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FRANSIZ DONANMASI MUTTEFiKLERE GEÇTi 
Fransız donanması komutanile 
lngiliz ve Amerikan şefleri 

bir anlaşma imza ettiler 
Ankara : 25 (Radyo gazeteai)- Fran

sanın Emil Bertan kruvazörü, bir uçak ge
misi ve diğer bazı gemileri müttefikler 
donanmasına iltihak etmiıtir . 

daki Fransız donanmaıı ln~liz ve Ameri· 
kan dona,,masiyle birleşmiftir. Donanma 
kumandaniyle /ngiltere ve Amerika ara-

Londra : 25 (Royter )- Antil adaların· sında bir anlaıma imza edilmiıtir. 

Bir milyonluk Sovyet askeri 
kuvvetinin taarruzu inkişaf ediyor 

SOVYETLER 
YAPTI. VE 

KİLOMETRELİK BİR YARMA 
ŞİR lRMAGINA ULAŞTI 

ÜÇYÜZ 
ÇABUCAK 

Ankara: 25 (Radyo Gazetesi) - Stalingradda ve Don bölgesinde 
muharebeler birdenbire şiddetlenmiştir . Sovyetler 300 '.kilometrelik 
bir yarma yapmaya muvaffak olmuşlardır. Rostof bölgesinde:Sovyet 
zırhlı ve motörlü tümenleri de muharebe sahasına sevkedilmiştir · 
Taarruz eden Sovyctlerio 32 piyade, sekiz süvari ve iki tank tüme· 
oioden ibaret olduğu söyleniyor ki, aşağı yukarı bu bir milyonluk 
Rus ordusu karşısında Almanların ne yapacağı henüz malum değildir. 
Rus taarruzu bilhassa İtalyan ve Romenlerin tuttuğu kısımlarda ya· 
pılmış ve Rus ordusu 100 kilometre kadar derinliklere varm ışhr · 

Moskova : 25 ı. Radyo ) - Bir Alman alayı dağıtılarAk esirler 
alınmıştır . Bugünkü savaşlarda üç bin Alman öldürülmüşlür. Nalçik 
bölgesinde mevzii muharebeler olmuştur. Sekiz Alman uçağı düşü· 

rülmü11ür. 
Moskova : 25 ( Radyo ) -

Stalingrad şimalinde büyük bir 
Soyyet imdat .kolu müdafilerle 
birleşmiştir • Stalingrad batısında 
Sovyetler 40 kilometre kadar 
ilerlemişlerdir . Don cephesinde 
de Ruslar beş kasabayı istirdat 
etmişlerdir • Şimal Kafkasyadaki 
Rus kuvvetleri oo altı kilometre 
ilerlemiştir. Bu ilerleme yelpaze 
ıeklindedir • 

Berfin : 25 ( Radyo )- As· 
keri mahfillere göre , bir yarma 
hareketinin muvaffakıyeti ancak 
piyade kuvvetlerinin geçebilme· 
sidir. Ve Ruslar buna muvaffak 
olamamışlardır . 

Berlin t 25 ( Radyo )- Rus· 
ların zırhlı teşklllerle yaptıkları 
hücumların büyük bir kısmı püs· 
kürtülmüştür . Ruslar bazı yer· 
lerde baZl gedikler açmışlardır . 
Fakat buna karşı tedbirler alın
mıştır. 

Londra : 25 { Radyo )- Sov· 
yetler mahalli kazançlar elde et
mektedirler • Nalçik bölgesinde 
yağmurlar harekata eogel olmak-
tadır. Tuapsenio doğu şimalinde 
Almanlar bir tepeden atılmışlar~ 

clır. Stalingradda 2 düşman grupu 
muhasara ve imha edilmiştir • 
Almanlac Don dirseğinde de ağ'ır 
müdafaa harpleri vermektedirler. 

Moskova: 25 ( Radyo )- P rav 
da gazetesi bu sabah ( bizim so· 
kakta da bayram olacaktır ) baş 
lığı altında şu başmakaleyi neş· 
retmiştir: 

• Kıtalarımızın Stalingrad çevre· 
sinde başladıklara yeni taarruzu 
ve elde.ettikleri büyük muvaffa· 
kıyetleri Sovyet milletine bildir· 
mekle büyük bir haz duymakta· 
yız. Sovyetlkıtaları [bu çevrede 
3 günlük çetin savaşlardan sonra 
düşman~müdafaa hatlarım yara· 
rak, 60 - ,. 1o:Ckilometre ilerle· 
mişler ve Don nehrini geçerek 
Kalaç nehri:( ile Afganerov, Kre · 
moviskaya istasyonlarmı zaptet
mişler ve bu suretle Stalingrad
daki Alınan kıtalarıoı besleyen 
yegane demiryolu hattını da kes· 
mişlerdir . Cereyan eden muha· 
rebelerde:Almanlar ağır zayiata 

maruz bırakılmışlardır . 6 Alman 
piyade tümeni ile bir tank . tüme
ni tamamile imha edilmiş ve 7 
piyade, 2 tank ve 2 motörlü tü · 
men de ağır ._hasara uğramışlar
dır • Düşman 14,000 den fazla 
ölü vermiş ve düşmandan 13,000 
esir ve büyük miktarda malzeme 
ve silah iğtinam )"edilmiştir. 

3 aydanberi Stalingrad böl· 
gesinde dünya tarihinde bir eşine 
daha rastlanmamış muharebeler 
cereyan etmekte idi. Bütün dün
ya Volga nehrinin düz sahillerin· 
de cereyan etmekte olan bu mu· 
azzam savaşı, derin bir alaka ile 
takip etmekte idi. Sovyet asker· 
leri, Stalinin şehrini görülmemiş 
bir kahramanlık, cesaret , maha-

IGerial 3 üncü u..:rfadat 

Bir lnıili~ aakeri ailahiyle ni,an alıyo 

.......................... 
• Uzakşark • • • • • • savaşlan • • • • • • • • Amerikalılar • • • • ilerlemekte • • • Vaşington:: 25 ( Radyo ) -
Bahriye nazırlığı tebliği : Ame· 
rikan uçakları GuvadalkanııJ.ill 

Japon uçaklarile çarpışmalarda 
bulunmuştur. Yeni' Ginedeki Buna 
muharebesi kararsızdır • Japonlar 
dar bir cepheye: çekilerek çarpış· 
maktadır. Her tarafta şiddetli sa· 
vaşlar olmaktadır • Amerikan u· 
çaklara Japon üılerine bin kilo· 
luk bombalar atmıştır. 

Vaşington : 25 ( Radyo ) -
Bahriye nazm albay Kooks ga · 
zetecilere beyanatta bulunarak , 
Guvadalkanaldaki tahkimattan bah 
setmiş ve düşmanı tardebnenin 
güç olacağını kaydetmiştir. Japon· 
lar adanın hah ucuna otuz kilo· 
metre kadar uzakta bulunmakta· 
dır . 

Berlin : 25 (Radyo) - Ame
rikan donanması nm Salomon ada·· 
lan sularından ayrıldıkları, bildiri)· 
mektedir. Bu donanmanın yeni Ka· 
ledonya, Figi 'adalarına sığınacak· 
ları tahmin edilmektedir. Pek ağır 
hasara uğrayan harp gemilerinin, 
Havay adalarına kadar mesafenin 
pek uzun olması dolayısiyle, Sid· 
ney'e doğru yol aldıkları bildiril
mektedir. Avustralya tersaneleri, 
tamire muhtaç gemilerle dolu ol
duğundan. bu tezgahlardan yeni 
gemi inşası için istifade edileme· 
mektedir. Amerikan mahfilleri, Ja· 
pon donanmasının imha edildiğini 
söylemenin, hatalı bir iş olacağını, 
çünkü bu donanmanın Havay ada
sına karşı yeni bir taarruz edecek 
kadar kuvvetli olduğunu söylemek· 
tedirler. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .. 
Meğer Almanlar 
Amiral Darlanı da 

tevkif etınişler 
Ankara: 25 (Radyo Oazetesl
Bir Amerikan gazetecisinin şa· 
yiasına göre, Amiral Darlan Af 
rikaya kaçmazdan evvel Alman · 
lar tarafından tevkif edilmişti • 
Eski nazırlardan Flanden ile T u · 
şon'un da Afrikaya geldiği bak· 
kındaki şayia henüz teyid edilmiş· 
değildir. 1 

- 1 

: ......................... .. 
Almanya İtalyayı 
işgal edecektir! 
Lord Balllaksın beyanatı ......................... 
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ı Vaıington : 24 ( Radyo )- Lord Halifaks, Bel- i ! çika ve Fransa gibi, ltalyaPın da bir gün iıgal edildi- ı 
ı ğinin görüleceğini söylemİfiİr. Elçi ita/yanın harpten ı 
ı çıkmak istediğini fakat buna A lmanyanın muvafakat i 
ı etmiyecegini,Almanya ile ita/yanın birbirlerini hiç sev- ı i mediğini haydetmiıtir. ı 

ı : .................................................. .. 

Müttefik bahriyelilerif haabihalde 

--· -----

;Fransa: cenubunda 
Alman tahkimat. 

Marsilyada büyük askeri faaliyet 
Berlin: 25 ( Radyo )- Fran· 

sanın cenup_• sahillerinde: ve :Mar
silyada büyük Alman tahkimatı 
yapılmaktadır. Günlerdenberi Al
man kıtaları Marsilyada~ bulunu· 
yor. Alman genel 1f kurmayı bu· 
rada çalıııyor • Şehirde büyük 
bir faaliyet vardır • Piyade bir· 

likleri liman istihkamlarına yer· 
leşmişlerdir. Çok ağır toplar yer· 

leştirilmiştir. Bütün sahil boyunca 
hazırlıklar sükunetle yapılıyor. 

Vişi : 25 (Radyo) - Mareşal 

Peten , Tulon'a giderek yüksek 
rütbeli subaylarla görüşmüştür. 

Papen davası 
Ankarada devam 
eden muhakeme 

Ankara: 25 (Radyo Gazetesl)
Ankara Ağır ceza mahkemesi bu
gün toplanmıştır. Mahkemede Pa
pene suikast davasına nakzen de-
vam edilmiştir. Avukat Şakir :Zi· 
ya yine müdafaa mevkiinde idi. 
Adliye Vekaletinin, baro tarafından 
avukat hakkındaki kararın yolsuz 
olduğunu bildiren tezkereye avu
kat teşekkürde bulunmuş , Korni· 
lof ve Pavlofun itirazları dinlen
dikten sonra muhakeme Kanunu 
evvelin ikisine bırakılmıştır. Bugün
kü muhakemede dört celse yapıl- ... 
mıştır. 

Milli Şefin kabulü 
Ankara : 25 (A. A.)- Reisi

cumhur lsmet İnönü bugün Bağ· 
dat elçimizi Çankaya köşkünde 
kabul ederek kendilerini öğle ye· 
meğine alıkoymuşlardır . 

Sovyet istiklalinin yıl 

dönümü münasebetile 
teati edilen telgraflar 

Moskova : 25 (Radyo)- Sta • 
lin, Sovyetler istiklalinin 25 inci 
yıldönümü münasebetiyle general 
de Gol'ün gönderdiği telgrafa 
teşekkür etmiş ve hür bir Fran
sanın doğacağını kaydetmiftir . 
Eden'nin telgrafına da Stalin sa
mimi bir cevap vermiştir. 

İtalyanın savaş 
kıtal arı 

Roma : 25 (Radyo)- Muso· 
lini'nin emriyle, muhtelif cephe
lerde çalı~an kıtalar, "savaş kı· 

taları,, adını almıştır. 

Büyük Millet 
Me clisimizCle 

Ankara: 25 (a. a.)- Büyük 
Millet meclisi bugün toplanarak , 
lzmit ceza evinde mahbııs Hüse· 
yin Avni Parmaksızla Şakir Tam. 
doğmuşun cezalarının affı hakkın· 

daki kanunun birinci müzakeresini 
yapmışbr. Meclis Cumartesi günü 
toplanacaktır. 

Afrika cephelerinde 
müttefik ilerleyişleri 

BIZEBT VE T1JNUS SINIRLABINDA VAZIYET 
Kahire : 2s:(..Radyo )- Af· j 

rika cephesinde!muharebeler bil· 
hassa havadan olmaktadır . Para
şütçü faaliyeti de olmaktadır . 
Bizerteye pike suretiyle bom· 
bardımanlar olmuştur • Libyada 
zaptedilen .hava meydanlarında yüz 
lerce uçak cesedi bulunmuştur • 

Londra: 25 ( Radyo )- Düş· 
man Bizerteye tank çıkarmıştır • 
Havadan da asker nakliyatına 
devam olunmaktadır. 

İtalyan radyosu halka cesa • 
ret vermek için Sicilya ve Pan• 
telarya adaları elde bulundurul· 
dukça İngilizlerin Akdenize bakim 
olamıyacağıoı ıöylemiftir. Ayrıca 
bu iki adanın zaptedilemiyeceğini 
de ilave etmiştir • 

Berlin : 25 (Radyo) - Birin
ci İngiliz ordusu Bizert ve Tunus 
hudutlarında hissedilir muvaffaki· 
yetsizliğe uğramıştır. 

Berlin : 25 (Radyo)- Tunus 

çevresinde bugün hiçbir mühim 
harekat olmamıştır. 

Mihver uçakları İngiliz ve 
Amerikan topluluklarına iz'aç ve 

imha akınları yapmııtır. 
Roma : 25 (Radyo)- Sire· 

nayikte havanın fenalığı hareketi 

sekteye u~ratmıştır. Akdenizde 

bir müttefik transatlantiği batı· 

rılmııtır. 

Şark cephesinde 
yeni silahlar 

Bükreş : 25 (Radyo)- Kaf
kasya bölgesinde Alman kuvvet
leri yeni kış silahlarından iatifa 
de etmeğe başlamışlardır. Bu si
lahların biri el bombası atan hu· 
suıl bir ıilab diğeri ise kızak üze
rine yerleştirilmif bulunan birçok 
ağızlı ağır makineli tüfenktir. 

Ceyhanın Umumi 
meclis azaları 

Ceyhan: 25 (Türksözil Muha
birinden)- Vilayet Umumi meclis 
balıkları seçimi Ceyhanda bugün 
yapılmış ve ıunlar seçilmiştir : 
Süleyman Oğuz, Hamit Ôzsırkınlı, 
İsmail DaJh ve Naci Menet. 

Franko'nun siyaseti 
Roma : 25 (Radyo) - hpan

ya'da alınan en son tedbirleri ba· 
his mevzuu eden "lnformtiones., 
gazetesi lspanyol milletinin Gene· 
ral Franko'ya karıı beslediği ili· 
madı hiç bir diğer lspanyol dev 
let adamına beslememi~ olduğu · 
nu , bir tek hadisenin bütün mil-
letin Franko'nun etrafında toplu 
bulundukunu isbat ettiğini ve mil· 
letin devlet şefine tam bir itimat 
beslediğini yazmaktadır. 
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Afrika Tarihinden Sayfalar 

TRABLUS 
M

ısır hududundaki Sel on körfezi 
ile Muctar mevkii arasında de
nize doğru çıkmış yarımada 

gibi bir kısım arazi vardır ki, Ki-
lisli bir platform halindedir. Bu· 
rası Berkadır. Eskiler Sirenayık 
demişler. Bizim zamanımızda Bi~
gazi mutasarrıflığı idi. Akdenı
zin Afrikaya en çok girdiğ'i yer 
Sert körfezidir. Afrikanın meıke· 
ziM en yakın yol buradan gider. 
Muctar mevkiinden sonra sahil 
garpten şimale doğru hafifçe·} ük · 
ıelir. Şimale doğru çıkıntı yapan 
Mısrata burnu , şarkta Sert ve 
garpta Gays körfez ini teşkil eder. 

Mısır , Trablus ve Sahra ara
sındaki Berka kıtası sahilleri ka· 
yalıktır. Beyaz kayalıklar. 

Denizden görülür. Bu sa· 
hilde Bingazi , Derne , Bomba , 
Tobruk limanları vardır ki, gayet 
emin limanlar olabilir. Sabit kıs
mı Cebelülahzar namını alıp tak
riben Tobrulda Bingazi arasında 

imtidat eden bir yükseklik arze· 
der. Bu datların vasati irtifai 500 
metre kadardır. ' 

Garptaki Djeff ara ve şarktaki 
Syret çölü 100 , 200 kilometre 
genişli~inde olup dahildeki yüksek 
yaylaların kenarlarına doğru yavaş 

yavaı çıkarlar. 

Bu yüksek yaylalar Cebeli ne· 
fouıa ve Yifrin Garian ve Tarhou· 
na olup şarkt Tunuı yaylalarının 
imtidadıdır. Bu kısım araıiye (Ce· 
bel) derler. Genişlikleri :bir kaçar 
yüz kilometreye varır ; ziyadesiy
le kabili ziraattir. Fakat az mes
luindur. Yalnız bu yaylaların şi · 
mal kenarları Akdenizin sağanak
larından istifade ettikleri için nis
beten daha çok ahalisi vardır. Bu
ralarda kayalıkları yaran derelerin 
içinde dar bir mıntaka üzerinde 
ekilebilecek yerler bulunur. Yerli 
Berberiler buralarda zeytinlik, ar· 
pa , buğ'day yetiştirirler. 

Kosur denilen k r yler k!lyala
rın ucuna kondurulmuştur. Nalut, 
Cadu. Ezzintana, Gifsin, Garian , 
Tarhouna bu gibi köylerdir. Ma· 

taralarda iskan usulü buralarda 
caridir. Homsun cenubundaki Kas· 

Tarih, Co~rafya 

RAB.AT 

A 
merikan kuvvetlerinin karaya 
çıktıkları yerlerden bir isi de .' 
Fransız Fasın'daki Rabat şehrı· 

dir. Rabat , Atlantik denizi kıyı· 
sında bir ıehirdir. Bu - Begrog 
ırmatı t Rabat'ı Sale şehrinden 
ayırır. Bu iki şehrin insanları bir
birinden ayrı oldukları halde , u
mumiyetle kanştınlır. Rabat'ta 20-
30 bin , Sale'de ise 15 bin kadar 
nüf uııı vardır. 

Bu iki ikiz şehri gezenler , 
ilk bakışta aradaki ayrılığı f arke
derler : Rabat , Avrupa manzara 
sı gösterir ; Sale şehri ise , bir 

mazi alemini temsil eder. Sale'de 
ticaret hayatı yoktur ; Rabal'ta 
ise , birkaç endüstri müessesesi 
vardır. Ve Avrupa ile ticaret ya· 

par. Burada , çömlekçilik , hasır· 
cılık , yani alfa denen nebattan 
yapılan hasır dokumacılığı , eğer 

cilik , tabaklık ( sahtiyancılik ) ol
dukça ileri gitmiştir. Kadınlar, ev 
tezgahlarında kilim dokurlar. 

Bu - Bcrgrog nehri derin 
olmadığı gibi , çok dalgalı bir de
nizin rahat bırakmadığı limanda 
ticaret çok güç olmaktadır. Ra
bat'a çok gttııi girip çıkmaz. 

Rahat suronun duvarları iki 
katlıdır. Atlan tik "denizine dimdik 
duran kalede 160 top ağzı görül
mektedir. Hasan kalesi denen mi
nareli kule , çok yüksektir. Ve 

Sevil şehrinin Giraldasına benzer. 
Rabat 1306 yılında kurulmuş bir 
şehirdir. Yahudiler ve Avrupalıla 
nn sayısı ·artmakta ise de , artış 

ok ağırdır. 

rı beni velitten cenubu şarkiye 
doğru giden } ükselclikler Orfello 
dağlarıdır. Buralarda ( Sade ) ve 
( Buneçim ) köyü ve vahaları ve 
daha cenuptaki Kefra yahut Çof -
ra vahasında ( Sokna ) vardır. Bu 
vahanın cenubıı ve cenubu şarki 
ve garbisi yüksek yaylalardır. Bu
nun şark kısmına cebeli şarkiye 
ve garp kısmına ( Cebelüs~uda ) 
derler. 

Trablus mıntakaıı arzani ola
rak vadii Suffaçin , vadii Kebir , 
vadii Zemzem gibi vadilerle kato 
lunmuştur. Trablusun garbi cenu
bisindeki Cebeli garbiye yığınının 
garp tarafını tcıkil eden ( Gıda
mıs ) mıntakaıı oldukça meskun 
ve mahsulat yetiştirmeğe müsait· 
tir. Gıdamısın altı yedi bin kadar 
nüfusu vardır. Ve Fizandan (Ham-1 
ma ) da yahut ( Hammadetülham· 
ra ) denilen yüksek , gayri mün · 
bit ve taşlıklı bir yayla ile ayrıl· 
mııtır. Gıdamıs mıntakasında bazı 
münbit vadiler ve şimalinde 600-
900 metre irtifaında yaylalar var
dır. 

Trablus şehrinin şarkında Lep
tis Mağna Limes tripolitanos mev
kilerindeki eski ma'muriyetlerden 
kalma kanalizasyon , mezarlar • 
su yolları bakayası vardır. Tarho
una yaylalarının ve kumluğ'unun 

şark kenarlarındaki eserler nisbe 
ten epeyce mesut bir medeniyetin 
alametidir. 

Bu medeniyet Arap [istilasiy· 
le mahvolmuştur. Fakat!bu mede
niyetin eski ehemmiyef nde müba
lağa edilmiştir. En son : tetkikata 
nazaran Sirenayik en parlak za· 
manlardan beş yüz binden ziyade 
meskün nüfusu besliyemezdi. Trab 
!usta bundan daha az nüfus bes
lemeğe müsaittir. 

Roma imparatorluğunun suku 
tundan itibaren memleket ancak 
fakir Arap ve Beı berlerden karı· 
şık sefıl kabaille meskun kaldı. 
Oturanların miktarı ancak tamam 
Avrupalıların işgaline karşı şid
detli mukabele ederek miktarda 
idi . 

Memur ekmek 
kartları kontrolu 
Dün şehrimizdeki fırınlarda 

memur ekmek kartlarının kontrolü 
yapılmıştır. Eırınlar asıl kartları 

görmedikçe günlük kuponlarla 
kemek vermemişlerdir. 

T 
erzioin genç kalfası haftada 

beş liret kazanıyordu. Terzi 
Sinyor Domeniko genç ve 

gUnahsız ·karısını şiddetle kıs kanı· 
yordu. Karuı evden çıktıktan 

~onra nereye gidece~ini gözetle
mek Uzere kalfayı gönderiyordu. 

Az para alan ve ustasını kız · 

dırrp çileden çıkarmayı çoktanberi 
aklından geçiren kalfa, o gUn ar
tık.Sinyor Oomenikoya telaşlı ve 
ko;kun~ san.tlar _yn.şatmn.k mak· 
sadiyle çıkıp kn.dmı takibe gitti. 

Ter1.i dukkan arknsmdaki kU· 
çUk odacıkta bir pn.rdesU diki· 
yordu . Akhnda yine kn.rısı var· 
dı. Ôfkeli idi ve bu dakika ka· 
rısı acAba nerelerde geziyordu ? 

Bu sırada, terzinin :eski! muş· 
terilerindcn Sinyon Fcderiko arka 
kapıdan :dukkaoa girdi: 

- Provaya-geldim, dedi. 
Terzi, dalgın ayağa kalktı, 

müşterinin sırtındaki eski elbiseyi 
çıkarmasına yardım etti· 

Fakat dı~arıdan gelen kalfa· 
nın sesi Uzerine suratla dıtarı çı· 

kan terzi sordu: 

- Yeni bir şey mi '! 
- E\·et, karınız Sinyor De-

fe'ain yanına gitti!. 

1( alfanın bu ceva\ın Uzerine 
dişlerini gıcırdatan Sinyor Do· 
meniko kendini sokaga attı. Ar-

TORKSOZO 

·;c , HABERLER -
Varllk vergisi 

komisyonu 
çallşmaları 

Varlık vergisi ko.ıı.iıyonu her 
gün çalışmalarına muntazaman 
devam etmektedir. Komisyon ilk 
iş olarak vetgi verecek olan mü 
kellefleri sıoıflarrna göre ayır· 
ıuıştır. Önümüzdeki günlerde de 
komiıyon tarafından vergilerin 
tarhına başlanacak ve yakın gün· 
)erde bu cetvellerin ilan edilme· 
siııe çalışılacaktır . 

Okulların öğleden 
sonra tatili 

Gerek mahrukat ve gerehe 
tenvirat tasarrufu için yurttaki 
bütün :okullarda öğleden sonra 
tatil yapılması mtselesi Vekaletçe 
tetkik edilmektedir. 

Bugün yarın bu hususta bir 
&tarar_ verilmesi beklenmektedir. 

Bekçilere de devlet 
yardımı yapılacak 
Şehir ve kasaba";sıoırları için· 

de emniyet ve aıayaiş işlerinde 

polis ve Jandarmaya yardımcı 
birer unsur olarak vazife gören 
çarıı ve kır~fbekçilerininde me · 
mur ve müstahdemler l hakltında 
tatbiki kararlaşan iaşe tedbirlerin· 
den ailelerile birlikte faydalanma· 
Jarı kararlaşmıştır. 

Düziçi enstitüsü 
kadrosunda 

Düziçi köy enstitüsü öğret 
menliğine,.,, Kepirtepe enstitüsün· 
'1en naklen Faik:Balm.' Beden ter· 
biyesi öğretmenliğine Milas orta 
okulundan Ferit Özal tayin edil· 
mişler ve •işe başlamışlardır. 

Gaz, benzin ve 
mazot ihtiyacı 

Öğrendiğimize göre, bölge· 
mizde yine gaz, mazot ve benzın 
ihtiyacı his edilmektedir. Şimdiye 
kadar bölgemiz ihtiyacının ancak 
dörtte biri temin edilmiştir. 

-
Viliyet Uıiıumi meclisi 

iza lan seçildi 
•••••••••••••• 
i SENİRLİ ! ! 
f Yiyecek, giyecek e•· f 
• yalarına r · etiket kondu, • 
f Etiketini görmedllln m•h: 
: alma ! f 

•••••••••••••• 
Çeltlkçllerln 

yardim lıtetı 
Aldığımız malumata göre, on 

btş gündenberi kıaa aralıklarla 

devam .. etmekte"olan tiddetli yağ· 
murlar ı Amuk ~vasında zararlar 
yapmağa başlamıştır. Bu arada 

bilhassa çeltik · mahıulleri çok za · 
rar görmektedir. işçi ve nakil 
vasıtasının azlığı yüzünden tarla-

dan kaldırılamıyarak sergilerde 
kalan:çeltikler çok büyük zarara 

uğramış, henüz orak yapılamıyan 
çeltiklerin daneleride dökülmeğe 

başlamıştır. 

Müşkürbir durumda olan çel· 
tikçiler, hükümetten yardım İ•· 

temektcdirler. Milli bir servet 
olan çeltiklerin daha geniş zarar-

lardan kurtarılması için hükume
tin çeltik müstahsillerine bilhasa 

taşıt vasıtası ve benzin temini 

hususunda yapacağı yardım çok 

yerinde olacaktır. 

Hataya ilk 
kar düştü 

Vilayet Umumi Meclisi aza· 
ları seçimi dün Parti binaıanda 
yapılmıştır. Kanuni seçimden ev· 
vel Parti Müfettişi, Parti Vilayet 
Heyeti reisi ve azalarının önünde 
yoklama yapılmış ve:bu yoklama 
neticesinde Parti Vilayet~'. Heye 

tinin daha evvelce hazırladığı 

namzedlerin Parti namzedi olarak 
ilanı ekseriyetle ve açık reyle 
kabul edilmiştir . 

Bundan sonra Valinin , Vili· 
yet İdare Heyeti azalarının hu
zurunda !yapılan seçim neticesinde 
de Partinin namzed•olarak tesbit 
ettiği zevatiittifakla:Umumi Mec· 
lis azası intihap edilmişlerdir . 
Seçilenlerin: edlarını :f aşağıya ya
zıyoruz : 

B. Memduh Çelik 
,, Doktor Ali Naim 
,, Doktor Bahri 
,, İsmail Burdurotlu 
,, Esat Musabalıoğlu 
,, Salih Erotlu 
,, Tevfik Kadri 
,, Kemal Satır 

Vilayetin dört yıllık iflerini 
görmek, hayati davalarını hallet· 
mek huıuıunda Üzerlerine mühim 
bir rol almıf olan bu arkadaşların 
vazifelerini liyakatle başaracak · 

larını umarız. 

Ağır işçi kartı 

alan memurlar· 
Şimdiye kadar ağır işçi gibi 

600 gram ekmek alan bir kısım 

devlet memurlarına bunl'.•an böyle 
ağır işçi kartı verile~iyece~1 söy
lenmektedir. 

Ekmek kartları 
Gelen malumata göre, gün· T. sani sonuna kadar olan 

lernenberi devam eden ve sağnalt ekmek kartlarının değiştirilmesine 

halinde yağan yağmurlar devam 

ederken, aoğukda şiddetini arttır· 

mı$ ve termometre Hotayda ya· 

v aş ya va$ düşme~e başlamıştır. 

Dün mevsimin ilk: karı Kızıldağa 

düşmü~tür. Pek erken olan bu 

hadise, kışın bu yıl erken gele· 

ceğin i ve şiddetli olacağını göı-

te · mektedir. 

1 bugün yarın başlanacaktır. 

lı:::ııı:ııııııııııııııııııı 
Nllletçl eczane 

TOROS ECZAHAHESi 
Yeni Cami Yanında 

ı ı:ııııııııııııııııı:ııııııı 

Bir küçük hikaye tık adam akıllı çekmek zamanı 

gelmişti. Mamafi sırtından attığı 

yuk az şey değildi .. 

Kıskançlık 

Bir ıtalyan BllllJeal 1 
kn.dan usta. ına bakan kn.lfo n.vuç· 
!arını memnuniyetle oğuşturuyor · 
du. 

Yuz metre kadar koşun terzi 
ani durdu ve başını kaşıyarak du
şUnceye daldı: 

Eski mllşlcrilcrinden biri olan 
Sinyon Defe nasıl~olur da karı· 
sına göz koyabilirdi. 

Bekardı, acaba yalnızlığa ar· 
tık bıkmış mı idi '? .. 

Kafasından bu duşunceleri 

geçiren terzi yine koşmaya bnş· 

ladı. Genç desil<li, çabuk _yorul· 
muştu. Tekrar durakladı ve bu 
feci hadisenin akibeti şimşek 

suretiyle beynini burguladı' Sin-

yor Defe ile nasıl kaqılaşacak · 
tı '! 

Çok fazla kıskanç i<li, amma, 

sUnemcdiği için simdi ıne yapa· 
~ağında mUtehayyirdi. Sinyora 
dört,tbeş:'şamar vursun~'.mu idi '! 
Tabii vuracaktı! .. Eski mUşterisi 

idi ama, bu hareketini affedemez• 
di .. Fakat ... şayet Sinyoru yal
nız bulacak oluru ne olacaktı '! 
Karısıyle birlikte olunca başka .. 
Yalnız bulunca:başka idi .. 

Zili. çaldı ~ve açılan kapıdan 
içeri alındı,·~ buyuk'· bir salona 

göturuldu. 
Bitişik odada. mırıltılar var• 

dı. Kulagını kapıya dayadı. Fa· 
kn.t, Sinyor Defe, ile başka:• bir 
erkek sesinden başka bir şey işi

tilmiyordu. 

Bu anda, sıslona giren Sinyor 
Defe'ye şaşkın ~aşkın bakan terzi 
ne söyliyeccgini bilemiyordu: 

Aklına, unutup kolunda. ta· 
şıdığı dukkandaki mUşterinin eski 
elbiseleri geldi ve : 

"Biraz~ sonra. buradan geçip 
provanızı alacağım,, dedi. 

Terzi cevap beklemeden çı · 
kıp gitti.~Sokakta;:nazik vaziyet· 
ten kurtulına9ına sebep olan elin· 
deki elbiseleri unutup getirdiğine 
tekrar memnun:oldu velbir mey
haneye girip bir şişe')çki ısmar· 

ladı, Karısından nahak yere şUp· 
belenen terzi vicdanından azab 
duyarak içmcge başladı. 

* "' "' 
Sinyor Fedeı·iko terzi duk. 

kanında donla. kalmı~tı. Terzinin 
yeni elbiseleri alıp getirnıeğe git
tiğini zanneden zavallı, dukkan 

içinde aşağı, yukarı dolaşıyordu. 
Yarım saat geçmişti. Bacak· 

ları uşuduğun<len canı ~·kılmaya 

başlamıştı. Terzi hala meydanda 
yoktu. Dukkan kapısının yuka
rısından sokağa bakan Sinyor aklı 
ba~ına•gelince korku ile geri İçe· 

kildi: · sokaktan geçenler onu bu 
halde . görebilirlerdi . 
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Duyduklarımız 

Silindir şapka 
kalkacak m' ? 
E

lli sene evveline kadar silindir 
şapkalar çok rağbetteydi. Bil
hassa lngiltere'de şehir içinde 

silindir giyenler pek çoktu Meş

hur romancı Charles Dickens , 
Pickwick'in hikayelerinde ve bir 
çok romanlarında silindir ıapka 
ile kriket oynayanlardan bahse
der. 50 sene evvel Oksfort-Kem
briç kayık yarışlarına iştirak eden· 
ler başlarında silindir şapka ol· 
duğu halde kürek çekerlerdi. 

Silindir fapka 1760 senesine 
doğru ltalya'da Floranse şehrin 
den çıkmış , lngiltere'de büyük 
rağbet görmüştür. Kraliçe Viktor
ya zamanında , hatta umumi 
harbe kadar silindir çok rağbet
teydi. Umumi harbde iptidai mad· 
deden tasarruf ;için silindir şapka 
yapılması azalmıştır. Buna rağmen 
bir çok memurlar , mesela tahsil
darla(silindirle gezerlerdi . Şimdi 
bunlar da silindiri bırakmışlardır. 

Bu gidişle bu yüksek şapkalar 
yakında ortadan kaybolacaktır. 

Büyük bir elma• Hrgi•i 
Nevyork müccvhercilerinden 

biri bir elmas sergisi açmıştır. 
Sergideki elmaslar arasında en 
mühimleri •cenup yıldızı,, ve Ma
zarin pırlantalarıdır. Bu Mazarin 
bir zamanlar Fransa krallarına ait 
hazinedeki kıymetli 20 kadar pır

lantadan biridir. Bunlardan şimdi 
ancak dördü meydandadır. Öte· 
kilerin ne olduğu bilinmiyor. Ma
JUm dört pırlantadan üçü Ağa
han'ın elindedir. 

·Cenup yıldızı,, , Fransa kra
lı on dördüncü Louis'ye aitti. Çok 
hususi bir mavi rengi vardır. 

Nevyork'taki sergide 3570 pır· 
lanta vardır. Bunların değerini he· 
sabetmek kabil değildir. Çünkü 
çoğu paha biçilemiyecek kadar 
kıymetlidir. 

RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Perşembe - 26.11.1942 
7.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

7 .32 Vücudumuzu çalıştıralım. 
7 .40 Ajanı Haberleri. 
7.55-
8.30 

12.30 
Müzik : Karışık program. 
Program ve Memleket saat 
Ayarı 

12.33 Müzik : Karışık program. 
12.45 Ajanı haberleri. 
1 3.00-
13.30 
18.00 

18.03 

18.20 
19.00 
19.15 
19.30 

19.45 
19.55 

20.15 
20.45 

21.00 
21.15 
21.45 

22.30 

22.45/ 

Müzik : Şarkı ve türküler. 
Program ve Memleket saat 

Ayarı. 

Müzik : Mızraplı ıaı.lardan 
saz eserleri. 
Müzik : Fasıl heyeti. 
Konuıma (Ziraat saati). 

Müzik : Danı müziği. 
program Memleket Saat 
Ayarı ve Ajanı Haberleri. 
Serbeı on dakika. 
Müzik : Peşrev, Taksim ve 
şarkılar. 

Radyo gueteıi. 
Müzik : İspanyol müziğin

den örnekler. 
Konuşma (Evin ıaati). 
Müı.ik : Müzik sohbetleri. 
Müzik : Radyo Senfoni or. 
kestrası. (Şef: Dr. Praeto
rius). 
Memleket Saat Ayarı, Ajanı 
haberleri ve Borsalar 

22.50 Yarınki Program ve Ka
oanıs. 

Çllçl BlrUllndea • 

bu derece menfur bir hadise ile 
karsılasacalıını hiçbir zaman du · ~ , 6 

Karısı içeride olmadığma ter• 
zi memnun olmuşhı.:Kalfn aldan
mış ve belki de başka bir kadını 
terzinin karısınn benzetmişti. Bu 
sebepten, kalfanın kulaklarını ar- -Gerisi üçüncü sayfada-

Fare mücadelesinde kul
İamlan Hera Gaz fişenklerin· 
den almak isteyen Çifçil~r'in 
Birliğimize muracaatları ebem-

i miyetle rica olunur. 14820 
1-2 
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Peyniri, Patatesi 
nasıl korumalı 

K 
ıf geldi. Kışlık sotan ve pa· 
tateslerin muhafazası için her 
evde bir dütünce var. Sotan· 

lar her halde patateslerden daha 
kolayhlda muhafaza edilebilir. He· 
le, dizi:halinde ;alınmış olan so· 
tanların rutubetsiz, serin bir ye· 
re asmak suretile yaza kadar sak· 
lamak kabil ise de, dökme olarak 
alınmış satanlara asmak kabil ola· 
maz. Böylelerini bir yere sermek 
mecburiyeti vardır. 

Bunun.için en_iyi usul soğan
ları serin, rutubetsiı~;bir yerde 
tahta üzerine sermektir. Şayet 

tahta "yok ise gazete(katıdları bu 
iti görebilir. İki gazeteyi ü"tüıte 
koymalı ve üzerine bir sıra sotan: 
düz.meli ve~üıerine tekrar bir ga· 
ıete koyarakLyine üzerine soğan 

diz.melidir. f.n üıte tekrar bir ga· 
ıete örtmelidir. 

Patatese gelinf:e:ı..Bunları d• 
ayni tarı.da muhafaıa;ı. kabildir. 
Fakat patates daha çabuk: çürü· 
dütü için bunları birbirlerine te· 
mas etmiyecek ~surette ıazete 

kitıdı üzerine sıralamak IAzımge · 

lir. Patates muhaf aıa edilecek 
odanın havasında mümkün olduğu 
kadar az rutubet kalmalıdır. 

Rutubetin faılalıtını:girlermek :için 
patateslerin etrafına çepeçevre 
kalın bir ıerit gibi)uz:ile:sarma· 
lıdır. Serin mahıelner içinde tahta 
raflar üzerinde~ patatesleri aylarca 
çürümeden muhıf aza etmek müm· 
küodür. Patates siloları bu esasa 
göre yapılmıştır. 

Herhangi cins peynir olursa 
olsun açık havada ve bilhassa 
rutubetli ve 11cak bir yerde bu· 
lunursa yavaş yavaş küflenmete 
bqlar. Küf, bir nevi nebati has· 
talıktır. Bunun ispir toları havada 
ve küf hastahtına tutulmuı pey· 
nirlerin bulunduğu mataı.a, dük· 
kan, depo gıbi yerlerde bulundu· 
tu için buralara konulacak pey· 
nirler m11tlak kürtenirler. Kaşar 
peynirlerini kelle: kelle ve üıtüıte 
sıralayarak .. peynirin; iç kısmanın 

küftenmesine mani olmak kabil· 
dir. Yahufbuzhanede bulundur· 
mak lbım gelir. 

Kutu peynirleri, kapalı tulum 
peynirleri havadan mu haf azalı ol• 
dukları: için küflenmezler. Kapah 
tenekede beyaz peynirler dahi 
tenekede_ ve salamura içinde bu 
lundu~lanndan küflenmezler. Yal · 
nıı. 11cak yerlerde bulunursa pey
nirler yavaş yavaş sulanır ve bo· 
zulurlar. Bun• mlni olmak için 
bunları da buzhanede muhaf aı.a 
etmek llıımdır. Fakat kııın hava· 
lar sotuk oldutu için buahaneye 
pek de ihtiyaç kalmaz. 

Beyaz peynirleri kapalı veya 
açık tenekede olarak evlerin en 
sotuk bir odasında veya kilerinde 
muhafaı.a etmek kolaydır. Şayet 
teneke açaksa, o zaman peynirin 
ilıerine bir tahta koymalı ve tah· 
tanın üstllne atarca bir taş koya· 
rak peynirin daima aalısmura için· 
de kalmasını temin etmek kifi • 
dir. 

Bir Küçük Hikaye 

Kıskançhk 
- -ikinci sahifeden ıntan -

Dukki"'içinde başkasına ait 
bir paotolonlaradı, _bulamadı, ma· 
mafi vakit :seçtikçe soğuk fazla· 
latıyor ve bacakları daha çok 
UşUyordu. 

Bunun Uzerine terzinin tez• 
gahı etrafında yllrUyUp kıvranma· 
ya ve bu luvraomayi her dakika 
geçtikçe koşar:bir hale getirır.e· 

ye batladı. 

• • • 
Terzinin karHı ise çarşıya 

öteberi al mı ya çılıı.mıth· İtini gö · 
rUp eve dönerken kocasımn duk· 
kenına uğradı. 

Genç kadın dukkan kap11andan 
serbeııt n gururla girdi ve kuçuk 1 
oClanm içinde bir erk,.gin panto· 
lonsuz tezgalı~etrafında koşmakta 
oldu&unu gördu .. 

Bu çirkin vaziyet ıinirine 

TORKsoıo 
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M acaristanda 

tevkif edilenler 
Baku: 25 (Radyo)- Macar hü
kumeti harp durumuna dair fayi· 
alar cıkaranlar hakkında çok tid · 

-
detli tedbirler almaktadır. Son y 1 d k• 
günlerde harp vaziyeti hakkında ugos avya a 1 

muhtelif kaynaklardan gelen ha· sabotaj hareketi 
berleri yaydıklarından dolayı 200 Baku : 25 (Radyo) - Yugos· 
Macar tevkif edilerek toplama lavya'da vatanperver çetelerle iş-
kamplarma gönderilmiftir. gal kuvvetleri arasındaki çarpışma· 

Bir~ adlJODIÜ IOV• lar • şiddetinden hiç bir şey kay-
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taarrazaaaa ıa11ı1alı ;; -
(Baıı 1 iaci sa7/ada) 

ret, vazife aşkı ve vatan sevgisi 
ile müdafaa etmiılerdir. Düıman· 
la ea iyi ve seçme tümenlerini , 
binlerce tank ve tayyaresini Sta · 
lingrad müdafaalarına karıı sür· 
milf,\ fakat dfifmanın bu muazzam 
zırhla kuvveti Stalingradın kah· 
raman müdafilerinin çelik gCStüs 
leri altında erimiftir . Bu müda 
filer bir adım bile geri gidilmi· 
yecelr. emrini tamamile yerine ge 
tirmiş ve Stalinrradı müdafaa 
etmekle., bütün Sovyet vatar.ını 

da büyGk ::bir tehlikeden kurtar· 
mıflardır . •Almanlar Stalingradı 
tanklar ile• zaptedeceklerini zan 
netmiflerdi • İki ayda 800 taak 
kaybettikten sonra , tayyareye 
baıvurdular . Fakat 1000 den fazla 
tayyare kaybettikten sonra , bu 
defa kara kuvvetlerini tecrübe 
ettiler. Almanlar Staliagrıd an· 
lerinde seçme kıtalarından yüz 
bin kiıiyi:yere gCSmdükten sonra, 
Stalingradın piyade kuvuetleri 
ile de zaptcdilemiyecetini anla· 
dılar • Stalingrad: muharebeleri 
ordumuzun harp kabiliyetini art· 
hrmıf ve diltmaaıq i•teoilen yer· 
de pekala tutulabilecetini röı. 

termiftir. 
I>Gıman•geçen luıta Kızılo.r· 

dunun darbelerini hiısetmiftİ. Kı· 
zılorda geçen kış düşmanı adam 
akıllı cfövebilccetini isbat etmiş· 
tir. ,, 

Moıkova : 25 ( Radyo ) -
Ötle üzeri nefredilen Sovyet 
teblitine ektir : Stalingradın fab· 
rikalar mahallesinde kıtal•rımız 

faal hareketlerine devam etmit· 
tir. Cenup dış mahaUelerinde kıt· 
alarımız bir çok miatahkem mev• 
kileri ve bir tepeyi~ ele geçirmiş· 
tir • 

Stalingradıa timal batııaoda 
ilerleyen Ruı kuvvetleri kartı 

taarruzları püskürtmüştür . Bir 
Alman alayım datıttık~.tVe esir· 
ler aldık. Diter bir kesimde çe· 
kilmekte olan diifmanı takibeden 
kıtalarımız 31 tank ve 22 top 
ele geçirmiftir. Stalingradda ileri 
hareketlerine devam eden Sovyet 
kıtaları Almanlara atır kayıplar 
verdirerek bir çok meskun yer· 
ler geri almııtar • 3000 Alman 
aldürülmilf ' 33 zırhla otomobil 
n 22 top tahrip edilmiftir. Esir· 
ler de aldık • 

Berlin : 25 (Radyo)- Dün 
Kafkas bölgesinde mevzii muhıs 

rebeler olmuştur. Muazzam Rus· 
akınları püskürtülmüştür . Dütman 
kanlı kayıplar verdi. 54 Sovyet 
tankı imha edildi . 

Almanların 
müdataa için 
aldıQı tertibat 

Londra : 25 (Radyo)- Bri· 
tanyalıların Avrupa kıtasanı istila 
etmesi ihtimalinden büyük bir en· 
dişcye düşen~Almanlarl her taraf· 
ta müdafaa tedbirleri almaktadır· 
lar. Bu cümleden .. olar.-k Norveçde 
bütün garp sahili boyunca ve di · 
A-er stratejik noktalara çelik ve 
betondan mamul mitralyöz yuva
ları yerleftirmişlerdir. 

Ruzvelt nutkunu 
söylemiyecek 

Bertin : 25 (Radyo)- Japon· 
ya ile Amerika arasındaki muha· 
sematın başlaması münasebetile 
Ruzvelt evvelce bildirmiş nldu~u 

nutkunu ıöylemiyecektir. 

Irak başvekili İngiliz 
başvekiline bir 
mesaj gönderdi 
Londra : 25 (Radyo)- Irak 

baıvekili, İngiltere başvekiline bir 
mesaj göndererek Şimali Afrika 'da 
sekizınci ordunun kazandığı mu-
vaffakiyeti tebrik etmiş, Şimali 

Afrika harelıit•nın bütün Akdeniz 
vaziyetini detişdırditini ve bu 
yeni durumdan bütün Arap ale . 
minin ve diğer yakın şark mem· 
lele.etinin memnun olduklarını be· 
yan eylemiştir . 

ltalya milislerine 
bir beyanname 

Roma : 25 (Radyo) - Milis 
umumi komutanı general Galbiati, 
bütün Milis subaylarına ve erleri
ne aşatıdaki beyannameyi neşret· 
miştir. "Duçe, size muharip sıfata· 
na tanımıfhr. Siz , nizami asker· 
lerle yan yana kahramanca dövüş· 
tünüz. Millet size minnettar ola· 
caktar. Sizin bir çoklarınaz , as· 
k~ri mükellefiyete tabi olmadığı· 
nız halde kendi arıularınız ile Mi 
lis'e intisap ettiniz. Düıman tay· 
yııreleri ile ailelerimizi. , çocuktan· 
mızı öldürüyor. Şehirlerimizi , ki· 
liselerimizi tahrip ediyor. Bizi ye
re sermtk istiyor. Sizin düşmana 
cevabınız şu olacaktır : •\'atana• 
mız mukaddestir. Ona dokunan 
pişman olur .• 

it alya ~şehirleri ~ 
tahliye ediliyor 

Roma : 25 (Radyo) - hal· 
yan Dahiliye Nezareti tarafından , 
düşman uçaklarının taarruzuna ma· 
ruz kalan vilayet merkezlerindeki 
valilere gönderilen bir tamimde 
bu şehirlerin-Arzu edenler için-
tahliyeleri için her vatandaşa icap 
eden her türlü kolaylıkların gös · 
terilmesi ve nakil vaııtalannın te
dariki emredilmektedir. 

Veygandın tevkifi 
teyid ediliyor 

Tahran : 25 (Radyo) - Gc· 
neral Veygand'ın Almanlar tarafın· 
dan tevkif edilerek Almanyaya 
götürüldüğü teyiJ edilmektedir. 

İtalya - Bulgaristan 
ticari münasebetleri 

Bertin : 25 (Radyo) - Son 
anlaımadan sonra ltalya ile Bul· 
garistan arasındaki ticari müna 
sebetlerin son derece iyileıtiği 

görülmektedir. Her iki devlet ara· 
sındaki dış ticaret bilinçosu ge-
çen sene 8 milyon İtalyan lirası 
na bulmuşken bu rakamın bu 
aene çok daha artacağı ıöylen· 

mektedir. Sofya'dan Durazo li· 
manına kadar irııa edilmiş olan 
mükemmel yolun:bu huıusta .. bü 
yük faydaları dokunmaktadır. 

Portekiz müstemlekesi 
Liı.bon : 25 ('Radyo )- Por· 

tekiz müstemlekeler nazarı beya· 
aatta bulunarak, milıtemlekelerde 
sulhun iyi bir zihniyet sahibi ol· 
makla kurtaralabilecetinin müm · 
kün oldutunu ıCSylemiftir. 

Bükreşin tekzibi 
Bükreı : 25 ( Rı.dyo )- Pet· 

rol sahalaranda yangın çıkhtını 
ve ıabotaj suçile tevkifler yapıl 
dıtı h.tkkındaki haberler asılsız 

dır. 

Mihver gemisine 
hücum 

Londra : 25 ( Radyo ) 
Taarruzi devriye uçuılarmda uçu· 
cularımız bir Mihver nakliye ge · 
misini Manıta hasara utratmıt· 
tar • 

illa 
Cebelibereket Asliye 

Hukuk mahkemesinden 

Sayı 330 

Osmaniyenin Çardak kö

yünden Mehmet oğlu lbrahim 

Çürük soy adı alındığı sırada 
kendisine muhtar tarafından çü· 

rük soyadı verilf"rtk nüfusa tes· 

çil ettirmiş ve bu adın uluk ve 

t bir şeye yaramaz manasını teş
kil ettiğinden soyadının Erdo · 

ğan olarak tashihini dava etmiş 

olduğundan mahzur bulunup 

bulunmadığının 71121942 tari· 

hinde mahkemesinde muraca· 

atlan ilin olunur. 

dokunan kadm çığlık kopardı ve 
koşarak evine doğru uzaklaştı. 

Terzi henUz dönUyordu. Genç 
karısmm koşarak dukkandan çık
tığmi karşıki teretuvardan gör· 

Karşıyaka tapu sicil muha
fızhğından : 

du. 
Hızh adımlarla dukkana gir · 

di ve kuçuk odada pantolonsuz 
mUşterinin karşısına dikildi . 

• • • 
Dukkan kom~usu eczacı baş · 

kalarma anlatıyordu : 
Terzi dukkanrndan mutbiş 

gUrUltuler gelmiş ve pantolonsuz 
beyaz donlu bir adam buyuk bir 
telatla sokağa fırlamış, arkasm· 
dan da, deli~ gibi bağıran terzi 
onu kovalayarak tneçhul semte 
dogru kaybolmuşlar. 

Köyü Cinsi 

Herekli Tarlanın 

1/6hissesi 

Miktarı 

Dönüm 
(700) 

Hududu 

Şarkan ve Şimalen röl yeri, 
Garben burun söp1. Cenuben 
okluk bucağı ve hali. 

Yukarda evsah yazık gayrimenkulün K. sani 321 tarih ve 27 sayılı 
yoklama kaydına müsteniden mutasarrıfı Mehmet otlu Osmanın 331 
de ölümü ile yalını1. hemşiresi Cevheriyeyi terk ettiğinden bahisle ta· 
puya tescili talep edilmekte olduğundan keyfiyet ilan tarihinden itiba· 
ren 10 gün sonra mahallindt! tetkik olunacakbr. 

Bu gayrimenkul üzerinde bir hak iddia eden var ise bu müddet 
zarfında muhafızhtımıza veyahut keşif günü mahallinde bulunacak me
mura ellerindeki vesaik ile beraber lüzumu müracaatlan ilan olu· 
nur • 

~ Sayfa 

1 ~~MMM~~~~~ 
1 - 1 

Amerikan mamu
latı BATABYALI 
radyolarımız ve on 
p:lak çalan OTO .. l~ 

I~ 
I~ 
l~ 
I~ 
~l 
i~ 

MATIB pikapları· ~l 
rımız, Ucuz SOBA 1 
ve YEMEK OCAK· ı 
LABIMIZ yüksek 
evsaflı SGT MAKi· 1 
NANALABIMIZ,ve 1 
iNŞAAT MALZE· « 
MESI gelmiştir. 1 1 

1 
a Ylllıell Evıal 

1. Metanet 
Zarafet 
Hassasiyet 

11. 
111. 

1 _ ·ır 
-~ ~ ...___ JiliZ"!.._•_.J_ 

ı®~~~IJ 

1 
~ 

1 Omer BaşeQmez ve Şeriki ~I 
MÜSSESESI ~ 

~~~=~~~::==~ı 
i 1 an 

ADANA iNHiSARlAR TOTON f ABRİKASI 
MOOORlOGOND(N : 

1 - İdare ihtiyacı için Akçam Göknar cinsinden 2500 metre 

mikabı yarı mamul ve muhtelif eb 'adda sandıklık kereste pa· 

zarlıkla satın alınacaktır. 

2- B~her metre mikabı için muhammen bedeli 110 yüz 

on liradır. 

3-Şartnameyi görmek ve almak arzu edenler her gun 

Fabrikadaki komisyona müracaat ederek alırlar. 
4- Pazarlık ikinci teşrinin otuzuna tesadüf eden pazar· 

tesi gür.Ü saat ( 14) de Adana Tütün Fabrikasında kurulan 

komisyonda yapılacaktır. 

Bu cins malı olupta satmak istiyenlerin müracaatları 

ilin olunur. 24-26-29 148:!9 

ilan 
Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğünden : 

teminatı 

Beher Kentalı muvakkate 
Cinsi Kentalı Muhammen bedeli % 7,5 müddeti 

Lira ku. lira ku. ay --Meşe odunu 5015 12 45 14 12 

1 - Seyhan vilayetinin Dörtyol kazası dahilinde hudutlan 

şartnamede yazılı Tekneli ormanından 5015 kental Meşe odu· 

nu 12 ay zarfında kat, imal ve ormandan ihraç edilmek şar -
le 11 - l 1 -942 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık ar· 

tırmaya konulmuştur. 
2- Arttırma 1-12-942 salı günü saat 15 de Adana 

orman çevirge müdürlüğü binasında yapılacaktır. 
3- Muvakkat teminat 45 lira 14 kuruştur • 
4- Odunun Meşe- odununun beher kental muh ·ı nı me rı 

bedeli 12 kuruştur. 
S- Şartname, mukavelename purojeleri orman u mum mu 

dürlüğünde Adana orman çevirge müdürlüğünde. Dört ) ol 

orman bölge şefliğinde görülebilir. 

6- Muvakkat teminat makbuzları 1-12- 942 sala güııü 
saat l5 den evvel komisyon riyasetine verilm "si lazımdır. 

7 - isteklilerin ticaret odası vesikalaril .. birlikte b elli 

edilen gün ve saatte müracaatları ilin olun ur. (Bu vt"sika 

köylülerden istenmez) 14- 18- 22- 26 14789 
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aya ~ TORKSOZO 

........................................ • • • • BORSA • •• •• •• • i TURKSOZU İ 
PAMUK - HUBUBAT 

25- 11 • 1942 
--- .1 

KiLO FIATI 
CiNSi • • En az En çok 

K. s. !Ç._ s~ !1 

Ak~ - loo.oo 95,00 1 • • • • : Gazete ve Matbaası : 
Klevland Ç. 00,00 

1 , Klevland l 88,0(• 86,50 

• • Klevland il -55,00 85,50 ı 
M. Parla~ 72.00 74,00 • • 1

'-P. Temizi 00,00 - OÜ,ÖÖ • • Kapım alı • • : Türksözü OKUYUCUlARIHA OONYANIN HER TARA- : 
11-V Çi~idi 1 00,00 

K. Çiğidi 15,oo _ ıi:-oo 

! flNDA VUKU BUlAN HADİSEURİ GONO 60- İ 
: Gazetesi NÜNEVERİR. TORKSÖZONO TAKİP EDİNİZ. : 

Susam 57,50 
Buğday yerli 72,00 l- 72301 

ı ı Arpa 0,00 0,00 
1 

Yulaf-- - OM• 0,00 i 

• • • • • • e Kitap, mecmua, çek, bUet, allş, • 
··------ .... --- .....• . . 

1 plAa, barıta, bllamam matbaa Türksözü 1 
• işlerini Tlrklyede mevcut mat- • 

Satılık Arazi ! • • . . 
! Adana Vilayet merlcezinc ı 
! onbeş kilometre uzakta Bü- i 
! yük Dikilide , arasından ı>u· i 
! lama kanalı , demiryolu , ve i 
! inşasına başlanan asfalt şose i 1

: 'baaıara rekabet eder derecede Matbaası .:: 
tab ve sflratıe elden çıkarır. 

• t . d . d"f . • geçiyor. çın e şımen u er ıs- i 
ı tasyonuda vardır . H e _r i 
i türlü ziraate , Portakal , Lı- i 
i mon , sebze b~bç.eleri . y~~iş- ! 
i tirmeğe çok musaıt bırbırıne e 
i muttasıl derecede yakın altı i 
i parçada sekiz yüz dönüm a- i 
i razi satılıktır. i 
i lcar getiren akarla da mü- i 
i badele edilebilir. i 
i D. N. Arıkoğlu kardeşle- i 
i re müracaat. i 

• • ! Türksözü Cilt Kısmı ! 
• • 1 SAGlAM TEMİZ. ZARiF CllT l~lERİNİZİ ANCAK TORKSöZO İ 
• MOCElllTHAHESİNOE YAPTIRABiliRSİNİZ • e • . ., 

• Telefon : 347 , 355 i • •ı ..................... ~ ................. . • • ··--------------· 
• 

T. I ş Bankası 
&içik tasarral besapları 

1942 ikramiye pl4nı 
KEŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayıı, 3 Ağusto~, 

2 lkinciteırin tarihlerinde yapılır 

194!, lkramıyelerl 

1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 

3 .. 1000 .. 3,000 .. 
2 

" 
750 

" - 1,500 .. 
3 

" 
500 " 

1,500 " 
10 250 " 

2,500 

40 
" 

100 .. 4,000 .. 
50 .. 50 .. 2,500 ., 

200 25 " 
5,000 .. 

200 .. 1(. .. 2,000 " 

Türkiye ı, Bankasına para yatırmakla yalnız 
para blrlktlrmlf ve faiz almıf olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de denemlf olursunuz 

TORKİYE CUMHURİYETİ -ı 
Ziraat Bankası 

Kurulu• tarihi : 1888 

Sermaye•i : !00.000.000 Türk lira•ı 
Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirat ve ticari her nevi banka muamelcl~r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbara1ı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşatıdaki plana gôtf! ikramiye dakıtılacaktu. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 .. 
4 .. 250 .. 1000 .. 

40 .. 100 .. 4000 .. 
100 il 50 il 5000 

" 
120 'I. 

40 .. 4800 
" 

160 20 3200 
" 

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

Kuralar senede 4 defa. 11 - Eyliil, 11 Birincikanun, 
Mart ve 11 Haziran tariblerind !! çekilecektir. ______ ..;.. _________________________________ ___ 

\•0000000000000000000000000• 

g ÖROLOO - OPERATÖR g 
O DOKTOR O 
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g Suphi Şenses g 
O Böbrek - Mesane - Tenasül O 
O Hastalıkları Mütehassısı O 

g YENi POSTAHANE: KARŞISI g 
O Fakirler parasız muayene edilir O 
o o o ç-30 14685 o 
eoooooooooooooooooaoooooooe 

0 ......................... 0 

İ ADEMİ İKTİDAR VE BUGEnEKli~iHE ! 
• KARŞI • 

1 FORTOBİN I 
• S. ve /.Muavenet Vekaletinin Ruhaatını haizdir • 
: Reçete ile alınır her eczanede bulunur 1 
e Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril e 
: Yağcami civarı No. 14 - : Eski Selanik Bankası 1 
• Posta Kutusu _105 _ _ ____ 14_520 e 
o••••a••••••••••••••••••••o 
:::::zcc:zzuu:curzz::::zcczz:zcz:zz: 

~ D O K T O R ~ 
M N 
iMuzaf fer Lokmanı 
~ Bergin bastaıarını muayeaella· ~ 
~ nesinde kabul eder. n 
::z:z:zzzzzzzzzzz::zzzzzz: 

BAH~[ OOZi~i KÖY [NSTiTOSO 
MODORlOGONOEN · 

1- Muhammen bedeli 2994 lira tutan ve nümunesi Ens· 
titüde olan (499) çift Adana yemenisi satın alınacaktır. 

2- EksÜtme 9-12 - 942 çarşamba günü saat 14 te Ens· 
titümüzde olacaktır. 

J- Taliplerin % 7,5 muvakkat teminatlarını Bahçe ma· 
liyesine yatırmak ve 2490 sayılı kanunun gösterdigi şart
ları haiz olarak gününde müracaatları. 24-29-4-8 14823 

25 Teşrinisani l 942 

i 1 an • 

ADANA O. O. Y. 6. İ~lETM[ ARTTIRMA, EKSİLTME 
KOMİSYON REİSlİGİNOlN : 

Muhammen bedeli ( 19575) lira tutan muhtelif eb'adda 135 
M/3 kereste şartnamesi veçhile 7-12-942 Pazartesi gunu 
saat 16 da kapah zarfla Adana 6. işletme Müdürlüğü bina
sında eksiltmeye çıkarılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1468 lira 13 kuruş -muvakkat 
teminat akçalariyle birlikte kanuni ikametgah vesikası , Tica
ret odası vesikası , nüfus tezkeresi ve 2490?numaralı kanunun .. 
emrettigi şekilde hazırlamış oldukları teklif mP.ktuplarını ayni 
gün eksiltme saatından bir saat evvel'. komisyon;reisliğine ver
meleri laz•mdır. 

Bu eksiltmeye ait şartnameler Adana 6. işletme müdürlü
ğünden tedarik ve gönderebilir. 

13-17-22-27 14685 

ilan 
Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğünden : 

Teminatı 

Cinsi Kentalı ki. 
Beher Kentalı Muvakkate : 
Muhammen bedeli % 7,5 Müddeti 

lira ku. lira ku. ay 
Meşe kömürü 820, 40 35 21 54 12 

1- Seyhan Vilayetinin Dörtyol kazası dahilinde hudutları 
şartnamedP. yazılı Çatal Kaya ormanından 820,40 kental Meşe 
kömürü l2 ay zarfında kat. imal ve ormandan ihraç edilmek 
şartile 1 1-11-942 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık 
arttırmaya konulmuştur. 

2- Arttırma 1-12-942 salı günü 15 de Adana or· 
man çevirge müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3- Muvakkat !teminat 27 lira 54 kuruştur. 
4- Odunun Meşe kömürü beher:kental muhammen be

deli 35 kuruştur. 
5- Şartname, mukavelename projeleri orman umum 

müdürlüğünde. Adana orman çevirgt müdürlüğünde Dört 
yol orman bölge şefliğiııde görülebilir. 

6- Muvakkat t~minat makbuzları 1 - 12-942 salı günü 
saat 15 den evvel , komisyon riyasetine verilmesi lazımdır. 

7- lstiklilerin ticaret odası vesik
0

alarıle birlikte belli edi
len gün ve saatteJmüracaatları ilan olunur. (Bu vesika köy-
lülerden istenmez) 14-20-24-28 14790 

ilan 
Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğunden : 

Teminatı 
Beher Kental % 7,5 

Cinsi Kentalı Muhammen bedeli Muvakkat Müddeti 
Lira Kuruş Lira Kuruş Ay 

Çam ankaz 4752 12 42 77 
odunu 
Ardıç odunu I l 88 1:? tO 69 12 

53 46 

1 - Seyhan Vilayetinin Karaisalı kazası dahilinde hudut
ları şartnamede yazılı Dar Boğaz ormanından 475211188 
kental çam ardıç an kaz odunu 12 ay zarfında kat ve imal ve 
ormandan ihraç edilmek şartile 11/l 1/942 tarihinden itibaren 
20 gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma\ 1/121942 Salı günü saat 15 de Adana 
Orman Çevirge Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3 -).Odunun beher kentali muhammen bedeli (12) 
kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 53 lira 46 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavelename projeleri Orman Umum 

Müdürlüğünde, Adana Orman Çevirge Müdürlüğünde Kara l
salı Orman Bölge şefliğinde görülebilir. 

6-Muvakkat teminat makbuzları 1/12;942 Salı günü saat 
J 5 den evvel komisyon riyasetine verilmesi lazımdır. 

7 - isteklilerin Ticaret Odası vesikasiyle birlikte belli edi· 
len gün ve saatte müracaatları ilan olunur. ( bu vesika köylü· 
lerden istenmez. ) 14-19-22-27 14788 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basılclığı yer : Türksözü Maatbası 


