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Tek taraflı bir 
mesele karşısında 

değiliz 
Yazan : rallb Rılllı Atay 

8 
ir karikatürün mevzuu şu: Ley· I 
tek yavrularından birini. bak· 1 
mak üzer~. yuvasında alıkoy

muştur . ikinci yavrusunu da ha· 
vaya fırlatmıştır. Leyleğ'İn üstünde 
< Yardım > • yuvadaki yavru Üs· 
tünde c Memur • ve atılan yavru 
üstünde de c Halk > yazılıdır . 
En başta şunu haber verelim ki, 
ne bu karikatürün çıktı~ı llazete, 
ne de bu karikatürü yapan reı · 

sam için menfi bir düşür:cemiz 

yoktur . Zaten bu ve: birn af&~ı

rlaki misali , bugün·::beşlıca millt 
rlavalarımız içine aldığımız bir 
meselenin, hiç:bir "ötü niyeti ol 
mıyanlar tarafından dahi, bazen , 
ne kadar hafıfe alındıQ'ını göster-

mek için yazıyor uı. Sormak ister 
dik: Bu~dayına ve beşka mah~ul· 
terine en yüksek fiyatı verdi~imıı 
çiftçi, acaba yuvadan:= attığımı:ı 
c Halk > ara11nda mıdır '? Acaba 
knancını ve gündeliQ'ini ~bu~ünkü 
hayat pahalılığına uyduran ser· 

beıt uncıf • 25 kuruş'uk :ıeytio 
yağlarını 250 kuruşa satan tüccar. 
Kuruçeşmeden Bostancıya küçü
cük yelkenli sandalı ile 9 liraya 
kömür taşıyan kayıkçı, bahçelerde 
günde iki buçuk liraya kirizme 
yapan işçi, ayda iki yüz liradan 
aşatı olmamalı: üzere lstanbulda 
kiralanmadık hoş yer bırakmıyan 
yığın yığın misafir vatandaşlar , 
yuvadan attı~ımız halk arasında 
mıdır ·ı Mesele nedir ? Muhterem 
Saracotlunun da ilk nutkunda söy
lediği üzere, hayat pahalılığı odan 
bilhasaa ıstırap çekenler, gelirleri 
detişmiyen vatandaşlardır . Bun 
ların da ilk sahnda aylıklı ve ÜC· 

retli memurlar gelir . Devlet mü· 
dahale,inin bütün vazifelerini bu 
memurlara gördürüyoruz. Bu me
murların maaşlarına zam yapmak 
demek. diğer fiyatları dahi ala· 
bildiğine arttırmak , para bollu· 
ğunun bütün çilelerini çekmek 
gene Başvekilimizin tabiri ile. bir 
faslı daire içinde dönüp kalmak 
olduğunu biliyoruz. Kaldı ki, bil· 
tün karikatürler • bir iki seneden
beri sadece memurlar sınıfının se· 
f aletine tellal olmuştur. Önce me
mur, mütekait, dul , yetim gibi • 
beslemek zorunda oldukları ile 
beraher. yalnız İstanbul fehrinde 

birkaç on bini hayli aşan bu sı · 
nıf a yardım edece~iz. Acaba sa
bit gelirli ve yardım edilet·ek Va· 
tandaşlar sadece bunlar mıdır ·ı 
Hiç bir geliri ulmıyanları halk 
aşhanelerindc besleme tedbirleri 
dahi alan hükumet , di~cr hakiki 
muhtaçları arayıp bulmakta ve 

imdatlarına yetişmekte devam 
edecektir . Bu bahiıte gaı.etel~r 

dahi , salahiyetli olanlar gibi hü
kümete tavsiyelerde bulunurlarsa 
bundan kim memnun olmaz? Fa· 
kat leylek karikatürünün mevzuu 
bu mudur? Bu karikatürden alı-

nabilecek ilk ders, hükumet ken
di memurları ile beraber kendi 
basınının çaresini aramakta ve 
halk tabiri içine giren milyonları 

kenJi talihine terketmekte oldu
~udur. 

Gene bir bafka arkadaşımııın 
ille sayfaıında iri harflerler bir 
tüccarımızın dış piyasalardan dört 
buçuk kuruşa buğday temin etmiş l 
olduğu ilan edilmektedir. Bu ar· 
kadaşımııın da iyi niyetinden şüp· 
he ettiğimiz yoktur. Fakat. uıeseli 
hiç selihiyetimiı yokkt:n kendisi· 
ne gene şu cevabı verebiliriz: ••Bu 
tficcarı bulunuz, getirebileceği bü
tün buğdayları Toprak Mahsulleri 
Ofisi birkaç miıti klrla satın ala· 

caktır. Kendisinin kazanacağı mil 
yanlara da asla vuriun damgası 

vurmıyacağızl" Dünyanın her ta 
rafında ihraç çaresi bulunamadığı 
için, bol ve ucuz maddeler ol
duğunu kim bilmez ? Gene Baş 
vekilimiı bir yanda açlıktan adam 
ölürken. dünyanın öbür ucunda 
faı.la buğdaylarını yakan milletler 
olduğunu söylememiş mir1ir ? Ar· 
kadaşımızın bahsettiği tüccar, 
ucuı buğdayını Türkiye'ye taşı · 

mak•için:Hükümetten~küçücük iki 
yardım istemektedir; dolar ve ge· 
mı! Ancak bir:dc bu bsş" ığı :. ol
du~u gibi o\ıuyao vatanchışların 

ilk duygusunu düşününüz : 
"- Öyle ya, eğer Hükumet 

becerikli olabilse, e~er bu akıllı 

ve hünerli tüccarırı:kt'şfınden is 
tıfade edebilse, hem barış devri 
fıyatına:ekmek yeriı;~hem de dük
kanlarımızda hamur i şlerinden ge· I 
çitmezl" Cenup Amerıkas•oda 

bu~day var; Kanada 'da buğday 

var. Buna ne hacct.1biıı.at Ame · 
rikalılar bize b'lğday vadetmöş 

lerdir. Bugünkü meıele, Okyanos· 
lar üstünde ihtiyaç maddelerinin 
bulunması mıdır, onların nakledi · 
lebilmesi midir? Burgaı'la lstan · 
bul arasında küçücük kayıkları

mızın felaketlerini yazanlar gene 
gazetelerimiz değil midir? Anglo 
-Sakıonlaı ın tekne kayıpları ve 
sıkıntıları hakkındda her gün bol 
bol malumatı iazetelerimiı.den ö~" 
renmiyor muyuı·? Bu lÜ<:carın, 

çölün meçhul bir noktasında de· 
fine bulunduğunu haber verenler
den farkı nedir? 

Geçen sene şehirlerimize çok 
kar ya2dı, belediyelerden bazıları 
bir kaç gün caddeleri açamadı· 

lar. O vakitler bütün memlekette 
bir lstanbul nükteıinin dolaştığını 
belki hatırlarsınız: "- Akşam Üs· 
tü hükümetten bir elkonma kararı 
alınız, yarın sabah ~sokaklarda bir 
kar bulamaısınııl" Eğer bunu di· 
yen bir, gülen birkaç olsaydı, 

ehemmiyetı yoktu. Elkoyma siya
setine konan umumi_teşhis bu idi. 
O kadar ki bu siyaset, şimdi bizi 
bugünkünden iki misli daha iyi 
halde bulunduracak bile olsaydı, 

en ağ'ır felaket içinde bocaladı

ğımızı söytiyccektik. Acaba Sa
racoğ'lu hükumetinin tedbirleri 
daha ciddiye mi alınmıştır ? Dün 
düşünüyorduk ki sıkı Devlet mü· 
dahalesi için aldıtımız köylü, ar· 
tık bir buğday tanesi ekmiyccek
ti; üstüne varırsanız da~a çıka

caktı; zati, eski tütün kaçakçıları
na benzer, silahlı kervanları dağ'· 
larda gören vardıl Bu, zavallı köy· 
lü idi. Bugün terane başkadır; kö· 
ye refah <ieğil, "umar. içki ve 
dağılma götürüyoruz. Birinci sınıf 

kadın tenil~ri "öy ıkadınlarına 

150 liraya eııvap yetiştirememelc
tedirler. Y"hut, Devlet, Türkiye'· 
nin iaşe talihini Salooıon'un hami
yetine bırakmıştır. 

Bizim bu mülahazalarımız • 
memlekette bahalılık olmadığı , 
sıkıntı bulunmadığı iddiaları mıdır? 
Bu mülahazalarda , vurgunculuk , 
fiyat oyunculuğu, yolsuzluk olma 
dığı davası mı varclır? Hayır! Fa
kat yukardaki neşriyat havasında, 
perişanlık verici , şaşkınlık verici, 
halkı hakikatten uzak tutucu ve 
onu her tedbirden şüphe ettirici , 
bilmem ki ne demeli;, her halde 
kötü bir şey vardır. Geçen gün 
okuduğum bir yazıaında, barış dev· 
rindelci mesuliyetsiz gazeteciliğin 

Fransa'ya verdiği zararlardan bah 
seden François~ Mauriac diyordu 
ki. "Çok defa haklı oldu~umui 

MISIR'DA MiHVERCiLERDEN 
20000DEN FAZLA ESiR ALINDI 
Romelin vaziyeti gittikçe kötüleşiyor 

Marıamatrabta btlytlk muharebeler oldafta siylenlyor 

•••••• 
• 

Bir /ngi/iz 

• • • • f g11mi inıaat tez-
f gahında bir ka· 
f dın İfçi oka;jen 
f ve gaz kesme a
: /etiyle çelik /ev· 
f halar kumekte
f dir. 
f Gelen hab• ·- • 
f /ere göre , /ngi· 
f liz. harp imalatı 
: •on oy içinde 
f yüz.de yirmi bir 
f artıı kaydetmiı

f tir. • • • 
·~···· 

Stalingradd~ , r 
duraklama! 

Kafkaslarda Alman zorlaması 
zaman da haksızdık!,, 

Bir harp ekonomisi davamız, 
bir de Milli müdafaa politikası da 
vamız vardır. Vurgunculuk , yol· 
suıluk , bu tedbiri bırakmak, bir 
yenisini almak, bu tedbiri tamamla· 
mak • bunlar , birinci davamız i
çindedirler. işi bu çerçeveden çı· 
karıp , halkı biribirine kin besler, 
Hükümetten şüphe eder , umumi 

vaziyeti takdir etmez , zamanın 

ve şartların zorladığı fedakarlık· 

!ardan her birini ancak idarenin 
kusuru sayar , vazife , hak ve 

mesııliyet ölçüsünü kaybeder bir 
hale sokmak ikinci davamızı ala
kalandırır. Halbuki bi1im için bu 
cihan faciası imtihanı içinde Milli 

varlığı masun tutmak en başta , 
her gerektiği vakit , açlığın da , 
çıplaklığın da başında gelir. Hem 

vatanlarını , hem hür niyetlerini, 
hem yüzbinlerce evlatlarını harpte 
kaybeden , ve onun arkasından 

da ne ekmek • ne pabuç , ne es· 
vap bulamıyan kadınları ve erkek· 

teri zürriyet vermez zafa düşen 

komfulardan soluk mesafesi uzak
ta yaşıyoruz. 

Kurtuluş mücadelemizi devam 
ettiren gene bir Milli mücadele 
devrindeyiz. Daha ciddi olmalıyız. 
Sadece iyi niyetlere hitabediyo-

ruz : Kötü niyetlerin hiç bir sözü, 
tenkidi umurumuzda değildir. Mem
leketi , vaziyetin gere~tirmediği 1 

bir baskı altında bunaltmak zaru-

Moskova : 7 ( Radyo ) - Al
manlar gerek Kafkaslara ve ge· 
rek Stalingrad cephesine müte · 
madiyen ihtiyat kuvvetleri getir · 
mektedir. Fakat Alman kuvvet· 
leri çok yıpranmııtır. Almanların 
harp başıodanberi sekiz milyon 
askeri harp dışı edilmiştir . Bun· 
ların bir kısmı ölmüş , bir kısmı 
yaralanmıı , bir kısmı hastalan· 
mııtır • Kızılordunun düşmana 

darbe indireceti gün yakındır. 
Berlin : 7 ( Radyo ) - Yu· 

karı Terek bölgesindeki muhare· 
beler oldukça ehemmiyetlidir • 
Orneviske ıehrini Ruslar wüda· 
faaya çabalamaktadır • 

ı ........................ ı 
i Barp akademisi i 
ı mezunlarına ı 

i diploma verildi i 
ı ı 
J B. Millet Meclisi i 
ı reisimiz törende ı 

J hazır bulundular J 
Ankara: 7 (Radyo gazete•l)
Bugün Harp akademisi mezun 
larına diploma verme töreni ya· 

pılmıştar. Bu törende Büyük Mil· 
let Meclisi reisimiz 58 kara harp 
akademisi ve 4 deniz harp aka· 
demiıi mezununa ye 12 hava 
harp akademisi mezununa diplo· 
malarıoı vermiştir. 

Bulgaristan' da 
tehlike işareti 

Londra : 7 ( Royter )- Bul· 

reti de yoktur. Daha iyimser, da· 
ha şevkli , fakat daha vazife , 
hak ve mesuliyet sayar bir ruh 
ile , ayırıcı , bozucu ve dağıtıcı 
değil , birleştirici , yapıcı ve top· 
!ayıcı bir tenkid ile, zorluğu harp 
devam ettikçe daha artacak olan 
işimiz pefinde olalım. 

garistanın bazı merkezlerinden 
1 6 - 7 gecesi tehlike işaretleri 

F alilı Rıfltı A TA Y ' 
verilmittir . Meçhul tayyareler 

Bula-ariıtau üıtünde uçmuştur. 

Ankara: 7 (Radyo Gazetesi)- Sekizinci ordu ileri hareketine de· 
vam ediyor. Romelin vaziyeti süratle fenalaşmaktadır • Cenup istika · 
metindeki çevirme hareketi hızla inkişaftadır. Şimdiye kadar esir alı· 
nan Mihver askeri sayısı asgari 20,000 dir . Mihveı den 350 uçak, 400 
tank alınmış veya tahrip edilmiştir . Bu vaziyete göre, Romel , kuv 
vetlerioin üçte birini kaybetmiş demektir. 

Kahire : 7 ( Radyo )- logi · 
liz kıtaları:Eldaba ve Fuka hava 
meydanlarını· ele geçirmiştir. Bu· 
raya giden yollar Alman cesetle· 
riyle:doludur • Daha ' meydanında 
50 den fazla harap düşman uçağı 
bulunmuştur,. Romelin vaziyeti 
gittikçe fenalaşıyor . Cenup isti· 
kametinde:büyük bir çevirme ha· 
reketi ve düşmanın takibi devaw 
ediyor . 

Londra : 7 ( Radyo ) - Se· 
kizinci ordu Romelin' zırhlı art 
çılarının perdesini yıkarak kaçan 
düşmanı muharebeye mecbur et 
mek için cenuptan çevirme hare 
ketine .devam etmektedir. Marsa· 
matruh muharebeleri belki de 
başlamıştır . Av uçakları şimdi 

düşman gerilerine sık sık hücum· 
lar yaparak kaçan düşmanı bom· 
balamaktadır. 

Bertin : 7 ( Radyo )- Afrika 
muharebesi yeni bir safhaya girmiş 
bulunuyor. Romel yıpranmamış , 

kuvvetlerle düımanla alakasını kes· 
mit ve Fukada düşmanla savaşa 
başlamıştır. Alman, ltalyan ordusu 
evvelden düşünülmüş bir müda· 
faa siıtemine tabi olmaktadırlar . 

Berlin : 7 ( Radyo ) - Rome· 
lin tanklarının büyük bir kısmı 
sap sağlam muharebeye hazır bir 
halde bulunuyor. 

Kahire : 7 ( Radyo ) - Ge· 

Stalin'in nutku 
Almanyanın mahvını 
istemiyoruz, Hitler'in 
yıkılmasını istiyoruz 

Ankara : 7 (Radyo gazetesl)
Stalın biı nutak söyl~nıiş ve bil · 
ha~~a şu noktaya işıtr<'l etmiştir: 

1- Bu 'ierıe Alman) anın Moı· 
kovayı ıahtetml'k hülyası ııuya 

düşmüştür. 

2- Avıupada 1kiııci Cı-plıe 
muhakkak açılacaktır. 

3- Sovyet Rusya Alnıanyanın 
imhasıni istemiyor. Fakat Sovret
ler Hitler rejiminin yıkılmasını İs · 

tiyor. 

Fransaya hava 
hücumları 

Londra : 7 ( Radyo )- İşgal 
altındaki Fransaya , İngiliz hava 
filoları tarafından şiddetli akınlar 

yapılmış ve Alman askeri üsleri 
bombalanmıştır. 

neral Mortgomeri Çörçile bir ra· 
por göndererek alınan neticeleri 
izah etnıiştir . -------------

Türkiye mütecaviz 
için çok korkunç 
bir yol alacaktır 

8. VllklDID IOD beyanatı 
Nevyork : 7 (Radyo) - Vil

ki şu beyanatta bulunmuştur : 

- "Şimal Afrika ve Türkiye 

etrafındaki çevre , savaşımızı kay· 

bedeceğimiz veya kazanacağımız 

yeğane bölgedir. lntıbaım ~udur: 
Türkiyeyi ana yol olnr8k kullan 

mak istiyecek mütecavi1 için bu 

yol çok kurkunç olacaktır. ,. 

GAZETE CilERi MİZ İN 
RUZVEl TlE KONUŞMASI 

Ankara : 7 (Radyo gazetesl)
Türk gazetf'cileri Ruıvelt'ın haf
talık gazett:ciler toplantısında bu-
lunmuştur. Ruzvelt bu içtimadaki 
konuşmaııında Türkiye'dt:n ve 
Türk dostluğundan bahsetmiştir. 

Almanyada rejim 
aleyhtarı nümayiş 

Harbe son verilmesi isteniyor 
Moskova : 7 (Radyo)- Nurenberg şehrinde Nasyonal sosyalist re

jimi aleyhinde gizli beyannameler dagıtılmıştır. Bu beyannamelerde 
harbin dördüncü yılı başında Sovyet cephesinde çarpışan Alman ordu· 
/arının yeni bir krş harbi için hazırlandıklarına işaret edilmekte ve 
Almanların cephede perişan bir vaziyetle bulundukları tebarüz ettiril· 
mektedir. 

Beyennamede Almanların her tarafta çelin bir mukavemetle kar· 
şılaştıkları, za.ı;iatın pek atır oldutu. Sovyetlerin geniş ovalarında mil· 
yon/arca Alman gencinin cansrz bir lıalde yallı/.:ları, harbin kazanıl
masına imkan olmadıtı tıe en i_11i hareketin lıarbe nihayet 'C!Umek ol· 
dulu yazılıdır. 
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8 T e şrinisani ? 942 

GUlelim ___ __,__ 

Mujik fıkrası 

Bir Tatarla Mujiğin biri münaka· 
şa ediyorlardı. 

Tatar , atını satmak istiyor· 
du. At iyiydi ; fakat uyuşamıyor· 
dular. Nihayet uzun münakaşalar· 
dan sonra pazarlıkta uyuşuluyor. 

Mujik atı alıp gidiyor. Lakin alım 
satımda hazır bulunan bir köylli 
Mujiğin arkasından bağırıyor: 

- Herif seni kafese sokdu ; 
at topaldır. 

Öteki , hafifce göz kırparak: 
- Aldırma 1.. der. Fiy~tı dü

şürmek için ayağına çivi batırdım. 
Adam vaziyeti öğrenince doğ· 

ruca Tatara giderek işittiklerini 

a latır. 

- Zarar yok ! der Tatar. O, 
kendini aldatsın ; fakat hayvan 
esasen topaldı. 

Bir kaç gün sonra köylü Mu 
jiğe rast gelir ve aldandığını an· 
!atınca Mujik ellerini havaya kal 
dırarak : 

- Olur şey değil yarabbim 1 
der. Herife sahte para verelim di
ye üzülüyordum. 

Kurıur-

Vaktiyle bir Fransız zabiti 
harpte yaralanmıştır. Hastanede , 
doktorlar etrafına toplanarak gün
lerce yarayı deşip durmuşlar. Bu 
şerait altında iyi olamıyac;ığını an
layan zabit sorar : 

- Yahu 1 ıı.tıraplan canım 

çıkıyor !.. Ne arıyorsunuz '? .. 

rir : 

Doktorlttr cevaben : 
- Kurşunu arıyor. z! derler. 
Fransız , pür telaş cevap ve· 

- Aman biran evvel söyle· 
seydiniz .. Olmaz mıydı ? .. Kurşun 
cebimde duruyor. 

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Pazar - 8 .1 t.1942 

8.30 Program ve memleket saat 
ayarı. 

8.32 Müzik : Marşlar (Pi). 
8.40 Ajans Haberleri. 

8.55-
9.30 Muzik : Üvertür ve marş-

lar. 
12.30 Program ve Memleket saat 

Ayarı 

12.33 Müzik:: Piano soloları. 

12 45 Ajans haberleri. 
13.00 Müzik : Şarkı, türkü ve 

oyun havaları. 

~3.30-

14.30 Müzik : Radyo salon orkes 
trası, (Şef: Necip Aşkın) 

18.00 Program ve Memleket saat 
Ayarı. 

18.03 Müzik : Radyo Dans Or
kestrası (Şef: Nıhad Esen· 
gin ) 

18.4~ Müzık : Fasıl lıeyt:ti. 

19.00 Konu~ma (Ziraıst saati). 
19.15 Müzik: Fasıl heyeli prog-

ramının devamı . 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajana Haberleri. 

19.45 Serbes on dakika . 
19.55 Müzik : şarkı ve türküler. 
20.15 Konuşma (Dertleşme saati) 
20.45 Müzik : Arya ve düet'ler 
21.00 Konuşma (Evin saati.) 
21.15 Müıik : Karışık makam· 

!ardan şarkılar. 
21.50 Ankara_sonbahar at ko · 

şularının tahminleri. 

22 00, .Müzik : Moussorgsky Bir 
resim sergisinden Tablolar. 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajans 
haberleri ve Borsalar 

22.45/ 

22.50 Yarınki Program ve Ka· 
oanıs. • 

HAlKEVİ REiSliGiNOlN : 
Ebedi Şef Atatürkün ölü

münün 4 üncü yıl dönümü 
olan 10/111942 salı günü saat 
(9,0!') . de Halkevinde bir ihti· 
fal yapılacaktır. Bütün halkı
mızın bu törende bu1unmala-

n. 

TORKSOlO 3 Sayfa 

......................... , 
: Badyo teknlllnln iki maclzeıı 
1 ORION VE DECCA • • 

Ebedi Şefimizin 
ölümü yıldönümü 

Kömür İŞİ 
Kömürcüler fiyat 

tesbitini bekliyorlar 

•
• Radyolarını Mutlaka Görünüz. ...... 
1 SOBA Yerli ve Avrupa mamu· ı 

l
e latı zarif ve sağlam so- • 

balar ve yemek ocakları ------·------ 1
1 

Standart Marka1:TiLıroN Makineleri 1 Halkevimizde yapılacak büyük tören 
Şehrimizde bir kısım kömür

cüler 16-20 kuruşa kadar kömür 
satmaları üzerine bunlardan sekiz 
kişinin tevkif edildi~ini yazmıştık . 
Bu vaziyet üzerine şehirde hiç bir 
yerde kömür satılmamaktadır. Bir 
kısım kömürcüler Belediyenin fi 

10 T. Sani Salı günü, Ebedi 
Şefımiz Atatürkün aramızdan a\' · 

rıldığı günün yıldönümüdür. Bu 
münasebetle o gün bütün yurdda 
olduğu gibi Adamımızda da 

0

bü 
) ük bir ihtifal töreni yapılacaktır. 
O gün Halkevinde bir Atatürk 
Köşesi hazırlanacak , tam saat 
9.05 de halk tazim sukU!una da
vet edilecek , Atatürkün hayatı 

hakkında bir söylP.v verilmesini 
ıııüteak ip ismet lnönünün beyan
namesi okunacak ve bundan son
ra bando önde olduğu halde 
Atatürk parkına gidilerek anıta 
çelenk konacaktır . 

Fudbol maçları 
Bugün Adana stadyomda sa 

at 15 d~ lskenderun futbol takı· 
miyle Adana bırinci devre liğ şampi· ı 
yonu M.ıl,ıtva mcnmcat takımı a
rasıııda bir fudbol maçı yapılacak
tır. 

Uzakşark darama 
Londra : 7 ( Royter )- Ja 

ponlar Guvadalkaııalda Amerika•ı 
kuvvetlerine mukabil taarruzlarda 
bulunmuştur . Yeni Ginede Oive 
çevresinde muharebeler bütün 
şiddetiyle devam ediyor Düşwan 
geri atılmıştır. 

. Almanyaya giden 
Fransız işçileri 

Londra : 7 ( Radyo ) - iki 
tren dolusu wütehassıs FraıısıL 
işçisi Almanyaya hareket etmiş 
tir . 

Meksika · Sovyetler 
siyaseti münasebatı 

Nevyork : 7 ( Radyo )- Ya 
kında Meksika ile Sovyctler Bir· 
liği arasında siyasi münasebetler 
tesis edilecektir. 

Cebelüttarıkta müsa· 
dere edilen kayıklar 

Londra : 7 ( Royter ) - ln
giliz makamları son zamanlarda 
Cebelüttarık limanında , eşhasa 
ait bütün kayık ve motörlere el 
koymuştur. Bunlar çıkartma ta 
timlerinde kullanılmaktadır. 

İngiltereye gelen 
Kanadalı kadınlar 

Londra : 7 ( Radyo ) - İıı· 
~iltereye Kanadalı kadınlardan 

bir grup gelmiştir • Bu kadınlar 
lngilteredeki Kanadalı askerlere 
bakacaklardır . 

Mareşal Petenin kış 
yardımı isteği 

Vişi : 7 ( Radyo )- Mareşal 
Peten Fransız milletini kış yar· 
dımıoa davet etmiştir 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

7 . 11 - 1942 

CiNSi 
KiLO FIATI 
Enaz En çok 
K. S. K. S. 

Akala ı 00 00 
Klevland Ç. -

-..,,,_...,,...,.-• 
Klevland l 88,0ü 
Klevland il -1s:-oo 
M. Parlağı 72,00 
P. Temizı 00,00 
Kapıma_lı_ 

Y. Çiğidi 
K. Çiğidi
Susam 
Buğday yerli 
Arpa 
Yulaf 

·----rı 

00,00 
-17,0Ü 

70,00 
72,50 
0,00 
0,00 

~~---~~-----

................. 
: Ş[HİRlİ ! : 
• • f Sınır boyundaki meh· f 
f metç klere Kış hediyesi f 
t hazırlamallsın. f ............... 
Şeker satışı 

yat tesbitinden sonra kömür ge· 
tirerek satacaklannı söylemekte· 
dirler. 

Satllk ev 
Adana'nın Karasoku (Tekke· 

zimyan) mahallesinde 102 sokak 
10 numaralı ve iki daireli ev alt 
katında iki oda bir mutbah bir 
banyo ve bir antre salon ~ve heli 
üst katında dört oda, bir salon, 
bir mutbah ve banyo ve hela ve 
yemek odıısını havi olup satılık

tır; talip olanlar aynı mahallede 
oturan Bay Müslüm Çekmegil'e 
müracaat edebilirler. 2-3 

ve ELEKTRiK Edevatı e 

1Alfa-Lavalv·Viking1 
e Markalı İsveç mamulatı SÜT Makineleri e 
1 ~ • 
• Çinko, ~İVİ, Lavabo ı• 
! • .,, Vesair Sıhhi Tesisat Malzemesi 

• • • • • 1 Şık, zaı if y ATAK ve YEMEK ODASI ve SALON i 
: Takımlarımız ve ÇOCUK ARABALAR! nın : 
e envaı gelmiştir • 

Şehrimizde birçok bald:allar· 
da 32 ton kadar şeker stoku bu 
lunarak müsadere edildi~ini ve bu 
şekerlerin nüfus başına 500 gram 
olarak halka satılacağını yazmış 

tık. Dün aldığımız malümata göre, 
şeker satışına Pazartesi veya Salı 
günü baş la nacak lır. 

Kızılaya dün 
yapılan yardımlar 

• • r···········: : MOESSESEMİZİ ZİYARET EDERSENİZ HER 1 
: Sathk ev : I HUSUSTA MEMNUN KAlACAKSINIZ : 

Dünde Kızılaya yardımlar 

devam etmiştir. 

Osman Gani Zade 500 , Lütfi 
Kalağoğlu 500 , Ziya Kurttepeli 
400 , lbralıiın Seğmen 200 , Hak· 
kı Delen 120 . Mustafa Herikman 
1'20 , Mehmet Sözütek 100, Hilmi 
Çemeli 100 , Akif Çelik 200 lira 
bağı~ta bulun muştur . 

f Çukurmesçit mahallesindf" f 1 ff 8 "' ş ık' • 
•• itfaiye garajı civarında yukar··· • umer aşegmez ve erı 1 1 

da üç oda mutfah, hela ve • • 
t hamamı; Aşağıda iki mağaza· f • ... 
t yı cami güneşli, havadar bit·: e Telefon: 168 Telefon: Başegmez-Adana : 
f hassa çiftçilere fevkalade ya· • 14717 • 

•. rayışlı ev s~tlı.lı:tır. . . . : ••••••••••••••••••••••••••• 
Almak ıstıyenleıın ıstıka· 

Cebelibereket Cum
huriyet Müedeiumumi· 
ğinden : 

•. met eczanesine. müracaat et· : 
f meleri ilin olunur· 3-3 14772 f 

•••••••••••••• : ........................ : 
f MOCELLİT YE BAVULCU f 
: tt•d ç . : ı ı ayet erı ı 

~~::a:::a:AA~~A#A#::a:::a:~AUfifiX~~-AU 

M M 
~ Doktor = 
M R 

~ Turgut Soyer D 

~ Hükümet civarında istikamet Eczahanesi karşısındaki çıkmaz ~ 
M ıokak içinde 121 numaralı evde hastalarını kabul eder. Haftarıın N 
M Salı ve Cuma günleri öğleden sonra f akiı le re parasız b:Jkılır . 

" 20- 26 
::a:::a:::a:zı * * u u::a:::a:::a::: z:u: :u::u:::::a:::a:::a:::a:::a: 

1 15 kuruşa satılması icab· 
eden boblinin metresini 140 
kuru~a satmak suretile ihtikar· 
da bulunmaktan maznun Hacı 
Osmanlı mahallesinden Osman 
oğlu ve Münireden doğma 340 
D. lu Mustafa Türkoğlu hak
kında Cebelibereket Asliye 
Ceza Hakimliğinden suçunun 
sübutüne mebni 4180 sayılı 

kanunla değişen ve maznun 
lehine olan 5913 maddesine 
tevfikan tayin olunan beş lira 
ağır para cezasından yaşından 
dolayı tenzilen binnetice 330 
kuruş ağır para cezasile mah
kumiyetine ve yedi gün müd
detle dükkanının kapatılmasına 

ı Cild işlerinizde temizlik, ı 
ı ucuzluk, sürat ararsanız (Al- : 
ı tın kitap) cild evine uğrayınız.: 
ı Her türlü cild, olrnl çan· : 
ı taları ve bavullar yapılır ve ı J tamir edilir. i a ......................... o 

ı baas~:;,:· .. ~d:ü:~~:~ü .;.~:: i : ADEMİ İKTİDAR YE BELGEY$EKLiGINE 1 
ı manı karşısında No : 76 ı • • 
:........................ • KAR Ş 1 • 

ve masarifi mahkuma ait ol- 1 F o R T o B •ı N • 
mak üzere kari hüküm hula- • 
sasının neşrine vesaireye dair : 1 
verilen 6-7-942 tarihli ka· • S. ue /.Muavenet Vekaletinin Ruhaatını hai~dir • 
rar katileşmiş bulunmakla ilan • Reçete ile alınır her eczanede bulunur • 

olunur. ı Cenup mınhkası ajanı Bahri Diril e 
-~----------------------- • Yağcami civarı No. 14 - Eski Selanik Bankası 1 

DEYlET DEMİRYOLLARI UMUM MODORLOGOHDEN · ~ ••••• ~~;e;~ ........ ~~~~ 
-Memur alınacak-

ı - Devlet Dcmiryolları istasyon sır.ıfında istihdam edilmek üze· 
re miisabaka ile orta mektep mezunlarından hareket memur namzedi 
alınacaktır. 

2 - Müsabakada kazananlara 60 lira ücret verilecektir. 
3 - Müsabaka imtihanı 14 - 11 - 942 Cumartesi • günü saat 

14 de Haydarpaşa , Ankara , Balıkesir , Kayseri , Malatya: Adana, 
Afyon , lzmir . Sirkeci , Erzurum ve Eskişehir işletme merkezlerinde 

Si vas cer atelyesinde yapılacaktır. Müracaatlar bu işletmeler ve atel· 
ye müdürlüğü VI! istasyon şertiklerince kabul olunur. 

4 - Müsabakaya iştirak şartları şunlardır. 

1 - Türk olmak 
ı - Ecnebi bir kimse ile evli olmamak 
3 - 18 yaşını bitirmiş ve 30 zu geçmemiş olmak (30 yaş dahil) 
4 -- Askerliğini yapmış veya askerliğini yapmasına en az bir 

sene zaman kalmış olmak ( Emsalleri silah altında bulunan veya cel
be tabi olanlardan tahsil veya sıhhi sebeplerle ertesi !leneyc bırakı

lanlar iştirak edemezler) 
5 - Askerliğini yapmış ve ihtiyata geçmiş olanlar ayni dereN

de kazananlara tercih edilecektir. 
6 - ldare doktorları tarafından yapılacak muayenede sıhhi du· 

rumlara demiryol işlerinde vazife görmeğe elveriali bulunmak. 
7 - Müracaat istidalarına bağlanacak vesikalar şunlardır: Nüfus 

cüzdanı , diploma veya tastikname , askerlik vesikası ve askerlik 
yoklamaları , polisten lastikli iyihuy kağıdı , Çiçek aşısı kağıdı, -ev
li ise - evlenme cüzdanı\ altı adet vesikalık fotoğraf. 

6 - Daha fazla malümat almak isteyenlerin işletme müdürlükle· 
rine veya İstasyon Şefliklerine müracaat etmelidirler. 

7-lstidalar en son 12-11-942 günü saat 12ye kadar kabul olu-
nur. (928~) 28-29-1-3-6-8-9 14755 

SEYHAN VAKlf lAR MODORlOGOND(N · 
' Senelik 

Kirası 

Lira Cinsi Mevkii Vakıf No: 

101 Hane Hasırpazarı 326 
145 Emirler M. 367 
15 ., Sıhzade M. 343 
12 M. Odası Sarı Yakup ') 

Yukarıda senelik kiraları ve mevkileri gösterilen vakıf 
akaralar 1- 11-942 d~n 31- 10-943 e kadar kiraya ve
rilecektir. ihalesi 14-11-942 cumartesi günü saat 10 da 
yapılacaktır. Taliplerin teminatleril~ birlikte vakıflar idare
sıne müracaatları. 

1 . 

Adana Kız Sanat Öğretimini Koruma 

Cemiyeti reisliğinden : 
Cemiyetimizin umumi heyet toplantısı 12 teşrinsani 

942 perşembe günü saat 17,30 da ismet lnönü Kız 
Enstitüsünde yapılacaktır. Muhterem azanın teşrifleri rica 
olunur. 7- 8 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basıldığı yer : Türksözü Maatbası 


