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Mısırda büyük askeri 
harekat başlamak üzere 

laglllzler Tobrak'a bir çıkartma hareketinde balanda 
Ankara

0 

14 [Radyo Bazela•I]- Buıün ita/yan 
lcQgnakları. /nıilizlerin Tohruk' a çıkartma hare
l.etinde bulundufunu fakat bu hareketin akamete 
"lradıJını bildirmişlerdir. Bu harekata ait başka 
6ir molıimat henüz gelmemiştir. 

Ankara : 14 (Radyo gazetesi)- Alman radyo
•una göre, ey/Ulün ilk haftası zarfında MihtJerciler 
lnıilulerin 170 tankını tahrip elmiş/erdir. Mısırda 
haoalar serinlemekte tJe yeni büyük bir muharebe 
.l/aklaşmalctadır. 

ltalyan ajansına göre, Nahas Paşaya karşı 
Mısırda aleyhtarlık büyümektedir. Berlin radyosu, 

--
MiLLİ MÜDAFAA 
TAHViLLERi PIYA· 

SAYA ÇIKIYOR 
Ankara : 14 ( a. a. )- ı\1illi 

Mtıdaf aa tahvilleri yarından i tiba · 
ren piyasaya çıkarılacaktır . Hal· 
ltımızın d~er itlerde oldu~u gibi. 
bunda da bQyük alaka göıtere· 
Ce~i ümit edilmektedir . 

:: , -
lzmit seylabı 

Amerikan ve /ngiliz kuvvetlerinin idare$i işinde 
lngiliz-Amerikan ihtilafı oldufunu, Amerikalıların 
Amerikan kıtalarının müstakil kalmasını isteditini 
bildirmektedir. 

Vilki ise, bir müddet önceki beyanatında bu 
gibi şayiaları tekzip etmiştir. 

Roma : 14 (Radyo)- İngilizler dün gece Tob· 
ruk'a hir çıkartma hareketinde bulunmuş 

fakat bu har~ket püskürtülmüştür. 
Berlin : 14 (Radyo)- Tobruk'a yapılan çıkart

ma harekatı esnasında bir lngiliz oe bfr Dö Gol 
subayı esir alınmıştır. 

ı ........................ ı 
ı ŞERBURG OOGUSUNDA : 

ı ı 

ı Manşta bir ı 
ı ı ! çıkartma i 
ı harekatı! ı : ı 
ı Berlinin verdiği ı 
ı . b. h b ı 
ı yenı ır a er ı 

Berlin : 14 (Radyo) - logi · 
liz kuvvetleri Manşta Şerbnrg 
doğusunda karaya çıkmak iste · 
miştir. Bunlar derhal tard edil· 
miştir. Müdafiler tarafından vak · 
tinde görülen bu prup ürerine 
ateş açılmış ve kayıkları bir tam 
isabetlevbatmlmışbr. Üç lngiliz 
subayı Ue döGolcü bir deniz su· 
bayı esir edilmiş, bir binbaşı ile 
bir başçavuş ve er öldürülmüştür. 

-~ 

lznıit ov sın1 ve ....... ~ 

j. ğı rik.asını 
lnıiilereJen gdtn haberler har ima/dl hamlesinin müdhiş rakkamllır irae eltifini anlatıyor. YukarıJari 

rnim lngı iz K-ral ve KTaliçeesinill bir fi:z6T:ıkagı tft:'iş1rrindr: Ur:- işçi kızla konuşmalaN.ttl tii leriyarA 

· seller bastı 
lzmit : 14 (u. a.) - Bir kaç 

ıiiudür fasılal1 yatmakta olan ya~
ınurJır dün şiddetlenmiş ve sat
l'lak halinde düıen sulardan husu· 
le reJcn seller bazı. evleıle kağıt 
fabrika~ma, fidanlatı ve lzmil ova
sını basm11tır. Sular, lzmit ve bü
Yük Derbent arasında, demir yol
larmda h;sar yaptığından bir müd
det tren seferleri durmuştur. 

Bugün hava açmış ve suların 
hühim bir kısmı çekilmiştır. 

Bay Musolini'nin 
memleket gezisi 
Romı : 14 (Radyo)- Dün Du· 

ç.e Neptunya•ya gelmiştir. (Deniz 
•ahilinde Musıolini tarafında& llu· 
ruımuı bir kasaba). Burada gemi
lerde ve limanda yapılan yangın 
•önd6rmc tecrübelerinde bulun
rnuıtur. Dahiliye nezareti müste
fllrı Buffarini Ouçe'yc refakat edi
}'ordu. Halk Duçe'ye hararetli le· 
tahürler yapmıftar. 

Vilki Irakta 
Batdad : 14 ( Radyo )- Vil· 

ki Batdadda Kral sarayında naip 
tarafından kabul olunmuı ve ~le 
Ye1Qeğini r.aiple beraber yemiş
tir. Vilki şerefine bir kabul resmi 
tertip edilmiştir. 

İngiltere ·Çine 
heyet gönderiyor 
Londra : 14 (Radyo)- Bu

ailn Çin'de parlemento ıöıcüle
tindcn birinin bildirdiğine iÖre 
Çin'in h~rp aayretlerini yakından 
2Örmck 6ı.ere lngiltere'nin Çin'e 
bir heyet göndermeğe karar ver· 
lrıiı olm&1ı Çin'de büyük bir mem 
l'IUniyet uyandırmııtır. Biızat Ma· 
rcıal ÇaQ Kay Şek de bu hey'eti 
hiiyük bir ıevinçle kabul edece~i
l'li bildirmiftir. 

Soma kurtuluşu 
Soma : 14 ( a. a. ) - Soma· 

lılar bugün kurtuluı yıldönümünü 
htraretle lır.utlamıttır . 

Almanyaya yine büyük hava 
taarruzları yapıldı 

BREMEN DABA ZiYADE HARAP OLDU 
Londra : 14 ( Radyo ) - ln· 

aili~ ve Ruı tayyareleri dün gece 
Almanyaya hücumlar yapmıılar
dır. Baılıca hedef Bremen olmuş 
ve büyük tahripler yapılD'ıştır. 

Londra : 14 ( Radyo )- Dün 
gece Budapeştec;ie yine hava tch· 
like işareti verilmiotir . 

Berlin : 14 ( Radyo ) - ln
giliılc:r Bremen 'e bir tedhiş akını 

yapmışlardır. Ölenler ve yarala· 
nanlar vardır . 14 lııgiliı uça~l 
düıürülmü~tür . Bazı kiliıelerd~ 

ve haatahanelerde hasar vardır . 
Bir kaç tarihi eser de harap .. ı. 
muıtur . 

Madagasgardaki · 
ileri hareketler 
devam etmektedir 

Londra : 14 ( Radyo )- Ma- Lond:-a : 14 ( Radyo )- M!l-

: ........................ : 
İ Vişi'deki 1 
ı ı 

i galeyan 1 
ı ı 
ı ı 
ı Lavalin yeni ı 

J tedbirleri f 
ı ı 
Anllara: 14 (Radyo Oazete•l
Vişide galeyanın arttığı , evlerin 
iiıtlerinc mitra\yö:ı. yerleştirildiği 
lngiliz hava hücumlarına karşı 

dagaskar adasında Majoogayı ln- dagaskarda müttefik ileri hare· 
gilizlcr üç saat içinde işgal etmiş- keti devam ediyor . Ambanjaya l 
tir. iki tarafın da ölüleri kırkı girmiş olan kuvvetler cenuba doğ· 

nefretin büyüdüğü Mihver kay
nakları tarafından bildirilmekte
dir . 

geçmemiştir. Adadaki Fransız as· ru ilerlemektedir. 
keri çok u:ükemmel çarpışmak-
tıtdır • Fransız komutanı albay Londra : 14 ( Royter )- Ma· 
Marten yaralanarak eıir alınmış· dagaıkardaki lngiliı kuvvetleri 
tır. Mabatanayı işgal etmişlerdir. 

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

••••••••••••••••••••••••••• 

i HİNDİST AN'DA i • • i KARGAŞALIK i 
• • f Ankara : 14 (Radyo gazeteal)- H ndl•tan'da Ban·· 
f gala'de bir deilrmenl yaOma etmek isteyen 3000 f 
f klflye kar•• polis ate, açmı,, Uç klfl yaralanmıftır .• 
f Londr• : 14 (Radyo)- Bombay'da bazı karıfık· f 
t hklar olmuf•a da zabıta bu mevzii har•k•llerl ya f 
f tıftırmıftır. . f 

~················~········ 

Ankara: 14 [Radyo gazeteal)
Laval. gönüllü olarak Almanyaya 
gitmek istiyen iı,çHerin say1111 pek 

1 

az olduğu için , Fransa iş miikel· 
lefiyeti iları etmiştir . 

ALMAN ASKERLERi 
ÜSTÜNDE ÇIKAN 

BAZI MEKTUPLAR 
Kahire :

0 

14 (a. a .) - M1sır'da 
esir edilen Almanların üstünde bu
lunan mektuplarda şöyle deniliy<;>r: 
"Toniler iki gece arka arkaya bı· 
zi ziyare t etliler . Ve iki gece har
bin başındanberi geçirdiğimiz en 
korkunç geceler oldu. Her tarafta 
büyük yangınlar çıktı. Ve hiç bir 
mahalle hasardan masun kalmadı.,, 

Esirlerden birinin aile~i efra· 

1 

dından biri de şöyle yaz1yor: "Ar
tık sulh istiyoruz. Çünkü o za
man hiç olmazsa niçin çalışlıR"ımı · 

:ıı bileceğiz .• 

STALiNGRAD 
SAVAŞLARI 

Almanlar f ahrikalar 
mahallesine girmiş 
RJEVDE SOVYET TAARRUZLARI 

Ankara: 14 (Radyo Oazetasl)- Almanlara göre, Novorosiskte 
Ruslar 10500 esir vermişler ve bir çok malzeme kaybetmişlerdir. 
Ruslar Novorosisk'in şimal ve doğusunda hala mukavemet göster· 
mektedirler. Molzak cephesine gelince, her iki tarafda burada hare· 
katın kendi lehlerine cereyaettiğioi iddia etmektedir. 

stalingrad meydan muharebesi bütün şiddetiyle devam ediyor. 
Cenup betı istikametiodl! yeni bir Alman ilerleyişi başlamıştır. 
Fakat Rus mukavemeti fazladır. Ve bunun için i.lerlemeler adıw 
adım olmaktadır. 

Vorovej'de Alwan ve Rumenler yeni hir taarru7ıt geçmİf· 
lerdir. 

Almanlara jlÖre, bu teşebbüs muvaffakiyetle neticelenmiştir. 
Rjev kesiminde Sovyet taarruzları devam ediyor. Ve Sovyetlerin 
ilerlediği bildirilmektedir. Alman kuvvetleri meskun bir mahalden 
attlmışfır. Ve Almanlar 1000 kadar ölü Aermişlerdir. Millıiıu mik· 
tarda malzeme kaybedilditi da ilave edilmektedir. 

Ladoga cenubunda mevzii Rua taarruzları da akim kalmıştır. 
Stokholm: 14 (Radyo) - Almanlar StaHngradan fabrikalar hu· 

lunan mahallelerine ı-irdilcr. Bu kmmlu el bombaları ve ııilngü 

bilcumu ile alınmıştır. 
Londra : 14 ( Radyo )- Ti

moçenkonun Stelingrad orduları 

Alman taıyikına muvaff akıyetlc 
mukavemet etmektedir . Muhare· 
belerin tedafüi malıiycttc olduğu 
ııelen lıaberlcrden anla~ılmakta
dır. 

Almanların açtığı rahne ka
patalmııtıt Alman~r Groıni pet
rol bölgesine ulqmak için bey
hude gayret göstermektedir. Sin
yavina bölgesinde 1000 Alman 
ı.abil ve neferi imha edilmiş ve 
Alman hattı bir noktadan yarıl· 

mıştır. 

Berlin : 14 ( Radyo )- Alman 
hücum kıtaları Stalingradın kenar 
mahallelerine girmiştir . Rusların 
çok ıiddetli mukavemetine rağ· 

men ileri harekat devam ediyor. 
Moskova : 14 ( Radyo ) -

Almanların Stalingrad taarruzları 

püi!lkürtülmektedir . Bir noktada 
200 Alman öldürülmüştür. Alman· 
lar bir kesimde ilerleme kaydet
miş ve meskun bir köyü işgal 

etmiıtir • 
Moııkova : 14 ( Radyo ) -

(Ger.lai 1 ünoü IUfaUI 

ALBAY KNOKS 
BBEZILYADA 

Ankara: 14 (Radyo Bazet••l)-
Albay Knob bir heyet ba· 

şıuda Brezilyaya gitmektedir. 
Kuokııı burada deniz. üslerini fc:: 

kuvvdleiiui t tkik ~decektir. 

Ticaret Vekilinin 
yurd tetkikleri 

Kayseri : 14 ( a. a. ) - Ti
caret Vekili Behcet Uz Kayseri 
ve havalisindeki istasyonlarda Ü· 
fis şubelerindeki çalışmayı tetkik 
etmiftir . Vekil Konyaya doğ'ru 

seyahatine devam etmiıtir . 

Bulgar mebusları 
seçim dairelerinde 

Sofya : 14 ( Radyo )- liul· 
gar mebusları intihap dairelerinde 
dolaımakta ve müntehiplerle te
maslarda bulunarak onlara hükii· 
metin hattıhareketi hakkında iıa-
hat vermektedirler. 

Parti Genel Sekreteri 
yurdiçi gezisinde 

MUŞ: 14 ( A. A. )- PARTi GENEL SEKRETERi MEMDUH 

ŞEVKET ESE.NDAL ŞEHRlMlZE GELMlŞ , HARARETLE KAR

ŞILANMIŞTIR . 

Bir cephede ini/İliz tanlcları 



Sayfa 2 TORKSOZO 

.... -Günün· önemli konuları 

Almanya ' nın __ 
Y eşi cephe ,, si 

i · HAB RLER ... ) 

'' 
Şehir suyu 

Takılan çeşmelere 
su verilmeye başlandı 

Çeltik sabşlarının 
teşkilitlandırılması 

ne haldedir ? Adana lçme suyunun muvak
kat tesisatla §ehre getir ilmekte 
olduğunu ve şehrin muhtelif yer· 
lerine madeni çeşmeler takılmakta 
olduğunu yazmıştık . Şimdilik ta
kılmış olan çeşmelere su verilme
sine başlanmıştır . Tesbit edilen 
projeye göre , diğer mıntakalara 
da çeşme takılmasına devam edi
lecektir. M~ skenlere su verilmesi 
m~selesini Belediye ayrıca tetkik 
edecektir . 

Hatayda çeltik tarım satış kooperatifi 

Alman ordularının şarktaki ilerleyişi devam ederken geçen haf· 
ta Berlinde Göringin reisliği altında mesaisi iki gün devam eden bir 
toplanb yapılmışlar. 

1 ........................ 11· 
: ı A • 

i Milli PiYANGO i 
Ögrenditimize göre, Hatayda 

bir çeltik tarım satış koopera· 
tifi kurulmaşı için yapılan teşeb · 
büsler müsbet bir şekilde neti 
celenmek Üzeredir. Bunun için 
dün Reyhaniye ve Kmkhana 
giden Hatay Mmtıka Ticaret Mü· 
dürü çeltik müstahsillerile görüş 
milş ve müstahsiller, koop eratifi· 
nin lı.urulmasmı büyük bir mem
nuniyetle karşılamışlardır. 

Bu toplantıya vekillerden F rik, Göbels, Lammers. F unk, Sper ve 
Ruzenberg, parti şeflerinden Borman, Dr. Ley ve diğer bir çok mü· 
lılm şahsiyetler iştirak etmişlerdir. 

ı : 
ı 30 A§ustqs Zafer bay ı 
ı ramı p iyangosu dolayı· ı 
ı sile her ay1n yedlslnde ı 

Alman başkumandanlığı taraf mdan "Yeşil cepbe,, diye isimlendiri · 
len iaşe ve ziraat işleri bu toplantıya mt:vzu teşkil etmiştir. ı çekllmekte o lan Mllll pi· ı 

ı yang onun ayın t 5 ine ı Alman ordularmın muvaffakiyetli ileri harekatı bir taraftan de· 
vam ederken Almanyanın " Yeşil cephede ,, vaziyeti gittikçe fe · 
nalaşmaktadır. 

P. T. T. Müdürü 
Şehrimiz Posta Telaraf Vila

yet Müdürlüğüne Yozgat P. T. 
T. Vilayet Müdürü Bay Naci 
Baykal tayin edilmif ve dün va· 
zifesine başlamıştır . Yeni P.T.T. 
Müdürümüze muvaffakıyetler le
menni eder , " Hoş geldiniz " 
deriz. 

ı teh i r edlldllil malilmdur. ıı 
ı EylOI keşldesi bugUn öğ· • i leden s onra Ankarada i 
ı yapllac akttr . ı 

Haziran ve Temmuz aylarında Almanyada büyük sebze ve mey· 
ve yokluğu mevcuttu. Yegane vesikaya tabi olmayan şeyler bunlar 
olduğundan balk en çok bunları yiyordu. Bahçe sahipleriyle doğru · 
dan doğruya alış veriş yasak edilmiştir. Büti.tn yiyeceklerin pazar 
yerlerinde satılması mecburiyeti konulmuştur. Pazar yerlerinde di· 
sipli i muhafaza etmek günden güne zorlaşmaktadır. 

: ........................ : 
Çiftçi Heyeti 
Ankaraya gitti F

ölkişe, Becbahter gazetesinin oı· E VVELT 
verdiği bir habere nazaran 

1933 denberi Almanyada 4,000 VQCHE ZÜRİH 
Mesai saatleri 

Dairelerde kış mesai saatleri
nin tatbikına geçileceğini yaz -
mıştık . Şehrimizdeki bütün Dev· 
let dairelerinde bugünden iti · 
haren kış çalışma proğramının 

tatbikına . başlanacak , bu suretle 
daireler hem öğleden evvel ve 
hem de ö~leden sonra vazife gö 
recekler ve açık olacaklardır. 

000 meyve ağacı <likilmiştir. 1939-
40 kışı bunların yüzde 80 nini GAZETESİNDEN Tesbit edilen pamuk fiyatları 

üzerine Adana çiftçilerinin bazı 
dilekleri olduğunu ve bunları bil
dirmek üıere bir Heyetin Anka-

harap etti. 1941- 42 kıfı çilek 
mahsulünün yüzde 50 sini imha 
etmiştir. 

Fölkişe Bebahterin makale· 
ıi ıöyle devam etmektedir : 

" Bilhassa acınacak şey, to 
hum ıslah istasyonları ile fidan
lıkJardır, ki yeni yetişen fidelerin 
ekserisinin kurumuş olmasıdır. 

Bundan dolayı önümüzdeki sene
lerde ekilecek olan meyve ağaç 
lan çok azalacaktır. Çünkü eli· 
aıizde fidan kalmamıştır ... 

Sebze· 2iraati halkındaki ha 
vadisler daha memnuniyet verici 
değillerdir. Essener Naoıyonal Çay
tung gazetesi okuyucularına zi
raat organizasyonunun • rie~iştiril
mcsi için yazdıkları müteaddit 
mektuplar için cevap vererek ez
cümle diyor ki : Yokluk içinde 
idarede yapılacak her hangi bir 
değişikliğin yiyecek yaratabilece 
ceğini :ıannediyor musunuz ? ;, 
Yoksa elimizdeki bütün yiyeceği 
derhal satışa : çıkarıp sonra aç 
kalmak mı istiyorsunuz? ,, 

Hülasa Alman· hakkı hiç ol
mazsa temmuz ayında <loya doya 
sebze yiyece~ini ümit etmişti. 

1 lalbuki doya doya yiyecek pa
tates dahi bulamamıştır . .Bu ümit
leri boşa çıkaran bilhassa hava
ların anormalliğidir. llkbaharda 
çıkacak olan sonbahar ekimi kı · 
kışın donmuştur. 

lıkbaharda yapılan ekim ise 
havaların serin gitmesi dolayısiy· 

le gelişememiştir. Alman halkının 

yüzünü güldüre~ piyasaya yeni 
çıkmaya başhyan }'az sebzesi 
dir. Fakat bu sebzenin bütün bir 
seneye yetişeceğinı zannetmek 
büyük bir kaflettir. 

Patates hasılatı da büyük 
zorluklara uğramaktadır. Ayda 
adam başına 5 librelik patates 
istihkakı ancak bazı büyük şehir
lerde verilmeldedir. Mesela bom· 
bardman edilen şehirlere yeni 
erzak tevzi . sistemleri tatbik o
lunmaktadır. 

Almanyada iaşe vaziyetinin 
çok fenalaştığına diğer bir delil 
de harp başında Alman halkına 
kat'iyen büyük iaşe darlığı çek· 
miyeceğine dair teminat veren 
Ziraat Nazırı Darre'nin vazifesin · 
den uzaklaştırılması ve yerine Bac· 
ke Platzın getirilmesidir. Bugün 
Almanyada ve Alman işgali al· 
tındaki memleketlerde yalnız ia-
şe sıkıntısı değil her şeyde bü
yük bir yokluk mevcutt~r. 

Berlin istatistiklerine nazaran 
mesela Hollanda 1939 da 170,000 
tonluk sebze ihracatı yaparken 
Alman işgali altına girince 1941 
de 340,000 ton sattıtı ve 1942 
de 400,000 ton satacakbr. 

Almanyadeı dahi 1939 a na-

zaran sebze ekimi beşte iki artmış· 
tır. Ballcanlarda, Beyaz Rusyada, 
Ukraynada 7500 '\iman 1.iraat 
memuru bulunmaktadır. 200,000 
" Hitler genci ,. nin bugün bu
ralarda bu memurların idaresi al
tında istihsali ;ırttıtmak için ça 
lışmaktadırlar. 

Almanyada bugün iaşe ile 
alakadar olan i~lerde 940.000 ka
dın ve 710,000 genç kız ve ço 
cuk çalışmaktadır. Gençlerin as
kere gitmesi üzerine açılan köylü 
yokluğunu kapa mak için mektep 
talebeleri dahi haftanın muöyyeo 
zamanlarında tarlalarda çalışıyor. 

lar. Akrabalarının çifliklerinde 
mahsul zamanı çalışmak isteyen 
memurlara bir kaç hafta izin ve· 
rildiği ayrıca bedava tren bileti 
veriliyor. 

Şimdiye kadar Alman köy
lüsü hububat hasılatının kendine 
lazım o!anını ayırır müt~bakisini 

satardı. Halbuki bugün köylü bir 
şehirliden fazla }emek hakkına 

haiz değildir .• Kendısine şehirliler 
gibi iaşe kartları veriliyor ve köy
lü kendisi için ancak bu kartlara 
göre yiyecek ayırabiliyor. 

Bugün Almanyada köylü bor. 
cundan fazla olarak getirdiği her 
nhire kilosu için nevine göre iki 
üç hatta dürt misli para <ıfır. Fa
kal köyllinün fazla mahsulünü ka· 
ra borsada hükumetin verdiğinden 
çok daha fazlaya satabileceği dü
şünülürse buna teşebbüs edenle· 
rın sayısının ne kadar artacağı 

Çeltik mütehassısı 
Çeltik mütehassısı B. Harun 

, Onuk Kadirli Çeltik sahalarında· 

ki sulama işleri üzerinde tetkikler 
yaparak şebrimi~e dönmüş ve 
dün Bahçe kazası Çeltik sahala
rının tetkiki için Bahçeye hare
ket etmittir. 

anlaşılır. 

Gestapo şefi Himler böyle 
hareket edecek cılan köylünün 
çok fena ceıalandırılabileceğini i
Hi.n etmiştir. Malını kara borsada 
satarken yakalanan köylü 10,000 
marka kadar para cezası verecek 
ve ,, vatan haini " damgasile a · 
ğır hapse attırılacaktır. iaşe işle· 
rinde suiistimallerinden dolayı her 
gün kafası balta ile uçurulanları 

düşünürsek .. yeşil cephenin ,. bir 
laftan ibaret olmadığını Almanya 
şimdi dondurucu bir kış harbine 
hazırlanıyor ve halk zaten çok o-
lan iaşe sıkıntısının artaca~nı dü
şiinüyor. 

Alman halkına bu!!rün Alman 
ordularının Kafkasyada kazandık· 

lan muvaff akıyetlerden ziyade Al
man halkına Ukrayna yahut, diğer 
Rus buğday tarlalarında Tuna va· 
dilerindeki patates tarlalarında ka· 
ıanılacak istihsalat zaferleri la· 
zımdır. 

MERAKLI ŞEYLER 

raya gideceğini ya:ımıştık . Seçi· 
len bu Heyet Vekaletle temas
!arda bulunmak üzere Ankaraya 
hareket etmiıs bulunmaktadır. 

Öğretmen tayinleri 
Urfa Orta okul musiki sta • 

fü eri Fehime Alı:altan şehrimiz 
ikinci Orta olırnl musiki staiiyer • 
liğine 1 şehrimiz Bölge Sanat okulu 
a~aç işleri atölyesi ö~retmeni 
Aliman Tanıu Arıkara Bölge San
at okuluna , Çankırı Orta okul 
Türkçe öğretmeni Zühtü Güleç 
şehrimiz Erkek lisesi Türkçe Öğ· 
retmcnliğine, Erkek lisesi Türk~e 
öğretmeni Sami Göksu Mardın 

Orta okul Türkçe ötretmenliğine, 
şehrimiz Kız lisesi Müdür ve Yurt 
bilgisi öğretmeni Şahap Nazmi 
Coşkunlar ayni okul felsefe Ö~· 
retmenliğine tayin edilmişlerdir. 

İhtilaflı maç 
Pazar günü şehir stadında 

fudbol mevsiminin açılması mü
nasebetile Milli Mensucat Gençlik 
kulübü ile Demirıpor Gençlik 
kulübü arasında hakem Hayrinin 
idaresinde yapılan maç.başta Va
limiz B. Alı:if F.yidoğan olduğu 
halde kalabalık bir seyirci önüde 
yupılmııtır . Lakin bu iki kuv· 
vetli ve takviyeli takımın maçı 
ikinci haftaymın on beşinci da-
kikasıııda 3 - 2 Milli Mensucatın 
lehinde iken hahm ile oyuncu
lar arasında çıkan ihtilaf yü:ıün
den tatil tdilmiştir. 

• 
Rokfeller, karnecinin öğütleri 

H
er ne kadar servet yapmayı öğreten bir mekteb 
yokc;a da bu hususta yüksek bilgili insanların 
noktai nazarlarını öğrenmek faydasız degildir. 
Zengin insanların hayatı, muvaffak olabilmek 

için sabır, metanet, bilhassa tehlikeyi gize almak 
ve iradeye ihtiyaç olduğunu göstermektedir. 

Milyoner Karnecinin başlıca prensibi ş~dur: Ris 
ke etmekten katiyen çekinmemek .. , Pek tabii o
larak parayı riske etmek demek varını yokunu bir 
işe bağlamak değildir. Böyle düşünmek yanlış olur. 
Fakat bu işte çok para kazanacağma kuvvetli ka
naati olan her hangi bir kimsenin o işe para bağ
lamaması, o adamın hiç bir zaman servet sahibi 
olamıyacağını gösteren en büyük delildir. Bir işi 
yürütebilmek için enerjiye sahih olup sebat etmek 
lazımdır. Böyle hareket edildi~ takdirde muvaffa
kiyet çabuk baş g-österir. 

Bir gencin hayalata kapılması hoş görülmelidir. 
Çünkü, bu da bir enerji demektir. 

Hayatta muvaffak olmağı alılıneı koyan bir 
genç günün birinde kendisinin çahıtığı müessese 
veya bankanın direktörü olacağını farzetmesi fayda
lıdır!.. 

Karneci : 
"Katiblikle veyahud veznedarlıkla iktifa eden 

insanlara on para bile vermem,, demiştir. 
Herkesin kendisine göre projeleri, her gencin 

ileride tahakkuk ettirebileceği emelleri olmalıdır. 
Karneci ve Rokfeller bir noktada mutabıktırlar: 
insan, her ne suretle olursa olsun borç yap· 

maktan çekinmelidir. 

Karneci ile Rokfeller işe memuriyetle başlamış· 
lardır; ve kuruşu kuruşa eklemek suretiyle bir ser
mayeye sahib olmuşlardır. Tabii bu sermeye bü
yük bir meblağ teşkil etmiyordu. Daha doğrusu 

bu para ile iŞ görmek imkansızdı. Fakat kredi te
min etmek kabildi. Onlarda bundan istifade ettiler. 

Para biriktirmek iki şarta bağ'lıdır : 

1 - Namuslu olmak, ve muktesidane yaşa· 

mak ; 
2 - Katiyen borca girmemek. 

himdir ). 
( Bu gayet mü-

Karneci bu hususta diyor ki : 

"insan para vermesini nasıl sevmezse, borç et
meyi de ıevmemelidir.,, 

Kooperatifin statüsü ile'" mu · 
kaveleleri hazırlamak üzere sah 
günü ilk toplantı Kmkbanda ya
pılacak ve kooperatifin merkezi 
Kırıkhan olacaktır. Hatay iktias· 
diyatıoda Önemli ve faydalı neti· 
celer vereceğine şüphe oJmayan 
bu hareket memnuniyetle karşı· 
laıur. 

MARDINDE 

İnanılmıyacak 
bir hadise 

Şif alı et parça•ı 

Mardin : 14 (Türksözü Mu ha· 
birinden)- Şehrimiz zabıtası ta· 
rafından, Bedret adında bir ka · 
dında, cinsi malum olmayan ve 
her derde şifadır, diye suyu hal· 
ka içirilen siyah renkte bir et 
parçası yakalanmııtır. Muayene 
ve tahlil için bu et parçıısı Vi· 
liiyetimiz Sıhhat Müdürlüğii .tara
fınd~n Sıhhat vekiiletine gönderil
miotir .. 

Helk arasında dönen şayıaya 
göre, suyu bütün dertlere şifa 

olan her türlü dileği yerine ge· 
tiren çocuğu olmayan kadınları 

gebe bırakan bu et parçasının 

hikayesi ıöyle anlatılmaktadır: 
Senelerdenberı hasta bulunan 

bir köylü son günlerde çok fena
laşmış ve kardeşi tarafından, bi
raz hava alsın diye bir su kens
rına götürülerek orada bırakılmış
tır. Hasta adam çimenler üslünde 
uzanıp eline geçirdiği bir tahta 
parçasile toprağı karıştırırken bir· 
den bire yerden· fıskiye gibi yü · 
:ıüne bir su fışkırmaga başlamış, 

bu su ile bulaşan parnıağını <lu
daklarına götürü c-e bunun tatlı 

bir madde olduğunu görmütrür. 
Bu sudan biraz alarak içmi~ 

ve vücudundalıi hastalık derhal 
zail olmuştur. O sırAda hash 
kardetine yemek getirmekte olan 
köylü yerde ölü gibi bırakarak 

gittiği kardroini dinç ve sağlam 

olarak ayakta gezinir görüne~ 

ıaşmış ve sebebini kendisinden 
sormuştur. Kardeşi de meseleyi 
rtyneı1 anlatmış bunun üzerine ıu · 
yun fışlıırdığı yeri kazmışlar ve 
toprağın altından bir et parçası 

çıkmış. Fııkıran suyun bu etten 
çıktığını görmüşler. 

lşte her derde oifa olan bu et 
parçası geze dolaşa Mardine gel· 
miş ve nihayet içinden Abıha}'at 
fııkıran bu et parçası Mardin 
Zabıtası tarafından yakalanmış · 

tır. Bura Sıhhat Müdürlüğünce ne 
olduğu anlatılamayan bu et par· 

çasının Sıhhat Vekaletinden gelecek 
tahlil netictııi beklenmektedir. 

Bir arabacının 
parası çalındı 

Sakızlar mahallesinde o turan 
ıabıkahlardan Kanber oğlu Cab 
bar ile Mehmet oğlu Cumali adlı 

ı şahıslar Tarsuslu Mehmet o~lu 

lslAmın Kozan yolunda arabası· 
nın üzerinde uykuda bulunduğu 

bir sırada cebinden 160 liraıım 

aşırdıkları iddia ve §ikAyet edil
diğinden yakalanarak hak larında 

kanuni mua mele yapılmıştır . 

15 E.yfiil 1942 
---

, Duyduk l ar1mız 

Nehre batan 
bir köy 

A 
lmanyada 1314 yılında vuku 

bulan seylap esnaaında Elbo 
nehrinde Reyna köyü tama· 

men batmış \le sular çekildiği 

halde evler, artık meydana çık· 

mamıştır. Aradan 578 ıene geç· 
tikten sonra 1892 yılında cReyna• 
isminde olan bu köyde mevcut 
şatonun kulesi su üıerinde mey· 
dana çıkmış, fakat bir müddet 
sonra kule tekrar ıulara gömül· 
müştür. Bundan ıonra 1904 ve 
1911 yıllannda şatonun sular al· 
altından kulesi tekrar meydana 
\!ıkıp yine batmış . Son olaralı da 
ağustos ayı başında yine yör Ün· 
müştür. Bu suretle 1314 yılında 

ba ttığındanbrei köyün şatosu dör· 
düncü defadır su üzerinde mey· 
c1ana çıkıyormuş. 

25 ya,ında bir Çin 11eneralı 

Çin ordusunda 25 yaşında 

bir general vardır. Adı Lou Lang· 
Mo'dur. Çin ordusunun mızıkacı: 
başısıdır. Mareşal Şang-Kay-Şek 

bir emirname ile defaten kcndiıini 
generallığa yükseltmiştir. 

General Lou Lang-Monun ha· 
yat tarihçcsi~oldukça aariptir. Lou· 
Lang Mo Şanghayda talebe iken 
bir kitapçının vitrininde Amerİ· 

icada basılmış •Musiki insanları 
birbirine bağlar> unvarılı bir kitap 
görerek . merakı ~kurcalanmış, bu 
kitabı satın alarak bir çok defalar 
okumuıtur. Lou-Lang kitabta gör· 
düğü Amerikan şarlı:ılanndan bir 
kaçını Çinceye tercüme etmiı ve 

·arkadaşlarile beraber, onları te · 
rennüm etmeğe başlamıştır. 

Bu işin muvaffakıyetinden ce· 
aaret alan delikanlı, askeri marf· 
lar y!lpmış, Çin ordusuııda 200 
askeri koro heyeti de tertip et· 
miıtir. 

Lou-Langın bu muvaff akiye · 
tini öğrenen Çin mıtreşali kendi· 
sini nez.dine çağırarak cepheye 
gitmtsini ve erlere aakeri martlar 
öğretmesini emretmiştir. 

Lou Lang bu vazifeyi memrıu· 
niyetle kabul ederek cepheye git· 
miş ve erlere öğrettiği askeri 
marşlar sayesinde ordunun tnuha• 
rebe kudreti fevkaJa,Je artmıştır. 

Mareşal Çang Kay-Sek de bu 
hizmete mükafatcn Lou·Lang-Mo· 
yu 25 yaşında bir delikanlı #oldu· 
ğu halde bir emir ile ıeneralliğt: 

yükseltmiıtir. --------

~ı•-ıs:ı•ı 
TÜRKi YE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Salı ~ 15.9.1942 

7.30 Program ve memleket ııaal 

ayarı. 

7.32 Vücudumuıu çalıştıralım. 

7.40 Aianı l~abeılcri. 
'/.55-
8 30 Müzik : Senfonik plırçalu. 

12.30 Program ve Memleket !ia&t 

Ayarı 

12.33 Müzik : Karışık proırısuı. 
12.45 Ajanı Haberleri. 
13.00-
13.30 Müz.ik : Oyun havaları,tak· 

ıim ve türküler. 
18.00 Program ve Memleket saat 

Ayarı. 

18.03 Müzik.: Radyo Hlon orkeı· 
trası, (Violonill Necip Aşk 1 11) 

18.45 Müzik : F81ıl heyeti. 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajans Haberleri. 
19.45 Halkevleri folklor iaati. 
20. 15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzik : Violonsel solo'lar•· 
21.00 Konu~ma (Evin 1&ati.) 
21.15 Müıik : Ispanyol müzitin· 

den örnekler (Pi.). 

21.40 Konuıma (Sağlık saati·) . 
21. 45 Müzik : Klasik Tfirk müıil1 

proıramı. (Şef; Mesucf Ce· 
mil). 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajal11 

haberleri ve Borsalar 
22.45/ 
22.50 Yarınki Prorram ve Kı· 

panıı. 

tı 

t 
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Yahudiler Türkiyeden: 
Filistine gidebilecekmi 

Flllıtlnde bir Yabudl devleti 
karmak yolanda teşebbüsler 

h .Roma : 14 ( Radyo ) - Ya
_udılcre bir cemilekarhk olmak 
uı.cre , lngiltere Türkiyede bulu· 
ilan bir çok Yahudinin Filistin'e 
Yerleşmesine müsaade etmiştir. 
t ~ondra'dan talimat alan lngil
I Ctcnın Ankara elçisi bu Yahudi
tre vize vermistir. 

Roma : 14 ( Radyo ) - ls
~ıı~uldan bildiriliyor: Filistin Ya
l Udı icra komitesi Müttefik dev-
1tllere müracaat ederek Yahudi
trden mürekkep bir topçu alayı· 
~ın teşkilini istemiştir. Bu hareke
~rı , bir Yahudi Filistin devletinin 
Utulması hususunda yeni bir a
dım teşkil edeceğine şüphe yok · 
lur. 

Mardinin güzel 
kızı öldürüldü 

. Mardin : 14 (Türk sözü Mu ha· 
~1tinden)- Evvelki gece şehri· 
tııniıin Kale arkası bahçelerinde 
bir cinayet işlenm.iş, 16 yaşlarında 
"e güıelliğile meşhur bir kız Öl· 
diirillmüştür. Bu hadise hakkında 
~ide ettiğim bilgiye göre; cina· 
ıetin faili bundan dört RY evvel 

olis memuru Salih Ôzselçuku 
"ıııife ba$ında şehit erlen Abdül· 
~llclirin kardeşi Mehmet Mıtrıbi' · 

1t. Kardeşinin genç polisimizi 
41~bit etmesini ~ müteakip kardeşi 
1 e beraber kaçan ve ıimdiye ka
dıır bulunmaya. Mehm -:t Mıtrıbi 
~0ktıuıberi sevmekte olduğu Fer· 
. lln kııı Eminf'yi alıp kaçırmak 

%1 giı.lice kale arkasındaki bah · 
~Clt\re gelmiş sayf ıyede bulunan 

ll'line aşıkıııın bütün sözlerine 
rıı~men kenC:lisile beraber g-itme 
llıiıtir. Bunun üıerine Mehmet 
1.ııbaocasını çekerek zavallı lnıı 
~Cııt~ıinden vurarak öldürmüştür. 

Bu ıuretle sevgilisini yere ıe · 
tcıı lcatil etrafın tenhalı~ı ve ge· 

Ccrıin karanlı~ından istifade ede · 
'ek kaçıp kurtulmu~a muvbffak 

1()1 1lluştur . Şi<Metle takip edilmek. 
Cdir . . 

Ölüm 
Şehrimiz posta şefi Bay Emi · 

11 'in oQ-lu Orhan dün vefat et · 
llliştir. Y ıvruya tanrıdan rahmet 
diler, ana ve babasına baş ııtğh · 
~1nda bu lunwru:ı . 
Y•nl ne,rlyat 
~ J 

'' TürkiyeC:le terzilik,, 
Viyana ve Paris terıi akade-

11•ilcrindeıı mnun ve lznıir eski 
~erii melltebi müessisi ve müdürü 
'116hü Baysal tarafından nr.şredi-
:cn bu eıer , terıili~in idari ve 
teknik . kısımlarından bahsetmek· 
Cdir . 

Kadın ve erkek terzilerimiz 
~in haıırlanmıf kıymetli bir reh· 
erdir. Tcrıi birliklerinden teda

tık cdiletiilir . 

Bulgaristan - Fin 
ticaret anlaşması 
Sofya : 14 ( Radyo )- Bul

~•tiıtanla Finlandi"a arasında ye-
~· J 
i 1• ticaret anlatmaları yapılması 
Çıtı hazırlıklara başlanmııtır. 

Romen - Bulgar 
ticaret paktı 

Sofya : 14 ( Raclyo )- Ro
~anya - Bulgaristan ticaret an· 
ltrıalatı bugün imzalanmıştır . 

Afgan meclis reisi 
Ankaraya geliyor 

~ Tahran : 14 (Radyo)- Afgan 
~ •tlemcnto reisi Abdütahat han 1 
, f! Dr. Rıfkı bugün Tahran ' a va-
~t oı.muşlard.ır. Kendilı:ri buradan 

1 

Urkıye'yc gıdeceklerdir. 1 

Amerikan ordusunda 
çalışan İngilizler . 

. Nevyork : 14 ( Radyo ) -
Amerikan ordusunda hiımet eden 
İngilizler isterlerse üç ay sonra 
Amerikan tabiyetine geçebilecek· 
lerdır . 

Stalingrad savaşları 

Don ile Volga nehri arasında 

müthiş bir topçu yağmuru ol
mak tadır. 

Berlin : 14 ( a . a. )- Stalin · 
grad do.luşundald müstahktm mev 
ziler zaptedilmiştir . Terekte Al
manlar büyük bir inatla müdafaa 
edilen mevzileri de yarmışlar ve 
düşmana büyük zayiat verdirmiş · 

lerdir . Şehrin $:mal batısındaki 
hakim tepeler de ele geçirilmiş · 

tir. Volga do~usundan getirılmekte 
olan Rus takviyelerine şiddetli 

akmlar yapılmıştır . 13 düşman 

tankı tahrip edilmiştir. 
Helsin\d : 14 ( Radyo ) -

Bütün cephelerde devriye faali
yeti olmuş, iz'aç ateşi teati edil
miştir . Karelide 30 Rus askeri 
öldürülmüştür . Helsinki üzerinrle 
uçwdya yeltenen Rus uçakları 

tarded ilmiştir. 

Berlin : 14 ( a . a. ) - Novo
roaiskin doğusunda bir tepe üze· 
rinde bulunan tahkimli bir düş

man mevzii zaptedilmi,tir . Terek 
çevresinde Alman kıtaları büyük 
bir iııatla müdafaa edilen yeni 
mevz.ileri yarmış\ardtr. 

Don cephesinde Alman ve 
Macar teşkilleri muvaffakıyetli bir 
hücumda bulunmuşlar ve çetin 
muharebelerden sonra Rus taar. 
ruzları püskürtülmüştür . Rijev.Je 
düşman hava ve zırhlı kuvvetle
rinin yaptığı hücumlar erimiştir . 
Batı Almanya üıerindeki iz'aç 
uçuılıırı dakıtılm ıştır. 

Moskova : 14 ( a. a. )- Kıt

alarımıı Stalingrad cephesinde 
müdafaa •ava.şiarı veriyor . Yedi 
tank tahrip edilmiş 200 Alman 
öldürüllJ)ÜŞtür . Düşman bit ke· 
simde Rus mevz.ilerine bir çıkıntı 
yapmaya muvaffak olmuısa da 
(Jurum sonradan düzelmiş ve bir 
Alman müfrezrai yokedilmiştir. 

Molzok tepelerinde düşman 

hücumları püskürtülmüş , 6 tank 
tahrip edilmiştir . Sinyavino çev
resinde Rus kıtaları meskun bir 
yere girmiştir . 20 düşman blok . 
hovıu tahrip edilmiıitir. Lelingrad 
çevresinde devriye faaliyetleri ol 
muıtur. Son iki günde '.l8 Alman 
uçağı tahrip edilmiştir . 

Bertin : 14 ( a. a. ) - Al· 
mantar Stalingradın kenar mahal· 
lelerinde çarpışmakt11 devam edi 
yor. Kıtalarımız büyük mukave
met görmekle beraber ilerlemek
tedir. 

· Çin taarruzları 
Çunking-: 14 (a. a.) - Çin 

kıtaları Saova -. Tau :civarında 
Japon mevzilerine hücum etmiş 
ve bir çok Japon askerini öldür 
müıtür. 

Japonlar ordunun iaşe ihti · 
yac10m yüzde seksenini işgal al· 
tana giren yerlerden temine ça · 
lışmaktadar. 

Partiye 
eden 

müracaat 
talebeler 

Ankara: 14 (a.a.) - Parti 
Genel Sekreterliğinden : Müra · 
caat eden talebenin a n c a k 
pek az kısmına y a r d ı ıu 
yapılabilecektir. Bu gibi talebe· 
ferin şahıalarma tehlitat yaptlM · 
caktır. 

:""""""""""""""""""""""""": : ı 
ı T.C. Ziraat Bankası Pamuk ı 
i Mleııeseıı Mldlrllittlnden : i 
J Çukurovada bulunan yağ fabrikalarının çiğit ihtiyacı i 
ı geçen sene olduğu gibi bu sene de Müessesemiz marifeti· ı 
ı le ve aşağıdaki fiatlarla temin edileceğinden çiğit satacak ı 
ı çiftçi, tüccar ve fabrikatörlerin Borsa civarında 25 numa· ı 
: ralı yazıhanede- Müessesemiz memuruna müracaatları ilin : 
ı olunur, 1-10 14622 ı J Fiyat Çigidin i 
ı Kuru~ Cinsi ı 

ı 12, - Akala ı 
ı J 0,50 Klevland ı 
ı 9 - Yerli : 
ı , ı 

:""""""""""""""""""""""""": 
••o++o++++o++++o+o++++++o+~ • • ı Satıhk Un Değirmeni Taşı : 
ı Çakmak ve tabii zımpara taşları geldi. Ayrıca masere ı 
+ tam takım dink , bulgur ve Tuz taşları gelmiştir. Sayın i 
ı Hemşehrilerime müjdey~ bir borç bilirim. 

+ Müracaat yeri: lnönü caddesi No: 279 tOt 
+ Mermerci lbrahim Cavlaz _ • 
ı 5-15 14597 ı 

++++0++++++++$++0++00++++0+ 

.......................... : 
: ZENGİN OLMAK İSTERSENİZ e 
• ç k k. . • 1 u urova ışesıne 1 
• K ' K 1 • • oşunuz ... oşunuz ··~ • 1 Olşemlzden bir bilet alırsanız mut- : 
e laka zengin oları an uz... • 
e Dikkat. Dikkat. Çekiliş 15 Eyi Of de • 
: Adrea : Aafalt cadde D~~tyol ağzında (Çukur-: 
• ova Gi,e&i) Necip Ozyazgan e 
••••••••••••••••••••••••••• 
0 ......................... 0 

İ ADEMİ İKTİDAR VE BELGEVSEKLl&iHE ! 
e KARŞI • 

1 FO RTOBİN ! 
·ı S. ve /.Muavenet Vekaletinin 'Ruhsatını hafadir .ı 

Recete ile alınır her eczanede bulunur . ' 

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

! 1 rn u :: :::::::: :: * = x: ::: :: :: * : :: :: w :: •• :=--.: •• :: :: : 

DİŞ TABİBİ 

ORHAN OKTAY 
Belediye ve Yeni Ec:zahan~ karşısmdaki çıkmaz sokakta 43 

1 

Numarada her gün ve Zaruret haliıı<lt> g~c,..lt-rİ dahi hastala 
mu kabule başlamıştır. 

:....::....:: :: :: :: .. : . ,:: :: :. :: :: •• :. :: o 1 :· 1: ·: :: :: ı: :::: :: : 

•••••••• •••••••••••••••••• 

! REFİKA TÜMERKAN J 
f BiÇKi YDBDU # f ! 1-9-942 den itibaren /ıoyıt muomeleaine baılan- ! 
f mııtır. Kayt olmak ve ferati anlamak için Bebekli kili- . 
f se civarında yurt müdürlüğüne müracaat edilmeli • f 
• 5-15 14574 • 
••••••• ••••••••••••• •••• •• 

e ooooooboooooooooooooooooo• 
g Yeni But day Pazarındaki g 
g Asri Dink Açıldı g 
O D 
D Hem döver, hem kırar, hem eler) kurutur O 

o 9-15 13511 o 
D Dl e oooooaooooooaooooooooooooe 

• 

-- 3 Sayfa 

O. OEMİRYOlLARI MESl(K OKUlUNA TAllBE AllNACAKTIR 

O. Demiryolları Umum 
Müdürlüğünden : 

Devlet Demiryollarının muhtelif ihtisas şubeleri için memur yetiş· 
tirilmek üzere Ankara'da bir (Demiryol meslek okulu) tesis edilmiştir. 

Mektep yatılı olup tedris müdderi üç senedir. Talebenin her tür· 
lü elbise; yiyecek; yatacak ve tedris malzemec;i idarece parasız temin 
edilir. 

işbu mektep mezunları Devlet Demiryollarında Lise mezunlanna 
mahsus maa~ ve haklara sahip olurlar; Askerlik mükellefiyetlerinde 
kısa hizmete tabi tutulurlar. 

Demir yol meslek okulunu iyi derecelerde bitirenler arasından ve
yahut meslek hayatında yüksek ehliyet gösterenlerinden ecnebi mem
leketlerde idare hesabına yüksek tahsil ve ihtisas yaptırılmak üzere 
her sene ayrıca talebe ve memur seçilecektir. 

KA YlT VE KABUL ŞARTLARL 

1 - Türk olmak. 
2 - ldaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhhat ve p sikotek

nik muayenelerinde sıhhatlı olduğu anlaşılmak . 
3 - 14 yaşını doldurmuş ve 18 ya$ını bitirmemiş olmak. 
4 - Açılacak müsabaka imtihanında kazanmak (imtihanlar Türk· 

çe, Matematik ve tabiat bilgisinden yapılacaktır.) 
5 - En aı. orta okul mezunu olmak. (tahsil seviyes i ortadan yük

sek olanlardan meslek okulunun birinci sınıfına kabul olu
nurlar. ) 

MÜSABAKA iMTiHANLARI : Ankara, lstanbul ( Haydarpaşa 
ve Sirkecide ), Eskişehir, Balıkesir, Afyon, İzmir, Kayseri, Adana, Ma
latya, Erzurum şehirlerinde İ$1etme müdürlüklerinde, 1. Birinci Teşrin. 
942 Perşembe günü yapılacaktır. 

Talipler nihayet 30. Eylul. 942 tarihine kadar imtihan olmak iste 
dikleri şehirlerdeki Demiryollan Jştetme Müdürlüklerine birer dilekçe 
ile müracaat etmelidirler. 

Dilekçelere iliştirilecek vesikalar şunlardır: 
1 - lstelclinin bu günlcü haline uygun fotoğrafı taşıyan nüfus hü

viyet cüzdanı. 
2 - Mektep diploması veyahut tasliknamesi ( Bunlara yapışlırı· 

lan fotoğraflarda talebenin bu günkü halini gösterecektir.) 
3 - Eyihuy katıdı. 
4 - Aşı kağıdı. 

lştetme merkezlerinde bulunan istekliler yukarıda gösterilen dilek
çe ve vesikalarını bizzat işletme müdürlüklerine götürerı!k bir kayıt 
numaras• alacaklardır. 

Diğer yerlerden gelecek istekliler, 20 den 28 Eyllıl'e kadar en ya
kın Demiryol istasyonuna gelerek işbu dilekçe ve vesikalımnı istasyon 
Şerine gösterecek ve dilekçelerini kayıt ettirdikten ve istasyon mühür· 
!eriyle mühürlettikten sonra seyahat edecekleri trenin tarih, namara ve 
saatini yazdıracaklar ve bu vesika ve dilekçe ile trende ikinci mevki
de paı asız seyahat edeceklerdir. 

işbu istekliler müracaat ettikleri istasyona göre en yakın işletme 
merkezine giderek orada imtihan olmağa mecburdurlar. . 

Ancak ; müracaat tarihlerindeki tren vaziyetine göre gidecekleri 
en yakın işletme merkezine 30. Eylul tarihinden evvel yetişemedikler 
laktirde bu tarihten evvel yetişebilecekleri diğer işletme merkezlerin 
den en yakınına giderek orada imtihana girebileceklerdir. işba talebe 
yolda kontrol esnasında üzerlerind.e bulunduracakları işbu vesikaları 
katar memurlarına göstereceklerdir. 

Jsıasyonlardan bu suretle işletme merkezlerin~ gelen talebe derhal 
lşletme Müdürlüklerine müracaat ederek yanlarındaki vesikaları yuka
rıda yazıldığı gibi bizzat alakadar işletmeye verecek ve kayıt numara· 
sı alacaklardır. 

istasyonlar müracaat edeceklerin, gerek trenleri beklemek üzere 
vakıt kayıp etmemek ve rahatsız olmamak ve gerek yukarıdaki tarih · 
lerde işletme merkezlerine yetişebilmek için tren vaziyetlerini evvelden 
tahkik etmeleri men(eatleri icabındandır. 

isteklilerin işletme merkezlerine müracaat tarihlerine g ö re müsaba
kadan evvel veyahut müsabakadan sonra lşletme Müdürlüklerince tes
bit edilecek tarih ve saatlerde sıhhat heyetlerince muayeneleri yapıla
caktır. 

Müsabaka imtihanından ve muayeneden sonra istekliler, neticeyi 
beklemeksizin işletme Müdürlüklerinden alacaktan parasız seyahat mü
saadenameleriyle geldikleri istasyona dönebileceklerdir. Bunların ara
sında neticeyi, imtihan yapılan şehirlerde almak is teyenler bulunursa 
bu arzularını ve oradaki adreslerini dilekçelerinin altına yazdırmalı
lardır. 

Ancak ; bunlar mektebe kabul edilmezlerse dönecekleri yerlere 
parasız seyahat hakkını gayıp ederler . 

Sıhhat muayenesinde ve müsabaka imtihanında kazananların ad
reslerine tebligat yapılır. Ve Ankaraya kadar parasız seyahatleri ayrı
ca temin olunur. 

işbu meslek okulunda tahsil edenler beş senelik mecburi hizmete 
tabi tutulacaklarından mektebe girerken getirecekleri noterden mü· 
saddak taahhüt senedinin nümunesini işletme müdürlüklerinden tedarik 
edeceklerdir. (7822) 15-17-21- 25 14621 

• 

11 an 
ADANA BELEDİYE RİYASETİNDEN . 

(1500 metre mikap çakıl alınacak) 
1- Şehir dahili ham yollara vaz olunmak üzere J 500 met 

re mikap çakılın mübayaası açık olarak eksiltmeye konmuş
tur. 

2- İşin keşif bedeli 4500 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 337.50 liradır . 
4- ihalesi 22-9-942 tarihine rastlayan Salı günü saat 

10 da Belediye Encümeninde yapılacaktır. 
5- Keşif ve şartnamesini görm~k ve bu iş hakkında fazla 

malUmat almak. istiyenlerin Adana belediyesi Fen işleri Müdür
lüğüne ve münakasaya girec~kleıfo de ihale g ünü muayyen 
saatte belediye Encümenine müracaatları ilan olunur. 

5- 10- 16- 21 14585 
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Gazete ve Matbaası 

OKUYUCUlARINA OONYANIN HER TARA-

• • 
i • • • 

flHDA VUKU BULAH HADİSELERİ GONO 60- İ 
NÜNE VERİR. TORKSÖZONO TAKİP EDiNİZ. I Gazetesi 

Türksözü 

Kitap, mecmua, çek, bilet, aııı, 
plAa, barlta, bUamam matbaa 
ıııerlal Tlrklyede mevcut mat
baalara rekabet eder derecede 
tab ve ılratıe elden çıkarır. 

Türksözü 
Matbaası 

Türksözü Cilt Kısmı 

• 

• • • • 1 • 

PAMUK - HUBUBAT 

' 
14 • 9 • 1941 

~LO FIATI 
C n az En çok 

s. ı K. s._ 
Koza ı 00.00 1 00,00 
Klevland Ç .. 1 00,00 
Klevland 1 00,00 00,00 
Klevland il 00,00 ' 00,00 
M. Parlağı 00,00 1 00,00 
P. Temizi 00,00 00,00 1 
Kapı malı ı 

Y. Çiğidi . 00,00 
K. Çikidi 1 0,00 1 

Susam O,OO ı -
Buğday yerli 00,0 1 0,00 

[ Arpa 0,00 1 0,00 1 

Yulaf - o.oo l 0,00 
- - -

l ı ·- ·-1 -

Seıb~ı Davi:ı Kurları 

DOLAR 
Alış 129.20 
Satış 132.20 

STERLiN 

i hholat bedelleri (mal Le• 776 
deli ) primli satış 

7-49 1 Türklyedenf ııönderilen nov· 
lun bed~ll•ri 
ihraç edilen mal bedellui 728 
olorolı gelen 06viderln olıs 

ı kuru 
Yardım ve Hyyohlora ve · 728 
saire için gelen d6vlılerln ' 

olış kuru i 

Primsiz salış ( T oh sil mo\• 57.C 
rotları vesaire ) 
Pr imsiz alış Kuru 520 

·-1 • : SAGLAM. TEMİZ, ZARlf CİLT l~LERİHİZİ AHCAK TORKSOZO 
İ MÜCELLİTHAHESİHDE YAPTIRABIURSIHIZ ! 

Umumi Neşriyat Müdürü: 

MACITGÜÇLÜ 

1 J Basıldığı Yer: Türlı•6zü Mbt. ...................................... 
--------1 1 LA H 

TORKIYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : t888 

Sermayeai : l00.000.000 Türk Liraıı 
Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ti('arl her nevi banka mnamelel~r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

aşaQ-ıdaki plana göre: ikı:ımiye da~ılılacaktır. 

4 
4 

Adet 

• 
" 

1000 
500 
250 

Liralık 

.. 
4000 
2000 
1000 

Lira 
.. 
.. 

40 .. 100 .. 4000 " 
100 .. 50 " 5000 .. 
120 " 40 .. 4800 " 
160 .. 20 .. 3200 " 

· DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 

20 fazlasile verilecektir. 1 
Kuralar senede 4 defa. 11 - Eyhil, 11 Birincikinun, 

Mart ve 11 Haziran tariblerinde çekilecektir. 

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

T. iş Bankası 
&içik taıarral beıapları 

1942 ikramiye planı 
KEŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayıa, 3 Aiu.toı, 

2 lkinciteırin tarihlerinde yapılır 

1941 lllramlyelerl 
1 Adet 2000 Liralık 2 ,000 L'\ ra 

3 •• 1000 .. 3 ,000 .. 
2 .. 150 .. 1,500 .. 
3 .. 500 .. 1,50'0 •• 
ıo .. 250 " 

2t500 " 
4() •• 100 ti 

4,000 •• 
50 • • 50 .. 2,500 .. 

200 .. 25 .. 5,000 .. 
200 .. 1(. .. 2,000 .. 

TUrklye ı, Bankasına para yatırmakla yalnu~ 
para blrlktlrmlf ve faiz aımı• olmaz, •ynl 
zamanda taltlnlzl de denemlf olursunuz 

~~ rv••y.~••,f•'~"''"'"'"''',._...,.,..,.. 
~.,,...., ~~ 

SeyhaN defterdarhğından ; 
Kilo 

Miktarı 

130 
1800 
240 

60 

Cinsi 

Bulgur 
Mercimek 
Sabun 

(Kırmızı biber 
toz halinde) 

Beher kilosu ic;in 
takdir olunan kıymet 

kuruş 

26 
30.32 
70-75 
32-:i5 

Yukanda cins ve miktarlarile BeJediyec~ takdir olunan kıy 

metleri yazılı dört kalemcmtia yirmi gün müddetle açık a•thrma· 
ya konulmuştur. Kat'i ihale 18-9-942 tarihine müsadif cuma 
günü saat 10 da Defterdarlıkta müteşekkil komisyonda yapıla· 
cağından izahat almak ve görmek istiyenlerin her gün . Milli Em· 
lak servisine müracaatları ve taliplerinde mezkur gün ve saatte 
% 1.5 teminat makbuzlarile birlikte komisyonda bulunmaları 
ilan olunur. 30-4-9- 15 14564 

ilan 
Seybaa Delterdarbl•d•• : 

1 - Adana bir numaralı Maliye tahakkuk şubesinde yapılacak 
tamirat keşif tutarı olan ( 896 ) lira ( 19 ) kuruşla açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 23 - 9 - 942 tarihine müıadif Çarfanba günü 
saat "10. da Seyhan Defterdarlığı odasında yapılacaktır. 

3 - isteyenler bu işe ait keşif evrakını görm"k için o~fterdarh· 
ğa müracaat edebilirler. 

4 - isteklilerin ( 67 ) lira. ( 21 ) kuruşluk muvakkat teminat 
vermeleri ve ehliyet vesikası almak için bu miktar iş yaptıklarını gös· 
terir bonservisleriyle iki fotoğraf , bir adet elli bir adet on beş ku· 
ruşluk maktu ve bir adet bir kuruşluk uçak pulunu dilekçelerine bağ
lamak suretiyle ihaleden üç gün evvel viliyete müracaattan lizımdır. 

8-12~16-20 14594 

i 1 an 
Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden : 

1 - Adana-Ceyhan yolunun 42-43 kilometreleri arasındaki 
şosaya lüzumlu (360) metre mikap kumun ihzarı ( 1728) lira 
üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 1/10/942 tarihine müsadif perşembe günü saat 

(10) da vilayet daimi encümeninde ihale edilecektır . 
3 - lstiyenler bu işe ait keşif evrakını görmek için Nafia 

müdürlüğüne müracaat edebilirler 
4- ısteklilerin ( J 29) lira (60) kuruş muvakkat teminat ver· 

meleri lazımdır. 13-18- 23- 27 14615 

15 Eylül 1492 

~========= ........ ========~ 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

Defne Oteli 
Harbiye' de (Antakya' da] 

Çağlayanlarm ortasmda, geniş salonları, her türlü 
konforü haiz rahat odaları, ve cazbandı ile cenubun en 
lüks ve güzel otelidir • 

Temmuz 10 dan itibaren açılmıştlr. 

Tam Panıiyon ( Kahuealtı, Yemek, Ban10) lıahl 
edilir • 

nyatıar çok matıdlldlr • .. ............... . 
T Urizm Oteli 

• 
Soğuk Oluk'ta f 

Bu yaz yep yeni tesisatla müşterilerini f 
kabule hazırlanmışhr . 

Hatay111 ve bütün Çukurovaom en güzel ıayfiyeıi ve iıti 
rahat y ri olan Souk Olukla ıakin ve rahat bir tatil clevreıi 
feçir• it iıter1eniz GJutlaka TURİZM OTELl'ne ininiı. . 

----·-·.-.···----

Turizm Oteli 
ANTABYA'DA 

Antakyanin Biricik Otelidir . 
Yeniden tanzim edilen bohçHi ue lolıantaıilııı An· 

taltyaJo uçme inıanların toplantı ytridir. 

MÜRACAATLARA TELGRAFLA ve MEKTUFLA 
DERHAL CEVAP VERiLiR. 

I:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .......... ================~ 

l l l N 
DEVlET DEMIRYOllARI ADANA 6. NCI l~lETME 
ARTTIRMA EKSll TME KOMiSYONU REISUGINDEI: 
Alacataı ocağından ihzar edilmt k üzere beher Mt3 240 

kuruş muhamnı~n bedelle 6000 M/3 balastın ihzar ve teslimi 
kapalı zarf usuliyle eksiltmey~ çıkarılmıştır. işin tamamının 
muhammen bedeli 14.400 lira olup muvakkat teminat akçeıi 
1080 liradır. 

Eksiltme 29/9/942Sah günü saat 16 da işletme müdürlü· 
tü binasında toplanacak komisyonca yapılacaktar. lste,liler 
249Q No.lu kanunun tayin ettiği vesi~alariyle birlikte hazırla· 
mış oldukları teklif mektuplarım eksiltme saatından bir saat 
evveJ Komisyon Reisliğine tevdii lüzumu ilan olunur. 

Bu işe ait şartname ve mukavele projeleri Adanada 6. iş· 
letme Kom.isyonundan, Konya ve Alacada lst. Şefliklerinden 
bedelsiz olarak verilir. 1 -5-10-15 14572 

i 1 an 
Seyha.n Vilayeti Daimi Encümeninden : 

ti 
b 

1 - Adana-Kozan yolunun 27-29 kilometreleri arasındl 
(2000) metrelik toprak tesviyesi ( 17500) lira üzerinden kapı1t 'tıor 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 1~~ 

2- Eksiltme 8/10;942 tarihine müsadif perşembe günü sa' 
(10.30) da vili~t daimi encümeninde yapılacağından iı1tekliler 
teklif mektuplarını kapalı olarak bu saatten bir saat evvel ,,,t 
(9.30) da daimi encümen reisliğine vermiş bulunacaklardır. 

3 - Isteyeı1ler bu işe ait keşif evrakım görmek için Nafi• 
müdürlüğüne müracaat edebilirler, 

4- istekliler (1312) lira muvakkat temioat vermeleri v~ e~ , 
liyet vesikası almak üzere bonservislerile iki fotograflarını bit 
adet efli ve bir adet on beş kuruşluk maktu ve bir adet bir kU' 
ruşluk uça..k pulunu dilekçelerine bağlamak suretile ihaledefl 
üç gün evvel vilayete müracaat etmeleri lazımdır. 

5- Posta ile gönderilecek mektupların dış zarfı mühür nıll' 
mu ile iyice kapatılacaklır. Postada olacak gecikmeler ka~ 
edilmez. 13- 19-24-30 14617 

••••••a•••••••••uuux••ww• 
: DOKTOB 
B 

!Muza/fer Lokma 
• 1 Bergla llaıtaıarau 

~ aıılade llallal itler. 
---------- •21CWZ21CJll21CC21CIEl•KllDa..-z~fl' 


