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Ankara 3 (a.a) -Reill C•mh•r hıö 

oll Keat OOldl'aüa ölllmll dol•yıaile loıil 
t,.re Kralına bir tazire tetrrafı •6adermif, 
lu~liz Kralı da bua teıelddlrle mukabe
le •tmlftir. 

SiYASi, iKTiSADi, IÇtlMAI GÜNDELiK GAZETE ~---------------------

Bir Rus hiicumbotu Trabzon lima
nımıza iltica ~tti; zaptolundu 

Tra6son 3 (Hasasf) -
Tra6zon sahillerine 6ir 
Sooget 6otıı ganaflll•f ee 
•iirette6atı Tiülc 111•ka111-
larırrca enterne edilerek 
l••i Z•ptedil•lıtir. 

Ruzvelt bir nutuk söyledi 
Pasifik harp 

KONSEYi 
dün toplandı 
Almanyanın ve Japonya
ııın irtibat tesis edebil
nıelerinden doğacak geliş 

meler görüıüldü 

Amerika donanma•• 
na .. ea.up birlik· 
ler •eyr hallnde .. Ziraat Vekili 

Tetkik 
gezisine 

ç 1 ktı 
Ankara 3 (Honıi ı .. hablriml:r.

dea) - Ziraat ve Ticaret Vekilleri 
afla oto•obille Polatlıya wide· 
rek Toprak Oliı ••amelltanı tet· 
kik ettiler. Oradan Eıkitebire srit. 
tiler. Keodileriol ç iteler haraaada 
Eıkltelair V allli kartıladı. Yana bar.,.. çlltlltl r•zecelder' k&, •nı· 
tltl~lal, tohum ulib lltaaıyoaana, 
Viliyet orman fidaodaolıiıoı, V •· 
killik teıİlatloı röreceklerdir. 

Ôjledeo aoara Halkevinde b&· 

Zlraot Veiill B. $e•bl 
Rrııit Hatl6ollıı 

tGa ç•ftçileria lttirakile bir toplaah pazarına ~derek k6r enıtıtlllat. 
rapdacakbr. mey.ecilik ve toham 1.W. iat• 

Ziraat V ekUi aynı ı&o ekı· yoHaa, p•U.k falıırikaatDı ..... k. 
Ankara 3 \Radyo raz.eteıi) -

.. llifilı: harp kon1eyi vışinrtoada 
&.,.;, 1&r•yda toplanm11t1r. 

l"rllteruio V •ti•ıtoo bn,nlı: e::. Lord Hal.takı koaaeyia top-
al mDt•lcip •asetecilere de· 

~e bahuıaaı. •isakenlerla bil 
\llllE bir k-••a, Almaoyanıa ve 
l"Po:a,aaın irtibet teıiı edebilm•le 
~ doiıcak relifmeler \berin· 

J)Nlle Arifiy•'ye hareket edecektir. Kocıell siraati 6zeria4e et .... 

Çiftçiy~ biiy_iik STALiiiGRAT 
~~(!.~~lık gosterill!~! TEHLiKEDE! cereyan etıifmi ıoyleıniftir. 

iL Ankara s (Rad10 razetni) -
:. ·~• Tlrki,.1aat0e 19,30 da 
--..k Amerika C.mhureiıi Raz 
~ Vqlartonda toplanan miUet 
L:':"uı talebe konrreıine hitaben 

•••i) - Zirai İl Ziraat Bankası dekar başına verilen çevirme edebileceklerdir • 
tibaali artırmak ' Vaktinde abnan 
için çiftçiye ıı. ve donatma kredisini bir misli arttırdı ba karar öo&milz 
zua oları maddi dekl aoabahar zl 

• •atak ııöy&-iJtir. 
L Ruvelt, Mıhver radyolar1aıa 
.._talebe konrre•lndm yalanlar 
._ haatlarla dola bir dille babaet 
~i belirttikten IOnH diloya renç 
.,...... laitabederek demlftir ki: 
rL,,_.~- Akil matlaka yatla b•i'• 
~~· Sis biliyoruz ki J•ılılar 
,..... •e rerıçler akalla olablllr. 

ve manevi her - .....,...__ • • raati için •Oıtala 
tllrUi yardımlan yapmak ve kolaylıkları röıteraek ıUe l'•İf l.lr lttihaal lmklaı ••IMktedlt'. 
yollar1 berinde ç•llfao Ziraat VeUleti, iltihtal Mabtelif .. b..U.r ftla dekar beııoa b1r •1111 
ma1raflar1aıa yllkleld ji bu enltarda çıf~iala llat11aoa art ... .._ lırec:U miktah ..-,: 
olaa kr•dlala tealalnl ilk prt addetaektedlr. ~i Ho"8bd 4, P•••k 14, titan 40, z.,tia 20, 
ter taraftan Ziraat Baakeiı da ba prb yerinde ve ilılle 28, incir 20, fıadık 14, limoa portakal 40, 
UIUDMa 1'3rmlf v• ba .. klaıla mhtahıU. b.n tebıe ve meyveler 40, afyon ve hıthq 10; pirinç 
ka .-.ı.n tarafına... d .. ar bqıaa verilen çevir•• 28, Ayıntap ve yer fııt• tı 10, rütyatı tS, bakla, 

~ lfleoea hataların yllkOoD ta· 
"-alı: ıeoçlere dütmektedir.» 

we donatma lıredlıi bu tene bir ahli da.ha arthrıl fatalye, nohut. mercimek' patates fibi kara aebze· 
mıfbt. Bana makabil rerek bOyük ve rerek kOçiik ler 15 liradır. ,._ Ruvelt. dllayanm her tarafın· 

.._ ~ eden Amerikan reaçle

.... hitaben ıöyle demiıtin 
ç·ftçidea abnaa faiz miktarı il8 yiizde 6 ya indiril Gerek Ziraat Velılltti ve rerek Ziraat Banka· 
aittir. Ba aaretle lıt1 hsal maarıfları artan çiftçiler, ıı, çiftçi lehinde verilen ba kararları birer u-.ı. 

c - Sıs milletinizm ee y8kHk 
~~ 1'1rar werici rereneklerlae ay 
•-. banket ediyortonu. Bia de 
::-- eUai:d tatma ktn r•rl kaim•· 
h e.taz. Harp bıtip te geri döad6· 
111~•6z zaman, ıizl r•çea harpte 
~'ta fibi iktiaadt bospalarla 

kendilerine ltzım olan krediyi ipotek veya m6tttel• bOtlkı tetkllitına bldirmltlw we b.naa çifttlt.n ela 
.u kefalet ıaretiyle Ziraat Baaka11 ıabelerindea y•nalmuıaı iltemifl•dir. 

~lqtıtmak niyetinde ~iiliz • 

Rus· Japon 
mUnasebetl 

h.. Ankara 3 (Rad10 rneıi) -
~i •i•n11 barla Tokyodan ıa 
~ •••iftirı 
L. • Blfvekil Tojo ayni zamanda 
,~ nutrl tanı yapmakta oldu
~-;: haricıye nazırhiıaa bir 
-- atınıa tayini kararlaımııtar • 
..:__ -..,a, lhdaıı dDılaOlea blyilk 
~.naıırhjl wamf•i de verile 

il Tokyoda çıkan Asabi pzete 
L... .. SOvyetı.n kartı dejitiıaez 
~ liy&1eti " mevnla bir ya 
~ her iki ae•lek•t era11otlakl 
-·~h.tlerde en afak bir deii· AllD8nlar lnglllz ımUd•· 
~ ol•adıtaaı belirtm•ktedir. 

~~,;;;,,;:.;,;;,;;,;..;; ____ ~ 1•• k .. 11111111• glreımedller 
•cllerlmlzln Lond• Kahire 3 (a.a.) - 8 inci orda 

••• lelklklerl komutanı General Monromeri de-
....._ l.oncira 3 ~.) - Britano.. • tir kiı 
~ bilcliri1on lfflltenc1e bala alf . . 
~ 1'trk faMteeflln dlln bom· c- Cephenın hlçbır ooktaııa· 
_....._..rdan doian buarm ama da dBpaan mldafaalarımız k11iml· 
~ramuını rörmek itin Loa ne rfr••miftlr. DDa Elllemeya cep· 
~kt;::rd::•":.~.::~ beılade ıDkOn hOkOm ılrm&ıtilr. 
Kıl çdnaıf&.rd.r. Franeamn Ôifedea ıoara ıaat Oçe kader mo· 
~~ ewvel Loadrayı bır t&rln kuvvetler ara11ada ynl bir 
~ d.aha zi7aret eden HilMyia ~ma olmadı.» 

~alçın, Şakrl Esmer .. Ah Aakara 3 (Radyo razet ... ) -
ide '-1 Yallaan, arkad•ılan•r• B ..... cı Alman teb iji, Mııırda 

olr. Ta.~•iit~ler:~ö·~~:O! f..& -..ı kola ve karııbkh topç• 
D ~=d:.:'ı.tardan en dleU.. oeır,aa attiiini bildirmek 

..._ .._ k-• rene•" t9dlr· 
' ..;,. Devamı lldacicle -

--Ankara !S (Hataıl mahablriaiz 
den) - Tllrlı: paraıı kı,..tiol ko
rama hakkaoclald karama· Hl• 8 
inci madde ıi •taiacla Juda .. ldlde 
dettltirilmlttirı 

Bankalar Tllrk para11 olarak 
tevdiatı mll1aad•la lalç bir nntle 
ecnebi paruıoa tah.U edem.-, 
ikametrihı Tfirkiye dqmda bala• 
aaa hakiki •• hOkml tabWana 
Tlrki7edeki mallannın irattan •• 
aat11 betielleri Hrmaye ve lftlrak 
W...ı.1o1a rellrleri we Tllrk para• 
alyle olaa her ae•I ••vcatlan n 
alacaklara ve Jwli we MDebl _.. 
kal ıu,...... lktlau .............. 

--•eblit U. Tlrklyede yapılacak 
lllUraf •• •ObaJulan ka11.ı..ak 
B a e r e bariçdea paclerilM 
Mrbett dövüderia ........... atlt•· 
ha...ı paraı., blokajclu •llıtuaa· 
dar. 

Harifde Ml••a baklkt ve 
h&lı:aat .. 1ua1ar. nrldyedekl blo 
ke alacaldanaı iıılfa ve aenk•I 
~'!•etlerim t ... Ua. edecek talm 
.., kuabifo muakabe ..,cU.-• 
den mlaaade alarak Tlrk liralmDı 
iıtifa tarihinden itiberea Wr •J 
iç'nde ••k• baabmM .,. •en 
kal .tu,..dtri taHMI ...... den 
itibaren a 1 D i _.ıff•I içinde 

- De•• IWaolde -

Almanlar çok gerilerden tank, tayyare 
ve piyade ihtiyat kuvvetlerini Stalingracla 
sürüyorlar. 

Novorosisk önünde shl · 
detli meydan muharebesi 

Kuvvet il bir Rue hav• l•tklll 
Var9ov•dakl Alman ••kert he· 

detlerlnl botnu .. dı 

Motkova 3 (a.a) - Moıkowa 
radyoı'lllaa bu tabah bildir Jiiine 
röte, Atman batlannıa çok reri 
l•lade balaaan bölrelerdea taalr, 
tayyare ve pidacle . ihtiyat kuvvet 
leri Stalinrrada hilcam için ileri 
ı6rlllmyktedir. Ba da kili fÖrill•I· 
yormaı ~bi taze Ro•ea ve Ma. 
car t6mealeri de HV&f meydaalD& 
röoderiliyor. Diltmaıı Stali11rrat'm 
cenap babımda bir çok taak ve 
av açaklaıile h&camlar yap11or. 
Alman tankları mevzilerimizi q
.. ta aavalfak oldaklar1 za ... 
Raılar taaklana arkatıodan ,..a.a 
Alman plyıdeıioi taakhrdan tec· 
rid içla ıiperlerdn ap:ll.-alr.tadır. 

Alıaaa .... Aı.ulana mu 
anam kaJlplar werclllderiai ıöylü
yorlar. 

Motbwa 3 (a.a) - Ehemmi· 
pcl Alman kavvetleri Karadeala 
akıalaraaı takiben ilerlemekte we 
Rolann .Uerladeki bqbca deDll 
Dlleriadea biri olan Novor.W-

hllca.. haıırlaamalı:tadw • ~ 
Yddm ruetui ba k ..... tok 

tlddetli ıneydaa -1wrıts!FI a... 
Jan ettlilal ve R• ~~ı.lala 
,_1 aaenilere ıeldl• 81 bildiriyor. 

Moakova S ~) - 1 E7IGI 
••c•i kav•elll".jl; Reı bava t•ı 
kili Varıaw ..... ubrt hedefleri 
Ye Al.u llarP eadDıtrlllal bo•· 

bala•1tllr· Upklan..-. bepıi oı. 
..,... dla•Dtttlr, 

..... S (a•a) -Alman ttbllttı 

Aaapıaıa cenap dofuaada R .. 
laraa tlddetli 1Uette mllclafaa eUIM 
leri bir 9olı: mewziler blc .......... 
mııtlr. Novoro.ı.k CNılade bir ... 
tor H bir ma1n tar&JICI ~ 
bombalarla batU'dalfbr. 

Karadenizde Al•aa Mrl la .. 
cambotlan bir l'emf bfiletladea 
topyekOo 15«)0 toailltol•k iki ..,_ 
nıç femİal, 2 Y&plll' ft 6 bGJlk 
mavna71 bat ..... 11tır. 

Stalin•rad Öollode Afmq ,,. 
Ro•• btalara hıva kavvetleri,ı. 
•ki Wr it birliji halinde dlf._ 
dan aatlam aarette tabkl• edil•lt 
beton ••iınaklar al ....... dar. Raı 
laran kırt• taı..ıan pllıkDrtll&. 
•üıtnr. 

Stallıa.,.tdakl ukeri t ........ 
Vol•• .-,ı Ozerindeki ••parlua 
tok a.lrll ltava hücamları Japal
_.,. Kalagaoın cenap batlllDda 
we Nedinin timal bebaıacla Wr 
.. hlca.lar plllkartU.8ttlr. 

Rjev bö'rllfnde ı....... kll· 
llyetlı piyade we tank teıkWer1,.ı. 
yaptıkları h&ca•larda •Haffald-

Jetaialfte •irua11lardar. Ba blc• 
lar ema91Dda lı:ara ve bava teıkll 
lerl•fz 109 tank tahrip etmifl•• 
dlr. 1 ve 2 eyh\lda Radar 152 
uçak l"ybetmiflerdlr. Biıia •çek 
fardan 8 1 dlllman araU.ladekl .. 
reketlerdea geri döa ..... tir. 

Rlev ceph•lade tklcletll a.. 
ıif faaliyeti oı • .,aar. Tahrip .. 

- o. .... lkhaalcle -
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Yazlık Sinemada 
Bu Akşam : 

1 

Singapur Yolunun Kahramanı - Deanna Durbin'in rakibi j 
BING CROSBY GLORIA JEAN 

takdim edilec k olnn bu mevslm'n en mükemmel filmlerinden 
birlnl teıkil eden 

r YddızlarŞarkısı, 
Muallri neflS fHkılnr ve bin bir gllı.e ilikler şaheserinde blltGn 

güı.el film mernklılnrını ceı.p ve l•ııhlr edeceklerdir 
Bu film de ilk defa görülecer olan GOORIA JEAN Altın sealle 

Sinema aleminde birden Bire parlamış Beyaz Perdenin bir Krııllçeııi olmuştur 

iLAVETEN: 
RAMON NOVARRO'nun Dillerde destan olan 

-Qş~vH AlhlmetlJ-
Türk Musık.isınin vo Şarkılarının hayat veraığı 

Türkçe Sözlü Güzel Şark Fılmi 

Ayrıca - PARAMUT JURNAL ......................................... " .......... 
PEK YAKINDA: 

Hayat hissi - Gayet Heyecanlı ve MüesPir bir dram sönmez 
ebedi A,kmı 3 sene görılünde gizli tutan bir Bakirenin Romana 

Gönüller Aldanır 
Yüksek Ziraat entitüsü veteriner 

f akü ilesi askeri kısmının kayıt ve kabül 
şartlan 

1 - Ankara yüksek ziraat enstitüsü veteriner fakültesi 
askeri kısmına bu yıl sivil tam devreli liselerden iyi ve pek· 

iyi derecede mezun olan ve olgunluk imtihanlarını vermiş 
olmak şartile talebe kabul edilecektir. isteklilerin aşağıdaki 
şartları haiz olması lazımdır. 

A) Türkiye Cümhariyeti teb'asından bulunmak. 

B) Yaşı 18-22 olmak. "(22 dahildir) 

C) Beden teşekkülleri ve sıhhatı orduda ve her iklimde 
faal hizmete müsait olmak. (Dil rekaketi olanlar alınmaz) 

D) Tavır ve harekatı, ahlikı kusursuz ve seciyesi sağlam 

olmak. 
E) Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak. (Bu

nun içind~ zabıta vesikası ibraz etmek) 
2 - Jsteklilerin müracaat istidalarma şu vesikaları bağ

lamaları lazımdır. 
A) Nüfus eüzdenı veya musaddak sureti. 

B) Sıhhatı hakkında tam teşekkülü askeri hastane rapo· 
ru ve aşı kağıdı. 

C) Lise mezuniyet ve olgunluk şahadetnamesi veya las
tikli sureti 

D) Okula alındığı takdirde askeri kanun, nizam ve tali-

matları kabul ettiği hakkında velisinin ve kendisinin noterlik· 
ten lastikli teahhüt senedi. Talebe okuldan istifa etmek is

terse okulca hıhakkuk ettirilecek masrafları birden verir ve 

bu da taahhüt senedine kaydedılir. 
E) Sar, alı, uyurken gezen, &idikli, bayılma ve çıırpınma

ya müptela olmadığı hakkında velilerinin noterlikten tastikli 

taahhütnamesi. (Bu gibi hastalıklardan biri ile okula girmez· 
den evvel malul CJldukları sonradan anlaşılanlar okuldan çı· 
karılır. Ve okul masrafları velilerine ödettirılir. 

3 - istekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şubele· 
rine istida ile müracaat edecekler. Ve şubelerince ikinci mad· 
dede bildirilen evraki ikmal ettıkten sonra, Ankara da )Ük
sek Ziraat Enstitüsü veteriner fakültesi askeri talebe imirli
ğine gönderilecektir. Müracaat müddeti Ey.ulün 25 ine ka
kardır. Bu tarihten sonra müracaat kabul edilmez. 

4 - Okula kayıt ve kabul. şahadetname derecelerine ve 
müracaat sırasına göredir. istekli adedi tamam olunca kayıt 
işleri kapanır. Ve kabul edilenlere müracaat ettikleri asker· 

lik şubeleri ile tebliğat yapılır. 
2395 18-21-25-28-1· 4-8-1 t-13-18 
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BUGON 

ASRİ Sinemanın 
SUVARE 9,lS 

Yazhk Bahçesinde 
SUVARE 9,15 

BU AKŞAM 
Türk kahramanlık ve civanmertlik şolıaseri 

Türkçe Sözlü - Türk Musikili 

SELAHADDİN EYYUBİ 
BOZ ARSLAN 

Boz Arslan şarkıları, bütüo şarkıları hazırlayan 

ÜSTAD { MÜNiR NURETTiN, SADETTiN KAYNAK, 
MÜZEYYEN SENAR 

PEK YAKINDA : 
Fransova Josefin Saltanatında 

Büyük Vals devri, Bir imparatorhık çökmesinin fırtınaları 
yaşayan, sevişen, iki lralp 

VİYANA AŞIKLARI 
......................................... 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Ziraat al at ve makinaları enstitüsüne 100 lira ücretli tek

niker alınacaktır: Namzetlerin : 

1- Orta ziraat, ziraat makjnist mektebi veya sanat mek

teplerinden mezun o1maları 
2- Makine işlerinde veya ziraat makinalarmda pratik 

bilgi ·ve tecrübe sahibi olmaları 
3- Askerlikle ilişikleri olmaması 
4- Dilekçe ile rektörlüğe müracaat eden istekliler ara· 

sında 21 eylul/ 942 p~zartesi günü saat 10 da Ankuada 

ziraat makinaları enstitüsünde yapılacak imtihanda muvaffak 

olmaları lazımdır. (7363) 
2 - 4 2442 

Adana Sulh Hukuk Mahkemesi 
satış memurluğundan: 

Kayalıbağ mahallesinde lbrahim kızı Ayşe ve Jbrahim k zı Atike 
ile Sofubahçe mahallesind~o lbrahim kızı Nafia ve Paşanebi M. den 
Ahmet kızı Elif ve hazinei maliyenin müştereken mataHrrıf oldukları 
lımailiye kiiyünün Hacı Hasanlı mevkiinde tapunun 314 tarih 107 sıra 
sında kayıtlı şarkan yol garben Karaçalı ve Mehmet iken elyevüm 
Ali ve Hüseyin ve H ımımıcı vereHleri cennben şif, ve Abidinpaşa 
iken elyevüm Avukat Hüsnü ve Abidinpıışa ve ıimalen Mehmet iken 
elyevüm Ali ve Hüseyin ·ıe Hamamıcı vereseleri hududiy)e mahdut ve 
beher dönümü on lira kıymetinde tahmin edilen iki yüzelli dönüm tarla 
şuyuun izalesi suretiyle ve açık arthrma ile satışma dair verilen karar 
kesbi katiyet etmiş olduğundan Adana belediye mezat salonunda açık 

arttırmaya çıkarılmıştır. ilk ihale tarihi 29-9-942 salı günü saat 9 
da başlayarak 12 de hitam bulacaktır. Muhammen kıymetinin yüzde 75 
ini bulmadığı taktirde en çok arttıranın teahildü baki kalm•k şartiyle 

on gün daha temdit edilerek 9-10-942 günü katii ih~leai icra edl. 
lecektir. Talip olanların yüzde 7,5 pey ıkçeleriyle birlikte . mezkClr 
fÜn ve saatlarda Adana belediye mezat salonunda hazır bulanmaları 

fazla tafsilat alma'c istiyenlerin satış 17 numara ile hukuk mahkemeleri 
baş kitabetine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 2458 

Beden Terbiyesi Seyhan Bölgesinden: 
Tür.kiye yüzme birinciliklerine gelen 32 Bölge yüzücüleri kafile 

Başkanlarının 4 9 942 cuma günü sabıhleyia tam saat 9 dokuzda Be
den Terbiyesi Seyan Bölgesi Binasında yapılacak toplantıya onur ver· 
mclerlni rica ederiz. 

2456 

=s Egllll gecesi: 
Adana kız · ve erkek liselerinden yeti

şenler cemiyeti menfaatine 
Valimiz Akif Evidoj'an'ın hiınayeleri altında Ata•ürk Parkında saat 

21 de bir (Gardenparti) verilecektir. 

Adana Ticaret Lisesi Müdürlüğünden : -Talebe kaydına başlanmıştır 
A - Birinci devre (Orta Ticaret okulu) ilk ıaoıfına kız ve erkek 

ilk okulu bitirenler alınırlar. 16 yaşından büyük olmamak, bir veli fÖ.t· 

REFl.KA ru·· MERKAN termek lazımdır. Okulu bitirenler orta ticaret okulu diplomalı ahrlar. 
istekliler Ticaret Liselerinde tab.tillerioe devam edebilirler. 

B - ikinci devre (Ticarrıt Lisesi) ilk ıınıf ına kız ve erkek Orta 

81• Ç k ı•. y u rd u Ticaret Okulunu bitirenler ile, o. ta okula bitirenler alınırlar. 20 ya~ın
dan büyülı. olmamak, bir veli göstermek ln21mdır. Oltulu bitirenler Ti· 

1 
1 /9/942 den itabaren kayt nıuamelesine başlanmıştır. , caret Lisesi diploması alırlar. Arza edenler Yü'uek lkti.tad ve Ticaret 

Kayt olmak ve şeraiti anlamak için bebekli kiliae civarında Oirnlanda tah•illerlııe devam edebilirler. 
D - Okula girmek isteiinde bulunanların velilerini ve a,ağıda ya. 

~~~~u~r~t~~~il~d~~~·r.lu~-~~-.fi•n•e~~-~.·r•a•c•a•a•t~e•d•i•l•~•e•li~~~~•2•4~4~9~~~~ zılı belreleri beraber get~meleri IAzımdır. 
• 1 - D ploma 

Açık eksiltme ilanı 
Osmaniye belediyesinden: 

Osmaniye istasyon binasının önünden ba~lamak üzere 

kasaba istikametinde (200) metre uzunluğundakı rol ~ısmımn 
parke ve kaldırım olarak inşası ve beton bordür ışler~ (83}3) 
lira (69) kuruş keşif tutarı olup 7-9-94ı pazart~sı _ gunu 
aaat onbir buçukta ihale edilecektir. Ktşifnameyı gormek 

isti yenler be!' gUn belediyemiz yazı itleri bürosuna,. ~.ür~~· 
atları. lstclclılerin ihaleden sekiz gün önce Nafia Mudurluğ~· 
ne müracaatla müteahhitlik vesikaaı almalan ve ihale gu· 
nünde muvakkat teminat ve vesaıki ile Oamaniye belediye 

2 - Nüfoı hüviyet cüzdanı 
3 - Resmi doktordan alıomı' sıhhat raporu 
4 - Yeni tarihli çiçek aşısı belgesi 
4 - 6 tane 4, 5x6 Fotojnf 

2455 4.6 8 

il8n 
1 - lakenderan birlikleri için 1265 ton, Dörtyol birlikleri lçio 

dört yüz elli ton kuru ot 5.9.942 akşa111ına kadıır pazarhkia satın alına •. • 
nacaktır. 

2 .- Muhammen fiyat hilkumetce kabul edlldiii gibi kilo baııoa 
balyasız ot için yedi, tel balyalı ot için on kuruştur. Vergiler ve diğer 
masraflar bu fi~tlara illive edilecektir. 

4 Eylül 1942 -
Bölge Sanat okulu 
Müdürlüğünden: 

r Haziran ve Te.;;muzd• 

Almanyaya 
Bir Memur ve kırkar lira ile• 

retli serhademe ve bir basta bakı
cı ile 24 lira ücretli hademel.,re 
ihtiyaç vardır. 

ltteklilerin Sanat okulu mü
dürlüğüne müracaatları. 

N" 2457 4 5 • 

Satlık kahve 
Abldirpaşa caddesi Şölen lo 

kaotası karşıtı ıabahçı kahvesi 
bllumum mobilyası ile aatlıktır . 
isteklilerin kahve haneye müra. 
caatları. 2452 

3-4-5 

Mücellit aranıyor 
Matbaamız cild k11mı için eyi 

bir mücellide ihtiyacım•.z vard1r. 
Taliplerin matbaamız müdürlüiüne 
müracaatluı. 

Belttdiye mezat 
salonunda 

Obiektifi kuvvetli, Zlis lkoo 
markalı, her amatörün kolaylıkla 
kullanabilec .. ii bir fotoiraf maki 
nesi satıl.ktır. Muhammen bedeli 
50 liradır. 

Bloke paralar ha
rice nasll gönde

rilebilir? 
- Ba,tarafı Birincide -

diledikleri bir bankayı tevdie mec• 
burdor. 

Türkiyedeki haki~i ve hükmi 
şahıslar tarafından Türkiye haricin 
de bulunan hakiki ve hülcmi şahıı 
lar lehine Türk lirası üzerinden 
kredi açılamıyacaiı gibi tevdiat 
da yapılmaz ve Türkiyede bulanan 
ecnebilere h;ç bir surette Türk 
paras:yle ikrazıtta bulunulamaz. Ba 
zi istisnai ve hususi hallerde bn 
şekilde itredi küşadı ve ikraz ya 
pılmuı maliye vekaletinin ve tev
diat icrası da kambiye mürrakabe 
merc lerinin mezuniyetine baih • 
dır. 

Hsriçteki firmalar lehine te• 
minat olar•k1 Türkiyedeki baoka· 
lara yapılacak tevdiat kambiyo 
mürakabe mercilerinin müıaadesl· 

ne tabidir. Bloke para ve menkul 
kıymetlerin Türkiye dahilinde Is· 
timal şekllleri Maliye Vekiletince 
bir talimatname ilo tayin olunur. 
Bu nevi paralarıa harice çıkarılma· 
sı, aşağıdaki malların ihracı ıure· 

tiyle mümkündür. Bloke paraların 

transferi baklundaki mukavele ve 
anlaşmalar hükümleri mahfuzdur. 

Aoaaon, yabani domuz eti, yaş 
ıobıo, kok, boya, halı, lületası, 
tütün, (1937 ve daha evvelki le• 

neler mahsulü) yaş meyve, çöven, 
şarap, likör, gülyai'ı, maden suyu, 
cevheri, prioa kü.tpesl, kura uzüm 
{ 1941 mahıülü ) fıodık (1940 ve 
1941 yılları:ıa ait). Yukarıda yazılı 
mallar hizalar nda hususi ~ayıt bu
lunan bu kayıplarla mukayyet ol• 
mak üzere münhasıran ecnebi ,a. 
!usların tabiiyetini tasdikleri veya 
ikametga~larıoın balunduğu mem
leketlere ve serma1e1i kHm~n ve· 
ya hissedarlarımn ikametgahlarının 
bulunduğu memleketlere Maliye 
Vekaletinin müsaadesiyle ihraç e 
debilir. 

Bu memleketler khringli veya 
benzer bir anlaşma ile bağlı bu· 
landoğumaz memleketler oldaiu 
t•kdirde ihraç edilen mal bedel· 
lerlı lu kliring, takas veya kayıt 

harici bırakılacıiına dair ba mem 0 

leketlerin alikadar resmi müessese• 
lerioden mil1aade istihsal edilmf'lli 
ve bu müsaadel~rle mallarıa nav
lun, sigorta, komisyon gibi maı. 
rafları alakadarlar tarafından bu 
mallaraa traosferind•n elde edile• 
cek dövizlerle mevridde ödenir. 

13000ton 
bomba 

atıldı 
Ankara 3 ( a a. ) - - Lo11 

dradan bildirildiğine göre, mütte• 
f .kler Akdeoizde harbin başmdao 
barüne kadar 2 milyon 250000 
ton hacminde mihver ticaret ge· 
misiyle 9 krovazör, 50 kadar muh· 
rip batırm•şlardır. 

Londra 3 ( a. 11. ) - lngiliı 
hwa na:nrlıj'ı, Almanların üçün• 
cü harp yılandaki uçak kayıpları· 
m bildirmektedir. Almanlar Maııf 
üzerindeki muharebelerde 600 den 

ı fazla uçak kaybetmişlerdir. Al· 
manların batıda diğer memleket· 
ı .. rdeki rece ve ıündüz muharo· 
belerinde uğradıkları uçak kaybı 
da 400 den ıış•iı değildir. 

Avni devredeki logiliz oç1k 
kaybı 700 den ibarettir. Hılbuk 
mnharebelerin çoğu düşman top· 
rakları üzerinde olmuştur. Harbin 
başıodanberi lngi iz avcıları gün 
düz muh arebeltırinde de 700 oıib• 
ver uçaj'ı düşürmüştür. 

Bu senenin haziran ve ve teOI 
muz aylarında Alman toprakların• 
13000 ton bomba atılmıştır. Ge· 
çen yılın ayoı aylarında atılın 
bomba ağırlığı 8500 tondan ib•· 
rettir. 

--------------~· 
Mısır tehi kede 

- Baştarafı birincide -
Londra radyoıanon Kahire oıO 

ha biri, ıon harekat etrafında şn 
malOmah vermiştir: 

lık flarekat pazar ge.cesi, ı': 
ce yarısına doğru Almankrın iki 
baıkıoiyle başlamıştır. Şimdiye k• 
dar büyilk çapta tank harekatı ol 
mamııtır. Almanlar ilk hücouıd• 
bir miktar ilorleyebilıııiılerdir. fdib 
ver kuvvetlerinin ertesi gün maY0 

tarlaları içine daldıkları ıörülııı0f" 
tür. Sah rünü yine taarruza geçfD 
Mihve1 kavvet)eri, şiddetli topÇ11 

atışı karşısında durmağa mecbO' 
olmuştur. Dün niıbi bir sükOn <ti 
harekehizlik hüküm sürmüştür. 

-------------------""" Stalingrad tehlikede! 
- Baştarafı Birincide -

diil düa bildirilen düşman tao1'11 
rının sayısı 51 e çıkmıştır. AlıoJll 
ve haly~n avcıları dün 21 logiliJ 
açarı düşür.nllşlerdir. Bir Aloı•0 

açarı kıy:ptır. 

1 eylt11 g-eceıi Alman ••"~ 
uçaiı teşkilleri Kahirenio ılOI 
batı ve şimal dojumodaki pılit'' 
addit lngiliz ha.va meydaolar•01 

bombalamı~tır. Düşman uçık1•'1 

dün batı Almanyaaın bazı bo ı'' 
leri üzerinde çok yüksoleten ;ı;ıf 

lf' uçuşları yapmıştır. Gece de Kat 
roh şehrine hiicum edilmiştir· Si· 
vil halktan kayıplar vardır. Bilh•f 
!la iç şehirdeki binalarda b•f" 
fazladır.· Şımdiye kadar ılınan b' 
berler& gö·e, 6 İngiliz bomba 09' 
iı düşürülmüştür. Alman haf f 

1
*' 
o• 

vaş uçakları Va)t adasında "' ~ 
ıilterenin cenup kıyısında endii'1 ı 
te.tislerino ve nakliye yollar11J1 1 

t• çaktan hücum ederek büyük ç•P 
nOP bombalar atmıştır. Gece ce f 

batı loailteredeki ehemmiyetli ' 
keri hedefler bombala;ımışt:/ 

,t 
do bloke para ve menkul k•~,, 
bulunan hakiki ve hükmi şah•* 

0 
bu kararramenin ntşri taribiıı0' a 
itibaren bir ay içinde Jcambiy0 ". 

rakabe mercilerinden müıaad• al• 
rak bloke Türk Jiralarıaı rJerk•
Bıuıkasına ve bloke meokol k•i, 
metleri de diledikleri bir ba01'~. 
tevdie mecburdurlar. Halen b•0

110 
larda bloke bulunan 111eb•lı ısı· 
merkez bankanna tevdii için k• O· 
biyo mürakabe mercilerind•11 Ol 

=de iıtihsaline lüzum~ 

o~.Aı 
imtiyaz Sahibi ı CAViT 1 

,alonunda hazır bulunması ilin olunur. 2415 
20-25-30-4 

3 - Evsaf ve şartnamesi hergün l.1kenderun askeri ııatınalma ko· 

misyoouodıo öjreoilebilir. 

Her hangi bir memlekette hu 
aaıi taka• memleketten ithalat e. 
hemmiyetli ıtırelte güçleşmiş oldu 
tu müte4ekkil ticari tediyeleri 
tanzim komitesi taraf ıodan tayin 
ve teıbit edildiği ha1lerde yukarı. 
da yazılı malların ihracına mü18• 

ado edilmeyip bu nevi paraların 
o memlekette açılm•ş husuıi takas 
hesJbımızda mukayyet mebalij .. 
den mahsubu suretiyle tranıferi 

yapılır. 

' Movakkat madde: Nezdlerin· 

ll. N...-lrat MüdürO: A'-'0~~tJ 
Rifat Y AVERO t ,.,,ı 

BaııJdıtı yer ı BUGÜN ~·~ 


