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Sayıeı her yerde 5 Kuruf GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

ST ALİNGRAD'IN DÜŞMEDİGİ 
NLAŞILDI. RUS MUKAVEMETi 

• 

Rusya 

PASİFİKTE 
YENi SAVAŞ 
BAŞLAMIŞ 

- Almanya sulhu şayiaları var 
--

Amerikan ve Japon 

deniz kuvvetlerinin 

karşılaşmak 
.. 
uzere 

olduğu bildiriliyor 

Roma : 18 ( Radyo ) - U 
zak dôğu Japon umumi kararga
hından : Japon donanmeaı Salo
lllen adalarını bombardıman et
mektedir. Adalara Japon kıtıları 
çıkmıştır . 

Pearl Harbour : 18 ( a. •· )-
8uıün. diiımanm Salomon ada
larını ~ri ahu.lr için ıiriftil'i tc· 
tcbbüs eınasındn Japon donan· 
nıaıiyle tiddetli çarpışmalar ol 
du~u bildiıilmektedir • Amerikan 
•ilihendazları mevzilerfoi muha
faıa etmiye muvaffak olmuıtar ve 
diişoıanın Guadalkanal hava üs
•ünü almak için yaptığı tcşebbü-

•ünü akim bırakmışlardır. japon-
lır ehemmiyetli . miktarda uçalı: 
kaybetmişlerdir . 

Cenuba dotru bir ileri hare
ketinde bulunmak ve Amerikalı
ları Salomon adalarından atmak 
için Jıponların ellerinde bulunan 
bütün gemileri topladılıları tahmin 
edılmekttdir . Japon taarruzunun 
Yeni Kaledonyaya da ıirayet ede
Cfti aanılmaktadır. 

Atuıtoı ayının :bidayetinde , 
Salomon adalarına karşı taarruz 
batladıta aırıdı Birleşik Amerika 
buraya mühim deniz kuvvetleri 
töndermiıtir . Ve tahmin edildi· 
tine aöre. eter denix muharebesi 
bı1lamadıy11, başlamak üzeredir. 
Deniz muharebeıi mütehaısısları 
fimdiki halde kı11 meıafedcn çar
Pıımaların pek vukua gelmediğini 
ve denizle hava muharebelerinin 

, cereyan etmesini beklem~k icap 
ettltini söylemektedirler. 

Yeni Gineden ılınan teblit· 
ler, Stanley da~larında vaziyette 
hiç bir detitildik olmadıtını, yal· 
nıı devriye faaliyeti olduğunu 

bildirmektedir . 

Sovyet - Japon 
siyasi durumu 

Japon Hariciye Nazırı J;,,. 
beyanatta bulu,.Ja 

Tpkyo : 18 (Radyo) - Ye
ni Japon Hariciye Vekili, Sov
Yetlere kartı tarafaıılık siyasetine 
devam edileceğini, eski Hariciye 
Nazırının siyasetini devam etti· 
r~cefini ıöylemiftir. --- ----------
ıı:ıııııııııııııııııııııııı 

lngiltereye gelen 
Amerika kıtaları 

londra : 18 ( Royttr ) - A· 
.,,.erilcan kıta/arından mürekkep 
büyük bir kafile dalıa lniiliereye 
l•lmi,tir. 

ııııııııııııııııııııııııııı 

••• Wilkie'nin Rusya temaslan··· 
ı Kuybiıef: 18 ( Tas )- Willıie Kuybiı•f'te Souyet: ı 
f /er Hariciye Komiur muavini, haberler biiro•a ıefı f 
f ve diier erkan tarafından karıılanmııtır. Willıie ziyaret f 
f ve tema•larına baılamııtır. f 

Ankara: 18 [Radyo Oazete•l)
Rador ajansı Stalingradın düştü
ğünü bildirmişti. Fakat bu haber 
henü7. teyid edilmemiştir. Ruslar 
şehirde dayanmaktadırlar. 

• • ••••••••••••••••••••••••••• 

Londra Radyosuna göre, ba
zı Alman ajanları Stalingrad düş
tükten sonra Almanya ile Sovyet 
Rusya arasında sulh müzakereleri 
yapacağ'ını ve Almanyanın Rusya 
ile beraberce İngiltere üzerine 
çullanmak istediğini söylemiştir. 

Sovyet askeri iş ba~nda 

Moskova : 18 (a. a.) - Mos• 
kova radyosu bu sabah Staling
rad muharebesinin •bilhana şid· 

detti ve kanlı., bir safhaya girdi· 

ğfoi bildirmiştir. Spiker şehre 

doğru Alman ileri hareketinin de
vam ettiğini ilave etmiştir. Düş· 

man büyük kayıplara u§-ramaaına 

[ rağmen daima tera1'kiler kaydet· 
mektedir. Radyo , şehir üzerinde 
durmadan yapılan hava muhare· 
helerini "vahşiyane" diye vasıflan· 
dırmııtır. 

Londra : 18 (a. a.) - Mos
kova radyoıunda bir spiker , Al
manların Kafkaıyaya yeniden sal
dırmak için toplandıklarını söyle-

mektedir. Almanların ilk planı 

Stalingradı 7.ıptetmek ve oradan 
Astrakan'a inmekti. 

fOerlal 1 linoll u:rtahı 

Alman elçisi Papen : r .. L;N .. D .. R;~: .... i 
Budapeşteyegidiyor: İ TORK GAZHECiURi İ 

Anlcara: 18 (Türlı•özii Muhabirinden)- Alman Büyük ı o • ı ı 
Elçi•i Von Papen Macar Kral naibinin daveti üzerine Kar· ı O H IST HBARAT ı 
patlarda bir av partiıi için cumcırleai günü Budapeıteye ı • 6.. • o ı 
hareket edecektir. Büyük elçi, Budapeıteden Şark cepheıide ı NAZIRIYlE ORUŞJ ı 
üçüncü defa olarak yaralanan oğlunu göl'mek üzere Berli· ı ı ı 
ne gidece/ııtir. Seyahat 15 gün kadar ıürecelıtir. ı ı J Ahmet Şükrü Esmerf 

ı beyanatta bulundu ı 
· ı ı Madagaskar savaşı 

dün tekrar başladı 1 

Ada makamatı İngiliz tekliflerini reddetti 1 

Londra : 18 ( Royter ) -

Türk gazettcileri bugün istihba

rat Nazırını ziyaret etmişler ve 

İngiliz gazetecilerini kabul eyle

miflerdir . 

M111r daramaada 
detı1111111ı yoll 

Londra : 18 ( Royter )- Mı
sırda kum fırtınaları yüzünden 
hava faaliyeti mahdud kalmıştır. 
Cephede bir de~işiklik yoktur. 

Arjantin Bolivya 
C ümh urreisleri 

Newyork: 18 (Radyo) - Ar· 
jantin ve Bolivya Cümburreiı· 
leri iki memleket hududunda 
toplanmışlar ve memleketlerine 
ait meseleleri!kouuşmuşlardır. 

Y orkovn uçak 
gemisi battı 

Vaşington : (a .a.)-Yorktovn 
uçak gemisinin, Midvay muhare· 
besi esnasında 7 Haziranda, şid

detli hava ve denizaltı hücumları
na maruz kaldıktan sonra battırıl
dığım bildirmektedir. 

Bordo'ya akın 
Ankara : 18 (Royter) - ln

giliı tayyareleri Bordo doklarını 

ıiddetle bombardıman ctmiltir. 

Ahmet Şükrü Esmer beya

natta bulunarak, Türkiyenin açık 

Londra : 18 ( Royter )- Bü-
1 

yük mikyasta aıker Madag&1ka· l 
rın doğu sahilinde karaya çıka· 

rılmış ve harelıata devam edil· 
1 

siyasetini izah etmif ve Türkiye 
bütünlüğünü muhafıza için çok miştir . Çünkü Madagaakar ma· 

kamalı İngiliz mütareke teklifle· 
rini reddetmiştir . 

kuvvetli bir Türk ordusunun a· 
yalda hazır buluntluğunu tebarüz. 

Londra : 18 ( a. a. ) - Viti 

hükumeti Madaaaskardı mütareke , 

a~ di için yapılan İngiliz te1'1ifle 

ettirmiıtir . 

Londra : 18 ( Royter )- Türk 

gazet~cileri dün entereaan bir zi· 

yaret yapmışlardır . Bu ıiyaret rinin umumi vali Annet tarafın· 

dan reddedildiğini ve Fran11ı. mu· 

kavemetinin devam edeceğini bil· 

dirmektedir. 

Londra : 18 ( a. ı. ) 
Dün1'ü perı,.mbe günü iyi bir kay· 

nalıtan haber alındıtına göre, Ma· 
dagaskardaki İngiliz kollsrı mu-

ıabhaslarla halen müzakere edil 
mckte olan mütarc1'e şartlarının 

tubit ve lıabulüne kadar askeri 
mahiyeti olmaktan ziyade maddi 

engellerle yavaşlayan ileri hare· 

kellerine devam edeceklerdir. 

Londra : 18 ( a. a. ) - Vişi 

radyosu dün akıam Ambaja'nın 

cenubunda İngilizlerin karaya ye

niden asker çıkardıklarını bildir· 
mittir . 

ı Norveç ve Frınsaya yapılan akın· 

lar gibi sergüzeştler için talim 

görmekte olan Kanadı Komando 

kıtalarına yapılmıştır . Büyük Bri· 

tenyanın Türkiyedeki eski bilyük 
elçisi Perai Loren Tfirk gazet~ci· 

!eri şerefine bir akşam ziyafeti 

vermiştir . Miaafirlerden bugün 

Londra baaını mümeasilleri ile 

buluşarak intibaları hakkında gö

rüşweleri ve mümkün addettik· 

leri takdirde bazı suallere cevap 

vermeleri rica edilmif , Türk ga

zetecileri de buna muvafakat et-

mişlerdir. Öğle y.-meğinde Lon

dra aazete aahipleri birlitinin mi

safiri olacaklardır. 

Kuruluı Tarihi : 1 K!nunusanl 1924 1 
Onaeklzlncl yll - Sayı : 5809 1 ----·---

1 

Bir lngiliz uçağı uçuşa hazırlanıyor --------- -

Almanyagarpte 
ikinci müdafaa 
hattını kuruyor 

Bil maksatla A Imanlar, en küçük bir 
devlet olan Lüksenburg'a bile dokundu 
Londra : 18 (Royter)- Almanya garp hududunda ikinci bir hat 

tesisi emelindedir. Ve bu bölgeye aıııl Almanları yerleştirmek gaye
sindedir, 

Londra : 18 (Royter)- Bel· 
çika. Almanya hududları ara,.na 
ıııkışmış olan Lüksenburg dü"81ığı 
Hitler'e umumi bir grev ııuretiyle 
harp ilan r.tnı iştir. Hıtler buna 
cevap olaralı Lüsenburg halkını 

başka yere nakil etmekle tehdit 
etmittir. 

Beden Terbiyesi ceza 
heyeti toplandı 
Beden Terbiyssi Seyhan Böl

gesi Ceza Heyeti Bölge binasın-

da toplanarak geçen haftaki Mil
li Mensucat - Demirspor maçının 
yarıda kalmasına sebep olan O· 

yuncular hakkında hakem tarafın-
dan verilen raporla müdafaası 
karar v e r m e k i ç i n 
alınan !Uçlu oyuncular haklı:ında 
orta ve yan halı:emleriııin müta-
leası alınmak üzere heyet 24 
Eylül Perşembe günü toplanacak· 
tır . 

-
YIJUOSLAVYADA 
iSYAN BARl&ETI 

Londra : 18 [RQyter] 
Yugoslavyada General MI. 
halevlç'ln kuvvetlerlyle dUf· 
man kuvvetleri arasınd• 

çarpışmalar devam etmek· 
tedlr. 

--
Ticaret Vekilinin 

seyabatı 

iz.mir : 18 (a.a .) - Ticaret 
Vekili Behçet Uz. buraya gel
miştir. Vekil incir ve üzüm pi· 
yasalarını açacaktır. 

ŞEHİR HALKINI 
KORUMAK LAZIM 
Meyve plyaıaıında blylk lbtlllir var 

Şehrimizde ıon günlerde meyve ı 
fiyatları alabildiğine yükıı~lmek· ı 
tedir. Ve ıehrin bir tarafındaki 
piyasa diğer taraftaki piyasayı 
tutmamaktadır . Bazı manavlar 
kavunun kılosunu 20 kuruşa "8- ı 
dar satmaktadır . Keza limonun 
tanesi de 20 - 25 kuruştur . Bağ- r 
cılardan kiloıu azami 10 - 15 
kuruıa alınan incir 40 ve haıtti 

elli 1'uruşa satılıyor . Diğer mcy
velcr:de ayni derecede fahiş fi
yatlarla gıtmektedir. 

Pıyasanın çok sıkı bir surette 
kontrolü ve diğer büyük şehirle· 
rimizde olduğu g ıbi bir sebze, 
meyve narh cetvelinin tanzimiyle 
ilan edilmesini şehir halkıııın lıo
runmesı bakımından çok yerinde 
bir tedbir olcıcııktır • 



Sayfa 2 TORKSOZO 

Günün Röportajı 

. Bir İngiliz kızı 
neler anlatıyor ?ı 

Valimizin 
bölgedeki 
tetkikleri 

Çukurova'nın ve 
Hatag'ın çeltikleri 

İşgal altındaki Fransada bir 

kampından 

anlattığı 

k_a_ç..;;....a_n ___ İngiliz _kızının 

dikkate değer hadiseler 

I
• şgal altında bnlunan Fransada Almanlar tarafından hapsedildi . 

ğ'İm toplam/\ kampından kaçtım . 1Jk kaçma teşebbüsüm muvaf · 
fak olmamıştı . Bu teşebbüs bana on iki saatlik bir sorguya 

ve on günlük bir hapse mal olmuştu. 
Fakat, ikinci defasında muvaffak oldum. İlk gecemi genç bir 

Fransız karı, kocanın yanında geçirdim. Erkek amele idi. 
Onlara emn!yet edilebileceğini derhal [anlattım . Kim olduğumu 

anlattığım zaman bana şu cevabı verdi : 

" - Eğer iki çocuğum ol masaydı, kampta bir tek Jngiliz kadı . 
nı kalmazdı. ,, 

Hayatına mal olabilecek bu misafirperverliklerine karşı bir mik . 
tar para vermek istediğim zaman şiddetle reddetti . 

- " Almanların yüzlerini Nakleden 
bile görmeğ'e tahammülüm yok· 
Onlara karşı ayaklanmak için 
bekleditinizabir şey var: Silah .. ,, 

iki gün sonra, başka Fran · 
sızların yanında idim. Bunlar, 
beni Belçikalı sanmıştı. Bana 
Gestaponun beni takibettiği ve 
tevkifim için her tarafa emir ve · 
rildiğini söylediler. Sığınmak is 
tediğim bir otelin sahibi beni 
hüviyet kağıdım olmadan oteli · 
ne kabul : edemiyeceğini bildirdi. 
İki çocuğu vardı ve bir tehlike · 
ye girmek istemiyordu. Gece ya· 
rısı idi. 

Sokağa çıkar çıkmaz benden 
hüviyet kağıdı soracaklarından 
ve olmadıtı İÇİi\ derhal yakalana- , 
cağımdan emindim. Otel Alman 
subayları ve sivil Gestapo me· 
murları ile doluydu. Kararsız bir 
lıalde ve endişe : içinde idim. Al
manlar dağıldılatan bira;r. sonra 
birdenbire Radyoya Londra Rad 
yosunun Fransı7.ca neşriyatını 

iıittim. Derhal kararımı verdim. 
Ve otel sahibini bir tarafa çeke · 
rek lngiliz olduğumu itiraf ettim. 
Bunun üzerine otelcinin vaziyeti 
derhal dtğişti. 

- " Niçin daha evvel lngi· 
liz olduğunuzu söylemediniz. Bi · 
zim için bir lngiliz kadınının, bir 
Franıız kadınından farkı yoktur.,, 
Dedi. 

- " İngilizleri 
Fransızlar var da •• ,, 

sevmeyen 

- " İnğilizleri sevmeyen 
Franslzlar hakiki Fransız değil· 
dirler.,, 

P.P. 
dum. Fakat, görüştügüm her 
amele ve üniversite talebesi bü · 
yük bir sevinç içinde idi ve be · 
ni tebrik ediyorlardı. Hafta lo · 
kantanın kadın garsonu mükafat 
olarak bir kap yemek fazla ve] 
karnesiz ekmek ve:di. 

Fransada kaldığım ruüddet 
zarfmda başlıca işim Fransız ef 
karı umumiyesini tetkik etmek 
oldu. 

Evvela büyük bir kütleye 
mensup basit ve düşüncelerini mas·· 
keleyen insanların duygulariyle 
meşğul oldum. Bu insanlara gö· 
re, lagiliz dostluğu geçen harbin 
büyük silah kardeşliğinden ve 
milletin de lıürriyete karşı duy · 
duğu büyük aşktan doğmaktadır. 
Müşterek bir düfmana karşı ye 
niden açılan mücadele bu dost
luğu arttırmıştır. 

Münevver sınıfa gelince, bit · 
tabi onların fikirleri duygudan 
ziyade mantık ve muhakemeye 
dayanmaktadır. Mesela, eski pro 
fesörüme göre, Fransa üzerinde 
teessüs eden Alman hakimiyeti 
Fransız düşünce ve ruhunu bo 
ğan bir şeydir. lngilteredeki fert 
hürriyeti şekline hayrandır . 

Bulunduğum otelde bulunan 
bir Fransız ' mühendisi bir çok 
adetler ve istatistiklerle bana 
İngiliz ve Amerikalıların harbi 

·--

Akif Eyidoğan dün 
Ceyhana gitti; Kozan 
ve Feke ye de gidecek 

Valimiz Bay Akif Eyidoğan 

dün Ceyhorıa gitmiştır . Valimiz 
Ceyhanda Çiçftçin in tohumluk 
ihtiyacı meselesiyle serbest buğ
day Sbtışı işlerini gözden geçi
recektir . Buradan Haruniyeye ge
çecek olan Valimiz açılacak ya
tılı köy okulu işlerini tetkik ede
cek ve geceyi orada geçirdikten 
sonra Koıan ve Feke kazalarını 
teftişe gidecektir. Valinin bu se
yahatinin bir hafta kaJar süre
ceğ i tahmin edilmektedir . 

ilk okullara 
tehacüm fazla 
Şehrimizdeki ilk oltUl idare

leri üç dört gündenberi kayitlere 
başlamış bulunuyor. Düne kadar 
yapılan müracaatlardan anlaşıldı

ğına göı e, bu yıl ilk okullara kar
şı bir tehacüm vardır. Maarif Mü· 
dürlüğü, hiç bir talebenin açıkta 

katmaması için tedbirler almakta
dır . 

C. H. Partisi merkez 
nahiye kongresi 
Cümhuriyet Halk Partisi Ü· 

cak. ve Nahiye kongrelerinin bit-
tiğini yazmıştık . Yarın Parti Vi
layet salonuııda Adana merL:ez 
Nah iye kongresi de yapılmış ola
caktır . Kaza kongresi için hazır

lıklar temamlanmış bulunmakta
dır . 

nasıl kazanacaklarını ispata ça· 
hşıyordu. 

Adliye sarayının koridorunda 
rastıreldiğim ve bil bassa Fransa · 
nıo istikbali ile çok meşgul görü· 
uen 1 ir avukat da bana şunları 

söyledi : 

- " lngilterenin zaferinden 
sonra, namuslu insanlar hesabı 

görecektir. Halbuki harbi Alman
ya kazanırsa hesap sahasına bile 
oturmağa lüzum kalmayacak, o· 
nun emirlerine boyun eğmekten 

baş!<a yapılacak iş olmayacaktır.,, 
1 

Llly Miller 

Hasat başladı. Rekolte iyi 
Çukurova ve Hatay bölgesinde çeltik hasadına başlanmış bulu

nuyor. Alakadarların söylediğine göre, 942 çeltik :-ekoltesi geçen yıla 
nisbetle daha iyıdir. Bilhasaa Hatay bölgesinin çeltik mahsulü çok 
bereketlidir. 

: ........................ : 
İ nHiRli ! } 
f Mllll MUdafaa tahvtllerl i 
: her Bankada satıhyor • ı 
ı Muhakkak sen de bir la· ı 
% na al ! ı 
ı ı .......................... 
Genç Doktorlarımızın 

dünkü tetkikleri 
Şehrimiz Sıtma Enstitüsün

deki tekamül kursuna gelen genç 
Doktorlarımız Çukurovada tet· 
kiklerine devam etmektedir . Ge
çende Hatay bataklıklarını gezen 
Doktorlarımız dün de ba§larında 
Suişleri ve Sıhhöt mühendisi Beh
cet Bengi ve tedris heyeti olduğu 
halde Belediyenin Enstitüye tah
sis ettiği otokarlarla regülatör ve 
havalisinde tetkiklerde bulunmuş· 
Jar ve öğleden sonra şehrimize 
dönmüşlerdir . 

Sabit gelirlilere 
erzak tevziab 

Kazançlarını muayyen maaş 
ve ücretle temin eden ve geliri 
sabit olan vatandaşların gıda ih
tiyacların ı tem in için ileri sürülen 
bazı tedbirler üzerinde inceleme
ler yapılmaktadır. Kuvvetle ümid 
ed i ldiğine göre, hayat pahalılığın
dan daha fazla muttarib olan bu 
sınıf halka, gıda maddelerinden 
bell.i başlılarının devlet teşkilatı 
ı;narifetile tevzii, umumi geçim 
buhr~nının kısmen azalmasına yar
dım edecektir. 

Ankaraya gelen 
Japon Amiralleri 
Ankara: 18 (Türksözü Muha

birinden) - Geleceğini bildirdiği· 
miz iki Japon .t'\mirali, Cumartesi 
günü şehrimizde olacaklardır. A· 
mirallar mütenekkiren seyahat et
tedirler. Ve seyahatleri de tama
men hususi mahiyettedir. 

Erken toprağa saçılan çeltik
terin biçilmesine on beş günden
beti başlanmış bulunmaktadır . 
Çeltik piyasaaı timdiden hararetli 
bir safhaya girmiş ve lstanbuldanl 
gelen çeltik tacirleri müstahsil
lerden alivre çeltik almağa baş
lamışlardır . 

Haber vc-rildiğine göre , şim
diki alivre satışlarda Mısır cinsi 
çeltiklerin kilosu 35 ile 36 kuruş 
arasında muamele görmekte ve 
bu fiyattan alıcı bulmaktadır . 

Ankaraya giden 
heyetin temasları 
Ankara : 18 - Adana ve 

Mersin pamuk müstahsillerinin 
mümessillerinden mürekkep bir 
heyet, şehrimizde bulunmaktadır. 
Heyet Ziraat, Maliye ve Dahiliye 
Vekillerini ziyaret ettikten sonra 
dün de Başvekil Şükrü Saracoğlu 
ile görüşmüştür. Bu pamuk çift
çileri, son haftalar zarfında hü
kümet tarafından pamuğa biçilen 
satınalma fiyatını az bulmaktadır
lar. 

Söylediklerine göre, herşeyin 
fiyatı arttığı gibi , P.skiden küçük 
bir para ile tuttukları ameleleri 
bugün 2,5 liraya ve bin müşkü
lat ile elde edebilmektedirler . 
Çıftçiler vaziyetlerini iki ıaat ya· 
rıında kaldıktan Başvekile söyle
mişler, Şükrü Sarecoğlu da bu 
meseleyi Vekiller Heyeti toplan· 
tısında bahis mevzuu edeceğini 
vadetmiştir. Bu heyet kendisiyle 
de görüşmek üzere , seyahatte 
bulunan Ticaret Vekilinin ıehri

mize dönmesini beklemektedir. 

Sınai müesseselerin 
bina vergileri 

Maliye VekAleti, alakadarlara 
bir ta mim göndererek 1055 numa. 
rah kanunla verilen muafiyetleri 1 
Haziran 1942 den itibaren kaldml
dığından muafiyet ruhsatnamesini 
haiz sınai müesseselerin bina ver
gileriyle mükellef tutulmaları lüzu
munu bildirdi. 

Beni iki gün ve iki. ıece o 
telinde sakladı.~Bir :öğle sonu o· 
telden ayrılarak yola çıktım. Diz 
kapağıma kadar kar içinde saat· 

lerce yürüdüm. Sinirlerim tama· 

................................................................................................................................ ~ 

miyle gerilmişti. Nihayet işğal 
altında olmaya• Fransız toprak· 
larıba geçmeğe muvaffak oldum. 

Bir kaç gün sonra, büyük 
bir Fransı2'. şehrinde idim. Fransıı 
memurları tarafından çok iyi mua· 
mele görüyordum. Polis komi· 
serliğinde berıi tebrik bile etti· 
ler. Bir polis memuru otele kadar 
benimle gelerek, otelciye hüvi · 
yet varakam olmamakla beraber 
hana bir oda verilmesinde mah· 
zur olmadığını söyledi. Bundan 
sonra gördüğüm polis komiseri, 
bana : 

- Sizi derhal tevkif etmek 
vazifem icabıdır- Fakat, bunu yap 
mayacağım, dedi. 

On üç aydanberi ilk defa 
hakiki bir yemek yemek üzere 
bir lokantaya girmiştim. Müşte· 
riler arasında evvelce Fransız 
Fakültelerinden birinde derslerini 
takibettiğim bir profesörü gör 
düm. Derqal yanına giderek ken · 
diıiyle görüştüm. Bana, mütte · 
fiklerin zaferinden kat'iyy~o emin 
ve maneviyatının çok düzgün ol· 
duğuou söyledi.. 

Paris banliyölerinin İngiliz 
tayyareleri tarafından bombardı· 
manındao sonra bazı Fransızla· 

.1n hoıaudsuzluklarır.a ıabit olr· 

Kanterburi piskoposu Dr. Temp· 
le geçenlerde bir duasını şöyle 
bitirdi : "Milletlerin kralı olan 

Allah J Rus milletinden yardımını 
esirgeme!., 

Rusya hakkındaki hisler tak-

dire çevrilince bir kadın bunu dü
zeltmenin kendisi için bir vazife 
olduğunu zannetti. 

Bu kadın 1919 da İngiliz par· 

lamentosuna ilk kadın mebus ola 
rak giren Amerika doğ·umlu Ley 
ni A<;tor'dur. 

Piymil şehrinde Ruslar aleyhi

ne nutuklar vermeğe başladı. ln
gilterenin halen Ruslar sayesinde 
hür yaşadığına dair olan zihniyeti 
tenkit ederek , Rusyanın kendi 
postunu kurtarmak için harp etti· 
ğini bağıra bağıra ilan ediyordu. 
Ayrıca Rusyanın bir diktatörlük 
olması dolayısiyle lngiltereye ben 
zeyemiyeceğini söylüyordu. 

Bu kadının yükselen sesi sol

cu gazetelerde gizli kapaklı ima
lara sebebiyet vermeğc başladı. 

Bu rqüradeleci kadının nutukları 
İngiliz - Rus münasebetlerini de
ğiştirmemekle beraber , ortaya 
halledilmesi lazım gelen meseleler 
atmıştır. 

bir Portre 
1 

lngiltereden ,_ 

LEYDi ASTOR 
Rus sempatisinin son madde· 

sını bulduğu bugünlerde belki bu 
kadının nutukları bir reaksiyon u
yandırmaz ' fakat siyaset alemin 

deki ufak bir değişme bu kadının 

tezini günün meselesi haline koya

bilir. 

Londrada gülerek anlatıldığı· 

na nazaran Leydi Astorun bazı 

tuhaf adetleri vardır. Mesela mi· 

satirlerin gitme zamanını tayin e· 

den şekli gariptir : 

Tam saat on birde elinde bir 

tepsi ile viski ve kadeh taşıyan 

bir uşak içeri girer. Leydi uşağı 
görünce ayağa kalkar : "Centil
menler girmeden evvel birer ka· 
deh daha viski almanızı rica ede
rim.,, Kendisi çok meraklı bir briç
ci olduğu halde briç geceleri da
hi bu adetinden vaz geçmez. 

Leydi Astor lngilizler arasında 
bir metanet timsali addedilir. O
nun anlamadığı ve karışmadığı şey 
yok gibidir. Hiç umulmadık yer · 
lerde onun mücadeleci sesinin 
yükseldiğini işitebilirsiniz. Avam 
kamarasında müzaker~lerde olsun 
yahut muhteşem konağında misa
fir kabul etsin o her zaman yük-

sek bir kadın olarak göze çarpar. 
1919 da frıgiliz parlamentosuna 
ilk kadın aza olmak için bir çok 
kuvyetli rakiplerini mat etmişti. 

Bu 70 yaşındaki aksaçlı ka

dın harbin başında lngiltere ile 
Amerikanın birleşmesi lazım gel
diğine kanaat getirmiş , mücade· 
leye atılarak emelini tahakkuk et
tirmek için Amerikaya dahi git· 
mişti. 

lngiliz - Amerikan birleşme· 
sinde bu kadının büyük hissesi 

vardır. Çalışmak, Leydi Aslorun 
başlıca prensibi budur. 

Leydi Astorun sarfettiğ'i me
sai saatları ancak Madam Küri ile 
kabili kıyas olabilir. 

Bu kadın kadar çok okuyan 
ve öğrenen çok az kadın ve er
kek vardır. 50 yaşında nukuk 
doktorasını vermiştir. 

lngiliz parlamento azaları ta
rafından sık sık kullanılan bir söz 
vardır : "Leydi Astorun bu işte 
muvaffak olacağı nasıl tabii ise, 
benim de muvaffak olacağım ta
biidir ... 

Eseri •My Tvo Countries., İn
giliz edebiyatının en çok satılan 

ve münakaşa edilen kitaplarından 
biridir. 

Bir gün dostları kendisine ni
çin çok çalıştığı hakkında şu söz
leri söyletmeğe muvaffak olmuş
lardır. "Güneşin altında çok bü
yük yenilikler mevcut değildir. 
Fakat herkesin bir mesai sahası 
vardır. Benim mesaim de ihtiyar 
yaşımda her şeyi öğrenmek ihti· 
yacı mevcuttur.,, 

Bu kadın böylece öğrenmeğe 
devam ediyor. Ve bütün bir mem· 
leketin bilgilerinden istifadesine 
çalışıyor. 

19 Eylul 1942 

Duyduklarımız 

gizli defineler 

B ir Alman alimi senelerce de· 

vam eden derin araftırmalar 

neticesinde aaklı ulup da hala 
bulunumıyarı muhtelif memleket· 
!erdeki rlefinelerin hir liııteıioi 
yapını~. 

Bunlar arasında; Fernand Cor· 
teı idaresindeki Iapanyolların 1519 
da Meksikayı keşfettikleri zaman 
orada rasladıkları büyük bir me· 

deniyet seviyesine erişmiş bolurıaıı 
Aztelılerin kıymetli hazineieri, 

Pus seferini kaybettiği zaman dö· 
nerken Napolyonun steplerde terk· 
ettiği baha biçilmez kıymetler, 

Reisicumhur Krügerin 1900 de 
sakladığı Boerlerin 400 kasa al· 
tından ibaret servetleri en başta 

geliyormuş. 

İnsanlar gayretlerini birbirle· 
rini öldürmüye sarfedeceklerine 
bu defıneleri keşfe uğraısa1ardı 
<Saklı define:> hıkayeaindeki :gibi 
herhalde pek çok yine servetler 
bulacaklardı. 

Türkiye Atıcılık 

müsabakası 
, 

Beden Terbiyesi Umum Mü· 

dürlüğü tarafından Ankarada ter· 
tibedilen Türkiye Atıcılık birinci· 

liği bugün ve yarın yapılacaktır. 

Bu müsaba.ıcaya Anköra, lzmir, 
Kocaeli, Malatya. konya, Bursa, 

lçel, Kayseri, Samsun, Zongul · 
dak, Adana ve lstanbul bölgeleri 
müessese kulüpleri mükellefleri 
arasında birinciliğ'i kazanmış ve 
henüz askerliklerini yapmamışlar 
iştirak edecektir, Bu müsabakayB 

şehrimizdende Malatyamensucat Gell 

çlilc kulübünden Fehmi Yüceyar iştİ' 

rak etmek üzere Ankaraya gitmiŞ 

bulunmaktadır. Müsabakada bi· 

rinci, ikinci ve üçüncü gelenlere 

Umum Müdürlük mükafatı, 40 dan 

} ukarı puvan alan atıcılara da 
birer madalya verilecektir. 

TÜRKiYE R A DYOSU 

ANK A R A RA DYOSU 

Cumartesi - 19.9. 1942 

7.30 Program ve memleket saat 
ayarı. 

7.32 Vücudumuzu çalıştıralım. 

7.40 Ajanı Haberleri. 
7.55- . 
8 30 Müzik : Senfonik progranı. 

13.30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

13.33 Müzik : Türkçe plaklar. 

13.45 Ajana Haberleı i. 
14.00 Müıik : Riyaseticumhur 

bandoıu (Şef: lhaan Künçer) 
14.30 Serbest 10 dakika. 
14.40-
15.00 Temsil. 
18.00 Program ve Memleket saat 

Ayarı. 

18.03 Müzik : Radyo Dans Or· 
kestrası Her telden prog· 
ramı (Nihad E.aengin 1da· 

resinde). 
18.40 Radyo çocuk kulübü. 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajana Haberleri. 
19.45 Serbest 10 dakika. 
19.55 Müıik : Şarkı ve türküler. 

20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzik : Isfahan makamın· 

dan ıarkılar, 
21.00 Kon•şma (Kendimizi tan•' 

yalım. 

21.15 Müzik : Dinleyici istekleri· 
21.45 Koouıma (meslekler ko• 

nuşuyor. 

2~.00 Müı:ik : Radyo salon orke•· 

trası, (Violoniıt Necip Aşkırıl 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajarı' 
haberleri ve Borsalar 

22.45/ 
22.50 Yarınki Program ve Kı· 

panış. 



, 19 Ey!ul ?94~ 

Cephe notu 

Uçan köpek 
balıkları 

ı irinci kanunun 21 inci sabahı 

yedi Japon tayyareai Hindi· 
Çiniden kalkıp Birmanya yolunun 
.._yeti olan Kunnina'i bombala· 
-Y• aittiler. Her hanai bir müş
kilitıa kar11laşacaklarını ummu· 
Yorlard,. An11ıın bulutlMan ara

llfldan alh uçak çıktı ve Japon 
twyyarelerine 181dCrdı . 20 dakika 

IOnra yedi tayyarenin altısı alev

ler içinde yere düşmüştü . 
Hayretler içinde ıeri dönen 

Yedinci tayyareci: beklenmiyen 

bir hficuma uQ'radık1arım ve hasım 
tıyyarelerin kuyrukları üzerinde 

köpek balıklarının rnimleri bu· 
l-.oduttJnu bildirdi. Japon kuman· 

d-ıı t•ıırmıfh. Bu esrarengiz ve 
lllÜthiş d~ütÇüler kimlerdir.? 

Bunlar uçan köpek balıktarı 

Dimiyle anılan; Çin hava kuvvet· 
lerine aöniillü olarak yaıalan Amo· 
rihn tayyarecilcriydi. 51 yafll>· 
delu kumandan Chenıult'un ida· 
reıinde olan bu grup arkalarında 
bGyük bir destan bırakmaktadır. 

Bu muvaffakiyetin sırrı onları 

lttamendaolan tarıftndan c)tretilen 

dötGıme tarıındıdır. Chenault; 
Blrtefik Amerikanın Texaı eya
letinde dotmuş; 1917 de hava 
kuvvetlerine iştirak etmif ve harp 
bittiti zaman da burada kalmıı· 
tır. O betin atakasını hıvacrht• 
~erdi. P1rqiitle ıtker ve hllf ıf 
••hra topları indirmek fılcrini or· 

tıya attıtı zamın üç Ruıtan baf 

ka biç kimse buna ehemmiyet 

~ermedi. 

Onun ikinci bir fikri de fUY· 

du : Artık tlyyarel~rin tek tek 
birbirleriyl~ d6tOşmeNi zamanı 
teçmi~ti. Onlar ta\1m balıllde 

dolaf91ah ve birbirlerini müdafaa 
ederek dötiiımeliydıler. Bu fik· 
tini de o aaman betendiremedi. 
kta1atı atırlaştıtı için orrludan çe
kildi. Harpte onun maiyetinde 
~ıpn subaylardan bir çotu Çi· 
ne ritmiflerdi. Çin· Japon harbi 
Çıkınca; General Şan-Kay Şek'in 
bir hava muıavirioe ihtiyacı ol· 
du. Ona Chenaull'u tavsiye et· 

tiler. Amerikalı Çıne gitti ve va

ıiyeti tetkik etti. Ne Ufi derece
de tayyare ne de makinist ve 
tıyyareci vardı. Geçen sene Ame
rilıaya dönen Chenault Aaıerikan 
ordutundın gönüllüler topladı. 

Ve ber1berinde göllrdü. 

Şan-Kıy-Şe'k hüldlmeti onla· 
rı Kuninr'de bir . üı yaptı. Che· 
nıuıt adamlarına takım halinde 
döretmeyi ötretti. Şimdj onlar1 
ıycta 600 dol1r maq ve ayrıcı 

diifürdflkleri her düfman tayyare
•i için de bir 500 dolar ılmıktı
dır . 

Ranru'nan müdafaası esna
•ında uçan köpek balıkları hava· 
da elli düşman tayyareıi düıür
•ü.t; yerde de 200 ünü imha et. 
lllitler fakat mikif atlarını almak
tın 11rfınazar etmiflerdir. 

• 
Ve itte böylece hayatlarını 

hiç bir ıeyden esirgemeden gö. 
Düllil Amerikan havacıları döl6-
'8yorlar. Uçan köpek balıklarının 
luymr.tli kumaadamnm rltbeıi 
Niaanda V ati•eton hüknmeti ta· 
tafıntlan yikaeltilmiıtir. 

Adana askerlik şu· 
besinden : 

Ylksek mektep Mezuna ve 
)ikıek ebliyetHmeli olan kısa 
bıımetliler 1/2 nci teırin 942 ta
tibinde yedek ı•bay okulunda bu
haDIDak üıere;aevk edileceklerdir. 
Bunların atlcerlitine ait muame· 

lebin timdiden tekemmtll ettiril
llaeti ıararett olddfllndan bu ita· 
bil kısa hizmetlilerin fQtteye mi
flcqtJan ilin olunur. 

TORKSOZO 

• 

Istiliya müsait Çin - Japon 
savaşları bir yol : f talya 

Müttefikler Şimali Afrikada 
büyük taarruza hazırlanıyor 

Çunking : 18 ( a. a. )- Res
mi teblit: Çin kuvvetlerinin dÜf· 
mana ağır zayiat verdirerek Kinh· ı 
va istikametinde , Vuyi'nin fi· 
mal batısında ileri hareketlerine 
devam ettiklerini bildirmektedir. 

Londra 18 (a. a.) - Daily 
Ekspres ga7.etesinin Nevyork mu· 
habirinin bir telgrafına göre Ame· 
rika siyasi mahfillerinde müttefik· 
terin bu sene Şimali Afrikada mih· 
vere karşı ş ddetli bir taarruza ge
çecekleri temin edilmektedir. Bü
yüle bir sür'atle hazırlıklar yapıl· 
maktadır. Çöl bölgesinde muharip 
Fransızların da Rommele taarruz 
edecek1eri hesaplanmaktadır. Ha
zırlanan projeye göre, mihvcrciler 
Mısır'dan ve Libyadan kovulacak, 
Almanların orta şark yolu ile Ja
ponlarla birleşmek ümidi kesilecek· 
tir. Ayni zamanda müttefıkler sü· 
ratle Avnıpanın istilası için en 
iyi ve en müsait yol · olan ltalya 
yolunu açmıf olacaklardır. 

Stalingradın düşme

diği anlaşıtdı 

(Blıif'arafı &melde) 

Vaşinrton : 18 (a. a.)- Sov· 
yeller tarafandın sreceyansı nefre· 
dilen teblitde kaydedilditine gÖ· 
re Stalingrad varotlannda sokak 
muharebeleri cereyan etmektedir. 
Şehrin Şimali garbt kısmanda 

bombalar ve el bombalariyle çar· 
pışmalar olmaktadır. Almanlar , 
açtıkları gediği genişletmek için 
muharebeye sel halinde ihtiyat 
kuvvetleri sokmaktadır. 

Yarın yapılacak 

fudbol maçları 
Geçen hafta yapılan ve ikin

ci haftayımın ilk onbeşinci daki· 
kı11nda oyuncular ara~ında çı· 

kan ihtılif yüıünden hakem tara· 
fından tatil edilen Milli Mensu
cat - Demirapor maçı bu kere 
bölre fudbol hakem heyeti kare
riyle yarın ıaat 15 te hakem 
Nihad Calbanın idaresinde tekrar 
yapılma11 lrararlaıatmıştır. Bu ilk 
kar11la1mayı müteakip Adana 
Cençlik - Malatya Mensucat 

· Gençlik kuUipleri karfılafacaklar
dır. 

Açık teşekkür 
Yıllardanberi etimin hayatını 

tehdit eden \"e her gün bir ölüm 
tehlilceıiyle lcarıılaflıran rahmin
delti • Ur • Canavarını , yüksek 
baıakatiyle yaptıQ'ı ameliyatla kö· 
kOnden çıkaran ve refikamı ecel· 
ıi& öUlmden kurtaran , yuvamıza 
taıe hayat battflayın ~umevi 
Sertabibi büyilk dete• li Dr. Do
tum ve kadın kaatahkları müte
ha1111ı Süleyman Kuntalp ile bu 
ameliyatta çok kıymetli yardımını 
gördüQ'ümüz aayın hemfire Bn. 
Naımiye Erker'e; rerelc hastamı· 
ıın kabulünde gösterilen ciddi 
ve 11miml alikalarından , aerek 
ameliyatındaki temiz dilclcat ve 
hauaaiyetlerinden ve ıerek te
davisinde eairrenmiyen ihtimam 
ka11111nda borçlu bulundutumuı 
10Q1ua minnet ve ıükranlarımııı 

sunar, haatabakıcı Bn. Fatma ile 
Saimeye de ayrıca ttıekkür 
ederiı . 

Yurtçular ailesi "dına 

C. H. P. Seyhan Vila· 
yet kaleminde idare 

Amiri Hlınü Yurtçu 

KAYIP - Noterden tudikli 
936 tarihli mlhriim6 lraybettim. 
Y eniıini alıcatımdan hükmü ol
madıtını ilin ederim . 

Şahinata köyGaden 

Hüıeyin otlu 
Maksut Cihanıi r 

STOKHOLM : 18 (RADY0)-
8. VENDEL VILKI STALIN TA
RAFINDAN KABUL EDiLMiŞ. 
TIR . MÜLAKATIN MEVZUU 
GiZLi TUTULMAKTADIR. 

Japonlar 16 Eyliilde , Kinh· 
vanın b tısında k11rşı taarruza 

geçmifler ve tankları sa}'~'.linde 
şehrin doQ'u mahallelerine var· 

mıılardır. Sonradan bu kuvvetler, 

afır kayıplara uğratılarak geri 
püs"ürtülmiişUlr . 

ı"""""""""""""""""""""""""ı 

1 T .c:. Ziraat Baalla11 Pamall i 
İ MluH•••I Mldlrllltladea : f 
J Çukurovada bulunan yağ fabrikalannm çiğit ihtiyacı 1 
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 7 numa· ı 
ı rah yazıhanede Müessesemiz memuruna müracaatlan ilin ı J olunur, 4-10 146l2 ı 
ı Fiyat Çigidin 1 
ı Kuruş Cinsi ı 

ı 12, - Akala ı 
ı 10,SO Klevland ı 1 9, - Yerli 1 
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DIŞ TABiBi 

ORHAN OKTAY 
Belediye ve Yeni Eczahane karşısındaki çıkmaz sokakta 4 
Numarada her gün ve Zaruret halinde geceleri dahi hastala 

rını kabule başlamıştır. 

....................... 
Satıhk Un Değirmeni Taşı 

Çakmak ve tabii zımpara taşları geldi. Ayrıca misere 
tam takım dink , bulgur ve Tuz taşlan gelmiştir. Sayın 
Hemşehrilerime müjdeyi bir borç bilirim. 

Müracaat yeri : lnönU caddesi No: 279 
Mermerci lbrahim Cavlaz 

g-15 14597 
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1 AJrea: Aal•ltcaJJc OfJ_~tyol aiaınJa (Ça6ar·• 
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OSMANiYE BELEDİYESIHOEM : 

Parke ile yaptınlacalı: 8373 lira 69 kuruş keşif tutarlı 
yola talip zuhur etmediğinden 7 /9/942 gününden itibaren 1 S 
müddetle uzatılmıştır. Taliplerin 22 9/942 sah günü saat 11 de 
belediye dairesine müracaattan ilin olunur. 

17-18-19-20 14624 

3 Sayfa 

DEMiRiŞ 
~ Eski istasyon karakolu karşısında Demiriş atölyesi harp 
K vaziyeti dolayısiyle memleketimize girmeyen yedek malzemeleri 

temin bakımından atölyesini REKTIFIYE ve PRES makinalariy· 
le bir daha teçhiz etmiş ve kadrosunu teknik elemanlarla ge· 
nişletmiş bulunmaktadır. 1 Mevcut bilumum makinaların gömleklerini REKTlFlYE , 
PRES işlerini , en eyi ve sağlam bir şekilde , her nevi yedek 
parçaları pik ve kızıl döküm Soğuk ve sıcak demir işleri frez,e 
büyük ve küçük torna ve planya işlerini elektrik ve oksijen 
kaynak işlerini çok titiı bir itina ile istenilen cvsıtfdan daha iyi 
bir düzgünlük ve sağlamlıkla yapılmasına gayert edilmektedir. 
Sayın mü~terilerimizin topdan ve perakende siparişlerinden çok 

~ memnun kalacaklannı bir kere yaptıracakları işlerle daha iyi 
K anlayacaklannı kuvvetle Ümid eder, bir defa tecrübe etmelerini 

bekleriz. 1-15 

DEMiRiŞ 
Nuri Has ve Evlatları ve Şerikleri 

f Tellllon : 363 - Te'6.Demirir Adana 1 
~---- wwww 

i L l H 

Belediye riyasetinden : 
1 - Şehir halkı ihtiyacı için kapala zarf usulile eksiltmeye 

konulan 100 ton mankal kömürüne gününde istekli çıkmadı· 
ğından ayni şerait dairesinde ve 19/91942 tarihinden itibaren 

bir ay içinde pazarlıkla satın almacakhr. 

2- Beher ldlosunun muhammen bedeli 9,5 kuruş olup 

muvakkat teminab % 1,S hesabile 712 lira 50 kuruştur. 
3- istekliler haftanm sah ve cuma günleri saat on birde 

teminat makbuzlan ve Ticaret odasından tastikli vesikalarile 
birlikte Belediye encümenine ve şartnameyi görmek istiyenle

rin her gün Belediye muhasebesine müracaatları ilan olunur. 
14633 
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·O. O. Y. ADAMA 6. IHCI İŞLETME l. E. l. R.: 
Muhammen bedeli 3040 lira olan 80.000 adet tuğlayı 

3ılQ1942 cumartesi günü saat 10 da Adanada 6. mcı işletme 
müdürlüğü binasmda toplanacak arttırma, eksiltme komisyo

nunca açık eksiltmeye çıkanlacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 228 liralık muvakkat teminat 

akçelerile, nüfus hüviyet cüzdanları ve ticaret odası vesikala· 

rile eksiltmede bulunmaları lazımdır: Tuğlalar Gümüş ve Durak 

istasyonlarında teslim alınacaktır. TaliplC":rİn muayyen gün, 
saat ve istenilen vesikalarla birlikte 6. ıncı işletme komisyonu· 

na müracaatları ilan olunur . 
Şartname ve mnkavele projeleri 6. ncı işletme komisyon· 

undan bedelsiz olarak verilir. 19-23-26-30 146:il 
-------

ZiRAAT MEIIEBI MOOORlOGOHOEN : 
Mektepde yapılacak olan 2500 lira muhammen bedelli ta· 

miralın, Eylulün 1 1 ci cuma günü yapılan eksiltmesinde talipli 

çıkmaması hasebile on gün müddetle temdidine karar verilmiı 
olmakla ihalenin tekrar• Eylulün 22 nci günün~ müsadif ıalı 
günü yapılacağı ilin olunur. 14630 

Adana Pamuk Tarım Sahş Kooperatifi 
Müdürlüğünden : 

Kanaviçeden yapılmış 1300 aded eski harar müzayede su
retile 24 9/942 perşembe günü saat IS de Kooperatifimiz bi· 

nasmda satılacaktır. 
Hararları, görmek, şeraiti anlamak isteyen taliplerin mü· 

düriyetimize müracaatlan. 14632 

lskenderun Askeri Sabnalma Komisyonu 

Reisliğinden: 

Cinsi Miktan Muhammen fiat Teminatı 
ton Lira. kuruş Lira. kuruş. 

Odun 2372 77090 00 ı ls63 50 -
Odun 1040 26000 00 3900 00 
Odun 284 8520 00 1278 00 
Odun 284 5580 ()() 852 00 

1 - Yukanda miktarları, muhammen bedel ve teminatları 
yazıla dört kaem odun pazarlıkla satın alıaacaktır .. 

2- Birinci ve ikinci sırada yazılı odunlann pazarlık müddeti 

26/9/942 üçüncü sırada yazılı odunun pazarlık müddeti 28/9/942 
ve dördüncü sırada yazılı odunun pazarlık müddeti 29f) 942 
akşamı bitecektir. 

3- Evsaf ve şartlar komisyondan öğrenilebilir. 

4- isteklilerin ikinci maddede gösterilen müddetler bitme· 
den teminatl~rile birlikte lıkenderun as~eri satın alına komi&-
yonuna müracaatlan. 14634 
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........................................ • • BORSA • • • •• •• •• • PAMUK - HUBUBATJ 
18 - 9 - 1941 

İ TURKS OZ U İ • • 
KiLO FIAT'. 

1

. CiNSi En az /En çok 
K. S. K. S. 

• • • • 
====='f== 

Koza ı 00 00 j 00 ,00 

: Gazete ve Matbaası 1 • • 
Klevland Ç. 00,00 ı 

- Klevland l - 0-0,-00- 00,00 1 

-Klevland ıC 00,00 00,00 ' 

: 1 • • 
M. Parlağı - 00,00 00,00 
P. Temizi 00,00 00,00 

11-;-:K;---.,----1.-_:___, I 
apımalı 

: ' Türksözü OKUYUCUlARIHA OOHYAHIH HER TARA- : 
İ FIHOA VUKU BUlAH HADISUERI GOHü GO- İ 
: ·Gazetesi HÜHEVERİR. TORKSOZOHO TAKİP EDİHİZ. : 

Y. Çiğidi 00,001 
. K. Çiğidi 0,00 

ı Susam ---ı- 0,00 
B\lid_a_y _y-er-li 00,0 0,00 

Arpa 0,00 OJ)O 
1
! Yulaf -o:OOj 0,00 
l - ---1·-"'---

~: - __::: 

• • • • 
Serbes Döviz Kurları 

1 

DOLAR 

1 Bitap, mecmua, çek, bllet, alış, 1 
1 plln, harita, bilumum matbaa Türksözü 1 
• ı,ıerlnl Tlrklyede mevcut mat- e 

Alış 129.20 
' Satış 132.20 

1 STERLiN 
1 lihalôt bede lleri ( mal l e · 

ı : del i ) primli satış 
776 

749 

: ltaaıara rekabet eder derecede Matbaası : 
ı talt ve ılratıe elden çllıarır. 1 

1 Türkiyeden!gönderilen nav· 
lun bedelleri 
ihraç edilen mal bedelleri 
olarak gelen Dövlzlerln alı~ 

728 

kuru 

1 1 I Türksözü Cilt Kısmı i 
Yardım ve seyyahlara ve· 728 
saire için gelen dövizlerin 
alış kuru 

Pr-imslz sotıı (Tahsil mas• 524 
rotları vesaire ) 
Primsiz alış Kuru 520 

: SAGlAM, TEMİZ, ZARiF CilT · l~lERİHİZİ AHCAK TORKSOZO I 
1 MOCEUITHANESİHDE YAPTIRABiliRSIHiZ 1 

Umumi Neşriyat Müdürü: 

1 : ................. ...................... 11 
MACITGÜÇLÜ 

Basıldığı Yer: Türlıs6%il Mbt. 

TORKİY( CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 

--ı \ •0000000000000000000000000• 
g Yeni Batday Pazarındaki g 
g Asri Dink Açıldı g 

Kurulu• ta rihi : t888 

Sermaye•i : 100.000.000 Türk Lira•ı 
Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari ber 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 

aşatıdaki plana gört: ikr:ı:miye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4:000 Lira 

4 • 500 • 2000 " 
4 

" 
250 .. 1000 " 

40 .. 100 •• 4000 " 
100 it 

50 " 
5000 it 

120 " 
40 .. 4800 

" 
160 .. 20 3200 .. 

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

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyliil, 11 Birincikioun, 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekHecektir. 

--------------------------------------------------

• 
T. I ş Bankası 
&içik tasarruf beıapları 

1941 ikramiye planı 
KEŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayıa, 3 Ağustos, 

2 /JıinciteıTin tarihlerinde yapılır 

1942 lkr•·mlyelerı 

1 Adet 2Q00 Liralık 2,QOO Lira 

3 •• ır .. 3,900 .. 
2 .. 1 o ,, - 1,500 

" 
3 .. 500 .. - 1,5Cfü •• 

10 .. 2p"O " 2t500 " 
4{) 

" 
l® " 

- 4,0(lO 
" 

50 .. 50 " - 2,500 ., 
20,0 .. 25 •• 5,QOO 

" 
200 " 

1c •• - 2,000 .. 
TUrilye ı, Bankasına para yatırmakla yalnız 

pei-e b lr lktlrml• va talz alm•• olmaz, ayni 
z• manda talllnlzl de danamı, olursunuz 
~ rvr-v 

o o 
o Hem döver, httm kırar, hem eler, kurutur a 
o 10-15 13571 o 
o o 
eooooooooooooaooooooooooooe 

i LAN 
Seyhan Delterdarııtından : 

1 - Adana Hükumet konağı tamirah ( 12000 ) lira üzerinden 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 23 - 9 - S42 tarihine müsadif Çarşanba günü 
saat "10 ., da Seyhan Defterdarlık odasında teşekkül edecek komis· 
yon tarafından yapılacaktır. 

3 - isteyenler bu işe ait keşif evrakiyle şartnameleri görmek 
iç in Milli emlak dairesine müracaat edebilirler. · 

4 - Teklif mektupları yukarıda yazılı ihale saatından bir saat 
evvel komisyon reisliğine verilmiş olacaktır. 

5 - isteklilerin ( 900 ) lira ( 00 ) kuruşluk muvakkat teminat 
vermeleri ve bu işi yapabılecek ehliyeti olduğuna dair ehliyet vesika· 
sı almak iç in iki fotoğraflariyle bir adet elli , bir adet on beş kuruş
luk maktu pul ve bir adet uçak pulunu ve bonservislerini dilekçeleri
ne bağlamak suretiyle ihaleden üç gün evvel vilayete müracaat etme
leri lazımdır. 

6 - Posta ile g önderilecek mektupların dış zarfı mühür mumiy· 
le iyice kapanacaktır . Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

8- 12- 16-20 14592 

i 1 an 
Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden : 

1 - Adana- Kozan yolunun 27-29 kilometreleri arasında 
(2000) metrelik toprak tesviyesi (17500) lira üzerinden kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 8/10;942 tarihine müsadif perşembe günü saat 
( 10.30) da vilayet daimi encümeninde yapılacağından istekliler 
teklif mektuplarını kapalı olarak bu saatten bir saat evvel saat 
(9.30) da daimi encümen reisliğine vermiş bulunacaklardır. 

3 - Isteyeı1ler bu işe ait keşif evrakını görmek için Nafia 
müdürlüğüne müracaat edebitirler, 

4- İstekliler ( 13 l 2) lira muvakkat temioat vermeleri ve eh
liyet vesikası almak üzere bonservislerile iki fotograflarını bir 
adet elli ve bir adet on beş kuruşluk maktu ve bir adet bir ku
ruşluk uçak pulunu dilekçele,rine bağlamak suretile ihaleden 
üç gün evvel vilayete müracaat etmeleri lazımdır. 

5- Posta ile gönderilecek mektupların dış ıarfı mühür mu
mu ile iyice kapatılacakhr. Postada olacaK gecikmeler kabul 
edilmez. 13-19-24-30 14617 

19 EylOl 1492 

Oi OEMİRYOllARI MESlEK OKULUNA TAlEBE AUNACAKTIR 

o. Demiryolları Umum 
Müdürlüğünden : 

Devlet Demiryollarının muhtelif ihtisas şubeleri için memut yetiş
tirilmttk üzere Ankara'da bir (Demiryol meslek okulu) tesiı edilmiştir 

Mektep yatıh olup tedris nıüdderi üç senedir. Talebenin her tür• 
lü elbise; yiyecek; yatacak ve tedris malzemecıi idarece parasız temin 
ed ilir. 

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. 

KAYIT VE KABUL ŞARTLARI_: 

1 - Türk olmak. 
2 - idaremiz hekimleri tarafından yı:ıpılacak sıhhat ve psikotek· 

nik muayenelerinde · sıhhatıı olduğu anlaşılmak. 
3 - 14 yaşını doldurmuş ve 18 yafını bitirmemiş olmak. 
4 - Açılacak müsabaka imtihanında kazanmak (imtihanlar Türk· 

çe, Matematik ve tabiat bilgisinden yapılacaktır.) 
5 - En az orta okul mezunu olmak. (tahsil seviyesi ortadan yük· 

sek olanlardan meslek okulunun birinci sınıfına kabul olu· 
nurlar. ) 

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

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

Dilekçelere iliştirilecek vesikalar şunlardır: 
1 - isteklinin bu günlıü haline uygun fotoğrafı taşıyan nüfus hü· 

viyet cüzdanı. 
2 - Mektep diploması veyahut tastiknamesi ( Bunlara yapıştırı-

lan fotoğraflarda talebenin bu günkü halini göıterecektir.) 
3 - Eyihuy kağıdı. 

4 - Aşı kağıdı . 

işletme merkezlerinde bulunan istekliler yukarıda gösterilen dilek· 
çe ve vesikalarını bizzat işletme müdürlüklerine götürerek bir kayıt 
numarası alacaklardır. 

Diğer yerlerden gelecek istekliler, 20 den 28 Eyh11'e kadar en ya· 
kın Demiryol iıtasyonuna gelerek işbu dilekçe ve veıikahmnı istuyon 
Şefine gösterecek ve dilekçelerini kayıt ettirdikten ve istasyon mühür· 
lerivle mühürlettikten sonra seyahat edecekleri trenin tarih, numara ve 
saatini yazdıracaklar ve bu vesika ve dilekçe ile trende ilcinci mevki· 
de parasıı ıeyahat edeceklerdir. 

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

Ancak ; müracaat tarihlerindeki tren vaziyetine görı: gidecekleri 
en yakın işletme merkezine 30. Eyh11 tarihinden evvel yetişemedikler 
talıtirde bu tarihten evvel yetişebilecelıleri diğer işletme merkezlerin 
den en yakınına giderek orada imtihana girebileceklerdir. işbu talebe 
yolda kontrol esnasında Üzerlerinde bulunduracakları işbu vesikaları 

katar memurlanna göstereceklerdir. 
istasyonlardan bu suretle ifletme merkezlerintı gelen talebe derhal 

işletme Müdürlüklerine müracaat ederek yanlarındaki vesikaları yuka· 
nda 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 yukandaki tarih· 
lerde İfletme merkezlerine yetişebilmek için tren vaziyetlerini evvelden 
tahkik etmeleri menfeatleri icabındandır. 

lıteklilerin işletme merkezlerine müracaat tarihlerine göre müsaba· 
kadan evvel veyahut müsabakadan sonra işletme Müdürlüklerince tes· 
bit edilecek tarih ve saatlerde sıhhat heyetlerince muayeneleri yapıla· 
cakbr. 

Müsabaka imtihanından ve muayeneden sonra istekliler, neticeyi 
beklemeksizin lıtetme Müdürlüklerinden alacakları parasız seyahat mi.i· 
saadenameleriyle geldikleri iıtasyona dönebileceklerdir. Bunların ara· 
sında neticeyi, imtihan yapılan şehirlerde almak isteyenler bulunursa 
bu arzularını ve oradaki adre3lerini dilekçelerinin altma yazdırmalı• 
!ardır. 

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 getirecelıleri noterden rnü 
saddak taahhüt senedinin nümuoesini işletme müdürlüklerinden tedarik 
edeceklerdir. (7822) 15-17- 21- 25 14621 

i 1 an 
ADANA BElEDIYE RİYASETİNDEN · 

(1500 metre mikap çakıl alınacak) 
l - Şehir dahili ham yollara vaz olunmak üzere 1500 pıet 

re mikap çakılın mübayaası açık olarak eksiltmeye konmuş· 
tur. 

2- işin keşif bedeli 4!\00 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 337.50 liradır . 
4- ihalesi 22-9-942 tarihine rastlayan Sala günü saat 

10 da Belediye Encümeninde yapılacaktır. 
5- Keşif ve şartnamesini görmek ve bu iş hakkın'da faı:I• 

malUmat almak istiyenlerin Adana belediyesi Fen işleri Müdiit' 
lüğüne ve münakasaya girect":kleıin de ihale günü muayyefl 
saatte belediye Encümenine müracaatları ilan olunur. 

S- 10-16-21 14585 


