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MiLLi ŞEFiMiZIN 
SEYY AHATLARI 

lstanbul : 8 (Türksözü Muhabirinden) - Reisi
cumhurumuz Trakya seyahatlerine devam etmek
tedirler. lnönü teşrif ettikleri yerlerde halk tarafın-

dan büyük tezahüratla karşılanmakta ve heyecanla 

alkışlanmaktadır. 

-
Başvekil 

An karada 
Ankara : 8 ıTürksöıü Muha

birinden) - Ba,vekilımiı doğu 
yurd seyahatinden dönmektedir. 

Başvekilimiz Saracoğlu yarın 

(bugün) Ankarada olacaktır. 
'.Aşkale : 8 (a .a.) - Trabıon

dan gelen başvekil kısa bir tavak· 
kuftan sonra Kayseriye doğru se· 
yabatlerine devam etmişlerdir. 

Bayburd : 8 (a .a.)- Başve· 
kilimiz burada hararetle karşılan· 
mıı ye uğurlanmıştır . 

Milli Midalaa 
lıUkraz tabvlll 
Ankara : 8 (a. a.) - İhracı 

için Maliye Vekaletine selahiyel 
verilmiş olan Milli Müdafaa istik· 
raz tahvilleri bu ayın l 5 inden iti
baren satışa çıkarılacaktır. Maliye 
Vekaleti , tahvilleri bankalara ver• 
metc başlamıştır. Milli Müdafaa 
istikraz. ta.hvill~rj ~ 5 ve• 7 ,5 
r aizli ve ikramiyelidir. Bu tahville· 
rin bjr hususiyeti de yalnız para 
ile de~I, evvelce alınmış olan ta
sarruf bonolariyle dahi mübadele 
edilebilecek olmasıdır. 

Birinci tertip Milli Müdafaa 
istikraz tahvillerin satış müddetli 
30 Eyhile kadar devam edecektir. 
Şimdiden banıtıara yapılmakta o
lan müracaatlardan Milli Müdafaa 
istikraz tahvillerinin bu müddetten 
çok daha evvel satılacatı, katjyet
je anlaşılmaktadır. 

Gaydanın makalesi 
Ank:ara: 8 (Radyo Oazetesl ]
ltalyan muharriri Gayda yazdığı 

bir makalede, artık Sovyet Rus· 
yanın çökmek üzere bulunduğunu 
kaydetmektedir. 

Mareşal Göringin 
Alman kadınlarına 

beyanatı 

Ankara: 8 ( Radyo CJazetesl)
Maretal Göring Alman ev kadın
larına hitaben bir beyanname 
neşrederek, elcktrık cereyanından 
ve hava gazından çok tasarruf 
edilmesini istemiştir. 

Vişinin siyaseti 
Ankara: 8 (Radyo Gazetesl}
Vitinin şimdilik Mıhverle işbirliği 
ancak müttefiklere yaptığı protes 
tolara münhasır kalıyor. 

İspanya dahili 
siyaseti nedir ? 

Ankara : 8 (Radyo Gazeleai)
lspanya'da üç nazırın değiımeıi 
halA milletler arası yankılar uyan· 
dırmaktadır . lspanyoltara göre , 
bıı bir nöbet deği~tirmedir . Di-

' ~er taraftan anlatıldığına göre , 
lıpanyollar harp dı~ı ve bitaraf 
kalmalc illiyor . 

Münakalat Vekili 
İskenderunda 

\ \ ' 
' \ 
' \ ... 

' ' 

A kdenizde bir müttefik kafilt!ai yolda .. 

___ s_ovyet cephesinde harekat=ı 

Novrosisk düşmedi 
Grosnide Sovyetlerin 
taarruzları devamda 

Stallngradda Alman tazyiki arttı 
Ankara: 8 (Radyo Gazetesi) - Alman tebliğine göre, 

Novorosiık muhaı>ebesinde Sovyetler bir çok ölü V• 6500 
eair vermiflerdir. Burada muharebelere devam ediliyor. Ve 
bundan anlafılıyor ki ,.hir oe liman henü:. Ruılar elinde 
bulunmaktadır. 

Kafkaa geçitlerinde ise mühim bir hadise11in cereyan etme· 
diği g6rülmektedir. Grosni bölgeainde Sovyet mukabil taar· 
ruz/arı deoam ediyor. 

Stalingrad batıaında A iman tazyiki artmıftır. A imanlar 
yeni bir ilerleme kaydedememi,lerdir. 

Moskova : 8 (a .a.)- Reuter yet hava kuvvetleri 50 tank ve 
ajansının hususi muhabiri bildiri · bir kaç yüz kamyon tahribetmiş, 
yor: 1500 Alman öldürmüşlerdir. Baş 

Stalingrad etrafındaki durum · ka bir Sovyet hava hücumunda 
da son 24 saat içinde salah var· 30 tank ve mühimmat yüklü 300 
dır. Sovyetler şehrin şimal batı - kamyon tahribedilmiş 500 Alman 
sında Alman sol kanadını püskürt- öldürülrnüıtür. 17 Sovyet uçağı 

müşlerdir . Cenup batıda Alman b&1· ile 20 Alman uçağı arasında ya· 
kısı artmıısa da Sovyetler sıkı tutu· pılan bir hava savaşında Sovyet 

nuyortar. Bütün gece, büyük Alman pilotları Alman uçaklarmdan 9 
tank teşkilleri altı uçaksavar ba- unu düşürmüşlerdir, 
taryasının mevzilerine hücum et· Moskova : 8 (a.a.)- Sovyet 
mişlerdir. Bu bataryalar topları· tebliğine ektir: 
nın aR-zını aşa~ı indirerek 45 : Al- Stalingrad'ın şimal batısında 

man tankını kullanılmaz hale koy· şiddetli muharebeler devam et· 
muşlardır. Altıncı bataryada Sov· mektedir. Sovyet birliklerinden 
yet tank ve piyade ltakviyeleri biri, karşı hücuma geçmiş ve 
Alman tanklMının geri kalan kıs mevzilerini iyileştirmiştir. 280 Al· 
mını bozguna uğratarak püskürt- man öldürülmüş ve esirler de alın· 
müşlerdir. mıştır. Başka bir kesimde, şiddetli 

Orta Kafkasya'da Almanların bir savaştan sonra Almanlar 3 
Terek nehrini g-eçmeğe :mu\iaffak tank ve iki piyade bölüğü kay· 
olduldarı Maıdok çevresinde Sov- tGerl.al 2 ncı u:yfadal 
--------

Parti Genel Sekreteri 
seyahate çıktılar 

Ankara : 8 (Türksöıü Muha · 
birinden)- Cumburi} et Halk Par
tisi Genel Sekreteri Bilecik Me
busu B. Memduh Şevket F.sendal 
dün saat 15 te şehrimizden kal· 
kan trenle bir memleket seyahatı 
oa çılrmıştır. 

yarbalm, Mardin, Urfa ve Gazi 
anteb'e uğrıyarak Ankara•ya ge-

lecektir. Bu seyahatin b tş bafta 
kadar süreceği ta hm in ectilmek· 
tedir. Mersitı : 8 (a.a.) - Münakalat 

Ve"ili Fahri Engin Menine ıelmlş, 
D.D. Yollarına devredilen Mersin l 
liman işletmesi ve tabmil, tahliye 
itleri üzerinde meşgul olduktan 
S9nra lskende~una gitmişlerdir . 

Genel Sekreter bu seyahatinde 
Elazı~. Muı, Van yolunu takibede· 

ı fCk ve dönüşte Bitlis, Siirt, Di · 

Memduh Şevket Esendal dün 

Ankara Garında, Dahiliye ve Ti
caret Vekillerimizle bir çok arka

daşları tarafından uğurlanmıştır. 

: .......... .. 
B. Çörçilin 
beyanatı 

Nerede ne zamcın 
aaldıracağı.mızı 

dü,man bilmemeli 

........... : 
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ı Ankara : 8 (Radyo ga- ı 1 

ı zetesl) - lngiliz Başvekili ı 1 

ı Cörçil bugün Avam· kamara- ı 
ı sında harp durumu hakkında ı 
ı beyanatta bulunmuştur. ı 
ı Başvekil , "Ben Digep ı 
ı hücumunu tam bir çarpışma- ı 
ı nın mukaddemesi olarak kabu/ ı 
ı ediyorum. Düşman ne zaman, ı 
ı nerede hücum edece~imizi bil ı 
ı miyor ve bilmemelidir... De l 
ı miştir. ı 
ı ı ........................... 
Mısu cephesi 1 

durgun halde 
Ankara: 8 (Radyo gazetesi )

Mısır 'da sona eren Rommel taar · 1 

ruzunun dedikodusu devam edi· 1 

yor. Şimdi Rommer kuvveti.eri 
eski mevzilerine dönmüştür. ltal
yanlar bunun bir keşif taarruzu 
olduğunu söylemektedirler. 

Vilki şerefine 
dünkü ziyafet 
ANKARA : 8 ( A. A. ) - BUGÜN VlLK 1 ŞEREFiNE AME

RİKA BÜYÜK ELÇİLIGINDE. ~IR KOKTEYL PARTİ VERiLMİŞ
TiR . HARtClYE VEKlLlMlZ NUı\ı1AN MENEMENClOGLU DA 
MARMARA KÖŞKÜNDE VE.NOEL VlLKl ŞEREFiNE BlR zl . 
y AFET VERMlşLERDlR . 

VtLKl, NUMAN MENEME.NClOGLU T ARAFlNDAN KABUL 
El?,İLM~Ş ,YE 1KI SAAT GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR . VlLKl ASIM 
GUNDUZ'U DE. ZiYARET E.TM1ŞT1R . 

Ruzvelt'in beyanatı 
iKiNCi 
ON iKi 

CEP RE 
TANE 

Ankara: 8 (Radyo Gazetesi)- \ 
Ruzvelt bir ocak başı konuşması 

yapmışbr. Ruzvelt , milyonlarca 
Alman'ın Sovyet cephesinde yine 
bir kış geçirmeğe mahkum oldu· 

ğunu söylemiştir . Ruzvelt Midvey 
ve Salomon adalarındaki kazanç · 
lardan bahsetmiş ve Avrupa böl
gesinde Almanya'ya hücum için 
on iki nokta olduğunu izhar et
miştir: Ruzvelt bugünkü dört bü
yük harp sahnesinden hiç birisi 
nin de ihmal edilemiyeceğini kay
detmişler ve taarruza geçmenin 
hedef tutulduğunu ilave etmişler· 

dir. R•Jzvelt , Umumi harbe na
zaran bu harpte Avrupaya üç 
misli fazla Amerikan askeri yollan
dığını da anlatmıştır. 

fÇIN TAM 
CEPHE VAR 

Hind durumu 
Yenidelhi : 8 (a. a.) - Ma

hatma Gandi'ye Hint hükumetinin 
kendisini hangi şartlarla serbest 
bırakmıya hazır bulunduğu bildi
rilmiştir. Mahatma arzu ederse 
Wardha civarında bir yere iltica 
edebil ecek ve kendisine , hüku· 
mete karşı ktitle halinde bir hare
kete geçmek tehdidini geri aldığı 
takdirde müzakerelere girmek mü
saadesi de verilecektir. 

Mahatma bu teklifi reddede
cek olursa gayri muayyen bir 
müddet , belki de harp sonuna 
kadar hapiste kalacaktır. 

Candi'nin sıhhati , katibinin 
CGerlsl Z net aYlada) 

· Macaristan~ Başvekili ile 
M 

acaristanıo yüzüne dışarı

dan bakıldığı zaman harbin 

tesirleri çok az görünüyor. 
Hayat normal akışmdan büyük 
bir şey kaybetmemişe benziyor . 
Uz.un zaman üzerinden uçtuj'u · 
muz Macar ovaları ekilmiş , bi · 
çilmiş .• Her tarafta iyi giyinmiş 
insanlara rastlanıyor • Eğlence 
yerleri hep açık ve bir an müş· 
terisiz kalmıyor. 

Harbin içiude olduğu halde , 
harpten bir hayli uzak kalmaya 
muvaffak olan Macariıtanın dış 
göriinüşündeki bu nisbi rahatlık 
nasıl izah edilebilir • Bu memle 
ketin, coğrafi bir talih ereri ola
rak, bugünkü harp sahalarından 
çok uzak kalmış olması bunda 
büyük bir amil olmuştur • 

Diğer taraftan Macarların mü· 
cadeleye büyük bir arzu ve he· 
yecanlı bir alaka ile sarılmadık· 
)art da anlaşılıyor . Mihver or · 
takları içinde birbirlerile payla · 
şacak kozları , aralarında esas 
menfaat ayrıhkları olduğu halde 
hadiselerin zoru ile büyük bir 
milcadeleye yanyana iştiraki ka · 
bul etmiş olan devletler bulun· 
duğu kimso için bir sır değildir. 
işte Macaristan da bunlardan bi 
risidir. Macarlar bugün beraber 
harbe girdiği blokun zaferinde 
kendileri için bir endişe sezmek · 
tedir . Çünkü , bir taraftan Ro · 
manya, diı}'er taraftan Yugoslav· 
yanın varisleri de kendisile be . 
raber muzaffer olacaktır . Hal· 
buki, etrafını saran bu milletlerle 
kendisini büyük ve uzun ihtilaf 
lara sevkedecek toprak davaları 

bir görüşme 

MACARİST AN'IN 
ENDİŞESİ NEDİR ? 

vardır. 
Filhakika , Romanyanın Rus 

seferine geniş mikyasta iştiraki , 
Mihver gayesinin güçleşmesi ba
kımından olduğu kadar Roman 
yanın yıpranması, zayıflaması do· 
layısile de, Macaristan tarafından 
iyi gözle görülebilecek bir badi · 
sedir. Fakat bu Romen fedakar · 
lığının harp sonundaki mükafatı 

Yaıin · 

NEVZAİ) GOVEN 

da Macarları kuşkulandıracak bü· 
yük bir endişe mevzuu olmaktan 
uzak değildir. 

Macaristanın bütün varlığile 

harbe angaje olmayışmın , Ma · 
carlardaki harp heyecanı azlıtı 
nın sebebi , bu endişe olsa ge· 
rektir. Macaristan ın, harp sonun · 
daki muhtemel yeni bir müca· 
delede kuvvetli ve hazırlıklı bu · 
lunmak için bugün yorulmak , 
yıpranmak niyetinde olmadığı 
akla . gelebilir •• 

* •• 
Macaristanda meslektaş ve 

aydın insanlarla uzun boylu ko · 
nuşmak imkanını bulduğumuz gi· 

bi, Başvekil 8. Kallay'ın nazik 
ve lutufkar ıılakasına da mazhar 
olduk . 

Macarist.anıo en eski ailele · 
rinden birisine mensup olan Baş· 
vekil bizi dairesinde kabul etti. 

Yüzünde toprak a':lamlarına 

has bir h.abacanlık ve hareketle
rinde asil bir sadf'likle konuş· 
maya başladığı zaman kendimi , 
Anadolunu 'l yetiştirdiği münev · 
ver, olgun bir toprak sahibinin 
karşısında buldum. 

B. KaUay bizio.ıle Fransızca 
konuşuyordu. Onun , samimiyeti 
politikaya feda edemiyecek bir 
adam olduğunu , Türkiyenin po· 
litikasından bahsederken söyle · 
diği şu sözlerden anladık : 

" - Şimcliye kadar politika · 
nazı nadir görülür bir kiyasetle 
idare ettiniz. Türkiyenin . sonuna 
kadar bunda muvaffak olmasını 

dilerim. " 
B. Kallay'ın samimiyeti , se 

vimliliği insanı kendisile konuş · 
maya sevkedecek, sual sormaya 
cesaret verecek bir derecede idi. 

İçimizden birisi sordu: 
(Gerisi 2 ncl l&flada) 



Sayfa 2 

Duyduklarımız 

70 dela yıkanan 
ipek çoraplar. 

Alman 1. G. Farbenindustrisi· 
r.in , kömür , kireç ve sudan mü
rekkep olarak keşfettiği Perlon 
maddesi giyimde hakiki inkilap 
yapacaktır. Perlon 'un ipek elyafı
nı sağlamlaştırması hayret verici
dir. Tabii ipek elyafında sağlam
lık nisbeti yüzde ellidir. Perlon 
ile ıslatılan elyaf , sonradan bo
zulmaz , değişmez , elastikiyetini 
de kaybetmez.. Perlona daldırıl 

dıktan sonra yapılan ipek çoraplar 
70 defa yıkanarak giyilebilir , es· 
kimezler. Ayni suretle Perlondan 
mamül kadın ve erkek elbiseleri, 
muşambalar , şemsiye bezleri , 
mayolar çok dayanıklı olurlar. 

Dünya11rn en ~üUülü ve 

en ıakin yeri 

Fızik, bütün saciaları, kuv
vetlerine göre chaf ıh, "orta> ve 
<yükseb diye üçe ayırmıştır. 
Dünyanın en gürültülü y~ri Nı

yagara şelalesi sayılma"tadır. Nı · 

}'agaranın bu güıültüsü 100 raka · 
o'ile gösterilirse Nevyork sokak
larının güı ültüsü 70 e müsavidir. 

Hollandada Utreht üniversi 
tesinin yeraltında inşaa ettirmiş 
olduA"u f ıziklaboratuvarında hiç 
bir gürültü duyulmamakta ve sı · 
fıra müsavi addeeilmektedir. 

Bu sükunet, fızik tecrübeleri 
için elzemdir. Laboratuvarın du
varlarının içeriı1i boş ve havasız. 

dır. Böyleliklc,'.hıavıt zerreleri Vi· 

sıtuile sadanın iııtişarına mani 
olunmuştur. Bundan başka labo· 
ratuvar odasının duvarları iç ta
raftan sadanın nüfuzuna mani bir 
madde ile de örtülmüştür. 

Bu sebeple burası da dünya 
nın en sakin yeri sayılmaktadır. 

Hususi İdarelere 
yapılacak yardım 
Harp durumu yüzünden sı· 

kınlıya uğnyan baıı Vılayet Hu· 
ıuıi ldarr:Jerine Dahiliye Vekilli· 
ğince yardım edilecektir. Vekillik 
hangi Valiliklere Of' kadar yardım 
gerektiğini inceleyip karar ver· 
mek üzeredir. 

TÜRKi YE RADYOSU 

ANKARA R ADYOSU 

Çarşamba - 9 .9.1942 

7.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

7.32 Vücudumuzu çalıştıralım. 

7.40 Ajans Haberleı i. 

7.55-
8 30 Müzik Radyo salon orkest

rası, (Violoniıt Necip Aşkın) 

12.30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

12.33 Müzik : Karışık proğram. 

12.45 Ajans Haberleıi. 

1300-
13 30 Müzik : Karışık makamlar

dan şarlular. 
18.00 Program ve Mc:mleket saat 

Ayarı. 

18.03 Müzik : Fasıl heyeti. 
18.45 Müzik : Radyo Dans Or

kestrası (Nihad Eıengin lda-
reıinde). · 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajanı Haberleri. 

19.45 Müzik : Yurttan ıesler, 
20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Mfizik : Bir Marş öğreni· 

yoruz Hayra~ım. 

21.00 Konuşma (Evin saati) 
21.15 Müzik : Beethoven cLeono

re- Uvertür'ü (Pi.) 
21 30 Temsil - Kimgil ailesi. 
21.45 Müzik : Riyaseticumhur 

Bandosu . (Şe(:· lhsan Kü• · 
çer.) 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajans 

haberleri ve Borsalar 
22.45/ 

22.50 Yarınki Program ve Ka· 
panış. 

TORKSOZO 

i · : ·· HAB ~RLER 
Balkevlmlzln 
aile gazinosu 

Halkevimizin aile gazinosu bu
gün saat 18 de törenle açılacak
tır. Bundan bö} le Hal'kevi gazi· 
nosu her aile için açık buluna
caktır . 

Kız talebe için 
askerlik kursu 

Geçen ders yılı askeri desle· 
re devam etmemiş olan Üniversi
teli kızlar için 14 Eylülde iki haf
ta devam etmek üzere biı askeı i 
kurs açılacaktır. Bu kurslara da 
devam etıniyen kız talebeler sırıt· 

fı geçemiyeceklerdir. 

İhracına izin 
verilen ınaddeler 
Tıcaret Vekfüeti, pirina yağı, 

tiftık , palıınıut hulasası , pamuk 
döküntüsü , kü\Ük baş hayvan 
derileri ve bazı yağlı tohumların 

serbest dövizle ihracına müsaade 
etmiştir. Buraya }'apılan tebli~ala 

göre, her partinin kati satışından 
evvel Vekaletin muvafakati alı 

nacaktır . 

Yüksek muallim 
mektebi kayıtları 
Liselere muallim yetiştirmek 

üzere tesis edilmiş olan leyli ve 

meccani • Yüksek Muallim Mekle· 
bi,, ne Lise mezunları arasından 

yeni talebe kayıt ve kabul olun 
masına başlanmıştır. 

Kayda 7 Teşrinievvele kadar 
devam olunacaktır. 

YENi NEŞRIY AT 

Çığ · 

Şehı im izde ayda bir defa 
neşredilen bu edebiyat, sanat, f ı 

kir mecmuasının 9 uncu sayısı 

özlü makaleler ve güzel şiirlerle 

intişar etmiştir . Oku}ucularımıı.a 
ta11siye ederiz. 

Uçan Kalelerin 
son faaliyeti 

Londra : 8 ( a. a. ) - Avru 
pa harekat sahasındaki Amerikan 
ordusu umumi karargahı ile Biri· 
tanya hava nazırlığı aşağıdaki 

müşterek tebliği neşretmişlerdir: 

Amer.kan ordusuna mensup 
"17,, tipinde uçar kalelerle "db 7,, 
tipinde Bostan bomba uçakları 

dün avcıların himayesinde Şimal 

Fransadaki hedefler~ hücum et· 
mişlerdir. 

Bostonlar Abbeville'deki düş
man hava meydanlarını ~bombala
mışlardır. Bir saat sonra üç uçar 
kale filosu Albert civarında Me· 
sulte uçak fabrikasını bombala 
mıştır. Başka te~killer de Saint 
Omer hava meydanını bombala· 
mıştır. 

Jngiliz, Amerikan, Dominyon 
ve müttr.fik hava k u \ve ilerine bağ· 
lı birçok fılolar da şaşırtma hare
ketleri yapmışlardır. lki uçarkale 
ve üç av uça~ı kayıptır. 

Londra : 8 ( a. a. ) - lngi
liz av uçaklarının himayesinde u
çan Amerikan bomba uçakları 

dün öğleden sonra Şimal Fransa
da hedeflere taarruzlarda bulun· 
muşlardır. 

Vichy : 8 ( a. a. ) - lngiliz 
uçaklarının dün saat 11.30 da 
Rouen'e yaptığı akında ticaretha· 
nelerin bulunduğu bölge ile işçi 

mahallelerine 100 kadar bomba 
atıldığı öğrenilmiştir. Yaralıların 

sayısı , şu ana kadar elde edilen 
haberlere göre 150 yi buhnu~tur. 

Bunların çoğunu kadınlar ve ÇO· 

cuklar teşkil etmektedir. 

Uçaklar 3 - bin metre yük
sekten hücum ettikleri cihetle 
bombalar dağınık olarak muhtelif 
yerlere düşmüş ve geniş ölçüde 
tahribat yapmıştır. 

-.......................... , 
ı . . ı 
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Maliye meslek 

okuluna talebe 
Orta mek top veya Lise me· 

zunu olan 17 - 25 yaş arasında· 

ki gençlerden Maliye memuru ye· 
tiştirmek üzere Ankaradaki "l\lali· 
ye Meslek Mektebi,, ne 10 Eylule 
kadar talebe kayt ve kabul olun· 

masına başlanılacaktır. 

lnıtihan 15 Eylulde icra olu
nacaktır. Mektep iki yıllık , leyli 
ve meccani olup iaşelerine muka
bil her ay 40-50 lira ki-kesinti· 
sil - ücret •erilir. Çıkanlar 20-
25 lira asil maaşla tayin olunur· 
Jnr. 

Ceyhenda köprü 

başı yolları 

Ceyhan : 8 (Türksöıü Muha· 
birinden)- Kasabamıı. civarında 

ve Ceyhan nehri üzerinde kuru· 
lan büyük demir 1'.öprünün bu yıl 
ve tam hasat zamanında müna
kaley e açı im asile, gerek Ce} han 
ve havalisi halkının ve gerekse 
Kozan, Kadirli ve dığer kazalar 
halkının bu köprüden aı.ami is 
tıfade ederek her nevi naklıyat 
yaptıkları malumdur. Ancak, köp· 
rünüıı kar şıyaka tarafındaki bir 
iki yüı metrelik uzunluğundaki 

yolun taşla döşenmedıği cihetle 
boı.ulaı ak toz deryası haline gel
diğini ve burasının nafıaca bir an 
evvel yaptırılması ltmeonisinde 
bulunmuş ve ke) fiyeti Temmuz 
eyında alakadarların dikkat na· 
zarına arzetmiştik. Buna rağmen 

bu yolun halen ayni vaziyette ve 
belki de daha berb:ıt bir halde 

olduğu müş~hede edilmektedir. 

Bu bozuk yol bu günlerde 
yaptırılmadığı takdirde, kış mev· 
simintl~ } ağacak yağmurlar neti· 
Ct'sinde burasının çamur deryası 

"h!tlini., alarak münakalenin sek
tedar olacağı pek tabii bulundu· 
ğundan, buna meydan verilmiye· 
rek bir an evvel yaptırılması la 
zımdır_ M S. 

Amerika'da fiyatların 

istikrarı meselesi 

-------Ve -------
Razvelt'ln meıaıı 
Vaşington : 8 ( a. a. ) - M. 

Ruzvelt bugün kongreden bütün 
toprak mahsulleri de dahil oldu· 
ğu halde fiyatların istikrar ettiril· 
mesi için devlet reisine salahiyet 
veren kanun layihasının kabulünü 
istemiştir. 

M. Ruzvelt kongrenin en geç 
1 ilk'.cşıine kadar kanunu kabul 
etmesini istemiş aksi takdirde 
"mesuliyeti üzerime alarak ben 
harekele geçeceğim,, demiştir. 

Parti Ocak 
kongreleri 

Cümhuriyet Halk Partisi Ocak 
kongrelerine devam «"dilmektedir. 
Dün iki Ocağın kongresi olmuş 
tur • Bundan sonraki kongreler 
ayın 13 ünde yapılacaktır . Bu 
tarihte kongreleri olacak Ocaklar 
şunlardır: Tuzla nahiyesi saat 15 
de , Misis nahiyesi saat 10 da , 
Milımandar nahiyesi saat 9 da , 
Buruk nahiyesi saat 10 da, Kadı
kö}' nahiyesi saat 13 de . 

Sovyet cephesinde 
harekat 
(Başı 1 inci sa-,fad•) 

betmişlerdir. 
Stalinıırad'ın cenup batısında 

kıtalarımız düşman tanklarına ve 
piyadesiııe karşı şidrletli m1Jhaı e 
belı!r vermişlerdir. Dü~manın 12 
tankı tahribedilmiştir. 

Hind durumu 
(Baıı l inci sa7/ada) 

ölümü dolayısiyle son zamanlarda 
çok sarsılrq olma~la beraber 
memnuniyet vericidir. 

Şimdi resmen bildirildiğine 
göre, Hind istan'daki karışıklıklar 
azalmaktadn. Yalnız bir eyalette 
vahim hadiseler cereyan etmekte, 
polis ve askeri kıtalar bunlara 
nihayet vermek için ciddi tedbir· 
ler alma1'tadır. 

Macaristan Başvekili 
ile bir görüşme 

(Bqtarafı Birlncide) 

" - Ekselans l Harbin ne· 
ticcıi hakkındaki düşünce•aiz ne· 
dir ? 

Macar B .. ,vekili düşünme • 
den ' dudaklarmda maoasanı bir 
türlü anlayamadat•m bir tebe•· 
ıümle cevap verdi: 

- Ah f Peygamber olıay -
dım 1 

- Peki , harp oe zaman bi· 
lebilir ? 

B. Kallay ayni ıürat ve ha· 
zır cevaplıhkla ve bu defa gü· 
lerek fUo lara söyledi: 

" - ZantJederim siz uzun 
zamao yaşamak istiyorsun uz .•. ,, 

Lord Halifaks harbin on yıl 
sürebileceğini söylediti zaman 

' hepimiz biraz gülmüftük. Fakat , 
bugün Macar Baş vellilinio onu 
biraz daha mübali~alı ve mizahlı 
bir şekilde tekit eden sözler i 
karşısında acı acı düşünmek zo· 
rundayız • 

Adana merkez tapu 
sicil muhafızlığından: 

Adananın Yılanlı mevkiinde 
kain şarJcan Bekir ve ~ahvcci Ali 
vereıeleri ve hususi yol , garben 
Necip vereıeleri Vehbi ve Rabia 
ve Fethiye, şimalen Yörük oğlu 
Ahmet cenuben Berber Cumali 
ile çevrili ve 13785 metreden iba· 
ret bir kıta bağın tapu ile kaydı 
olmadı~ından bahisle Mehmet oğlu 
Abctullah veresleri Mehmet Öte· 
leş ve Mehmet H!kim ve Sadi 
Zeynep tarafından yeniden tesçili 
istenilmektedir. Mülkiyet ve tasar· 
ruf haklı:ında mahallinde tahkikat 
yapılacağından bu bağ ile bir ala· 
kası olanların ellerinde1'.i isbat 
vesikalarile birlikte ve on brş gün 
zarfında Adıma merkeı tapu sicil 
muhafızlığına veyahut 942 senı-si 

EylUI ayının perşembe günü ma · 
hallinde tahkikat yapacak memu· Reis şöyle devam eylemiştir: 

"Harpte zaferimize engel ola· 
bilecek bir (elaketin önüne geç· 
mek için gereken tedbirleri ala
cağım. Fiyatların istikrarı salahi· 
yeti "iktisadi keşmekefe,, mani 
olmak için gerektir.,, M. Ruzvelt' 
in mesajı şiddetli bir lisanla yazıl
mıştır. 

rumuza müracaatları ilan olunur. 

M. Ruzvelt bundan sonra enr

lasyonla mücadele için teklif eCli· 
len tedbirlere dokunarak "ıir .. at 
fiyatları istikrar bulunca aynı za· 
manda ücretler de istikrar bula
bilecektir.,, demiştir. 

SATILIK TARlA 
Hoca Ali köyünde iki koçan 

da 254 dönüm tarla acele satı
lıktır. Meıa t salonu müdüriyetine 
müracaat edilmesi. 1-3 

KAYIP- 1928 - 1929 derı 
yılında Koıan Gazi ilk okulundan 
aldı~ım 93 numaralı şahadetna • 
memi kaybettim . Yenisini alaca
ğımdan hü'kmü olmadı~rnı ilan 
ederim . 

Mahir Gedik 

9 EyfQI 1942 

.......... 8 ............... , 
1 ZENGiN OLMAK İSTERSENİZ e 
1 Koşunuz !.. Koşunuz !., 1 
İ Çukurova kişesine • 
• aııemlzden bir bilet alırsınız mat- 1 
l •alla zengin oıarıanaz.. . ı 
• Adre. : A•falt cadde Dörtyol ağzında (Çulıur-1 oua Gi,eai) Necip Ozyazg an • ........................... 

PAMUK ORETME ~ifTLim M000Rl060NOEN : 
Müessesemize bağlı Hacı Ali, Abdioğlu çiftliklerinden şe· 

hirdeki çırçır fabrikasına pazarlık suretiyle kütlü naklettirile
ceğinden talip olan kamyon ve araba sahiplerinin müdiriyeti· 
mize hemen müracaatları ilan olunur. 2-3 14591 

11 an 
Memur alınacak 

SEYHAN P. T. T. MOOORlOGOHOEN · 
1- idaremizde münhal maaıılı ve ücretli memuriyetlere orta 

meklt'p mezunları müsabaka ile alınacaktır 
2- Müsabakada ınuvaffa1' olanların idarenin teklif edeceği yerde 

memuriyet kabul etmeleri şarttır. 

3- Müsabakada muvaffak olanlara 3656 sayılı kanun hükmüne 
göre 15 lira asli maaş veya 60 lira ücret veriltcektir. 

4- isteklilerin 788 sayılı memurin kanununun 4 ncfi maddesin· 
deki şartları haiı ve Devlet memuriyetine ilk defa gireceklerin 30 ya· 
şını geçmemiş olmaları lazımdır. ı 

5- Müsabakaya girmek istiyenler 29 Eylül 942 aah günü alışa

mına kadar dilekçe ve evralıı müıbitelerile birlikte Müdürlütiimüıe 
müracaat etmelidir. 

6- Müsabaka 30 Eyliil 942 Çarşamba günü sHt 10 da yapı· 

lacaldır. 2 - 9-16 14557 

SeyhaN 
ili H 

defterdarhğından ; 
Kilo 

E:. Miktarı 

130 
1800 
240 

60 

Cinsi 

Bulgur 
Mercimek 

Sabun 
(Kırmızı biber 
toz halinde) 

Beher kilosu için 
takdir olunan kıymet 

kuruş 

26 
30-32 
70-75 
32-:i5 

Yukarıda cins ve miktarlarile Belediyec~ takdir olunan kıy· 

met'eri yazılı dört kalememtia yirmi gün müddetle açık aıttırma· 
ya konulmuştur. Kat'i ihale 18 -9-942 tarihine müsadif cuma 
günü saat 10 da Defterdarlıkta müteşekkil komisyonda yapıla· 
cağından izahat almak ve görmek istiyenlerin her gün Milli Em· 
lak servisine müracaatları ve taliplerinde mezkur gün ve saatte 
% 7,S teminat makbuzlarile birlikte komisyonda bulunmaları 
ilan olunur. 30-4-9-14 14S64 

i 1 an 
Devlet Demir yolları 6. ncı İşletme Arttır· 

ma ve eksiltme Komisyonu Reisliğinden : 
lskenderun istasyonunda ihzar edilen 90.000 adet parke 

taşım 3600 metre murabbaındaki istasyon meydanına döşeme 

işi 2119/942 tarihinde pazartesi günü saat 16 da Adana 6. ncı 
İşletme Müdürlüğü binasmda açık eksiltmeye konmuştur. 

Beher metre mikabın döşeme işçiliğinin muhammen bebeli 
(70) kuruştur. isteklilerin nüfus cüzdam, ehliyet vesikası ve 
(189) liralık muvakkat teminat ile tayin edilen gün ve saatte 
komisyon reisliğine müracaatları lazımdır. 

Şartname ve mukavele projeleri işletme ve lskenderun 
istasyonunda parasız görülebilir. 23-28-3-9 
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