 17-26 . 
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