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ST ALiNGRAD'DAKi 
KANLI SAVAŞLAR 

~~--------~·· .... ------~--
ŞiMDİDE FiN-RUS MÜNFERID SULHÜNDEN BAHSEDİLiYOR. 1 kabul ettiler 

1 ....................... , 
1 Mo•lcooa: 21 ( RaJyo )- Unayt•d Pre.in Anlcara 1 
ı malaabiri bilJiriyor: Birl•ıilc Amerilcanın Anlcara S•- ı 

Avrupa matbuab 
bu hattıhareketten 

stayişle bahsetmekte 
Ankara: 21 (Radyo gazete•l)
Türkiyenin tarafsıılı~ı yine Av. 
rupa matbuatında sık sık mevzuu 
balısedilmt:ktedir. Jurnal dö Dabah 
gazetesi de evvelki ıünkü malca
luindt, Türkiyenin kuvvetlerinin 
ıayıf olmadı~ını ve Tür bitaraf· 
lı~ının kolay lwlay boıulamıya. 

ca~ını kaydetmektedir. 

Almanlar iki kasabayı işgal etti 

1 liri dan, Baıo•lıil ŞiilcrA Saracollu ile •ür•/ıtli bir w6- ı 
ıı riifm• yapmııhr. Bu w6rüımed• BilhaHa, Amerikanın t I 

Kiralama 11e Ôdünç Verme ~anunu mucibfoce Tür- i 1 
ı lıiy•')'• yapacaiı yardım bahı• meu.zuu olmuıtur . ı 

l. .................................................. ı 

Başvekilimizin 
dünkü tetkikleri 

Şiınal denizindeki 
savaşın ta/ silô.tı 

--~~------------· BIJllı deniz ıawaııadalll 1&a11pıar Başvekilimiz hava 
tesislerini gezdi 1 

Ankara: 21 (Radyo Oazeteal]-ı 
Beıvekil SaracoQ'lu bujiln ıaat 

10 da Hava Kurumunu ziyaret et· ı 
aıiş ve müteakiben Türk Ha~a 
Kurumu tcıiılcrini tetkik t"tmıf 
lerdir. Baıvekilimiz demeçte bu
lunarak , memleket havacılığının 

relifmeıi bakımından çok isabetli 
bir plln üzerinde ç lıfıldığını 
•öylemif ve halkımıı.ın yardımla 
rınddn emin oldu2unu ilave et· 
miflerdir . 

Berlin : 21 (a.a·) - Alman 
orduları batkumaodanlıtıoıo teb 
liti: 

deogeçirerek bir Ruı limanına 
göUirmiye teıebbüı etmiılerdlr. 
Fena bava şartları ve bu remi· 
lerio fimal denizinde rotalarını 
çok açıktan ıeçirmelerioe imkio 
veren buz sınırı bu teıebbillil 
kolay laıtırıyordu. 

Alman harp uçak tepilleri 
ve denizaltılara bu ıemi kafile:· 
ıine taarruz etmitler ve tam bir 
kabramaohk duygusiyle yaptık · 
ları bu : çarpttm•larda yuvarlak 
hesap 45 ticaret ıemisiadea mli· 

IOerlll 1 lllMli ~, ... , Ankara : 21 ( a . a. ) - Bat· 
vekil Şükrü SarıcoR-lu Anadolu 
ajen11 muhabirine burün .fU be
yanatta bulundular: 

Hususi bir teblifıde bildiri! · 
diti aibi Şimal Denizinde bir 
gemi kafilesine kartı büyük bir 
muharebe bqlamııtır. 2 Temmuz 
ile 7 Temmuz 1942 arasında ge· 
çen müddet içinde Şimal denizin· 
de bGyük bir gemi kafileıi tama· 
mile tahrip edildikten sonra, in· 
gilizler, 13 Eylülde anemli mik· 
tarda deniz birlikleri refakatinde 
büyük bir kafileyi pmal denizin· ------ - -~ ·- - -- - - ------

• Tlrk Hava Kurumu teaiıle· 
rini ıeadim • Memleket havacıh· 
tının ıelifmeıi bakımından çok 
isabetli ıenif bir plin üzerinde 
ÇalıfıldıQ'ını ıördtlm . Bu pllnın 
IMÇekleftirilmeıi ve havacılık ih · 
tiyaçlarımızın temamiyle kartı· 
lanabilmeai için milletimiıin gös· 
terditi alikanın daha çok kuv· 
vetlenmeaine ihtiyaç v11rdır . Ha
diıeleı i çok i) i kavrayan halkı· 
nıııın ba2rında bOyüttüğü bir eser 
olan Hffa Kurumunu aayelerine 
daha çabuk ulattıracağına emi
nim.• 

Lord Balllallı'aa 
ıoa 1111aaab 

Nevyork : 21 (Radyo)- Ge· 
çenlerde bir müddet Londrada 
bulunduktan sonra Amerikaya dön
aıüt bulunan lngilterenin Vaşing-
ton Bayük Elçisi Lord Ha lif aks , 
~iman uçaklarının Londraya karşı 
yaptıkları tahripkar akınların ikin
ci yıldönümü münasebetiyle Ame· 
rikan milletine bir hitabede bulun· 
ınuttur. Büyük elçi hitabesinde 
ezcümle şöyle demittir: 

• - lngilterede haleti ruhiye 
vtık deQişmittir. Şimdi hikim o· 
lan likir, •buradan dayanabiliriz. 
detildir. Boyun eğmeıien bir mu· 
kavemet tecavüzfl vazedebilirse 
de zaferi temin etmez. Şimdi bü· 
tün lngilizler , düşmana m6thiş 
zayiat verdirmek i9i~ bizzat hare· 
kete reçmek vaktını beklemekte· 

~ 

Bir Alman ı•lıPinin bombardımanı 

İNGILİZ HAVA 
HÜCUMLARI 

dirler . ., Münih'e hücum çok şiddetli oldu 
Berlin : 21 (a.a.)- Gündüı6n 

tek batına hareket eden bir kaç 
... d lllrlllblla lngiliz uçıtı Alman topraklan ü1e· 
lllJIUl•lll rinde tesirsiı hır palama uçuşları 

yıpmıılardır, Bir dütm.n uçağı 
-..~ara: 21 (RadJO Gazeteell- dütürülmüştür. Geceleyin lnailiı: 
'1llll ~ Birliti din bir beyan · bomba uçakları cenup batı ve ce-
•aaae aepeclerek , bütiln ıayret· 
Jeria Hl•&li•taa mGdafaaıına bu- nup Almanyının baıı çevrelerine l 

L hava akınları yapmııtardır. Muh· teclilmeaioi biWiıuıif ye aonıre 
hrtilia kararlar•• teakit etmif· 1 telif mahallerde ve eıcümle Mü· j 

oih fehrinde infilik ve yanaın bom·ı 
tlr • 1 '- h ,=========== baları bilhassa i .. ametgi mahal· ii leriJJde ve umumi binalardı ha11r 

vukua getirmiftir. Sivil ahali için· 
de ölü ve yaralı vardır. Taarruı 

eden bomba uçaklarından 12 sini 

uçaksavar topl11rımıı ve rece av· 

cılırımız düıilrmüflerdir. Cenup 

dotu lngiltcrenin lcıyıaında bulu· 

nan endüıtri tesislerine gündüziln 

taarruılar yapan Alman harp 

uçakları dün gece Sinderland en· 

düıtri bölresine atır çapta bom· 

balar atmıılardır. 

Şarlc cephealncle 
Ankara: 21 (Radyo Gazeteal)
Bir lngiliz gazetesine göre , Sta
lingrad muharebesi bitmiş detil , 
henüz başlamıştır. 

Ruıya ile Almanya ırasında 
münferid bir sulh yapılaca2'ı hak· 
kında bir şayia çıkmışb. Bu baberi 
hiç bir taraf teyid etmemittir. 

Sulh haberlerine dair son ge· 
len malumata göre , Finlandiya
nın sulh müzakeresine imade ol· 
duA-u anlaşılmaktadır. Bunu güya, 

müddet aonra infilak etmiştir. 
Bertin, 21 (A.A .) - Alman 

ordulan Baokumandanlığı halen 
Slalingrad önünde cerey3n eden 
muharebeler hakkında aşağıdaki 

tamamla)· ıcı malumatı vermekte· 
dir: 

Kale haline gctirılcn ve ekse· 
risi Alman topçu~u ile Alman 
bombn uçakları tarafından temel
lerine kadar tahrip edilen birçok 
t'vlerde Sovyct kıtaları inatla mü· 
dafaaya devam e<liyorlar. Alman 
piyadeleri çetin savaşlarla he-r evi 
he-r enkaz Y•kınını düşmandan zor-
111 koparıp almak mecburiyetinde 
bulunuyor. Stalingrad cenubunda 
.\iman lcıtaları bir keşif ucu çı· 

lcarnııolar \ ' f' bu arada 17 düoman 
1 :reminli~ini zaptetmişler, birçok 
\ esir almışlardır. 

Düşmanın şimal tarafıııda Al· 
1 mıınların tına mevziine kartı yap· 

tı~ı taarı utlar dün de muvaff aki· 
1 yetsizliğe uıtramıştır . Alman savaş 

a•lceri harelıet 
Finlandiyanın Amerıkadaki elçisi 
söylemiştir. 

ı
ı ve pike uçakları düşmanın 7.ırhlı 

tanklarını v~ kıta topluluklarını 
bomba ya~muruna tutmuşlardır. 

Düşman batarya m~vıileri ü-

Ankara: 21 (Radyo gazeteal)
Alman askeri kuvv~tleri bugün 
Terek ve Vilajiresko'yu ıabtetmit· 
terdir. 

Londra , 21 (Radyo) - Sta
lingrad muharebeleri esnasında 
Ruılar bir zırhlı treni infilik mad. 
deleri doldurarak Alman hatları· ı 
na doQ'ru aürmGıterdir. Tren Al· \ 
man hatlanna rlahil olduktan bir 

zerine yapılan hücumlarda 13 top 
susturulmuıtıır . Büyük bir mühim· 
mat deposu havayı uçmuıtur. 
Alman savaş uçaklarınıo hücum
ları ayni zamanda düıman İ:ıfe tef· 
killtına da tevcih edilmiştir. Cep· 
heye doğru gitmekte olanlmühim· 
mat ve aaker yüklü 117 kamyon 
tahrip edilmiıtir. Müteaddit mar
fandiı katarı ağır hasara u~n· 
mı ıtır . Alman av uçakları hava 

lflto.rlsl a üncü .. :rradat ----------- - ----
General Sadıll BU· 

ı•lll velat etti 
86yGk bir teeaailrle haber 

aldıtımıza göre, muhitimizin ta· 
nıomaf çehrelerinden F abrikat6r 
Sadık Eliyefil evveliai filo Tar· 
ıusta vefat etmiftir. Çukurovanıa 
en bOyilk çifçilcrindea olao Sa· 
dık Eliyetil ayni zam&Hda mao · 
tıkamızıo iktisadi hayatında da 
mühim bir lmildi. Kendisi vefan 
Ye bayaraeverliti ile taoınmıftı. 
milli mOcadeleae bizzat C cephede 
llllfÇaltt ve büyGk gayretler aarfet
miıti. 

Sadık Eliyeıilin cenazesi dGn 
Tarsusta biiyilk bir kalabalıkla 
kaldırılmıfbr. 

Ölüye Allabtao rahmet, aile· 
aine, arkadqunız Şadi Eliyeıile, 

ve Abidin Ramazaootluna bat 
••tlıtı dileria. 

Nafia Vekilinin 
doğu tetkikleri 

Erıincan : 21 ( a. a. )- Şeh · 

rimiıe gelen Nafia Vekili Ali Fu · 
ad Cebeıoy Gaıhane ve Asrt 
meıarhkla Yenifehir'de yapılmış 

ve yapılmakta olan bütün inıaatı, 
Vaskirt dereıinin ıelihı iıiyle ku· 
rutma kanallarını ve araziye ıa· 
rar veren diğe:- dereleri ıeıerck 
tf'tkiklr.rde bulunmuf ve önemli 
direktifl~r vermiftir • Vekil ıehri 
miıden ayrılmııtır . 

Madagaskardaki 
ileri harekat 

HiTLER - MUSOLiNi 
KONUŞMALARI 

Diler Mlllver ortaklarının 
reıııerı de lçtlmaa ıeıecelr 

Ankara : '.21 (Radyo gazeteal) -
Bir lngiliz gaı.ctcaine göı c. Hit
leı 'le Musaoliııi Viyar ada lıulu 

facak ve bu konuşmada, Macar 
kral Naibi, Romen Başvekili ve 
Bulgar kralı haıır bıılunrıcaktır. 

Balgar. Baı 
gerglDUll 

Ankara: 21 (Radyo gazeteal)
Sovyet - Bulgar siyaıi müoaae· 
batı aerginleşmektedir. Buna ıe · 
bep Bulaariıtaoıo bazı yerlerinin 
bombalanması ve Sovyet maali· 
batpzarlıtıoıo baaılmaaıdır. Var 
nadaki Sovyet elçilik erkanının 
bugilolerde Tiirkiyeye hareket 
edeceti ve Bulgar - Ruı siyasi 
mi1oaaebatınıo kesileceti a6ylen · 
mektedir. 

Bern : 11 ( a. a. )- Üç iul 
gar ıehrine karfı yapılan Rus ha 
va hücumu üzerine Sof ya - Moı· 

kova münasebetlerinin birdenbire 
vahimleştiQ'ini gösteren belirtiler 
baı göstermiıtir. Vaınadaki Sov
yet kunıoloıluiunuıı kapatılmaıı, 
kons<Jlosluk memurları tarafından 
yapılan askeri caıuıluk hareket
lerinin neticesidir . 

Fransada bir 
milli Hamle 

-
Lavala muhalefet 

Ankara: 21 (Radyo Gazeteal)
F ranaada, Livalin Almanyaya 
itçi g6odermt:k için g6sterditi 
tazyik Fraoıada yeni bir milli 
hamle yaratm14br. 

Ame'rikadaki 
casus faaliyeti 

Ankara: 21 (Radyo G•zetnl)
Amerikan sinemalarında röıteri
len bir film, hadisenin vukuundaa 
çok evvel Japonlann Pearl Har· 
bura hücum cdecelclcrini ve Nazi 
casusları bürosu ile müıterek ha
reket ettiklerini anlatmaktaJır • 
Bu fılmi federal büro almaya mu
vaffak olmuıtur . 

lsveç milli takımı Al
manya milli takımını 

yendi 
Londra : 21 ( Royter )- Ma

dagaakardaki lngiliı kuvvetleri 
ıdauan merkeıine doğru yürü· 
mete devam etmektedir . lngiliz 
katılan Tananarive 145 kilometre 
mesafededir. lnailııler pek n mu-
hvemetlc llartılaımalatadırlu . 1 

Macar gaı.etelerine göre, kon· 
soloıluk binalarında yapılan arq 
tırmılarda Karadenizdeki Bulaar 
aa1'erl tahkimatının pliıılaı ı bıı· 

hrnmuıtur. 

Berlin : 21 (a.a,)- Olimpiyıd 
stadyomunda 15 inci beynelmilel 
fudbol maçında lsveç Milli fudbol 
tıkımı Alman takımını 3/2 yen· 
uaiftir 1 



Sayfa 2 

Deniz Röportajı 

Atlantikte onüç·1 

... 
uzun gun 

..... -
Çok beyecanıı bir macera 

C 
ity of New-York namındaki Amerikan vapuru Nevyork 'a gider 
ken Atlantikte bir Alman denizaltısı tarafından torpillenerek bat· 

mıştır. Vapur içinde bulunan ve bu sergüzeştten sağ ve ~alim 

kurtulan İsviçreli bir mürebbiye , bu korkunç macerayı bir ecnebi 
mecmuasına ~öyle anlatmıştır : 

- Nevyorktan bir günlük mesafede bulunan vapurumuz torpil
lendi. Vapur dalgalı bir deniz ortasında yoluna devam ediyordu. Bir
denbire iki şiddttli patlama ile sarsıldık . Bir denizaltı , gemimize iki 
torpil isabet ettirmişti.Torpillerin isabeti neticesinde altı kişi ülmüştü. 

Fakat yolcular arasında hiç bir panik çıkmadı . Kaptan evvela yolcu
ların kurtarılması emrini verdi. Kendimi bir tahlisiye sandalının içinde 
buldum. Sandalda 15 i erkek, dördü kadın ve bir çocuk olnıak üze· 
re 20 kişi vardık. Mamafih çekti~imiz mihnet ve ıztıraplar yüzündeıı 
ancak yarımız yaşıyabildi. 

Tam on üç gün Atlantiğin 

müthiş dalgaları arasında bit ce
viz kabuğu gibi sallanarak , dur
Juk. Her an dalgalar , yüzümüze 
çarpıyor, bizi baştan aşağıya k!!· 
dar sırsıklam yapıyor, sandalımı· 

un içini su ile dolduruyordu. Biz 
bir taraftan suları boşaltıyorduk. 
On üç gün süren bu korkunç ma
cera esnasında ancak iki günü fır· 
tınaıız ve dalgasız geçirebildik , 
Fakat rütubetten ve dalgaların ser
pintilerinden öyle sıısılclam ol· 
muştuk ki, soğuk iliklerimize ka
der işliyor ve bizi tirtir titretiyor
du. ilk günlerde, felaket arkadaş · 
larımız , daha sağ iken tahlisiye 
sandalında sardalye istifi vaziye
tinde bulunuyor , uzanmak şöyle 
dursun kımıldanacak yer bulamı· 
yorduk . 

Felaket arkadeşlarımızdırn ba 
zılatı , ıztırap ve mahrumiyetler 
neticesinde ölünce , sandalımızın 
içi biraz ferahladı. Biz de nöbetle 
şöyle uzanıp , biraz : dinlenmeğe 
valcıt bulabildik . Sandalın içinde 
ölen yedi arkadaşımızın cesetle· 
rini denize athlc . İki cesedi de 
beraberimizde karaya çıkardık . 
Bu iki cesetten biri, sandalımızın 
bir sahil muhafaza gemisi tara
fından bulunmasından dört saat 
evvel can vermiş olan bir bahri
yelinin, ikincisi de sandalımızda 

bulunan küçük kııın annesinin 
cesetleri idi . Zavallı kııcağız an
nesinin öldüğünü anlamıştı. Fakat 
zavallının gözleri önünde annesi
nin cesedini denize atma~a kı· 
yamadık. 

Maceramızın ille günlerinde 
hepimiz, sandalın içinde bulunan 
tayfaların talimatına itaat ediyor· 
duk. Fakat aradan bir kaç gün 
geçtikten sonra tayfalarla yolcu 
lar arasında kavgalar çıkmşğa 

başladı . Açlıktan ve sefaletten 
takati kesilen yolcu tar , sinirleri 
de bozuldu~u için dalgalarla do· 
lan sandalın aularmı boşaltmak 

istemiyordu . Sandalda bulunan 
gemi zabitleri bof yere onları 

1'~ndırmağa uı}raştılar. Ancak ara· 
)arından bir kaçı, sandalın suyunu 
bofaltmak için tayfalara yardım 

etmi~lerdir . 

ilk ölenlerin cesetlerini de
niıe atar atmaz , köpek balıkları 
peyda oldu . onıar ıandalımızı 

adım adım takip edi}Or ve şikar 
arıyorlardı. Bir aralık köpek ba
lıkları sandalı devirecek tehditkar 
bir vaziyet aldıkları için sandal
daki tayfalar , bu canavarlara si
lahla ateş etmeğe mecbur kal· 
dılar. 

Atlantiğin dev dalgaları üze· 
rinde bir ceviz kabuğu gibi gö · 
r ünen sandal içinde 13 gün ge· 
çirdiğimiz korkunç macera esna
sında bize en ziyade zahmet \'e· 
ren şey, soğuk, ıslaklık ve açlık· 
tan ziyade susuzluk o.lmuştur. 

Bu macera esnasında deniz.de 
üç vapur gördük, onlara işaretler 
verdik . Fakat bizi görmediler . 
Yalnız vapurlardan biri , sandalı
mızın etrafında bir daire çizdiği 
halde, anlaş1lm1yan bir sebep yü
z.ünden bizi kurtarmadan uzakla-

• şıp gitti. Belki de bu, Atlantikte 
faaliyette bulunan deniıaltıları 
besliyen ana gemilerden biri idi . 
Nihayet torpillenme hadisesinden 
13 gün sonra bizi bir tayyare 
gördü. Üzerimizde dolaştı . sonra 
süratini arttırarak ufulda kaybol
du. Tayyarenin görünüşünden se
kiz saat sonra bir sbhil muhafaza 
gemisi , bize geldi . Gözlerimize 
inanamıyor , bir hayale kapıldığı· 
mızı zannediyorduk. Sahil muba 
faza gemisi mürettebatı, bizi ge· 
miye aldılar . Son derece itina 
ettiler ve bizi Kanadaya götür
düler. 

Kırtasiye harcamında 

tasarruf yapılacak 
Resmi dairelerin 1942 yılı 

kağıt ve kırtasiye ihtiyaçlarının 

temini için vaktinde ıazımgeleıı 

tedbirler alınmış, siparişler yapıl · 

mış olmasına ragmen olağanüstü 

dururu ve taşımada"i zorluk yü . 

zünden yurdumuza yeter mi1'tar

da kırtasiye getiri lem em iştir . Bu 

durumu 2öz önüne ulan Maliye 

Vekilliği, Devlet dairelerine yap · 

tığı bir tamimle kırtasiye harcan· 

masında tasarrufun göz önünde 

tutulmasını ve lüzumsuz muhare · 

belere sebebiyet verilmemesini 

bildirmiştir. 

Alh çocuğu olan 
babaların ikramiyeleri 

Evvelce müracaat etmiş bulu 

nan altı çocuklu babaların ilcra-

miyeleri gelmiştir. Bu gibiler der

hal Viliyetimiz Sıhhat Müdürlü· 

ğüne müracaat ettikleri takdirde 

i icram iyelerini alacaklardır. 

O
ç türlü baba yahut aile reisi 
tipi vardır : A. tipi baba , B. 
tipi baba, C. tibi baba. Bu üç 

tip biribirine ulaştırılamıyacak de
recede ayn ve uzak tiplerdir. Bu 
ayrı tipleri tarafsız ve garazsızca 
incelemekte aile adamları için fay· 
da vardır sanıyorum . Bu işi ken 
dime göre yapmıya çalışacağım. . "' . 

A. TIPJ BABA. - Bu tip ba
balar kendilerini bir hariciye ve
kili gibi düşünürler ve aileye kar· 
şı olan bütün ödevlerinin onun 
dış münasebetlerini denleyip dü· 

' zenlemekten ibaret olduğunu sanır· 
lar . A. Tipi babalar kaıanırlar , 
evin yaşaması ıçın gerekli olan 
bütün dış kartları sağlayıp yuva
nın kaderini dahiliye vekili olarak 
anladıkları evin kadınına terkeder
ler. Bu Tip baba dahiliye vekili 
işini hakkıyla yapabilen bir olgun 
hatunun eri , kocası ise bu aile 
saadete erişebilir. 

Fakat bunun aksi de olabilir. 

Kadın kutsal ödevinden gafil , 
psikopatın biri ise önce kocasının 

rahatını • sonra da çocuğunun 

şahsiyetini yer bitirir ve son ylı-

TORKSOZO 

Şehir suyu Şehir Meclisi toplanlısı 
Bir tarife ile kadro 

hazırlanıyor 
İçme suyundan şehrimizin ya

kında istifadeye başlıyacağı ve 
sokaklarda çeşmelerin kurulma· 
sına ve ;tesisatın ikmal edildiği 

malumdur. 
Haber aldığımıza göre, Be· 

lediye, içme su tesisatı için bir ta · 
rife, keza işletme sermayesi ve 
kadrosu hakkında :bir :rapor ha 
zırlamıştır; 

Belediye encümeninin bu hu· 
sustaki kararı Şehir :Meclisir.de 
müzakere edilecektir. 

Pamuk fiyatları 
Aldığımız malumata göre, 

Ege bölgesinde pamuklarm ve 
birinci bazı yerlerde ikinci el 
toplamaları yapılmıştır. . 

Müstbasisller, yüksek fiatla 
elde ettiğinden bahisle yeni mah· 
sul pamuk için yüksek fi at iste· 
mektedir. Hatta kooperatifler 
ortakları da pamuklarını teslim 
duıiyerek bu şekUde hareket ey · 
!emektedir. 

Subay binekleriyle 
orduya alınan taşıtlar 

Ordu ve 'Jandarmaya mensup 
ııubaylarla erlerin ve saır binek 
hak"ı olanların kendi malı binek 
hayvanlarının ve orduya alınan 

ahali taşıtları bedellerinin öden
mesi hakkındaki kanunun ikinci 
maddesini değiştiren bir kanun 
projesi hazırlanmıştır. Yürürlükte 
bulunan kanun olaganüstü durum 
içinde ölen hayvan ve harap olan 
taşıtlar için tazminat verilmesine 

dair biı hükmü ihtiva etmemekte· 
dir. 

Hayvanı ölen , taşıtı hurap 
ulan ııubay, er ve ahalinin mağdur 
olmaması için y eni maddeye ula
ganüstü durum hliınesi cJe ilave 
edilmiştir. 

Posta, müvezzi ve 
hat bakıcıları 

. . 
ıçın 

bir kanun layihası 
Posta telefon ve telgraf ida. 

resinde çalışan hat başbakıcı ve 
baş müvezzililderile hat bakıcı ve 
müveı:ıilerinin maaşlarının az ol
masına ra~meo mühim ve yorucu 
işleri liyaketle başardıkları, fakat 
yakacak zammından mahrum ol· 
du"ları nazarı dikkate alınmış ve 
bu zümrenin yakacak zammından 
faydalanması hakkında bir kanun 
projesi B. M. Meclisine verilmiştir. 

Belediye Meclisi 
fevkalade bir ............... 

i S[HiRLI ! f 
•. Milll müdafaa tahvllerı•. 

piyasaya çıktı. Bundan 
• daha iyi bir tasarruf va-• 
: sılası olamaz. Bir tahvil : 
t de sen al ! • ...................... 
Parti Kongresi 

Merkez nahiye kongre· 
si Pazar günü yapıldı 

Cümburiyet Halk Partisi 
Merkez nahiye kong'!esi Pazar 
günü saat onda Parti Vilayet sa· 
lonunda yapılmıştır. Koı>greye 
Bay Mustafa Rifat Gülek riyaset 
etmiş ve Parti Müfettişimiz Bay 
.f:lalit : Onaran da bu toplantıda 

hazır bulunmuşlardır. 

Yapılan seçimde idare beye· 
tine, lbrahim Burduroğ'lu, Gani 
Girici, Raşit Ener ve Memduh 
ÇeHk intihap edilmişlerdir. Ye· 
Clek azahklara da Memduh Pek 
Bilgin, Hüseyin Candan, Bekir 
Akala, Osman Öcal ve Eminata 
oğlu seçilmişlerdir . 

Hava Postaları 
Devlet Hava Yolları Hava 

Postaları saatlerinde değişiklik 
yapmıştır. Bugünden itibaren Aıı · 
kan. - Adanu. Hava Postasa 
ııı.at 14 de Ankaradao hareket 
cde~ek ve Sdal 16 da şelnimi~c 

g·elecektir. 

' ' Akşaın,, gazetesi 
25 yaşında 

«Akşam> refikimiz dün yirmi 
dört yaşını bitirmiş, yirmi beş ya· 
.şına başmıştır. Refikimizi tebrik 
eder, ciaha uzun yıllar neşriyat 

hayatında devam etmesini <lileriz . 

Kadastroda 
Vilayetimiz Kadastro Fen 

Memur Muavini Mehmet ·. Oktay 
Selcan Ayvalık Kadaııtro Fen 
Memur Muavinlitinc naklen maaş 
ve kadrosiyle tayin ' edilmiştir. 

Maarif kadrosu 
Şehrimiz Bölge Sanat Okulu 

Tesviye Atölyesi Stajyerliğine 
Aydın Sanat Okulu mezunların· 
dan Mustafa Başak ve Mehmet 
Usanmaz tayin edilmişlerdir. 

___ ıç_t_i_mai Meseleler ÜstU,:_de ___ , 

Baba tipleri 
Yazan : ismail Hakkı Baltacıoğlu 

larıııı sinir nöbetleri içinde geçire
rek sonsuz uykusuna çekilir. Yu· 
va bir harabe halinde ihtiyarlamış 
babanın elinde kalır ve günün bi· 
rinde de bu ihtiyarın sefaleti üze ·: 

rine çöker. 

* "' * 
B. TiPi BABA. - Bu ikinci 

tip baba haydut bir adamdır. Sar
hoş , müsrif , zampara , huysuz , 
tenbel sıfatlarından birini taşır. 
Bu adamın kendisi gibi bir karısı 
varsa orada yetişen çocukların in
sanlık, fazilet düşmanı olarak ye· 
tişmeleri için en uygun çevre ha· 
zırlanmış demektir. Eğer melek 
gibi bir kadına malikse bu kadın 
dayak yer, küfür işitir , aç kalır, 
fakat çocuklarını bir dişi kaplan 

gibi kıskanır , onların üzerlerine 
titrer , onları yetiştirmek için mu
cizeler yaratır. Fakat baba cina
yetinin farkında değildir. Günün 
birinde tükenip gider. Ana yaşa
ma enerjisi on kat olmu~ bir hal
de savaşını yapar durur. 

* * * 
C. TlPl BABA. - Bu üçün

cü tip babalar yalnız ahlak kitap· 
larının gösterebildiği fakat realite
de örneğine az raslanan içtimai 

insan tipidir. 

Bu iyi adamlar hep sessiz O · 

!urlar. Az söylerler , çok çalışır· 

lar. Fakirler arasında bu tip ba
balara daha az raslenır. Bu baba 

kötü bir kadınla hayatını birleştir-

25 Eylul günü 
içtima yapacak 

Şehrimiz Belediyesinin bazı 

mühim ve müstaacel işlerinin gö
rüşülmesi için Belediye Meclisi 
fevkalade bir içtimaa davet edil
miştir. Bu içtima 25 EylUI Cuma 
günü saat 10 da yapılacaktır. Ha
zırlanan ruznameye göre, Bele
diye intihabında reylerin:kuç gün· 
de sandığa atılacağının tesbiti, 
fazla şöför istihdamı meselesi, 
Ticaret Vek!letinden iaşe işleri 

için gönderilen paranın mahalli 
sarfı meselesi ve içme su te<ıisatı 

meseleleri görüşüleçektir. 

Pazar günü yapılan 
fudbol maçları 

Pazar günü şehir stadında 
saat 15 de hakem Nihad Calba
nın idareeinde Milli Mensucat ile 
o~mirspor Gençlik kulüpl~ri ara
sında yapıları karşılaşmada l - 1 
berabere kalmışlardır . Bu iki ta· 
kım Ça:şamba günü tekrar kar
şılaşacaklardır. Bundan sonra A
dana Gençlik - Malatya Mensu 
cat Gençlik maçı hakem Hayri 
Dericioğlunun idaresinde yapıl· 

mıştır. Lakin bu maçta geçen haf
taki maç gibi, oyuncularla hakem 
arasında çıkan ihtilaf yüzünden 
3 - 1 Malatya Mensucat lehinde 
iki hakem tarafından tatil edil
miştır. 

Fudbol mevsiminin açılmasile 
başlayan ihtilaflımrı sebebi oyun
cularda mı, yoksa hakemde mi ? 
Bunu ancak Peroembe günü top
lar.acak olan Beden Terbiyesi 
Bölge Ceza Heyeti meydana çı 

karacaktır . 

Sadık Ellyeşll 

ailesinin teıell:ll:flrü 
Hahawız Sadık Eliyeşilin Ö · 

lüwü münasebetiyle bizi taziye 
eden ve ceoAze töreninde hazır 
bulunmak hitfunda bulunan dost · 
larımıza ayrı ayrı cevap vermelı ve 
teşekkür etmek imkanmı bula
madığımız için bu hususta Mulı 

terem Gazetenizin tavrssutta bu· 
luıımasını rica ederiz. 

Sadık Ellyeşll aUesl 

Nlbetçı eczane 

TAHSİN ECZAHANESI 
Yeni Otel Ya " mda 

mişse karısına değil , talihine kü
ser . Felaketini hiç belli etmez . 
Eğer bu baba melek gibi bir ka· 
dına tesadüf etmişse çektiği sıkın· 
tıları unutur. Eşini kaybettiği za· 
man çok defa kendini de kaybe· 
der. Bu temiz yuvadan en çok iyi 
çocuklar çıkar ve bu çocukların 

şen yuvalar kurdukları görülür. 

* * * 
Milletler için saadet 3 üncü 

tip yuva kurmaktadır. Halbuki 
yuvanın bütün s '!lameti karı ile 
koca arasındaki ruh uygunluğ urıa, 
yıldız barışıklığına bağlıdır. Bu ise 
evlenmeden önce <leğil, evlendik 
ten sonra meydana çıkar. Ayrı 

ayrı iki insanın geçimsiz bir aile. 
nin doğmasına sebep oldukları 

görülmüştüryrı. Aayrı kötü olan 
iki insanın da yuva kurunca rahat 
ve selamete ulaştıkları görüldüğ'ü 

gibi. Onun için evlenme bütün ta
rihinde mistikliğiııi taşıya gelmi§
tir. 

Baba , yuva • çocuk derken 

boşanma kanununu düşünmemek 

imkansızdır. Bugünkü kanunlar 
aile denilen g-erçeğin tabiatine iyi 
ce uygun mudur ? 

22 Eyltil t 942 

Duyduklanmız 

ı -:.:: --=:.::--· - -:._ 
, Kopenlıag maymunu 

K 
Koprnhag .şehri hayvanat bıth· 

çr.sinin en ziyade iftihar et-
tiği hayvanı Yakop ısmindeki 
orangutan maymunu idi. Bornro 
adasından getirilen dev cüsseli, 
insan boyunda bu maymun 10 
sene yaşadıktan sonra sinir 
sisteminde beliren ~ir hastalık 
yüzünden geçenlerde 14 yaşında 

ölmüştür . 
Avrupada bütün hayvanat balı 

çelerindeki maymunlar arasında 
dev cüssesile rekor kırmasından 

dolayı hastalığının tedavisi ıçın 

çok çalışılmışsa da muvaffak olu· 
namamıştır. Bütün Avrupa müte· 
hassısları, maymunun üzerinde 
tetkikler yapmak için Kopenhaga 
geliyorlardı. 

Yakob, son günlerirıt,!e çok 
sakin ve mütes!lirdi. 

Fransada bah,iı 
yaaah edildi 

Fransa 'da neşredilen bir ka · 
rarname ile bahşiş usulü kaldı· 

rılmışhr. Otellerde, lokanta, gazi
nolarda bahşiş verilmesi yasak 
edilmiştir. Bu usulün tatbikine 
eyliilün sonundan itibaren başla· 

nacaktır. 

Garsonlara, otellerde çalışan· 

lara muayyen bir ücret verile· 
cektir. Müşterilerinden sarfiyat 
miktaruıa göre yüzde on derece• 
ıinde bir para alınacak, bu para 
bütün mfüıtahdimine dağıtılacak· 

tır. Şimdiye lıadar hiç bahşiş 

almıyanlar mesela ahçılar da tev· 
ı iattan faydall\nacalı lardır. 

Farelerin bir 
fırıncıya yaphkları 

Fransada fareler bir fırıncı· 
nın işini bırakmasına sebep ol· 
muşlardır. Denain civarında Lo· 
urches kasabasında çalışan Criııe 
adındaki fırıncı aldığı bütün ted · 
birlere ragmen farelerle başa çı· 

kam amışt ır. Fareler kcd ileri ka · 
çırtmışlar ve iki avcı köpeğ·i öl· 
clürmüşlerdir. l-lergün 12 ekmek· 
ten başka çok _milttarda un da 
yemişlerdir. 

Son günlerde yapılım teftişte 
fırında 2 tun un noksan çıkmış· 

ı ır. Fırıncı bunları farelerin ye· 
diklerini ileri sürmüşc;e de kımıe 

bunu dinlememiş, fırın kapatıl· 

mıştır. Yapılan tetkikte fırıncının 

ııöylediğinin doğru oldu~u anla·: 
şılmış, fırıncı manen beraet et· 
miştir . Fakat maddi mesuliyeti 
devam etmektedir. 

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSlJ 

Salı - 22.9. 19-12 

7.30 Program ve memleket saat 
ayarı. 

7.32 Vücudumuzu çalıştıralım. 

7.40 Ajanı Haberleri. 

7.55-
.830 Müzik : Senfonik parçalar. 

12.30 Program ve Memleket saııt 
Ayarı 

12.33 Müzik Karışık proğraaı· 

12.45 Ajana Haberleıi. 
13.00 -
13.30 Müzik : ıarkı ve türküler. 
18.00 Program ve Memleket saııl 

Ayarı . 

18.03 Müzik : Radyo salon orke1' 

trası, (Violoniat Necip Aşk1~ 1 

18.45 Müzik : Fasıl heyeti . 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajana Haberleri. 
19.45 Müzik : Oda Musikisi. 
20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzik : Rapsodi'ler (Pi,) 

21.00 Konuşma (Evin saati.) 
21.15 Müzik : cNocturne> ve 

((Serenade>lar (Pi.) 
21 30 Konuşma (Pgsta kııtrısu): 

1 
21.45 Müzik : Klasik Türk müıı§ 

programı. (Şef; Mesurl O' 
mil). 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajaııı 
haberleri ve Borsalar 

22.45/ 
22.50 Yarın ki Program ve l(a' 

panı~. 
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D. Hava yollan Umum Müdürlüğünden : 

Kış mevsimi dolayısiyle 22 Eyhil 1942 tarihinden itibarerı H11v ıt seferlerinin hııreket Saalierind~ 

aşağıdaki de~işiklik yapılmııtır . 

lngilterenin Madrid Ukraynada' da hububat 
l vaziyeti çok iyi 

( Pazardan maada her gün ) 
ANKARA IST AN BUL 

Saat Dakika Sııat Dakika 

Elçisinin beyanatı 
Mihverciler bunu nasıl tefsir ediyor ? 
Bertin : 21 (a .a .) - O N. 

B. Ajansının d iplomatik m~har- Yüz uçankaleye 
tiri yazıyor : karşı 500 Alman 

lngilterenin Madrid Büyült 
Elçisi Hoar'ın dün söyledi~i nu- uçağı lazımdır 
tuk Alman siyasi mahfillerinde Londra : 21 (a. a.) - Bir •· 
de alaka uyandırmıştır. Hoa r, Is- çan kaleler grupuııun kumandanı 
panyeda birçok kimselerin, Al· olan Yarbay James Wals, United 
manya bir nizam unsaru olmak· Press muhabirine aşağıdaki beya-
tan çıkarılırsa Almanyada ve bü· natla bulunmuştur : 
tün Avrupada karışıklık başgös· "- Zıyaa uğrayan her uçan 
termesin den korktuklarını söyle- kale ile 25 kişinin öldüğünü he-
miıtir. ı saba katmak lazımdır. Dev bom-

Kendi arazisinde Bolşeyik ba tayyareleri bugüne kadar 50 
ıulmünü görmüş .olan bir milletin den fazla Alman avcısı düşürmüş· 
Anglo · Saksonların müttefikleri !erdir. Ve işgal altındaki memle-
olan Bolşeviklerin ıaferini litre· kellere birçok akınlar yapmışlar· 
yerek düoünmeııi pek tabiidir. dır. Her akında 100 uçan kale 
c:ıas ıud ur : kullanabileceğimiz zaman kayıpla-

Hoar malum sebepler dola- rıwızın ni1>beti artmadan Berlini 
y11iyle Botıeviklerden baho1ede- bombardıman edebiliriz. Birleşik 
nıi}or. Çünkü bun ların müttefıki Amerika topçuları, daha tecrübeli 
otan b ir devleti temsil ediyor. olduğu için hıı akınlarda düşmana 
Bundan dolayı Almanyaııın yıkıl- daha büyük kayıplar verdirileceği 
nıaıu ihtimalinin doğurdu~u t'ndi- muhakkaktır, Yüz uçan kaleye ta· 
şclere dolambaçlı Ct'vaplar veri- arruz için en aşağı 500 Alman av-
yor • cısı lazımdır. Son iki akın esnaıın-

Verdi~i teminat Atlantik he · da bu b omba tayyarelerinden bir 
} annameıi , İngiliz ve Amerikan tek grup 23 Alman avcısını tah-
hül:Cımet adamlarının nutukları · rip etmiş, başka bir akında hima· 
<.lır. Bu teminat zayıftır ve lnii · yesiz hareket eden dokuz uçan 
liz - Sovyet gızli anlatmaları kalenin 25 avcıyı tahrip etti~i res-
hakkında Kripıı'in sözleri le fÜp· men tesbit edilmiştir ... 

lıeye düıenleri tatmin edemez. StaUngrad•dakl 
Hoar her memlekete yiyecek 

Verileceğinden Ve anarşinin Önüne ilanlı ıava,ıar 
geçmek üzere garnizonlar kurula · (B•ıı ı iaci s•ylad•) 

cağından bahsetti · Bu sahada ıııvaşlarında 32 düşman tayyare-
Avr upa ve Aıyanın birçok yer· sini düşürmüşler ve H düşmım 
leriııde tecrübeler yapılmış ve uça~ıııı da uçaksavar topçusu 
iyi netice ulırıanıamıştır . Bunlar- yere indirmiştir. 
dan bafk• hadiıeleriıı Melişmesi Muskova : 2l (a .a .) _ Sta· 
rnüttefık zaferi ta"dirindf' lıiç bir linıırad nıuharebt>:ıinin ilkgünlf"-
şeyirı bolşevikliğirı önüne ~eçe- rinde 70 Alınan tankını durdur-
n•iyece~iııi göıteriyor. maya muvaffak olan 33 muhare 

Mısır durumu he erine ıneras!mle nişan veril-
Kahire: 21 ( a . a. )- Mısırda miştir . Bunlar 27 tankı ele geçir-

lı.eıif faaliyetinden başka karada mif ve 150 Alman öldürmüşler 

bir haıekct olmam ıftır . Bazı böl- dir. Bu küçük guıuprın kalıraman-
gelerde hava muhınebeleri ol- lı~ı lfosyanın her hrafırıda al-
muştur . kıfılanıyor, 

ıımaı dealzladekl 
ıavaŞlll talıllAtı 

(B&ftarafı Birincide) 

rekkep olan bu kafileyi de lah · 
rip etmişlerdir . 

Dütmanan uçaksavar topları 
ve avculariyle yapbğ'ı şiddetli 
aaıGdaf aaya ratmen harp pilotla 
rımız yekünu 177 ,000 tonilatoluk 
25 ticaret gemisini batırmışlar · 

dır. 
Bafka 8 gemi o derece haaa · 

ra utratılmıttır ki bunlara kayıp 
olmuı nazarile bakılabilir . Alman 
hava kuveetleri diğer taraftan bir 
torpido mubribile iki refakat 
gemisi tahrip etmit ve bir ikinci 
torpido muhribini atefe vermif· 
tir • 

Bu ikinci torpido muhribi, 
refakat gem!leri araııSda bulunu· 
Jordu. Çetin bir kovalamada de· 
nizaltalarımız, bu kafileden olan 
ve topyeküa 29,~00 tonilatoluk 
S ticaret gemisini tahrip etmişler · 
dir. iki İngiliz torpido muhribine 
torpiller iaabet etmiftir. 

Helsirık i : 21 (a.a.) - Doğu 

Karaeli cephesinin cenup k~simin· 
de Sovyetlerin yaptıkları ıiddetli 

hücumlar, 3 gün süren çetin mu 
harebelerden sonra sona ermiş 

tir . Bolşevikler, Fin hatlarını yar · 
mak için yaptıkları şiddetli teşeb
büslerde ağır kayafı)lara u~ramıı· 

lar. muhaH:be sahasında 1500 
den f aıla ölü bırakmışlardır. 

Dün gece Sovyetler, Pehamo 
çevresinde bir asker çıkarma te · 
şebbüsünde bulunmuşlarsa da bu 
teşebbüs tamıımile akim kalmış
tır. Sovyet hava kuvvetleri, Şimali 
Finlaııılanın bazı mahallerini bom· 
balamış, fakat hasar verem~miştir 

Macaristan-İtalyan 
ticaret anlaşması 
Budapeşte : 21 (a.a.)- 7 Ey

lülden 17 EylCıle kadar süren İtal
yan Macar ticaret görüşmeleri bit
miştir. İki memleket arasında 30 
Haııran 1943 tarihine kadar yaP-ı 
lacak ticaret mübadeleleri tetkik 
edilmittir. 

Bazı maddelere ait kontenjan· 
lar, harp dolayı'>İyle değiştirilmiş

Bertin, 21 (R&d} o) - Ukray
rıadan gelen haberlere göre, bu 
mıntakada ekimin toplanması işi 

bitmiştir. E.lde edilen şayanı mem 
nuniyct neticeler orada yapılan 
imar hareketlerinin iyi semerele
rini gösterir. 

Nikolayefe kadar Alman ör
neğinde meyva ağaçları yetiştiril
miye ba:lanmıştır. Aşağı Dinye
per'de pirinç zer'iyatı için hazır· 

tıklar yapılmaktadır. 

Almanların 

bir icadı 
Bertin : 21 (Radyo)- Alman

lar heyvan yemi meıele~ini hal
ledf'cek yeni bir keşifte bulunmuş . 

lar, hayvan yemi yerine X.im 
olacak bir takım hormonlar bul · 
mıJşlardır. 

Bu ıuretle şimdiye kadar hay
van yemi olarak kullanılan bir 
çok hububat maddeleri iaşe işle
rine tahsis edilecektir. Almanyada 
sebze bahçeleri de büyütülmüı
tür. Bugün Alnıanyada bol mik
tarda her çeşit sebze mevcuttur. 

Rus pı otokol şefi 
vazifesiaden çıkarıldı 

Vişi : 21 (a.a.)- Moskovadan 
bildirildiğine göre, Hariciye Ko · 
miserliği Protokol Şefi Var kof. 
vazifc11nden affolunmuştur . Var
kof, Taaıı Ajansının eski Londra 
müme11ili idi 

Zağrep ekspresi 
havaya uçuruldu 

Londara : 21 ( a. a. )- Lon· 
dradaki Yugoslav mahfillerine gö
re, çete grupları son günlerde 
Zağrep ekspresini havaya atmış · 

!ardır. 73 kişi ölmüş, 100 ki•i ~· a
ralanmı~tır. Lokomotifle 9 vagonu 
tahrip edilen bu treni bir aıkt"ri 
tr~rı takip ediyordu. 

5000 metre 
dünya rekoru 

Stokholm : 21 (a .a.)- Gun · 
der Haegg, Geuteborg'da buıün 

5000 metreyi 13 dakika 56 saniye 
2;10 da koıarak yeni bir dünya 
rekoru kıtmıştır. lııveçli koşucu 
şimdi JO dün)& rekorunun ııehi· 

bidir. 

Ankara şehirden ( oto ) 
Ankara meydan ( Tay. ) 
Yeşil köy Me} dan .. 
Yeşil köy ( Tren ) 
Sirkeci istasyon 

13 30 Sirkeci Tren 7 
8 
8 

40 
30 
45 
45 
15 

14 20 Yeşil köy istasyon 
16 20 Yeşilköy meydan (Tay.) 
17 Ankara meydana (Tay.) 10 

J 1 17 39 Ankara şehire ( Oto. ) 

( Pazardan maada her gün) 
ANKARA ADANA 

Saat Daldka SMt Dakiki 

Ankara şehirden ( Oto. ) 13 
Ankara meydandan (Tay.) 14 
Adana meydana (Tay.) 16 
Adana şehire ( Oto. ) 16 

30 Adana Şehirden (Oto.) 8 00 
Adana meydandan(Tay.) 8 30 
Ankara meydana (Tay.) 10 45 

30 Ankara şehire ( Oto ) 1 l 15 

ANKARA-ELAZ/C (Haftada Üç gün) ELAZJC - ANKARA 
Salı, Perşembe ve Cumartesi Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 

Saat Dakika Saat Dakika 

Ankara şehirden (Oto.) 
Ankara meydandan(Tay.) 
Elazığ meydana ( Tay. ) 
Elazığ şehire ( Oto. ) 

10 
11 
14 
14 

30 
00 
00 
40 

22-24 

Elazığ şehirden (Oto .) 6 30 
Elazığ meydandan(Tay.) 7 30 
Ankara meydana(Tay.) 10 45 
Ankara şehire (Oto.) 11 ıs 

14645 (8110) 

Stalin İran Elçisile 
görüştü 

Jo••••••• .. •••••••••• .. o•••o 
İ ADEMİ İKTİDAR YE BElGEfüKLiGİHE İ 

Kudüs ; 21 (Radyo) - lranın 
Moskova elçisi dün Stalin tarafın· 
dan kabul edilmiştir. GörüşlJlede 

Hariciye Komiseri Molotof da ha· 
zır bulunmuştur. 

Kız enstitüsü 
dürlüğünden : 

.. 
mu• 

Okulumuzun sipariş atölyeıi 
1 teşriııevvel 1942 tarihinden itiba
ren faaliyete başlayacaktır- Kta
ıilc tayyör, en ıon yeni modellere 
göre manto, pardüııü , her nevi el· 
biıe, gelinlik, şapka, çiçek ve ço· 
cuk elbiseııi siparişleri kabul edıl· 
mekte ulduQ-u ~ayın halkımıza bil-

dirilir. G11. 1- 3 14644 

SATILIK BAG 
Yeni iııtasyorıa çok }&kın ıki 

odalı, ıofalı, taht ve iyi ıuyu lıa 

vi mamur beı dönüm bağ ac~le 

satılıktır. Taliplerin Egepalaı otel i 
idaresine müracaatları. 14648 

1-3 

• KARŞI • 

1 FORTOBİN : 
=ı S. ve /.Muavenet Vekaletinin Ruhaatını hafadir i 

Reçete ile alınır her eczanede bulu ur 

Cenup mınhkası ajanı Bahri Diril 1 
: Yağcami civan No. 14 - Eski Selanik Bankası 
• Posta Kutusu 105 14520 
0 ......................... 0 

i 1 an 
Devlet Demiryolları Adana 6. ncı işletme 

Arttırma ve eksiltme komisyonu reisli§'inden : 
Muhammen b~deli (22.500) yirmi iki bin beş yüz lira tu

tan (250.000) iki yüz r.Jli bin kilo odun kömürü 9/1 0;942 cuma 
günü saat 16 da 6. cı İşletme müdürlüğü binasında kapalı zarf 
usulü il~ eksiltmeye çıkarılacaktır, 

Bu i ·e girmek istiyenlerin ( 1687,50) bin altıyüz seks~n yedi 
buçuk liralık muvakkat t,.minat ve nüfus cüzdanları, kanuni 
ikamc.tgah vesikaları ve ticaret odası vesikalarile yukarıda 
tayin edilen günde (2490) numaralı kanunun emrettiği şekilde 
hazırlamış oldukları teklif mektuplarını ayni gün eksiltme sa
atından bir saat evvel Adana 6. cı işletme müdürlüğü binasın· 
da toplanacak arttırma. e:ksiltme komisyonu reisliğine verme
leri lüzumu il~n olunur. 

Eski istasyon karakolu karşısında Demiriş atölyesi harp 
vaziyeti dolayısiyle memleketimize girmeyen yedek malzemel~ri ~ 
temin bakımından atölyesini REKTIFlYE ve PRES ınakınalarıy- >, 

le bir daha teçhiz etmiş ve kadro~unu teknik elemanlarla ge

Sartname ve mukavel~ projeleri Adanada 6. cı işletme. ls
tanbulda l .ci işletme , Ankarada 2. ci, Malatyada ti. ci işletme 
müdürlüklerinden, Osmaniye; Bahçe; ve Fevzipaşa, Pozantı 
ve Çiftehan i!:>tasyonları şefliklerinden bedelsiz olar. k görüle-
bilir. 22-27- 1-6 1464 l ---------

i 1 an 
KISACIK KOllEKTİf ~İRK(TİNDEN 

nişletmiş bulunmaktadır. 

Mevcut bilumum makinaların gömleklerini REKTIFlYE • ~ı 
~ PRES işlerini , en eyi ve ~ağlam bir şekilde , her nevi yedek ~ 
K parçaları pik ve kızıl döküm Soğuk ve sıcak demir işleri frez,e ~ 

büyük ve küçük torna ve planya işlerini elektrik ve okaijen ı ı 
kaynak işlerini çok titiz bir itina ile istenilen evsafdzın daha i_yi 1 

bir düzgünlük ve sağlamlıkla yapılm111ına gayert edılmektedır. 1 
Sayın mü,trrilerimizden çekilen küllülcrinin koçanlarını alıp bir 

haftaya kadar pamuklarını kaldırmalarını rica ederiz. AL:si halde 
Borsa nizamnamesinin 86 ıncı maddeainirı tatbikine mecburiyet ha· 
sıl olacaktır. 14643 

Sayın müşterilerimizin topdan ve perakende siparişlerinden çok 
memnun kalacaklannı bir kere yaptıracakları işlerle daha iyi ~ ' 
anlayacaklarını kuvvetle ümid eder, bir defa tecrübe etmelerini ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

bekler;z. DEMiRiŞ 3-15 ~ i L j H 

~ Belediye Meclisi Fevkalade Olarak Toplanıyor 
Nuri Has ve Evlatları ve Şerikleri 

~ Telefon : 353 - T•lg.Demiriı Adana » Belediye Blyaııtlndea : 
K >> Belediyenin bazı mühim ve acil işlerinin görüşülmesi için Belediye 

Hava tarthırıadaa aolayı ge· 
lbileria batıp batmadıtı b'!sbit 
edilememittir. B6ylelikle düşman 
deniz nakliyatı sıemi kafilelerine 
lcartı yap:lan muharebelerde en 
ciddi matlubiyetlerden birir.e ut · 
ra1n11tır. Altı gün içinde dütman 
her türlü harp malzemesi lqıyan 
la ticaret gemisi sarnıç gemileri 
de vardı. Batırılan gemilerin top· 
Jekün tonilitoıu 262,000 dir. 

tir. Ayni ıamanda, Macaristanla 
Yunanistan ve evvelce Yugoslavya -
topra~ı iken t imdi Macaristana 
ilhak edilen topraklarla ltalyaya 
ilhak edilen Yunan toprakları ara
sındaki mübadele kontenjanları da 
kararlaştırılmıştır. 

·~~~~~~iı?"'-~~WBP'-~~~ .,. __ .._,....~~ 9l45,,,_..,....,....,_,~...,..,. Meclisinin fevkalade olarak toplanmasına lüzum hasıl olmuştur. 

---------·-~--.....-.---· -- - ------ ---r························· 
f RE~KA TÜMERKAN f 
t BiÇKi 'YURDU t 

Eylülün 25 inci Cuma günü saat 10 da Fevkalade olarak topla
nacak olan Belediye meclisi ruznamesi aşağıdadır. Belediye kanununun 
55 inci maddesine tevfikan ilan olunur. 

RUZNAME 
1 - Belediye intihabında reylerin kaç günde sandığa atılacağıııın 

tesbiti hakkında Riyaset teskeresi. 

Diter taraftan düşman alta 
t..rp ıemiai kaybetmiştir. Bu ıe · 

.._i kafileainin dlSküntiUerinden ge· 
ri kaçanlar içinde kısmen ciddi 
•1.arette hasara utrayan gemiler 
hrclar. 

KAYIP - Adana Birinci Or- 1 f : 
ta okulundan 938 - 939 ders yı- f 1-9-942 den itibaren lıvyıt muamele.ine baılan- f 
tında aldığım tasdiknamemi kay- ı : mıftır. Kayt olmak ve ıerati arılamak ifin B.ıbelıli lıili- f 
bettim. Yenisini alaca~ımdıin hük· fH civarında yurt müdiırlüfüne müracaat edilmeli. f 
mü olmadığını ilan ederim. 14649 j f 10-15 14574 . f 

Mehmet Reıul Aynıış 1 •••••••••••••••••••••••••• 

1 - Lüzumu halinde fazla şöför istihdamı veya şöförlcre gece 
mesai ücreti verilmesi için selahiyet itası hakkında riyaset teskeresi. 

3 - Ticaret Vekaletinden iaşe teşkilUı için gönderilen 5000 lira
nın munzam tahsisat olarak bütceye ilavesi ve mahalli sarfının tayini 
hakkında kararı. 

4 - İçme su tesisatı tarife, işletme sermayesi ve kadrosunun tes-
biti hakkında cı:ı.: üme ıı kaı un , 14642 



TORK~ZO 

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

r . - -~ ... 
BORSA 

•• •• •• 
1 TURKSOZU 

PAMUK - HUBUBAT 
21 . 9 - 1941 

CiNSi 
KiLO F/ATJ 
En az En çok 
K. S. I<. S . 

Koza 00,00 00 ,00 • • 
1 Gazete ve Matbaası 

Klevland Ç. 00,00 
Klevland ı~·,-00--,00,.....,... 1 00,00 
Klevland il 00,00 00,00 
M. Parlağı 00,00 00,00 

• P. Temizi 00,00 00,00 

1 • • • • • • • 

Türksözü 
Gazetesi 

OIUYUCUlARINA OOllYANIN HER TARA- 1 
flNDA VUKU BUlAN HADİSElERI GONO 60- I 
NOHE VERİR. TORKSÖZONO TAKİP EDİNİZ. 

Kapımah 
Y. Çiğidi 00,00 ı 

K. Çikidi 0,00 
-.::---.:.-=-~-ı-~~-J --'---1 
Susam 0,00

1 

"Buğday yerli 00,0 ~00 
Arpa 0,00 O 

-Ytilaf - O:ÖÜ , 

St:rbeı Döviz Kurları [ 

1 Alış 

Satış 

DOLAR : 
ı~.20 1 
132.20 

1 
1 

•••• mecmaa, çell, bUet, allf, 
,aaa, llarlta, ltUamam matbaa 
ı......- ftrklJede mevcat mat
••alara rıllıltet eder derecede 
tH we slraoı ııdea çıllanr. 

Türksözü 
Matbaası • • 1 

1 

1 

STERLiN 
lihah'lt bıdelleri (mal !:•· 776 
deli ) primli .altı 
T urklyed.nfg6nclerllen nav· 749 
lun bedelleri 
ihraç e dilen mal bedell•ı i 728 
alarak gel ıın D6vlılerln 0111 

1 

kuru 
Yardım ve ~eyyahloro ve· 728 

saire için gelen dlıvl:rlerln 

Türksözü Cilt Kısmı 
1
1 

SlGLAMı TEMiZ, ZlRW Cil T iŞLERiNİZi ANCAK TORKSöZO 

1 • 
ı olıı kuru 

( Tohsll mıu- 524 , Primsiz sohs 
rotları vesoi re ) 
Pr imsiz altı Kuru _s20 1 

- -
Umumi Neşriyat Müdürü: 

1 MOCELLİTHAH[SİI[ YAPTIRABİLIRSİNİZ 1 Basıldığı yer: Tlirlta
6

zli Mtll. 

·······························~-·-·-·-·-·-·~·-·---··------· 

MACITG0ÇLÜ 

TORllYE CUMHURiYETi -ı 
Ziraat Bankası 

Kurulu• tarihi t t888 

S•mayui : l00.000.000 Tür,, Lira .. 
Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticar1 her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

apQıdakl plAna srörc ikramiye daQ1ttlacakbr. 

4 Adet ıooo Uralık 4000 Ura 

4 • 500 • 2000 .. 
' .. 250 .. 1000 .. 

40 100 .. 4000 .. 
" 

100 " 
50 .. 5000 • " 

120 40 " 
4800 " " 

160 20 it 
3200 .. 

" 
DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir se~ içinde SO 

liredan qatı düımiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 

20 f.Yuile verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa, 11 - EylQl, 11 Birincikioun, 

Mart ve 11 Haziran tan'1ılerinde çekilecektir. 

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

T. l ş Bankası 
aıçP tauna! llıııpıan 

iMl IU ... Je plbl 
KEŞIDELER : 2 Şahat, 4 Ma11•, 3 .Ala•to•, 

2 /lalncitepin tarihlerinde yapıftr 

iMi ...... , ..... 

1 Adet Wo Lihlık -= 2.fSIJ Lira 

3 .. D>O .. 3.§00 ,, 
2 '* ,, = 19'CI' .. 

" 3 " - .. - ı.e .. 
11 • .. = ı.91> " .. .. •• re " 

..., 
" ,. '1> .. = ~ .. .. - .. ıs •• S.81> .. 

200 ıc. •• = 2.ooe " ., 

T••ı- .... nkaa11111 118P• 'litırm•kl• ,.ınız 
'91t• lleılk ... ftlfif v• tal* •lllllf olm•a, .,nı 
...,.. ...... ..., .. , de .._mit alur•unuz 

l•ooaaaoaoaaaaoooaoaoaoaaaae 
~ Yeni Bald&J Paıaraadald g 
g Asri Dink Açlldı g 
o a 
o Hem döver, hım kırar, hem eler, lıaratar O 

o 11-1s 1Js11 a o a 
eaaaaaaaoaaaoaaoaaaaaaaaaae 

ı"""""""""""""""""""""""""S 
f T.C. Ziraat Ballllaıı Pamü f 
J Mleııeııll Mldlrllltladea : J 
J Çukurovada bulunan yağ f abrikalannm çiğit ihtiyacı 1 
ı geçen sene olduğu gibi bu sene de Müessesemiz marifeti· ı 
ı le ve aşağıdaki fiatlarla temin edilecetinden çiğit satacak ı 
ı çiftçi, tüccar ve fabrikatörlerin Borsa civarında 7 numa· ı 
ı rah yazıhanede Müessesemiz memuruna müracaatları ilin ı 
ı otumır, 6-10 14622 ı 
ı Fiyat Çiğidin ı 
ı Kuruş Cinsi ı 
ı ı 
ı 12, - Akala ı 
ı 10,50 Klevland ı 
ı 9, - Yerli ı 

ı"""""""""""""""""""""""""ı 

1 L l N 
T.C. Ziraat Bankası Adana şubesinden: 
Muhtelif şube ve Ajanlarımızda çalıştırılmak üzere lüıumu 

kadar memur namzedi alınacaktır. Müsabaka imtihanına gire
ceklerin Orta mektep ve Lise mezunu olması ve askerlikle 
alakası bulunmaması şarttır. imtihan 7 8 ve 9 birinci teırin 942 
tarihinde yapılacaktır. isteklilerin lüıumlü izahatı almak üzere 
Bankamıza müracaatlan . 2-2 14638 

11 an 
IHHISlRLlR ADAHl Bl$M000Rl0GOHOEH : 

Adana lnhiıarlar idareıile Karaisalı inhisarlar idaresi ara· 
sında 942 mali senesi içinde nakledilecek 60 ton inhisarlar 
emvalinin eksiltmesinde rayice göre talip çıkmadıtından ifbu 
nakliyat mütetlavil sermaye talimatnamesinin (30) ncu madde
sine göre yeniden rayic alınarak eksiltmeye konulmq ve iha· 
le günü 29;91942 salı günü saat 16 da Adana inhisarlar Bat· 
müdürlüğünde yapılacağından şartnameyi görmek iatiyenlerin 
Başmüdürlük satış şubesine müracaatlan ve eksiltmeye ittirak 
edeceklerin yevmi muayyende hazır bulunmalan ilin olunur . 

18- 22- 26 14629 

1 ı 

22 EylQl 1492 

O. DEMİRYOllARI MESlEK OKULUNA TALEBE AUNACAKTIR 

o. Demiryolları Umum 
Müdürlüğünden : 

Devlet Demiryollannın muhtelif ihtisas şubeleri için memur yetiş

tirilmek üzere Ankara'da bir (Demiryol meslek okulu) tesiı edilmi ştir 
Mektep yatılı olup tedris müdderi üç senedir. Talebenin her tür• 

lü elbise; yiyecek; yatacak ve tedris malzeme~i idarece paraS&z temin 
edilir. 

işbu mektep mezunları Devlet Demiryollannda Llse mezunlann• 
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 yaptmlmak üzere 
her ıene ayrıca talebe ve memur seçilecektir. 

I<A YIT VE I<ABUL ŞARTLAR!_: 

1 - Türk olmak • 
2 - idaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhhat ve psikotek· 

nik muayenelerinde sıhhat1ı oldutu anlaşılmak . 
3 - 14 yaşını doldurmuş ve 18 yatını bitirmemiş olmak. 
4 - Açılacak müsabaka imtihanında kazanmak (imtihanlar Türk· 

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

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

MÜSABAKA IMTIHANLARJ : Ankara, lstanbul ( Haydarpaşa 
ve Sirkecide ), Eski şehir, Balıkesir, Afyon, lzmir, Kayseri, Adana, Ma· 
latya, Erzurum şehirlerinde itletme müdürlüklerinde, 1. Birinci Teşrin . 

942 Perşembe günü yapıla~aktır. 
Talipler nihayet 30. Eylül. 942 tarihine kadar imtihan olmak iste 

dikleri şehirlerdeki Demiryolları ifletme Müdürlüklerine birer dilekçe 
ile müracaat etmelidirler. 

Dilekçelere iliştirilecek vesikalar şunlardır: 
1 - isteklinin bu günkü haline uygun fototrafı taşıyan nüfus hü· 

viyet cüzdanı. 
2 - Mektep diploması veyahut tastiknamesi ( Bunlara yapııtın· 

lan fotoğraflarda talebenin bu günkü halini göıterecektir.) 

3 - Eyihuy kaA"ıdı. 
4 - Aşı kaQ-ıdı. 

İşletme merkezlerinde bulunan istekliler yukarıda gösterilen dilek
çe ve vesikalarını bizzat işletme müdürlüklerine götürerek bir kayıt 

numarası alacaklardır. 

Diter yerlerden gelecek istekliler, 20 den 28 Eylıll'e kadar en ya· 
kın Demiryol iıtasyonuna gelerek işbu dilekçe ve veıikalannı iıtaayon 
Şefine göıtcrecek ve dilekçelerini kayıt ettirdikten ve istasyon mühür· 
!eriyle mühürlettikten sonra seyahat edecekleri trenin tarih, numara ve 
saa tini yazdıracaklar ve bu vesika ve dilekçe ile trende ikinci mevki· 
de parasız ıcyahat edeceklerdir. 

lıbu istekliler müracaat ettikleri istasyona göre en yakın işletme 
merkezine giderek orada imtihan olmaka mecburdurlar. 

Ancak ; müracaat tarihlerindeki tren vaziyetine röre ıidecekleri 
en yakın işletme merkezine 30. Eyh'.11 tarihinden evvel yetişemedikler 

taktirde bu tarihten evvel yetişebilecekleri diter işletme merkezlerin 
den en yakınına sriderek orada imtihana g irebileceklerdir. işbu talebe 
yolda kontrol esnaıında Üzerlerinde bulunduracakları işbu vesikalan 
katar memurlarına göstereceklerdir. 

lıtaıyonlardan bu suretle itletme merkezlerint1 gelen talebe derhal 
işletme Müdürlüklerine müracaat ederek yanlarındaki vesikaları yuka· 
nda yazıldıtı gibi bizzat alakadar işletmeye verecek ve kayıt numara• 
sı alacalclardır. 

istasyonlar müracaat edeceklerin, gerek trenleri beklemek üzere 
vakıt kayıp etmemek ve rahatıız olmamak ve rerek yukandaki tarih· 
!erde itlctme merkezlerine yetişebilmek için tren vaziyetlerini evvelden 
tahkik etmeleri menfeatleri icabındandır. 

lıteklilerin işletme merkezlerine müracaat tarihlerine göre milaaba· 
kadan evvel veyahut müsaba~adan sonra işletme Müdürlüklerince tes· 
bit edilecek tarih ve saatlerde sıhhat heyetlerince muayeneleri yapıla· 

caktır. 

Müsabaka imtihanından ve muayeneden sonra istekliler, neticeyi 
beklemeksizin ltletme Müdürlüklerinden alacakları parasız seyahat mü· 
saadenameleriyle geldikleri iıtaayona dönebileceklerdir. Bunların ara· 
ıında neticeyi, imtihan yapılan şehirlerde almak isteyenler bulunursa 
bu arzulannı ve oradaki adre3lerini dilekçelerinin albna yazdırmalı• 
lardır. 

Ancak ; bunlar mektebe kabul edilmezlerse dönecekleri yerlere 
paraS&z seyahat hakkını gayıp ederler. 

Sıhhat muayenesinde ve müsabaka imtihanında kazananlann ad• 
reslerine tebligat yapılır. Ve Ankaraya kadar parasız seyahatleri ayn· 
ca temin olunur. 

işbu meslek okulunda tahsil edenler beş senelik mecburi hizmete 
tabi tutulacaklanndan mektebe girerken getirecekleri noterden mi 
saddak taahhüt senedinin nümunesini işletme müdürlüklerinden tedarik 
edc!c,klerdir. (7822) 15- 17- 21-2S 14621 
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ADlHl BELEDiYE RIY ASETllOEH : 

(1500 metre mikap çakıl alınacak) 
1- Şehir dahili bam yollara vaz olunmak üzere 1500 -' 

re mikip çakalın mübayaası açık olarak eksiltmeye kOQ111111' 
tur • 

2- lıin keşif bedeli 4500 liradır • 
3- Muvakkat teminab 337.50 liradır. 
4- ihalesi 22-9-942 tarihine rastlayan Salı günü ... t 

1 O da Belediye Encümeninde yapılaoalcbr. 
5- ~şif ve şartnamesini görmek ve bu iş hakkında f.,11 

malQmat almak istiyenlerin Adana belediyesi Fen itleri Miidfif' 
lütüne ve münakasaya girect!klerin de ihale günü muaneıa 
saatte belediye Encümenine müracaatlan ilin olunur. 
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