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26 F.yhll 1942 cumartesi günü 
birinci Türk dil kurultayının Dol
mabahçe saray"ında toplandığı 

günün onuncu yıldönümüdür. 

Türle Dil Kurumu ana tüzüğü· 
ne ve Kurultay kararına uyarak 
bugün Kurum Ü}'eleri, Halkevleri 
Türk Basını ve yurdun bütiin dil
ıeverleri arasında dil bayı amı 
olarak kutlanacaktır. 

1- 26 Eylül 1942 c umartesi 
günü saat 19.45 de Ankara rad
yosunda Türk Dıl Kurumu adına 

bir söylev verilecek ve radyosu 
olan Halkcvleri ile başka istekli· 
ler tarafından dinlenecektir. 

2- Halkevlerinde o gün söy· 
)evden önce veya sonra d il bay
ramı kutlama törenleri yapılacak 

ve bu törenlerde verilen söylev· 
ler ·ve okunan parçalar, tören 
hakkında bir raporlar birlikte ku
rum mcr1'ezine gönderilecektir. 

S ovyet cephesinde askeri hazırlıkfar 

lONORA'DA 

ikinci 
cephe 

mevzuu 
••su cepbe 
mubakkak 
açılmalı,, 

Ankara: 24 (Radyo Gaz etesl)
lngilterede İkinci cephe mevzuu 
yine ısrarla tazelenmiştir. Gerek 
maıbuatın bir kısmı ve gerekse 
bir kısım mahfıller · muhakkak bu 
cephenin açılması noktai nazarın· 
dadır. 

B. Ruzvelt Veto 
hakkı kullanacak 

Ankara: 24 [Radyo Gazetasl]
Yeni bir projeye göre, Amerika
da Bay Ruzveltin Veto hakkını 
kullanabilmesi derpiş edilmekle· 
dir. 

Ruslar Bulgaristanı 
bombalamışlar 

Ankara: 24 (Radyo Oazetes l)
Moskova, Sovyet uçaklarının Bul
gar topraklarını bombaladıkları 

hakkındaki haberleri kati surette 
yalanlamaktadır. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~-

Par ti İdare Heyetinin 
mühim toplantısı 
Ankara : 24 [ Türks6ı:ü mu· 

babirinden ] - Cümhuriyet Halk 
Partisi. Umumi ~Reis Vekili Baş· 
vekil Şükrü Saraçoğlunun Reis· 
Jiğinde dün Parti idare Heyeti 
bir foplanh yapmışlar. Bu top· 
lantada Partiye ait bazı mühim 
kararlar aJındıtı söyle.mcktedir. -

Stalingrad'da teşebbüs 
şimdi Sovyetler elinde 

Alman generaline Şehir müdafaası takviye edildi 
göre Sovyet voaoNE.İDE ausLA• osroN • VAZiYETTE auLuNoYo• 

askeri durumu 
Londra: 24 (Radyo) - Stok· 

holm ve Zorih'ten gelen haber 
lere göre, Stalingrad

1
da kat'i bir 

zafer kazanılamadıtındaıı dolayı, 
Alwanyada büyük bir yeis göze 
çarpmaktadır. Alman Genel Kur· 
mayının sözcüsü General Diet· 
march dün gece Berlin Radyo· 
ıunda yaptığı bir konuşmada R us 
askerlerinin maneviyatının be· 
nüz çok yükıek olduğunu, bu 
maneviyatın öyle kolay kolay 
kırılamıyacatını, bu çok yüksek 
maneviyatı kırmak için fevkala 
de büyük gayretler sarfetmek 
icabettitioi söylemiştir. 

Ticaret Vekili dün 
A nkaraya döndü 
Ankara : 24 ( Türksözü mu

habirinden )- Ticaret Vekili Beh
çet Uz bugün tetkik seyahatinden 
Anltaraya dönmilştür . 

Bu yılın 
"" pamugu 

[!I.379 000 1 

Kilodur 
Şehrimiz Ticaret ve Sanayi 

Odaııı tahmin bürosu 1ıon kati 
td.min repoıur. u dün rıeşretnıio 
t ir. Bu r11poıa gör~. bu s.ene Çu· 
kuıoveda ıe6,895 balya yani 
37,379.C(O kilo pamuk İ6lihııal 

cdılmi§tiı • 

Ankara: 24 [Radyo gazetesl)
Stalingradda c-ehennemi bir muha 1 

rebe olmaktadır. Amerikan kaynak
larırdan gelen haberlere göre, Rus 
lar her ne bahasına olursa olsun 
Stalingradı vermemek istemektedir. 
Anglo-Sakson kaynakları Alman
ların artık müdafaada kalacakları 

nı, Sovyetlerin mütemadiyen tak
viyeler getirdiğini anlatmaktadır. 

lngiliz gazetelerine göre, Staling
radda teşebbüsü Timoçenko elde 
tutmaktadır. "Ruslar aöjlücü sözler
den ziyade tanklar lazımdır. Meth 
ve sena ile obüs imal edilemez.,, İş 

IGerbl 1 öoııil u:rladal 

• 
MISIRDA YEN/ 
MUHAREBELER 

----~-------·-.... ------~---
ROM M ELiN GERiSiNE BiR A61N 

Ankara: 24 (Radyo g azetesl)
Mısırdaki harekat Mihver ve An-

glo Sakson mcıtbuatında mevzu bah· 
sedilmektedir. 

Cialo hare"katının Bingazi'y~ 
kadar temdit edildiği bildirilmek· 
tedir. 

Londra : 24 (A. A.) - Hava 
Vismare~alı Mac Langhry, Visma
reıal Park'm yerine Mısır hava 
kuvvetleri başkumand'anlığına ta
yin edilmiştir. 

Kahire : 24 (A. A.) - Roy
terin muhabiri bildiriyor: 

Batı çölündeki zırhlı kuvvetle · 
ri pek ziyade yıpranan Kommel 
şimdi bunları kuvvetlendirmek is
tiyor. Rommel bu maksatla tank
ları ileri üslere yollıtmak için rno · 
törlü mavnalar kullanmaktadır. 

Her bir veya ki tarık veya zırhh 

araba taşıyan 120 tonluk mavna
lar doğrudan doğruya · Tobıuk'a 
gitmekte , oradan kıyıyı takip e 
derek Bin gazi istikametine yönel. 
mekledir. Başka mavnalar da Mar-

sa - Matruh'a gidiyor. Almanla
rın tank yüklü vapurlar kullan

maktan vazgeçtikleri anlaşılmakta· 
dır. 

Tobruk'a yapılan devamlı a· 
kınlar bu takviyelerde gecikmcle· 
re sebep olmaktadır. 

Kahira : :..!4 (A. A.) - Orta· 
şark lngiliz tebliği : 

21--22 EylUI gecesi devriye 
kollarımız faaliyetlerine devam et
mişlerdir. Düşman işçi gruplarına 
hücum edilmiştir. 

Dün cenup kesiminde topçu 
düellosu olmuştur. 

Çöldeki kuvvetlerimiz düşman 
cephesinden 800 kilometreden faz· 
la gerilerde muvaffakiyetli harekat
ta bulur muşlardır. 

16 Eylıll gecesi Cialo vahası 

işgal edilmiş ve günlerce ıüren 

harekat esnasında düşman garni
ıonu ağır kayıplara u~ratılmıştır . 

Topçumuz mühimmat ve malzeme 
depolarını tahribetmiştir. Kıtaları· 

mız şimdi üslerine dönmüşlerdir. 

..................... 
! Roman yada . ! 
i tam şekilde ! 
! diktatörlük ! 

Londra : 24 (A. A.) - Reu· 
ter: Bükreşten resmi Alman ajan 
sına gelen bir telgraf, bugün bü· 
tün hükumet azalaıı tarafından im 
za ve neşredilen bir kararname 
mucibince tekmil teşrii iktidar ve 
salahiyetin Mareşal Antonesko'nun 
şahsında toplanmış olduğunu bil
dirmektedir. Kararname , kanun 
layihalarının Meşrutiyet hükümleri 
ne mutabık olup olmadıkları hak· 
kında ali divanın karar verme sa· 
lahiyctini kaldırmaktadır. Kararna
mede ezcümle şöy\P. denilmekte
dir : 

"Bugünkü Rum an yada meşru
tiyet yoktur. Ve bu bakımdan ali 

1 Gerisi S tinııü 1a:rfada ı 

t)J:je];g.tei@:t-_J 
Nevyork : 24 ( Radyo ) -

Ruzvelt Koygelg Üniveraiteıinde 
söylediği kısa bir nutulc.ta : 

*- Amerikan milleti şerefli ve 
devamlı bir sulh yapmaya hazır 
bulunmak tadır . Bu sefer sulh u
mumi olacaktır . Konferanı ma
sasında Amerikanın sesi ağır ba
sacak . ve çok büyük bir rol oy
nayacaktır. Bizim gayemiz herkes . 
i?in azamı. hürriyet temin etmek- 1 
lır. • Dem ı§tir . 

r 
1 

Sahip ve Başmuharriri 1 
FERiD CELAL GOVEN 1 

1 
Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onaeklzlncl yıl - Sayı : 551~-J 

Suriye'ye ait 
bazı ş.ayialar 

isyan bAIA d~vam etmekte .. imiş • frak 
petrol boraları tahrip edilmiş 

~ ....... 

Suriyede bir müttefik asker?grupu 
Roma : 24 ( R11dyo ) - Be-

ruttan Ank araya gelen habr.rlere ............ •••••••••• .. .. •• ı göre, Suriyede isyanlar:-çıkmıştır. 

Tedmür m ıntakasında asiler hü- : ı• ı d 'd ı 
kumete karşı gelmişlerdi r. Musu l-

1 i r an a a ı 
Şam - Trablus petrol boruları ı 
k~silmiştir. Bu mıntalcaya sevke· i k f 
dılen askerlerleJ:asiler a r asında ı argaşaltk ı 
hala kanlı muharebeler cereyan 

1 ı • 
etmektedir . 

1
1 ı 

1 
J i 

Budapeşte : 24 ( Rad yo ) - : o uyurmuş : 
Alman telgraf ajans ının bi l dirdiğine ı 1 ı 
göre, Suriyeden geçen Irak pet- ı ı ı 
rol boruları Suriyede iayan eden ı Berlin : 24 ( Rady o ) _ ı 
Araplar tardından tamamen tah- ı . ı 
r ip edilmictir Bu· h d. l .1. ı • Unıted Press ajansının bildfr· 

v . ... a ıse ngı ı r.- 4 . • •. . • ı 
!~tin Irak petrol borula rından İs · j ı d;~ıne go~e, lrlandada lngtlız ı 
tıf a~e etm e\e rirıi ciddi su rette . ı ve Amerrkalılara karşı sabo· ı 
tehlık:eye düşürmüştür. 

1 
ı taj hareketleri gitgide çoğal- ı 

1 
ı maktaclır. Nümayişlerin gayet ı 
ı ~qi lıazırlannıış bir pitin da- ı Bay Hitlerle konuşan 

Romen hariciye nazırı 
dün Bükreşe döndü 

ıı lıilinde yapıldığı bildirilmekle· ı 
d . : 

ı ır. : 

: ı 
Londra : 24 ( Radyo ) - Ro - ........................ .. 

men haric iye nazırı H ıtlerle gö- 1 - - ---------- ---

rüştükten sonra Bükreşe dönmüş - J ALMANY A'Y A 
tür · HAVA AKINLARI 

Yugoslav kralı 

bir nutuk verdi 

Londra : 24 ( Radyo )- Lo n 
drada bir Yugoslav evi açılmış 
ve bu münasebetle Kral Piyer 
b ir nutuk söylem i ştir . Bay F.den 

de bu vesile ile bir nutuk irad 
ederek Balkanların müstakbel mes-

Londra : 24 ( Radyo } - İn
giliz tayy areleri dün gece Ş imali 

ve Şimaligarbi Almanya üzerine 
hücumlarda buluıımuşl ardır . 

1 Sıtma EnstlHlılndekl 
Doktorlar Karsa 

nd durumundan bahsetmiştir. 1 

Şehrimiz Sıtma Enstitüsün · 
de sıtma tekamül kursu görmekte 
oLm genç doklorlrram ız bu kursu 
muvaffakıyetle bitirerr k dün ge· 
ce şehrimizden ayrılmışlardır. 

ARA SIRA: 

KAÇAK •• 

E 
skiden kaçak keliwesini çok işitirdik , kulakla rımız bu her za· 
maıı kötü .kelimenin yabancısı değildi. De vlet baskısıuın zayıf , 

Devlet emır ve kanunlarının iyi tatbik edilemediği devirler:le 
kaçak mal alıp satmak bir sanat, kaçakçılık adeta bir meslek olmuştu. 
Nereye gitseniz yenilen , içilen ve geyilen şeylerin bır kaçagı 

1 
bir 

de kaçak olmıyanı vardı: Kaçak içki, kaçak tütün , kaçak sigara ka . 
ğıdı, çakmak ve çakmak taşı , kaçak kumaş ve bunlar g ibi bir çok 
şeyler .• . 

Çok şükür, Cümhuriyet devrinde hükumetimizin aldığı yerinde 
ve şiddetli kararlar, bu kötü ruhu ve Devlet zararına olan bu çirkin 
ve yapan için daima tehlikeli hareketi ortadan kaldırdı . Çünkü bu 
yüzden verilen ağır cezalar dolayısiyle varı yoğu elinden giden va· 
t~ndaşl~r artık uslanmış, hazan yine bu yüzden sefalete uğrayan , 
sonen aıle ocakları kalmamıştı • Ortalığın böyle süt liman oluşundan 
hükumetimiz de biz de memoun olmuş, sevinmiştik .. 

Fakat ... Tamamen kapanmış sand•ğuı.ız bu yaranın son günlerde 
~ekrar ha! gösterdiğini teessürle görüyoruz. Bilhassa içZd kaçakçılı· 
gınm yemden haşladığını ve bahçe aralarında , irabe köşelerde inbik· 
lerin , kazanlarıo yine harıl harıl kaynayıp faaliyete geçtiğini gazete 
haberleri arasında içimiz sızlayarak okuyoruz . Bunlar gazeteye , za · 
hıta yoliyle akseden bir yakalama vakalarıdır. 

Ya yakalanamayıp da gizliden çalışan kaçakçılara , imalathanelere 
ne diyelim ? Bu eski ve unutulınuş sanatın so t günlerde yeniden ve 
bir hayli revaç bulup ilerlediğini , hemen hemen eski halini almak 
istidadında olduğunu .söyleyenler de maalesef çoktur . Bu haber acı 
ve cidden can sıkıcıdır · . . Bazıları bu •ıun sebebini içki pahalılığın· 
da buldular, buna inaomıyoruz , Çünkü geçenlerde okuduk , bu sene 
içki sarfiyatı evvelkinden iki milyon litre artmış 1 •• Pahalılığına 
rağmen bu artışı biraz da para bolluğundan oha gerek . • . Kaçak
çıl ığın başlamasına gelince : Bunun da bizce tek sebebi içki darlığı· 
dır. Herkes bergün bu darlıktan şikayetçidir . - S. CJ. 



Sayfa 2 

Günün Röportajı 

Alla Ageyeva 
ERKEK Gibi asker 

Gibi kadın 

Cephede 80 düşman askeri 
öldüren kadm asker -anlatıyor . 

BU HARPTE ADI HÜRMETLE ANILACAK BİRÇOK KAHRA
MANLAR ÇIKIYOR. BiRKAÇ GÜN EVVEL, 80 DÜŞMAN ASKERi 
ÖLGÜRDÜÔÜ tÇIN KE.NDlSlNF. MÜKAFAT VERiLEN ALLA AGE
YEVE.'DA BUNLARDAN BlR TANE.SlDlR. BlR MUHABiR ONUN · 
LA OLAN MüLAKATlNI ŞÖYLE ANLATIYOR : 

M 
oskova civarındaki evinde Yazan 
kendisini ziyaret ettiğim 

zaman Alla Ageyev4, yara- p p 
sının tedavi edilmekte olduğu has· e e 
tahaneden henüz. çıkmıştı. Unun 

etrafım çocuklar sarmıştı. Hepsi dılar. 
bu genç askerin başından geçen 
uyısız hikayeleri dinlemeye can 
atıyorlardı. 

Alla harpten evvel nişancılık 

hocalı~ı yapıyordu. Kendisi · bir 
çok nişan alma müsabakalarına 
girmiş ve iki defa şampiyonluk 
kazanmıştı. Alçıya konulmuş eliy· 
le karşımda oturan genç kıza 
sordum : 

- Na11ıl oldu da sizi ta cep· 
heye gönderdiler ? 

- Almanlar Moskova kapı

larına dayandığı uman ben gö
nilllü olarak orduya ya:ıılmıya 

gittim. Nişancılıkta ıöhretim ol· 
duğu için beni kabul ettiler. Bu, 
1941 Birinci Teşrinindeydi. Bir 
müddet sonra beni teğmen rüt
besine çıkardılar ve emrime bir 
mangR verdiler. Yaralanıncaya ka
dar bu vazifeme devam ettim. 

- Harp esnasında geçirdiği

niz maceralardan bir ikisini olsnn 
Anlatmaz mısınız ? 

Bir müddet düıündükten son
ra ·muhatabım şu valcayı anlattı: 

- Bir gün mangamla Alman· 
tarın elinde olan bir kasabaya 
girdik. Hücumumuz o kadar ani 
ve sür'atli olmuotu ki; düşman ta 

amiyle gafil avlanmıştı. Kısa 
ir çarpışmadan sonra yeni mev

kilere çekildiler. 
Henüz · elimize geçirdi2'imiz 

asabanın muhtelif yerlerine nÖ· 
etçiler, gözcüler dikmiştim. Bun
an tefti§ için ~dolaşırken birden· 

Karşımdaki genç kız konu
şurken ben yan gözle onun alçı 

içindeki eline bakıyor ve şimdi 
onun ne g i b i bir iş ya
pabileceğini düşünüyordum. Tabii 
ki artık cephede işe yaramazdı . 

Herhalde olsa olsa bir hükumet 
dairesinde çalışabilirdi. Fakat o 
nun birdenbire söylediği sözler 
benim bu· düşüncelerime nihayet 
verdi. O içini çekerek: 

- Çok yazık ki kolum bü
külmüyor, dedi, Bu hal ceph~de 
bana biraz. zahmet çektirecek , 

- Cephede mi ? Geriye mi 
döneceğinizi söylemek istiyorsu· 
nuz ? 

O sıcak ve tatlı bir sesle ce· 
vap verdi: 

- Tabii değilmi ya ? Beni 
terhis etmek istiyorlar. Fakat ben 
istediğim zaman son derece fay
dalı olabilirim. Artık elimin silah 
tutmıyrtcağı doğrudur. Fakat ben 
cephe hayatına alıştım; orada çok 
şeyanyabilirim ve yarıyacağım . 

Cezaevlerinde açılan 
atölyeler 

Adliye Vekilliği, Ergani ve 
Malatyarla iki yeni cezaevi açmış
tır . İş esası üzerine kurulan bu 
cezaevlerinde Malatyada 350, Er· 
!!:anide 400 ruahHım bulunacak· 
tır • 

Vekillik Ankara cezaevinde 
matbaadan başka kundura ve ter
zilik atölye!eı i açmıştır. Bu yeni 
iki atölye ile kundura ve terzi 
likten anlayan mahkumların ça
lıştırılması imkanı temin edilmiş 
bulunmaktadır. 

TORKSOZO 

- -
i .· HAB · -RL 

Şehir Meclisi 
- Bugün -

Toplanıyor 
Şehir Meclisi bugün saat 10 

da fevkalade bir toplantı yapa· 

caktır. I la:ıırlanan ruznameye gö · 
re , Belediye int i habında reylerin 
kaç günde sandığa atılacağının 

tesbiti, fazla şoför istihdamı mes· 

elesi , Ticaret Vekaletinden iaşe 

işleri için gönderilen paranın ma· 

halli sarfı meselesi ve içme su 

tesisatı meseleleri görüşülecektir . 

Yeni fudbol mevsimi 
proğramı yapıldı 

B~den Terbiyesi Seyhan Böl
gesinin 942 - 943 senesi Liğ her· 
eti toplanmış, aşağıdaki kararları 

almıştır : 

942 - 943 senesi Liğ maç· 
!arına 18 Teşrinievvelde başlana· 

Cdktır. Her hafta iki maç yapmak 
suretiyle iki devreli bu Lig maç
ları 6 haftada: bitirilecektir. Çeki· 
len kur' a mucibince 18 Teşrini

evvel günü Demirspor - Milli 
Mensucat , Malatya . Mensucat - . 
Adana Gençlik, 25 Teşrinievvelde 
Demir spor - Malatya Mensu · 
cat , Mılli Mensucat - Adana 
Gençlik, 1 - 11 - 942 tarihinde 
Demir spor - Adana Gençlik , 
Mılli Mensucat - Malatya Men~ 

sucat kulübü karşılaşacaklardır . 

ikinci devre 8 - 11 - 942 Pa
zar günii Demir spor - Milli 
Mensucat , Malatya Mensucat -
Adana Gençlik maçiyle başlaya
cak ve 15 - 11 - 942 günü 
Demir spor - Malatya Mensu
cat , ıvlilli Mensucat - Adana 
Gençl ik karşılaşacaklardır . Bun
dan.. sonra da diğer kulüpler ara
sında maçlara devam edilecektir. 
Liğler sonunda yapılacak deplas
man maçlarında Bölgeyi temsil 
edecek muhtelit takım seçilecek
tir 

İncirlik köyünde 
açılan kadın kursu 

Geçen sene Kadı kü}ünde 

mesaisini bitiren köy kadın laıı 

Gezici Biçki Dikiş kursu incirlik 
kö}ünde bu yıl faaliyete geçmiş
tir. 

-
Şehirde Karaborsa 
kaygı.sız faaliyette 

Pirincin kilosu ylz altmış karaş ı 

:···· .. ······ .... ········: 
İ SEHiRli ! İ 
ıı Yiyeceğini, giyeceğini ıı 
hesaplı kulan. Kı• için i evinin kllerlnl hazırla. i 

ı ........................ ı 

B. Hilmi Uranın 
bölgede gezileri 

Cümhuriyet Halk Partisi Grup 
Reis Vekili sayın mebusumuz. 
Bay Hilmi Uranın şehrimize gel· 
diğini yazmıştık. Bay Hilmi Uran 
Bölgemiz.de temas ve tetkiklerde 
bulunmaktadır . Değerli mebusu
muz bu arada Mersini de 1.iyaret 
etmişlerdir . 

Sayın Hilmi Uran şehrimize av· 
det etmişlerdir . 

Paı ti Müfettişi 
Vilayetimiz Cümburiyet Halk 

Partisi Müfettişi Bay Halid Ona
ran Mersine giderek tetkiklerde 
bulunmuştur . 

Yeni yol vergisi 
kanun layihası 
Vekiller Heyetine gönderilen 

yeni yol v rgisi kanun layihası

nın esaslarını geçenlerde yazmış· 

tık . Eski kanuna göre, Vilayet hu
susi idareleri tahsil masrafı çık

tıktan ·ıon ra vergi tahsilatının yüz.· 
de on beşini Nafia Vekaleti he
sabına mal sarıdıklarına yatırmak
ta idiler. 

Yeni kanun proiesi mucibince 
hususi idare memurlarının ücret 
ve maaşları çıktıklan sonra vergi 
hasılatının yü1.de kırl<ı Nafia Ve
kaleti Lhesabına mal sandıklarına 

.Yatırılacaktır. 

Yeni projede ücret nisbetleri 
çoğalmakla beraber Vilayet Hu
susi idarelerinin hissesi azalmıf · 

tır . 

Şehrimizde pirinç fiyatları a
labildiğine yükselmektedir . Dün 
bıızı bakkallarda pirinç 160 ku 
ruştan satılmıştır. Patatesin kilosu 
da 55 kuruşa çıkmıştır . Alaka
darlarırı bu işe el koymaları ve 
yeni mahsulün normal fiyatlarla 
satılması için şimdiden ttdbirler 
alınması halkın menfaatleri bakı . 

romdan pek gerekli bir iştir . 

Elektrik tesisleri 
talimatnamesi 

Belediye ve imtiyazlı şiı ket
ler tarafından amme hizmeti gör
mek üzere kurulan elektrik tesis 
terinin Nafıa Vekilliğince yapıla

cak kabul muameleleri için bir 
talimatname hazırlanmıştır, 

1 birirıciteşrin 1942 tarihinde 
yürürlüğe girecek olan bu tali. 

matnamede buhar ve su türbinleri 
lokomobil, dizel, gazojen motör· 

teri gibi muharrik makinelerle bu 
har ve gaz istihsal tesislerinin 
santral elektrik dağıtımının, elek
trik dağıtma ve isale şebekelcriıjin 
muvakkat ve kati kabullerinde 
yapılacak tecrübe ve muayene
lerle tolerans hadleri, sıtalar, tas
dik muamelelerinin şekil ve esas . 
ları ve sair etrafı hükümler ks· 
bit edilmiştir. 

Bu suretle memleketimize gi· 
recek ve amme hiımetinde kul 
!anılacak olan makine, atet ve 
teçhizatın bir bakımdan normlaş 
ması, muayyen vasfı haiz bulun
ması ve dayanıklığı temin edil
miş olacaktır. 

Kupa maçı 
Çarşamba günü yapılacağını 

evvelce bildirdiğimiz Milli Men
sucat - Demirspor Gençlik ma
çının Bölge Başkanı tarafından 

Pazar günü }'dpılma!lı i\'.in t>mir 
verilmiştir . 

Kaymakamlar kadrosu 
Dahiliye Vekilliği kaymakam 

lar arasında yeniden baıı deği· 

şiklikler yapacaktır. Bu husustaki 
kararname projesi intihap encü. 
menince hazırlanmaktadır. 

bire bir evin tavan arasından biri 
ıi ateş etmeye başladı. Yanımda· 
kilere hemen siper bir yere gir
melerini emrettim ve ben ıie ateş 
açtım. On dakika sonra ateı ke· 
sildi. Ben de gizlendiğim yerden 
çıktım. Henüz birkaç adım atmış
tım ki birdenbire evin arka kapı· 
ıından bir düşman subayı ile, as
ker çıktı. 

........ ıııiılm ............................... Iİllll ................................... , ......... ~--------------------------------

Subay : " - Teslim ol ,. di
e bağırdı. 

Ben cevap verdiğim zaman 
damcağız. hayretten dona kaldı. 
una sebep benim söyledi_,im öz

er değil, faht; benim zavallının 

emindenberi lcendisine ateş ede· 
in bir kadm oluşunu anlayışıydı. 

" Eine Frau ,. " Bir kadın ,; 
diye bağırdı ve rövelverine ıarıl· 

ı. Fakat ben onlardan daha ev
vel davrandım ve bir an içinde 
em onu hem de neferini yere 
rdim. 

** 

80 tane düşman a11keri öldür· 
düğünüz doğru mudur? 

Evet, Do~rudur. 
- Yaranızı nasıl aldınız? 
- Aman o hiç unutamıyaca-

ğım, çok fena bir gündü. Berıim 
angam bir ktşif vaıife11ine yol

anmı~h. Derin vadinin ~eteğinden 
lerliyorduk, Birdenbire düşman 

zerimize ateş açtı. Ben ve adam 
arımdan beş kişi yaralandık. Ge
i hatlarla t~masımız kesilmiş ol
u~u halde mukabele ettik, Kar. 
ımııdaki foik düşman kuvvetiyle 
em on iki saat döğü~tük. Sonra 
iz yaralıları h&1tahaneye kaldır· 

Senesi olmamıştı , aralarındaki 

rabıtanın günden güne zayıfla
dığını, sevgilerinin nefrete kalb 

oluşunu ikisi de hissetmekle beraber 
karşılıklı istifhamlarını çözecek bir 
itirafa cesaret edemiyorlardı. 

Behçet , Semihayı çılgınca se
viyordu. Fakat , genç kızın süre
giden lakaydisi karşısında nefret 
duymağa başladı. Genç , dinç , 
yakışıklı ve paralı idi. Bunlardan 
fazla olarak çok ağır başlıydı da .. 
Bunun için , kenisinde bir noksan 
taraf bulamıyordu . . 

Behçet, genç kızın hoşuna gi· 
dememek sebebini aylarca aradı . 
Bulamadı. Nihayet bunu ondan an
lamak kararını verdi : Soracaktı .. 
Niçin diye 1 

Nişanlı idiler. Yol yakın iken 
dönmek daha iyi olacaktı. Semi
ha , çok güzeldi. Fakat , biraz 
hcsfif meşrep .. 

Behçetde, annesi de, genç kız
da yegane kusur olarak bunu bul
muşlardı. Ve bunu da "evlendik
ten sonra ağırlaşır., tesellisi ile hoş 
görmüşlerdi. 

* * .. 
O gece Semiha ile Behçet si

nemadan çıktıkları zaman doğru

ca bir pastacıya gittiler. 

BİR KÜÇÜK HiKA YE 

Deli Gönül 
Yazan 

NİHAD TANGÜNER 

Genç kız filmin tesiri altında, 

genç adam da ona söyliyecekleri
ni tasarlamakla meşğuldu. 

Pastahane pek loştu , Behçet 

etrafına bakındıktan sonra Semi
hamn elini tuttu , ve gözleı ini , 
gözlerine çevirerek ona kısaca sor
du : 

- Söyle .. Beni sevmiyorsun 

değil mi'? .. 
Genç kız , çok tabii bir sua

lin cevabını veriyormuş gibi la · 

kayd mırıldandı : 

- Anlamışsın Behçet 1 
Genç adam , artık "neden,. 

diye sormadı. Sorulacak şey kal· 
mamıştı. Yalnız bir şey hatırlamış 

gibi ona baktı ve .. 
- Şimdi tek bir vazifem var .. 

Dedi , seni evine kadar götür

mek! 

Bir tek kelime konuşmadan 

yürüyorlardı. 

Çamlardan süzülen ayın ışığı, 

yolları dantelliyordu .. 

Birbirlerine bakmaktan korku
yor gibi idiler. Delikanlı , beyaz 
parmaklıklarla çevrili köşkün bah· 
çe kapısında durmuştu : 

- iyi geceler , dedi ve dö

nerek uzaklaşıyordu . Fakat , bir 
tek kelime , onu yerinde mıkna· 

tısladı : 

- Behçet 1 
Beklemeden koştu ve kolları· 

m genç adamın boynuna dolaya

rak hıçkırdı. Anlatıyordu. 

- Sen beni anlamadın Beh· 
çet.. Anlaman lazım ... Seni sevi · 
yorum, fakat bugünkü halinle se
vemem. 

Benim deli gönlümü avutma

lısıo. Sen bana , bir a : kadaşa 
gösterdiğin hareketten farklı bir 
şey yapmıyor!;un. Ben koşmak , 
sıçramak, bir roman hayatı yaşa
mak isterim. Beni sen nişanladı

ğındanberi sinemadan başka bir 
yere götürmedin. Halbuki ben , o ' 
filmleri hakikatte yaşamak isterim. 

Delikanlı , genç kızın saçları

nı avuçlarında toplayarak onu ku
cukladı ve süratle garaja doğru 

koştu. 

* * * 
Otomobil yayla yolunda deli 

bir süratle kayıyordu. ikisi de mo
törün horııurlularını dinliyorlardı. 

Donduran ·bir rüzgar ikisinin 

de saçlarını karıştırmıştı . Behçet 
birdenbire makineyi firenledi. Ve 
ona sordu : 

- Ne o üşüyor musun ? 

Genç kız , memnuniyet dolu 

gözlerini delikanlıya çevirdi ve tit · 

reyen duduklarını ona uzattı. 

- Şimdi seni seviyorum. 

25 Eyful 1942 

Tarih, Coğrafya -
Stalingrad 

B
ugün çevresinde ve içinde Al · 
man · Rus kıtalar• arasında 
kant. savaşlar yapılmakta olan 

Stalingrad şehrinin eski adı Ça 
riçiodir. Bu ad Rus ibtilalinden 
sonra, Staline İz:afeteo konmuş· 
tur • 

Stalingrad cenup Avrupa 
Rusyasının çok önemli bir şeh· 

ridir. Volga nehrinin sağ kıyı· 

smda bulunan bu şehir, • on ye· 
dinci asırdan önce Don kazaklara· 
oın müstahkem bir mevkii idi. 
O tarihlerden sonra, Stalingrad 
yavaş yavaş bir ticaret merkezi 
olmağa başladı. Ve on dokuzun· 
cu asırdan sonra önemini büsbü · 
tün arttırdı. 

Stalingrad şehrinin 388,~00 

nüfusu vardır. Bunların bir k11mt 
Tatar ve Kalmuktur. Bu nüfusun 
68,000 den fazlası son kırk yıl 
içinde toplanmıştır. 

Bu şehriıı önemi, demiryol
ları, fabrikalar~, ticaret merkezi 
oluşu ve zirai bir ticaret geçidi 
bulunuşundandır. Bundan başka, 
Hazer denizi ve kara yollarının 

yak.mlığı yüzünden, Rusya içle· 
rinden gönderilecek olan Kafkas 
petrollerine de bir depo vazifesi 
yapmıştı ... Bakudan Rusyaya gi 
den Kafkas petrollerinin büyük 
bir kısmı Stalingrad'da yığılmak
tadır. Nobel şirketinin tesis etti· 
ği petrol depoları bu arada söy · 
lenmeğe değer. 

Stalingrad, aynt zamanda bü· 
yük bir sanayi merkezidir de • 
Demir ve çelik . fabrikaları v;;-: 
dJr. Rusyanm en çok traktör ve 
ziraat aleti yapan : fabrikaları bu 
şehirdedir. Burada senede 50,000 
traktör yapılır. 

Aşağı Don bölgesinin en kuv · 
vetli elektrik dağıtma merkezi 
bu şehirdir. Bu fabrikalar su 
kuvvetinden faydalanılarak yapıl· 
mıştır. 

Stalingrnd'da daha birçok en· 
düstri tesisatı vardır. 

Bu şehir, Astra.kan'a bir Je· 
deuıiryolu ile bağlıdır ve cenup 
Rusy3sınrn bir ticaret merkezi· 
dir. Aşağı Volgaoın bir kısuu 

toprakları 1937 de . StalinJ(rad 
bölgesine katılmış, bu suretle 
arazisi 215,421 kilometreyi bul· 
muştur. Bunun 74,163 kilom&tre 
karelik yerinde kalmuklar o· 
turur. 

TURKIYE R A D YOSU 
ANKARA R A DYOSU 

Cuma - 25.9.1942 

7.30 Program ve memleket saat 
ayarı. 

7.32 Vücudumuzu çalıştıralım. 
7.40 Ajans Haberleri. 
7.55-
8.30 Müzik : Senfonik parçalar. 

12.30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

12.33 Müzik : Karışık pro~nm. 
12.45 Ajans Haberleri. 
13.00 -
13.30 Müzik : şarkı ve türküler. 

18.00 Program ve Memleket saat 
Ayarı. 

18.03 Müzik : Fasıl heyeti. 

18.40 Müzik : Dans müziği (Pi.) 
19.00 Konuşma (iktisat saati). 
19.15 Müzik : Oyun havaları, 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajana Haberleri. 

19.45 Müzik : Klasik Türk müziği 
programı. (Şef; Mrsud Ce· 
mil). 

20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzik : Mozart'ın eserlerin· 

den (Pi.) 
21.00 Konuşma (Evin ıaati.) 
21.15 Temsil. 
22 00 Müzik : Radyo salon orkes· 

trası, (Şef: Necip Aşkın) 
1. FlotoW: cAleıSsandro 

Stradella> Uvertür. 'ü: 
2. Arnold: Viyana ıark•tı 

(Bedriye Tüzün'Ün lştirakile); 



25 f.yful !94~ 

M adagaskardaki 
askeri harekat 

laglllzler ı,gaıe devam ediyorlar 
Ankara : 24 (Radyo g.ızeteal)- ------

Madagaskar Valisinin adadan kaç· ==-=== ==== ==== 
tığı bild irilmelded ir. 

Londra : 24 (a .a.)- Tanamı· 

riv radyosunun bildirdiğine göre, 
lngiliz. lutaları, bugün mahalli sa· 
atle saat 17 de Tıtnanariv'e gir 
miılerdir. 

Tananariv'in lngiliz kıtaları 
tarafından iıgal haberi, bu akıam 
Tananariv radyosu tarafından 
şu suretle bildirilmiıtiı: 

Birdenbire radyonun neşriyat 
progrıtmı durmuı ve bir aes, ıu 

cümleleri söylemiıtir: 
"- Konuıan, bir lngiliz. su-

bayıdır. İngiliz kıtaları, bugün 
saat 17 de Tananariv'e girmiş· 

tir. Her yerde ve her sahada sü
kun hüküm sürmektedir. Söyli · 
yeceldcrim bu kadardır." 

Btallagradda teıeb· 
blı Baslar ellade 

(Batı l inci sa7/ada) 

tc İngiliz gazeteleri böyle demek· 
tedir. 

Voronej kesiminde Alman mu · 
kabil taarruzları devam etmekte
dir. Burada Sovyctlcrin üstün bir 
durumda olduğu da anlaşılıyor. 
Almanlar R~ilkaya şehrini zabtet
mişlcrdir. 

Moskova : 24 (A. A.) - Şi
mal buz cephesinde sık sık kar 
yağdığı bildirilmektedir. Hava dur· 
madan soğumaktadır. Almanlar 
hararetle istıhkamlar inşa etmekte 
\'e kış konakları \ ücude getirmiye 
çalışmaktadırlar. 

Londra : 24 (A. A) - Reu
ler'in Moskova muhabiri bildiri· 

yor : 
Sovyet muhafız kıt'alanna 

mensup takviy~ler geceleyin Vol· 
gayı geçerek Stalingrada varmış

lardır. 

l.ondra : 24 (A. A.) - Sta· 
lingrad muharebeleri hakkında kor 
kunç ve hayret verici tafsil it alın· 
mıştır. Caddelerde, y:tn sokaklar
da , mekteplerde , mağazalarda , 
evlerde , hatta odadan odaya , 
çatılarda olduğu kadar mahzenler
de de çarpışmalar yapılmaktadır. 
Bu harı.te piyadenin yaptığı en 
şaşırtıcı muharebe de burada ce· 
reyan etmektedir. 

Alman kayıplar} okadar bü· 
yüktür ki, Von Bock, bazı kesim
lude ileri hatlara Rumen ve hal 
yan tümenleri sürmek zorunda 
kalmıştır. 

Cuma günündenberi burada 
tufanı andırır ya~murlar yağmak· 
tadır. Rusların elinde geri ile mu 
vasıla ve münakaleyi temin için 
Vola-a nehri vardır. Almanlann 
tuttuktan yollar. yalmz St•liııgrad 
ctrafanda dolanmakta ve buralan 
birer bataklık halini almaş bulun
maktadır. Bu bakımdan Almanla
rın uçakla talıviye yollamak zo 
run da kalmaları izah olunabilir. 

Cezalandırılan 
köy muhtarları 

Karataş nahiyeıine bağlı 22 
"öy muhtarı vaaifeleriode likay
dilikleri göriUdü~ünden , köy ka· 
nunu ah~imına göre ihtu cezası 
ile ceıalandırılmıılardır. 

3. Chonin: cTriateaa• (Bed 
riye Tüıfin'ün iştirakile): 

4. Mendelıaohn: lıkbahar 

Moskovadaki 
görüşmeler 

Londra : 24 (Radyo)- Ruz· 
velt'in şahıi mümessili B. Vilki 
bugün Stalin ile iÖrüşmüştür. 

Haricice komiseri Molotorun 
da hazır bulunduğu bu görüşme 

iki saat ıürmüıtür · 
Moıkova : 24 (a.a.)- B. Vil

ki clii:i Kıı.ılordu genelkurmayını 

ziyaret etmiştir. 

-
Türk gazetecileri 

Amerikaya gidiyor 
Kudüs : 24 (Radyo)- Lon· 

dra'dan bildirildiğine göre, Türk 
gaı.etecileri heyeti gelecek hafta 
uçakla Amcrika'ya hareket ede· 
ceklerdir. Gazeteciler Amerikan 
hükumetinin misafiri olacaklar ve 
bir ay kadar kalarak deniz, hava 
ve kara fabrikalarını gezecekler· 
dir, 

Türlı gazetecilerinin Afrika 
yoliyle memleketlerine dönmeden 
evvel bir hafta kadar Mısır'da 
kalacakları söylenmektedir. 

Çiftçi mallarını 
koruma meclisi 
Dün Vilayette Vali muavini 

B. Cenap Aksoy'un başkanlığında 
4081 aayılı Çıftçi mallarını koru· 
ma kanununa göre bir toplantı 

yapılmıştır. Bu top!antıda yapı

lan seçim neticesinde Çıftçi mal-
larını koruma meclisi reiıliğine 

B. Gani Girici, reis vekilliğine de 
B. Vehbi Necip Savaşan seçil · 
mitlerdir . 

Toplantıda Çıftçi malları hak 
·lcında görüşmeler yapılmııtır. 

Bomaa,ada tam 
tekilde dlktatirllk 

(Baştarafı Birincide) 

divanın meşrutiyet yüksek muha 
fııı • olması sıfatının bir manası 
kalmamıştır. 1936 meşrutiyeti dev 
rilcn rejimin gölgesinden başka 
birşey değildir. 

Bu itibarla , bugünkü hükü· 
met, umumi aıcıruti kanunlıtr va· 
zctmek salahiyetini Mareşal Anto· 
nesko'ya tevdi eylemektedir. Ka
nun vaz'ı ayni zamanda kanun 
üstü kalaeaktır .• 

KA YJP- Nüfuı tez.keremle 
birlikte Adana ıubeıind"n aldığım 
tcrhıs tezkeremi zayi eyledim. 
Hükmü yoktur. 

Artananın Akdam kö· 
yünden Osman oğlu 
328 doğumlu Ali Gün. 
tekin 

Adana askerlik şu
besi reisliğinden : 

1-339 do~umlu ve bunlarla 
muameleye tabi olan diğer do
ğumlu erlerin celp ve sevkleri 
için emir gelmiştir. Yerli ve ya· 
bancı bu doğumlular namına da· 
vetiye çıkarılmıştır. Bu do~umlu 
ıevk edileceklerin toplanma günü 
5-10--942 puartesi günü akşa· 
mına "8cürdır. Bundan sonra ge
lecek ve ele geçecek olanların 

22.30 

şa r kııı: j 
5. Robrecht: Potpuri. 

Memleket Saat Ayarı, Ajanı 

· hakkanda bıkayalık suçundan ka
nuni muamele yapılacağınd!n her 
erin vakdi ı.amanında şubede 

isbatı vücut etmeleri. 
2- Gönüllü şuvari yazılacak 

olanların alacakları hayvanın bo . 
yu 1.45 den aşağı olmayacak ve 
yafı 5 ile 7 arasında olmak sure· 
tile hayvan ve techiıatile birlikte 
3- 10- 942 günü ıubeyc istida 
ile muracaatıarı ilan olunur. 

haberleri ve Borsalar 

22.45/ 
22.50 Yarırıki Program ve Ka· 

panıı. 

TORKSOlO 

i 1 an 
DEVlET DEMİRYOlLARI ADANA 6. iNCi İ~lETME ART

TIBMA EKSİLTME KOMİSYONU REiSLiGiNDEN : 
Muhammen bedeli ( 11822) lira olan 84,520 m3 muhtelif 

eb'adda çam kerest~ 21/ 10.942 çarşamba günü saat 16 da 
Adana 6. işletme binuında kapah zarfla eksiltmeye çıkan

lacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 886 lira 65 kuruşluk muvakkat 

teminat akçelerile nüfus cüzdanları Ticaret odası ve kanuni 
ikametgah vesikaları iyi huy kağıtları ile 2490 No lu kanunun 
emrettiği şekilde hazırlamış oldukları teklif mektuplarile birlik
te yukarda tayin edilen günde ve saat 15 e kadar komisyon 
reisliğine tevdii lüzumu ilan olunur. 

Şartname ve mukavele projeleri Adanada 6. tşletme ko· 
misyonundan bedelsiz olarak görülebilir. 

25-29-4-9 14657 

T[~RİN EKMEK KARTLARI DAMG ALANACAK 

Belediye riyasetinden : 
1- Birinci tefriıı ayından itibaren tanzim satııı şehrimizden kal· 

dırılmakla beraber ekmek satııı eskisi gibi yine kart usulü ile yapı

lacak ve halkımızın elinde mevcut bulunan ekmek kartlarının birinci 
teşrin ayına ait kısmı işaretlenecektir, 

2- KartlArın damgalanması işine 26-9-942 cumartesi günü ıa· 

bahleyin baılanacak ve 30·9 942 günü akşamı bitecektir. 
3- Kart uhiplcrinin bu tarihlerde nüfuı hüviyet cüz.danlarile 

birlıkte bütün furunlarla karşıyakadalci ekmek ıatış yerine müraca· 
atla kart ve nüfus cü1.danlarını <.lamgalattırmaları lazımdır. 

4- Fabrika ve müesscsatta çalışan ağır ve hafif işçiler ellerin· 
deki kartları çalıştıkları müc&1eıeye verecek ve mıiess~scler tarafın. 

dan damga işi belediyede yaptırılacalıı:tır. Bu gibi kart sahipleri fu. 
runlara müracaat etmememclidirltr. 

5- Müstahıi\ olanlarla ellerinde htıbub1t bulunanlar şehrin muh· 
telif semtlerindeki halk furunlarından faydalanacaklardır. Bu gibiler 
her ne suretle olursa olsun ekmek kartluından istifade edemeıler. 

Aksine hareket edenler hakkında k!nuni muamele yapılacaktır. 
6- Elemek kartlarının teşrin ayında ait kısmılc niifus hüviyet 

cüxdanına 30 9-942 akşamına kadar damga vurdurmıyaıılara ekınek 

aatılmıyaca~ı sayın haU"m111n malumu olmak üıerc ilan olunur. 

İlan 
Sulh mahkemesi Satış 
memurluğundan : 

25--26 14656 

i 1 an 
A dana Asliye 2. Hu

kuk mahkemesinden : 
Adananın Hurmalı mahalle

sinden Mehmet kııı Hayriyenin 

Emirler mahallesinden Mehmet 

oğlu Hüseyin Köylüo~lu aleyhine 

açtıQ'ı boıanma davasının yapıl· 

makta olan duruşmasında davacı 

Hüseyine ilanen davetiyetebliğedildiQ' 
halde gelmediQ'inden ilanen gıyap 

kararı tebliğine karar verilmiı 

ve duruşması 17/10/942 cumartesi 

saat 9 talik edilmiş olduğundan 

davalı Hüscyinin o gün ve saatte 

mahkemede hazır bulunması akıi 

takdirde giyabında duruşmaya de

vam olunacağı tebliğ yerine kaim 

olmak üzere ilan olünur. 

g Say fa 

j ~MMMMM~MM~MMM~M~ 

f DEMIRiŞ 1 
I~ Eski istasyon karakolu karşısında Demiriş atölyesi harp ~ 

K vaziyeti dolayısiyle memleketimize girmeyen yedek malzemeleri ~ 
~ temin bakımından atölyesini REKTIFIYE ve PRES makinalariy 

C< le bir daha teçhiz etmiş ve kadro~unu teknik elemanlarla ge· >> 
C< nişletmiş bulunmaktadır. >> 
J~ Mevcut bilumum makinaların gömlelderini REKTIFlYE . ~~ 
C:< PRES işlerini , en eyi ve sağlam bir şekilde , her nevi yedek 1 
«< parçaları pik ve k11.1l döküm Soğuk ve sıcak demir işleri fr~z.e >. 
J~ büyük ve küçük torna ve planya işlerini elektrik ve oksijen 

I
~ kaynak işlerini çok titiz bir itina ile istenilen evsafdan daha iyi 
K bir düzgünlük ve sağlamlıkla yapılmasına gayert edilmektedir. 
R Sayın müşterilerimizin topdan ve perakende siparişlerinden çok 1 

C< memnun kalacaklarını bir kere yaptıracakları işlerle daha iyi 1 
~~ anlayacaklarını kuvvetle ümid eder, bir defa tecrübe etmelerini ~ 

K bekleriz. 5-15 ~ 

~ DEMiRiŞ 
~ Nuri Has ve Evlatları ve Şerikleri 1 
~ Telefon : 353 - Te/g.Demİrİf Adana ~J 
~ww~wwww~~~www 

Karşı yaka Tapu Sicil Muhafızlığından : 
Köyü Cinsi Miktarı Hududu 

Çarhıpere Tarla 45 dönüm Da~, ıüllü, L:eza, dtre 

Adananın Çarhı pare köyünd~ kain ve evs11fı yakarıda yazılı tarla 
dairemizde kaydi bulunamıyan Şubat 1288 tarih ve 1185 sayılı muva
kat tapu ilmuhaberiy le Cerkez oğlu Mustaf anın tasaı rufunda iken 325 
yılında vefatiyle yalınız kızı Meryemi ve Meryeminde 340 } ılında öl· 
mesiyle kocası lbrahim eri ve oğlu Ahmet koruk eri terk etdiğinden 

bahisle namlarına senetsizden intikal en tescili talep edilmektedir. 
4-10-942 tarihine tesadüf Paıar günü mnhalline keıif ve tahkikat 

için gidileceğ'indcn bu yerle alakası olanlar varsa bu müddet zarfında 
Muhafıı.lığımız.a veya meskür gün mahalline gedecek olan memura mü-
racaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 14658 

: x: :: * :: :: :: # :: = * :: * :: = * :: = = = :: = :: :: :: * ' 
DİŞ TABiBi 

ORHAN OKTAY 
Belediye ve Yeni Eczahane karşısırıdaki çıkmaz sokakta 43• 
Numarada her gün ve Zaruret halinde geceleri dahi hastala 
rını kabule başlamıştır. 

ADANA 

:....::...:: = = :: :: :: :: :: = :: :: = = :: = :: = :: : ............. : = # # : 

++o+-o+++++o++++o++++o-++++•ı 

Satllık Un Değirmeni Taşı ı 
Çakmak ve tabii zımpara taşları geldi. Ayrıca masere 

+ tam takım dink , bulgur ve Tuz taşları gelmiştir. Sayın t Hemşehrilerime müjdeyi bir borç bilirim. 

• 
i Müracaat yeri: inönü caddesi No: 279 
+ Mermerci ibrahim Cavlaz i 
ı 11-15 14597 

+++++++++++++~+ot-c+++•++-o++ 

Adananın Hıcıaofu mahalle 
sinden 'Ali oğlu Abdurrahman 
ve nıüştereklcrine ait Hanedan 
mahallesinde kain Tapunun 317 
ada ve 95 panel rıumaralarında 
kayıtlı tarkan yol gırben parsel 
96 Mevlüt Yalman 97 Halil kızı 
Zarife ve 98 Mehmet haneleri ve 
ıimalen parsel 92 - 93 - 94 
Süleyman o~lu Salih Ôzşahin ve 
müıterelcleri haneleri cenuben kıs
men 98 Mehmet hanesi ve. kıs
fJ'en çıkmaz. sokak ve kısmen 
parsel 97 Zarife Yalman hanele· 
riyle mahJut fevkani bir od ı bir 
sofa ve tahtani altı oda bir mik· 
tar avlu ve bir su tulumbasını 
ıaınil bir bap hane ve bu hudut 
dahilinde bir kerpiç oda ile bir
likte dderinin ceman ( 2700 ) 
lira kıymetind~ olduQ'u ve şuyuun 
iz.ale.si suretiyle açık artırma ile 
satılmasına dair ·verilen karar ka
tiltfmif olduğundan mnkur gayri 
menkulün Belediye m~z.at salo· 
nunda 16 - 10 - 942 tarihine 
musadif Cuma günü saat 9 da 
bııılanarak on ikide kati ihalesi 
icra kılınacaktır. 

D. Hava yollan Umum Müdürlüğünden : 
Kış mevsimi dolayısiyle 22 Eylül 1942 tarihinden itibaren Hava sef crlerinin hareket saatlerinde 

aşağıdaki değitiklik yapılmıflır. 

( Pazardan maada her gün ) 
ANKARA /STANBUL 

Birinci artırmada muhammen 
kıymt:tin % 75 ini doldurmadığı 
takdirde en çok artıranın taahhü· 
dü baki kalmak üıere 26 - 10-
942 Paı.arteıi günü aaat 9 da 
baılanarak 12 de kaU ihalui icra 
kılınacaktır. Talip olanların % 7,5 
pey akçası ile birlikte mukarrer 
giln ve saatlerde Belediye müıa
yede ıalonunda haı.ır bulunma· 
ları ilan olunur. 

Saat Dakika Saat Dakika 

iLAN 
Eski istasyon civarında bulu

nan Büyük fırın kazaen yanmıı 
tı. Bu kere tekrar inıa edilece· 
ğindcn her malzemesi müteahhide 
ait olmal: üıere acele pez.arlık 
suretiyle inıa ettirileceğinden is
teklilerin fer11iti anlamak ve uyu· 
şup mukavele yapmak üzere üç 
gün ı.arfında istiklal mahallesinde 
4 numaralı evimize müracaatları 

ilan olunur . 1 - 2 . 
Mustafa Çelik eşi 

Mibeyyen Çelik 

Ankara şehirden ( oto ) 13 30 Sirkeci Tren 7 40· 
Ankara meydan ( Tay. ) 14 20 Yeşilköy istasyon 8 30 
Yeşilköy Meydan • 16 20 Yeşilköy meydan (Tay.) 8 45 
Yeşilköy ( Tren ) 17 Ankara meydana (Tay.) 10 45 
Sirkeci istasyon 17 39 Ankara şehire ( Oto. ) l t 15 

( Pazardan maada her gün ) 
ANKARA ADANA 

Saat Dakika Saııt Dakiki ------
Ankara şehirden ( Oto. ) 13 30 Adana Şehirden (Oto.) 8 00 
Ankara meydandan (Tay.) 14 Adana meydandan(Tay.) 8 30 
Adana meydana (Tay.) 16 Ankara meydana (Tay.) 10 45 
Adana şehire ( Oto. ) 16 30 Ankara şehire ( Oto ) 11 15 

ANKA R A-ELAZIC (Haftada Üç gün) ELAZJC - ANKARA 
Salı, Perşembe ve Cumartesi Pazartesi. Çarşamba ve Cuma 

Saat Dakika Saat Dakika ------
Ankara şehirden (Oto.) 10 30 Elazığ ıehirden (Oto .) 6 30 
Ankara meydandan(Tay.) 11 00 Elazığ meydandan(Tay.) 7 30 
Elazığ meydana ( Tay. ) 14 00 Ankara meydana(Tay.) 10 45 
Elazığ şehirc ( Oto. ) 14 40 Ankara şehire (Oto.) 11 15 

22-24 14645 (8110) 



Yfa 4 TORKSôZO 

:············· ......................... i 
1 • •• •• • 

~ 

B o R SA 

1 TÜRKSOZU • • • 

PAMUK - HUBUBAT 
24 • 9 - 1941 

KiLO FIATI 
CiNSi En az En çok 

K. s . K. s. 

1 
1 

1 

1 Gazete ve Matbaası 

-="' 
Koza ı 00.00 00,00 
KlevlandÇ . 00,00 
Klevland l 00,0Cı 00,00 
Klevland il 00,00 00,00 
M. Parlağı 00,00 oo.oo 
P. Temizi 00,00 00,00 • • • • • • • • • • • • • 

Türksözü 
Gazetesi 

OKUYUCULARIHA OONYANIN HER TARA- 1 
flNOA VUKU BULAN HADİSELERİ GONO GO- İ 
NONE VERiR. TORKSOZONO TAKIP EDiNİZ. 1 

Kapı malı 

Y. Çiğidi 

~ K. Çikidi 00 
Susam i 0,001 
Buğday yerli 00,0 ı 0,00 
Arpa 0,00 0,00 
Yulaf 0,00 · ı 0,00 

-, 
- - ·- - -~ 

Serbeı Döviz Kurları 
DOLAR 

1 • • 

Kitap, mec•••, çell, bllet, anı, 
plb, llarlta, llDamam matbaa 
lflerlal Tlrldrede mevc•t mat
llaaıara rellallet eder derecede 
tall we ılraoe eldea çdlanr. 

Türksözü 
Matbaası 

Türksözü Cilt Kısmı 

• 1 
1 • • • • 1 • • 

Alış 129.20 
Satış 132.20 

STERLiN 
lıhalôt bedelleri (mal 1 

•· 776 
deli ) prlmlı sah• 
T urlılyeden °g6nderllen nav• 749 
lun b .. dellerl 

l ı ihraç edilen mol bedelleri 728 
olorolı gelen D611lılerln alıı 
kuru 
Yardım ve seyyahlara ve· 728 

1
, saire için g .. len d611lzlerln 

olıı lı.uru 
Primsiz satıı ( T ah~il maı· 524 
rotları vesaire ) 
Primsiz alıı Kuru 520 
- - - - .. . -

SIGLAM: TEMiZ. ZARif CiLT iSLERINIZI ANCAK TORKSôZO Umumi Neşriyat Müdürü: 

• MOCELLITHllESIHO( YAPTIRABİLİRSİHİZ • MACITGÜÇLÜ 

! .................................... ..! Basıldığı Yer: Türlı•6zü Mtb. 

roıın CUMHURiYETi -ı 
Ziraat Bankası 

Kurulu• tarihi : 1888 

!lerntayai : !.00.000.000 Tiirlı Lirtu1 
Şube ve ajanı adedi : 26~ 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelel~r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Zlnat Bankaanda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 
aı SO lirua bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

qatıdakl pllna r6rc ikramiye datıtılacakbr. 

4 Adet 1000 Uralık 4000 Lira 

4 • DO() • 2000 .. 
' .. 2SO .. 1000 .. 

40 " 
100 .. 4000 .. 

ıoo " so " 
sooo .. 

120 " 40 " 
4800 

" 
160 " 

20 " 
3200 " 

DIKKA T : Heaaplanndaki paralar bir ıene içinde SO 
linclan &Jatı diifmiyenlere ikramiye çıkbjı takdirde yüzde 

20 fazlalile verilecektir. 
Kuralar 1enede 4 defa, 11 - EylGl, 11 Birincikinun, 

Mart ve 1 l Huiran tarihlerinde çekilecektir. 

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

• 
T. I ş Bankası 
aıçn taıarral lleıapları 

iMi lllramlJe plilu 
KEŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayı•, 3 Ala•to•, 

2 llıinciterrin lar;lalainıl• yapılır 

1141 111ram11eıer1 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 .. 1000 .. 3,000 .. 
2 ,. 7~ .. = 1.soo .. 
3 " soo " 

1,500 .. 
10 .. 250 " = 2.soo il 

40 .. 100 ,, 4,000 •• 
so .. so .. 2,500 ., 

200 .. 25 .. 5,000 •• 
200 .. ıc. .. 2,000 .. 

TUrklre lf .. nkae11111 para yatırmakla ralnız 
par• lllrlktlrmlf we faiz almıf olmaz, •rnı 
aam•nd• talllnlzl de denemlt olureunuz 

~-....... ...-....--....... -..._,,,..._.""""...,.....,...,..,,....,. ......... ~_.,.~...,.,....,.,...,~.,...,,.-., 

ı •oooooooooooooooooooooaaoae 
g Yeaı BaldaJ Paıarıadalll § 
g Asri Dink Açıldı g 
o o 
o Hem döver, hem kırar, lıem eler. kurutur O 

g 12-15 13511 g 
eoooooaaaooaoaaooaoooaaaaae 

ı"""""""""""""""""""""""""ı 

f T.C. Ziraat Baallaıı Pamü i 
i Mleııeıeıı Mldlrlllladea : 1 
ı Çukurovada bulunan yağ fabrikalannm çiğit ihtiyacı i 1 geçen sene olduğu gibi bu sene de Müessesemiz marifeti- ı 
ı le ve aşağıdaki fiatlarla temin edileceğin.den çiğit satacak ı 
ı çiftçi. tüccar ve fabrikatörlerin Borsa cıvarında 7 numa• ı 
ı rah yazıhanede Müegsesemiz memuruna müracaatları ilin ı 
ı olunur 7-10 14622 ı 
ı ' ı ı Fiyat Çigidin ı 
ı Kuruş Cinsi ı 

ı 12, - Akala ı 
ı 10,50 Klevland ı 
ı 9, - Yerli 1 
ı"""""""""""""""""""""""""ı 

ı····· .. ••••••• .. ·········: e ZENGiN OLMAK iSTERSENiZ 1 
1 Çukurova kişesine 1 
1 Koşunuz ! . Koşunuz !., 1 
1 ıııemlıdea lllr bilet alırıaaıı mat
• lalla ıeagla olarıaa•ı ... 
1 AJreı : A•lalt cadde D6rtyol afaııla (Ça6ar• 1 ooa c;,.,;) Necip Özyazgan ......................... 
NSSRZ•X4*21C*#*#AA*AA#XZ:SZZS 

N D O B T O B .. 
UM uza/fer Lokman 
il 
~ Bergin baıtaıarım maare•ella· 

L~'!'!!'!!!!::~:ııaaal'WM••••• 

25 Eyltll 1492 

O. DEMIRYOlLARI MESLEK OKULUNA TALEBE ALINICAITIR 

D. Demiryolları Umum 
Müdürlüğünden : 

Devlet Demiryollannın muhtelif ibtisaı şubeleri için memur yetiş
tirjlmek üzere Ankara'da bir (Demiryol meslek okuh.ı) teıiı edilmiştir 

Mektep yatılı olup tedris müdderi üç ıenedir. Talebenin her tür• 
lü elbise; yiyecek; yatacak ve tedris malzemeıııi idarece parasız temin 
edilir. 

işbu mektep mezunlan Devlet Demiryollannda Lise mezunlanna 
mahsuı maa7 ve haklara sahip olurlar; Askerlik mükellefiyetlerinde 
kısa hizmete tabi tutulurlar . 

Demir yol meslek okulunu iyi derecelerde bitirenler arasından ve
yahut meslek hayatında yüks~k ehliyet gösterenlerinden ecnebi mem· 
leketlcrde idare hesabına yüksek tahsil ve ihtisas yaptmlmak izcre 
her ıene ayrıca talebe ve memur seçilecektir. 

KA YiT VE KABUL ŞARTLAR!_; 

1 - Türk olmak. 
2 - idaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhhat ve psikotck

nik muayenelerinde sıbhath 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 - En az orta okul mezunu olmak. (tahsil seviyesi ortadan yük· 

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

MÜSABAKA iMTiHANLARI : Ankara, lstanbul ( Haydarpaşa 
ve S rkecide ), E'lkiş~hir, Balıkesir, Afyon, lzmir, Kayseri, Adana. Ma· 
latya, Erzurum şehirlerinde işletme müdürlüklerinde, 1. Birinci Teırin . 
942 Perşembe günü yapılacaktır. 

Talipler nihayet 30. Eylôl. 942 tarihine kadar imtıhan olmak iste 
dikleri şehirlerdeki Demiryollan işletme Müdürlilklerine 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 yapışhn-

Jan fotoğraflarda talebenin bu günkü halini gösterecektir.) 
3 - Eyihuy kattdı. 
4 - Aşı katıdı. 

ı,ıetme merkezlerinde bulunan jstekliler yukarıda rösterilen. dilelt
çe ve vesikalarını bizzat işletme mildürlüklerine götürerek bir kayıt 
numarası alacaklardır. 

Diter yerlerden gelecek istekliler, 20 den 28 Ey16l'e kadar en ya. 
kın Demiryol iıtasyonuna gelerek işbu dilekçe ve veaikalımnı iıtaıyo• · 
Şefine göıterecek ve dilekçelerini kayıt ettirdikten ve iataıyon m~ 
leriyle mühürlettikten ıonra seyahat edecekleri trenin tarih. numara ver 
saatini yazdıracaklar ve bu vesika ve dilekçe ile trende ikinci mevki
de parasız seyahat edeceklerdir. 

işbu istekliler müracaat ettikleri istasyona göre en yakın ifletme 
merkezine i'İderek orada imtihan olmata mecburdurlar. 

Ancak ; müracaat tarihlerindeki tren vaziyetine ıöre fidecekleri 
en yakın işletme merkezine 30. EylUI tarihinden evvel yeti,emedikler 
taktirde bu tarihten evvel yetişebilecekleri diter işletme merkezlerin 
den en yakınına giderek orada imtihana girebileceklerdir. işbu talebe 
yolda kontrol esna11nda Üzerlerinde bulunduracakları iıbu vesikalan 
katar memurlarına göstereceklerdir. 

istasyonlardan bu suretle itlctme merkezlerine! gelen talebe derhal 
işletme Müdürlüklerine müracaat ederek yanlarındaki vesikalan yuka
rıda yazı1dıj'ı gibi bizzat alakadar işletmeye verecek ve kayıt numara·. 
sı alacaklardır. 

istasyonlar milracaat edeceklerin, gerek trenleri beklemek here
vakıt kayıp etmemek ve rahatsız olmamak ve gerek yukandaki. tarih· 
ferde iıletme merkezlerine yetişebilmek için tro!n vaziyetlerini evvelden 
tahkik etmeleri menfeaUeri icabındandır . 

lıteklilerin işletme merkezlerine müracaat tarihlerine göre mlsaba.
kadan evvel veyahut müsabakadan sonra işletme Müdürlüklerince tes.a
bit edilecek tarih ve saatlerde sıhhat heyetlerince muayeneleri yap.la
cakbr. 

Müsabaka imtihanından ve muayeneden sonra istekliler, neticeyi 
beklemeksizin ltletme Müdürlüklerinden alacaklan parasn seyahat mü
saadenameleriyle reldikleri iıtasyona dönebileceklerdir. Bunlann ara· 
sında neticeyi, imtihan yapılan şehirlerde almak isteyenler buluriJlrsa 
bu arzulannı ve oradaki adreslerini dilekçelerinin altına yazdırmalı· 
lardır. 

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

Sıhhat muayenesinde ve müsabaka imtihanında kaıananlann ıd· 
reslerine tebligat yapılır. Ve Ankaraya kadar parasız seyahatleri ayn
ca temin olunur. 

lş~u meslek okulunda tahsil edenler beş senelik mecburi hizmete 
tabi tutulacaklarından mektebe girerken getirecekleri noterden mi 
saddak taahhüt senedinin nümunesini işletme müdürlüklerinden tederik 
edec~klerdir. (7822) 15-17-21-2S 14621 

1 L l N 

Belediye riyasetinden : 
1 - Şehir halkı ibtiyecı için kapalı zarf uıulile eksiltmeye 

konulan 100 ton mankal kömürüne gününde istekli çıkmad1-
ğından ayni şerait dairesinde ve 19/91942 tarihinden itibaren 
bir ay.içinde pazarlıkla satın alınacakbr. 

2- Beher lilosunun muhammen bedeli 9,5 kuruı olup 

muvakkat teminatı Yo 7,S besabile 712 lira 50 kuruştur • 
3 - istekliler haftanın sah ve cuma günleri saat on birde 

teminat makbuzlar( ve Ticaret odasından taıtikli veıikalarile 
birlikte Belediye encümenine ve şartnameyi görmek istiyenle
rin her gün Belediye muhasebesine müracaatfan ilin olunur. 

19-26-1-6 14633 


