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A..._.: 6 (Ratlyo wa•le•i )- Stalin..-ad rima· ı 

Sooyet tasyilıi arlmlflır. AlmonlGr 6a laacamlGl'ıf 
Melı6r1Mlılerini 6ilJlrrndteJir. Sıolinpod rimalittde f 

anlar Vo,.•ya oanltilarmı 6iltlirmelıte i.eJe f 
~ertle 6U i.ıiJ*f yolıtar. llınenJe t•r•WHi• SOll- f 
ıwler elinde 6alanayor~ f ....... ı 
Mr. Vilki bugün 
elırimize geligor 
..... mlmeuUi 8. Ven 

-. asla taJyare ile Mı• 
tehrlmize aeleeek ve iti· 

:. .. .aa. ihtimale fire durmadan 

7a hareket eclecektir. 

V ..... Vllkl rine hU11111 
ile ile ,ak• ....... bir 

•1ibi•· J&p•aktadar. •• 

omel ku.vvetleri 
g~rige süriilügor 

YE YIZIE 
llRlllllEBI 
G müsabakalarda 

danalılar kazandı 

Ankara: 4 ( llMl!f'O 8az&al)

Muır'da malaareMnla fkldetleb 
me1ste olaata ,. Romel kuvvet· ..... .....,. ................. . .. ~ 

ltUlre -: -s ea ... )- lto,ter aJ•· 
lllllD ..lmlnd ordu De&Clladeki 

......... malaabiri JPIJOI : 

Motkova : S (a.a ) - Şimdi 
Stalinpacl etrafında 25 Alman 
tlmeni ile 1000 kadar ,\iman uça• 
tı toplanmıfhr. Muharebe arall& 

bir tekilde devam ecli7or. Alman· 
lar dCln tehrin timal batıaında 
bir kaç 7enle Uerlemltlerdir. Ba· 
ralarcla Almanların .. ,... Ruılar· 
dan iki iç defa ytlldektir. ~ 

Ktzıl Yddıaıa 7ddıtıaa Jlre 
Staliarnl'ın cenup batuiada bası 
keıimlerde de sa71ca 8lttla Al· 
manlar Ruı ilk batlarıaı 1armı7a 
muvaffak olmuılarclır. Almanla 
fiddetli topçu bombaı:dımaaıaa 
maruz kalmlflardar. Hattl açak· 
1avs bataryaları Almaa ha.a 
kuvvetlerinin ~ir çok blcumuna 
heaef olmakla beraber toplarıaı 

alçaltarak ilerliyen Alman kara 
kuvvetleriaia &zerine ateı etmif· 
lerclir. 

Çarpmlt• Jld Almaalarıa 
200 tankla btl7lıc bir blcum yap· 
•atı ve 100 tankın Sov1et mevzi · 
leriae cleriDUtine nlfu ettifi bir 
keılmcle durum rerfindir. 

Londra : S (ıa.a .)- M01kon 
rad7oaa, timal Kafbıyuıada dar 
dat feçitleriade mabclut ua.,arlar 
araamda ficldetli maharebeleria 
.-... ~~.JtiWW,.,. S.. 
1lll1eı.te Mr At.... ••ıHll 
çetriteıelt yolleclllmlfti*'. Batb 
bir geçitte de bir \el1B9D kamu• 
d ... da tek bir Sovyet mlfreaeti 
tutmaktadır. B.fka bir noktada 
hafif top va ba7nn topları n 
mitral7lalerle bir dat tepeıine 
tarmanan Almaalar pusuda •araa 
Rmlar taralınaa 1okedilmlf, ah· 
au Almaa toplat1 Almaalan 
çenilerek Sovyet mGclaff ... ıaı 
lmnetlendirmlftir. 

Başvekil 
Trabzonda 

Ankıtra : 5 ( Tlrklöıl mu· 
habirinden ) - Bıpekilimiz Bay· 

Rommel'ia IOD zamanlarda barda ıelmif ve burada balkın 
mt8eflk hatlanada bir yoklama COflı.un tezahür atana muhatap ol· 
raptıta ~I çevreli*'• kalludmaz muılardar. Bundan IOnra B•e· 

kilimiz Glmlfbaneyi ziyaret et· 
hale relmlf pek p mlhnr tankı mitlerdir. Saracotlu haradan da 
bul•maftar. Ba tanldahl'an 39 a btlyOk teaablrat içinde Trabzoaa 

lttwlik ._1-:- -1.1..1 rl tuafaMlaa hareket et•iller ve Trabzon• • -·r -.,.e J mavaaıllt eylemiflerdir. 
..... , .. tahrip Milım .... 

R•-İllli• Al11ilıqa _. • .,. '•~•n 61r J;.-"'- ,.,..,., 
11Mlerınelıtetlir, 

l"PE;iEGiıö"l HiND V ALISiNE 
1 GBIES TITUllCll 1 SUiKAS T Mi ? 
1 Hadise Türkiyeden 1 
1 göıülebilecek 1 
ı ı 

l.tanbul : 5 ( T6rka6zl mu. 
habirinden )- Ge-lecek perıembe 
tini memleketimizin batı bölıe· 

lerinde bir ıtlneı tutulmaıı bq· 
lanııcı görllebilecektir . Tutalma 
hldiaeıi • gln~ı batmadan biraz 
önce baılıyacak ve rflnef kıımen 
tatulmaı vaziyette iken batacak· 
br. Tutulma Ankarada yaz ıaati 
itibarile Hat 18 i 59 dakika ıe· 
çe, lıtanbulda saat 18 i 57 da-
kika ıeçe ve lzmirde saat 19 u 
4 dakika ıeçe baıbyacakbr. GI· 
neı Anlrarada saat 19 a S dakika 
ıeçe • l.tanbulda 11at 19 u 23 
dakika ıeçe ve lzmirde 11at 19 a 

SUIKATÇI DERliAL ÔLDOROLDÜ 
Hlr Hind Radyoıu : S -

Hindiıtanden alınan haberlere ıö· 
re, Britanyanın Hindistandaki u-
muml valiıine , sarayda çalıpn 

genç Hintli tarafından tabancı ile 

bir ıuikaat yalulmııtar. 

Umumi valinin aidatı yaranın 

derece1i malOm olmamakla bera
ber, 1UikHde teeebblı eden ıenç 
Hindli, qrayın muhafızları tar"· 
landan derhal öldlrllmlftlr. 

28 dakika ıeçe batacaktır • Ta· 

tulma , Avrupanın diter memle

ketlerinde de ıörllebllecektir. 

Budapeşte 
-iki saat-

bombalandl 
Ankara: 5 [llallJO 8az~-

8adapefte iki 1Ut mtlclcletle ha· 
vaclaa bombardıman eclilmİftlr. 

Bay Halid Onaran 
Parti Mlfettitimiz B. Halid 

Onaran dflnkO Toroı ebpruile 
Aakaradan tebrimiae ıelmiftir. 

MACARİST ANIN HARP 
D la radyoların verditi bir ha· 

ber içımi ııalatta . Macariıtan 
havadan bombardıman edil· 

mif. Macarfltan hakkındaki duy
plerımı, Macariatanda ı~çirditi· 
miı bir lraç glzel gine ait intl· 
balarımı böyle acı bir veıile ile 
yazmayı hiç iıtemeıdim . Fabt • 
ne yıpabiliriı ki • harp halinde 
bulunan bu küçik ve ıevimli mem· 
telret için b6yle ve daha köttl 
ıtlnler ıeçirmek elbette pek ta· 
bil ve hattı mukadderdir . Top· 
yekta bir harbin bfltfln icapla. 
rını yaıayan bır Almanyadan , 
öllm, dirim AVlfl yapan ve yan· 
gaa artatı arsalan andıran bir 
Ruayadan Badapeeteye döndütl· 
mla ıaman kendimizi harpten 6n
ceki bir Avrupa köt~ıinde bul
•aftuk. Tunanın iki tarafında ya· 
yılarak Utanan Budapeıte Macar 
milletinin Atık oldafa iki rflzel 
kadın ıibi bilin caıibeaini , be· 
klretini muhafaza ediyor , Abide
leri, kiliseleri, sarayları ve park· 
larile yerinde duruyordu . Ne bir 
mermi, ne bir bomba bu Avrupa 
;tıelinin çehre.inde çiçek bo&atu 
fibi delik, deftk açmamıftı • So. 
kaklarda • ıaıinolarda attlm.e. 
yen, ten 'ebrelere , benla memt 
imanlara raıtıeliyordak • Sabah· 
lara kadar lflk içinde kalan • tt. 
lenceıile , niıbl konforile Buda· 
pettenin harpten evvelki karak
terini mu haf azaya çal11ır bir hali 
vardı. Belki Avnıpada harbin en 
11 • hi11edildi1i tehir Budıpefte 
idi. Demek ki, bütln bunlar fim· 
di, bir kaç çelik kanadın darbe· 
ıile alt lıt oldu. Harbin korkunç 
16t1eai bir amıcı aibi Macariıtan 
bavalaranda da dotaemata baf· 
lıdı. 

Macariıtının ıiyall vaıiyeti , 
buı&akl mlcadeledeld safa baD• 
riti olaraa ollOa onu muztarip 
g6rmek, rlıel Macar liteleriai • 
mamur Macar ovalanın bir kil 
yıtını bir yanflD yeri halinde ta· 
savvur etmek bile in11nın içine 

1 
blylk bir iılntl veriyor. 

Biı, kime ait Cllar1a olıan , 
banıi milletia mala bulunana ba. 

İÇİNDEKİ YÜZÜ 
Harbin çok az duyulduau Budapeşt e 
Sakin , normal bir hayat geçiriyor 
lunaan bir medeniyet rserinin yı· 
kıbfı lrartıanda basla derin bir 
aca duyuyoruz • Neredfl kaklı ki, 
bizimle kaa akrabahtı olan ve 
aramızda en küçlk bir dAvlnın 
bile mevcut bulunmadıtı ve ola
mıyacatı bir millet olan Macariı
tanın felAketibi biyllr bir lzüntü 

..• ı ,., 

f\'EVZAD GIJJt'EıV 

ile ka11alamayalım • Fakat • biraz 
yukarıda da Mlyleditimiz ıibi ıa 
datilinin ıa yolanda kıralmaıı 

kadar tabii bir feY yoktur. Harbe 
ıiren bir millet için de haberin 
bitin kötüHlkleri mukadderdir • 
En büylk diletimiz • prkın ince-
lik, yumıaldık ve ruh ualeletini, 
ıarbin maddi teklmllü ile karıt· 
tararak imrenilecek bir millet ha· 
line ıelmif bulunan Macar doıt· 
larımaa harbin daha blylk ıad
rine atramuın ve bizi daha 

bUyik elemlere utratmuan •• 
• • 

Protramda Macariıtında .. e. 
çirecetimiz iç tin içinde yapı
lacak bir çok feyler vardı. Fakat, 
uzun ve yorucu bir aeyab8tia 
çebrelerimiıdeki yorrunlutuna der· 
bal sezen l\fıcar doatlanmııın 
kibarlıtı resmi protramın otori· 
teainden lltln çıktı. Ve bize bol 
bol iıtirabat imkanı verildi • Bis 
de bu imklndan faydalanarak 
bol bol Budıpefteyi bitin rl· 
zeUiklerini yudum yudum tadarak 
ıezdik. 

Şehirde normal denilebilec_. 
bir bayat vardı. Gazinolar • otel
ler, lokantalar dolup,boşahyorda. 
Bilhllta yiame havadan, banyo. 
lan, yapma plljları ifne ataa 
yere difmeı bir halde idi • Na
zan dikkati çeken biricik nokta 

1 

bitön bu kalabalalrlarda kadınların 
erkeklerden çok f aıla olu111 idi • 
Seyreden rözler için bu da ti· 
kAyet edilecek bir teY delildi • 

rRibb;~;,,pla Fon 
f P apenin arası açılmı 

.............. 
Lontlra • 6 (Rotlyo) - Tirlıiyetl.n ••la W.l•r 

Von Rl6hıılrop ile Von Popen ar ... nm 6lr anl.;-

ı 
malıl, luıtM 6lr diqmanlılı ,.,,.., ol.,_a 61ltlir ... 1-
ı.Jir. 

• •••••••••••••••••• 
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Seyhan Viliyetinden 
Çukurova Pamuk . Ek icilerine : 

1 - 2903 Sayılı Pamuk islahı kanununun birinci maddesine müsteniden 
' Ziraat Vekaletinin emirleriyle 

Şimalen : Adana - Misis Demiryolu 
Garben : Seyhan nehri 
Şarkan : Ceyhan nehri ve 
Cenuben: Akdenizle çevrili Yüreğir ovası dahilindeki 

sahada bundan böyle Akala nevinden g~yri başka açık kozalı 
Pamuk tohumunun ekimi yasaktır. 

2 - Bu saha dahilinde Akaladan başka açık kozalı pamuk eken çiftçilerin ekimleri 2903 sayılı kanunun 7. nci 
maddesine tevfikan sökülür, yok edilir. Ve sökme masrafı tahsili emval kanununa tevfikan sahibinden alınır. Suçlu ayrıca 
(100-500) liraya kadar ağır para cezasına çarpılır. 

3 -- Yukarıda hudutları gösterilen Akala bölgesine pamuk islahı kanununun 2. nci maddesine tevfikan Klevlant 
. tohumlarının sokulması , muhafazası , nakli ve alım satımı yasaktır. Bu bölgeye ait klevlant işliyen çırçır fabrikalarında 
çıkan tohumlar bölge haricine veya yağ fabrikalarına sevk edilecektir. 

4 - Zikri geçen bölge dahilindeki pamuk ekicileri tohumluklarını Ziraat 
Mensucat (Eski Şinasi) ve Ali Karabucak Fabrikalarından temin edebilirler . 

1-3 '14581 

Bankası ( Eski Belçika ) , Malatya Milli 
Seyhan Valisi 

üll EJldotaa 

Macaristanın harp 
içindeki yüzü 

( Başı 1 inci say/ada ) 

Zat<n, her şeyden evvel bir su 
şehri olan Budape~tede suyu Ma· 
carlar bir sıhhat, güzellik ve eğ 
lence unsuru olarak mükemmel 
surette kullanmaya muvaffak ol
muşlar. Modern müesseselerin ya
mnda bizim eski hamamlar da, bir · 
tarafa atılmamış. Macaristan• ida· 
re eden Türk paşalarının yaptır· 
dıldarı alaturka hamamlar mimari 
karekterlerine dokunulmaksızın 
islah edilmiş ve bugün bir sınıf 
halkın bü) ük rağbetini kazanan 
müesseseler haline sokulmuş . Si 
nemalar ve tiyatrolar gece işli

yor. 
Mağaıalarda.,lıer şey var. Ve 

her şeyi vesikasız satın almak im
kanı var. Vesikaya tabi olan şey 
yalnız ekmek . İnsan başına 300 
gram ekmek veriliyor. Yalnız ha
yat pahalı. Bır erkek r:lbisesi 800. 
pengü, biıim para ile 200 lira}·a 
çıkıyormuş Diğer bülün eşya da 
bu nisbet içinde fiyatlı . 

KA YJP- Ziraat bankasının 

27 - 6-942 tarih ve 389 numaralı 
tevdiat cüzdanına koymuş oldu
ğum mührü zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eski nıührin hükmü 
olmadığı ilan olunur. 

Mustafa Aksüer 

KAYIP- Ceyhanın Muradiye 
mahallesinden namıma kazdırıp 

~iraat bankasında talbildi bulunan 
rnühıümü 942 senesi Mayıs içinde 
kayıp ettim. Tarihi ih'indan itiba· 
ren on beş güne kadar müht ümle 
borçlu bulunduğıırıı kimselerin 
bana müracaat etmeleri .Je aksi 
takdirde yenisini alacağımdaıı es· 
kisinın hükmü olmadığını ve me· 
suliyet kabul etmiyeceğimi ilan 
ederim. 

Ceyhanın muradiye mahal· 
lesinden Ahmet Aksoy, 

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Pazar - 6.9.1942 
8.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

8.32 Müzik : Martlar. 

8.40 Ajans Haberleri. 
8.55-

9 30 Müzik : Uvertür ve marşll\r 
12.30 Program ve Memleket saat 

Ayarı 

12.33 Müzik : Karışık proğram . 
12.45 Ajanı Haberleri. 
13 00 Mü7.ik : Saı. cseıleri. ve 

Şarkılar. 
13 30-
14.30 Müzik Radyo saloıı orkest· 

rası, (Violonist Necip Aşkın) 
18.00 Program ve Memleket ~aat 1 

Ayarı. 

18.03 Müzik : Radyo Dans Or-
kestrası 

18.45 Müıik : Şarkılar. 
19.00 Konuıma (Ziraat saati), 
19,15 Müzik: Türküler· 
19.30 

19.45 
19.55 
20 15 
20 30 

21.00 

21.15 

21 .50 

Memleket Saat Ayarı ve 
Ajans Haberleri. 
Serbest 10 dakika . 
Müzik : Fasıl heyeti. 
Konuşma (Derdltşme saati) 
Müzik : Beethoven'in piano 1 

Sonat'larından, op. 53: J 
Konuşma (Evin ıaati.) 1 
Müzik : Karışık makamlar-

dan şarkılar. - 1 
lstanbul at yarışlarının Ne-
ticeleri. 

2~.00 Müzik : Gene Bestekarlar 
derisinden: Ferid Hilmi. 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajanı 

haberleri ve Borsalar 
22.45/ 

22.50 Yarınki Program ve Ka· 
panış. 

o•••••••••••••••• .. •e .. ecıeo ;•••••••••••••••••••••• • •• 
İ ADEMİ iKTİDAR YE BElGEYSEKllGINE 

1
1 : REFiKA. TÜMERKAN ı 

• KARŞI f f • F R o B ·ı • : BiÇKi \'URDU : : O ' T N l ı • 1-9-942 den itibaren:lt --yıt maame/uine baı/an· ı 
: S. ve /.Muavenet Vekaletinin Ruhıatını haizdir 1 ı mııtır. Kayt olmak ve ıerati anlamak için B~beldi kili· f 
• Reçete ile alınır her eczanede bu/onur • f ae civarında yari müdürlüğüne müracaat edilmeli. f 
• Cenup mınhkası ajanı Bahri Diril 1 i 3-15 14514 f . ~························· • Yağcami civarı No. 14 - Eski Selanik Bankası 1 ~ 
• Posta Kutusu 105 14520 

1 

.................... 1 
0 ....................... , •• 0 ı·· .. . 
- - _ ~- ------- e ZENGİN OLMAK İSTERSENiZ • 

i L A N 1 Koşunuz ! . Koşunuz!., 
BElEDİYE RİYASETİNDEN: İ Çukurova kişesine 

(Gaz karneleri dağıtılıyor) 
Evinde Elektrik tesisatı bulunmayıp gaz yağma ihtiya.cı 

olan vatandaşların kolaylıkla gaz temin edebilmeleri için Kart 
usulü ihdas edilmiştir. 

Bu kartlar mıntıka dağıtma birliklerince parasız verilecek· 
tir. lbtiyacı olanların kendi birliklerine müracaatları sayın 
halka ilan olunur. 

i 1 an 
Memur alınacak 

S[YHAH P. T. T. MODORlOGONOEN · 
1- İdaremizde münhal maaslı ve ücretli memuriyc;tle.e orta 

mektep mezunları müsabaka ıle alınacaktır 

2- Müsabakada muvaff a\c olanların idarenin telı:lif edeceti yerde 
memuriyet kabul etmeleri şarttır. 

3- Müsabakada muvaffak olanlara 3656 sayıh kanun hükmüne 
göre 15 lira asli maaş veya 60 lira ıicrct verilecektir. 

4- isteklilerin 788 sayılı memurin \canununun 4 ncü maddeıin
deki şartları hair. ve Devlet memuriyetine ilk defa gireceklerio 30 ya
şını geçmemiş olmaları lazımdır. 

5- Müsabakaya girmek istiyenler 29 EylUl 94Z sah gftoü akşa· 
mına kadar dilekçe ve evrakı müıbitelerilc birlikte Müdürrnğümüıe 
müracaat etmelidir. 

6- Müsabaka 30 Eylül 942 Çarşamba güoü aaıst 10 da yapı -
lacaktır. 2-9-16 14575 

1 aı,em~zdea bir bilet alırıanıı mat- • 
talla zengin olarıanaz... ı 

e Adre. : A ılalt cadde D~~tyo/ oi~ında (Çalıur· • 

ı ova a;,.,;) Necip Ozyazgan 1 .......................... 
i 1 a n 

Devlet Demir yolları 6. ncı İşletme Arttır· 
ma ve eksiltme Komisyonu Reisliğinden : 

lskenderun istasyonunda ihzar edilen 90.000 adet parke 
taşını 3600 metre murabbaındaki istasyon meydanına döşeme 

(tfi 21/9/942 tarihinde pazartesi günü saat 16 da Adana 6. ncı 
1-etme Müdürlüğü binasında açık eksiltmeye konmuştur. 

.Beher metre mikabın döşeme işçiliğinin muhammen bebeli 
('.70)ıkuruştur. isteklilerin nüfus cüzdanı, ehliyet vesikası ve 
(ıl89) ılirahk muvakkat teminat ile tayin edilen gün ve saatte 
k<Gmisyon reisliğine müracaatları lazımdır. 

.Şartname ve mukavele projeleri işletme ve lıkenderun 
istasyonunda par11sız görülebilir. 23-28-3-9 

1 • 

Umumi Neşriyat Müdürü : MIJCtt Ciiçlü 

Ba11lthğı yer: Türbözü Maatbaaı 


