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Ab ne:Yıllı&ı 14,altı aJltlı 

1, •Jlı ıı 125 kuruttur 

Eden, gazetecllerl· 
mizl kabul etti 

SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDl;LIK GAZETE 

Londra 8 (a.a.) - Türk gazetecileri, 
hariciye nazırı Eden taraf andan kabol edil· 
mişlerdir. Reımi mahfillerin beUrttljioe 
2öre1 hariciye naım, Türk' gazetecllerlle 
~örüştüğü için çok memnun olmqtur. 

\.. J 

Milli Şefimiz, inönii istanbula döndiiler 
/stanbul 8 (a.a) - Reisicumhur Milli Şef ismet lnönü. refakatlerinde maarif \ 

Ofllcili Hasan Ali Yücel ve grup reis vekilleri Hasan Saka ile Hilmi Uran olduiu lıal· A ile dı R 1 t M •• h • 
~d~e~"~a~t~n~d~e~E~~~i~m~e~~~e~~~'~~~~~r~e~U~u~y~a~h~a~ll~e~r~~~d~e~n~h=t=a~n~~~l~a=d=ö=n=m=a=ş=k=r=d=~=.==~=~~ uzu uı 

Vilki, Hariciye 
vekilimizle görüştü 
Bu akşam Ankaraga dönecek 
olan Başvekilimizin Vilki'gi 

kabulleri muhtemel 
Ruzveltin mümessili, Meclis Reisimizi ve Genelkurmay 

ikinci Reisi.ni de ziyaret etti 
Ankara 8 (Huıuıi muhabiri. 

miıı:den) - Bqvekilimiz Şükrü Sa· 
racoğlo yaran akşam (bu alcıam) 
ıaat 21 de Aokaraya dönecekler· 
dlr. Başvekilimizin, Ruzveltin tahıi 
müme11ili Vilki'yi kabul etmeıi kov· 
vetle muhtemeldir. 

Aşkale 8 (a.a) - Trabzond.a 
relen Baıvekilimiz kısa bir tcvak· 
kuftan sonra şehrimizden ayrılarak 
Kayseriye doj'ra ıeyahatlerlne de· 
vam etmişlerdir. Şükrü Saracoğlu, 
üçüncü amomi müfettiş. Erzuaum 
Vali V~kflf, Beleaiye Relıi ve mü· 
fettişlik erkanı tarafından oiorlan• 
mıflardsr. 

Bayburt 8 {a.a) - Trabzon· 
dan dönmekte olan Başvekil Şükrü 
Saraco(lu ve beraberlerinde bulu· 
nan zevat saat 17 de ıehrimize 
2elmi1lerdir. Baıvekilin gelecejini 
duyan halk, şehir methalinde iten· 
dilerini karşılamış ve alkışlamıştır. 

Ankara 8 {ı.a.) - Şehrimiz
de bolonan Amerika Birleşik devlet 
leri Reisinin şahsi mümessili Vilki 
bugün öğleden evvel Hariciye Ve
kaletinde Hariciye Vekili Noman 
Menemeocioğlu tarafından kabul 
edilmiştir. iki saat devam eden 
bo rörüımede Amerika Büyülı. F.I~ 
çiıi de hazır bulonmuıtur. 

Stal ing ratta 

Alman hamlesi 
hafifledi 

--
Almanlar1n bu t•hre kartı yeni 
bir taarruz hazarhğına glrittlkl•· 

rlni zanettlren belirtller var 
--

. Volga üzerindeki 
köprüler bombalanıyor 

Ankara 8 ( Radyo gazetesi ) 
- Alman rumi tebliğine röre, 
Novo!'osisk için yapılan muharebe
lerde So"yetler 6500 esir vermiş· 
lerdir. Almanlar 14 tank, bir zırh• 
la tren, her çapta top, bir çok 
l'•aııi ele geçirmişlerdir. Tebliğ, 

bQ ıehrin dolaylarında muharebe· 
lere devam edildij'ini bildiriyor. 
8,ndan anlaıılıyor ki şeblr ve liman 
beoiız Raıların elinde bulanmakta· 
dır. Zaptedilen yer. şehrin müda· 
1'-•ı için tahkim edllmiı olan bir 
~edir. 

Groıuıi bölgesinde Sovyel mo 
~•biı taarruzlara devam etmektedir. 

StaUnrrada gelince; ıehrin ba· 
' 111nda baakı artmış, Sovyetler 
Jtaı aaevzllere çekilmek mecbari-
1•ti1ade kalmııtar. 
d t.t&mafih bu Hphede iki rün· 
•llhe,j Almaq hamlesinin bir par· 

k hafiflediği göze çarpmaktadır. 
~anların yeni bir taarruz. haz.ır. 
b!;.0 • ririıtlkleriai zanettiren be. 

ler laae,,cuttur. 
lebl'~erUn 8 ( A.A ) - Alman 

1 •il: Heaa kara ne hem de de· 
~ ıdeo •Gdafa edilen Novoro iskin 
d~tı için 1apdan muharebelerde 

.._ IOD derece kanla zayiata 

aj'ramııbr. 

Bomba tayyareleri ydeta yere 
ıürilnürceılne alçaktan uçmak ıu· 
rotiyle Novurosis~'in cenup doğu. 
1Undakl T11şşıtları bombardıman 
etmiıtir. Düımanlo 100 tayyııresin· 
den 65 i neticesiz bir kar,yı taaruz 
eınaıında yok edilmiıtir. 

Stalingrat kaleai bölıeıinde 
Alman kıtaları düımanın nadh 
mukavemetine raimen, tepeler 
üzerindeki birçok mevzileri zaptet 
miılerdlr. 

Çok kuvvetli bomba uçakla· 
riyle kısa mesafeli HVa§ uçakları 

ordanon hareketlerini deıteklemiş. 

tir. 
Volga nehri üzerinde bolonan 

köprüler ıeceli gündüzlü bombar· 
daman ediliyor. Doiu cephesinin 
orta kesiminde yalniz mevzi savaş· 
lar olmuştur. · 

Leniagrat cephesinde dilşma• 

nm yaptığı bir çok taarruzlar ha. 
va kuvvetlerinin de ittirlkile karıı 
taarruzlarla püıkürtülmnıtBr. 6 ve 
7 Eylül tarihlerinde Ruı hava kav· 
•etleri hava muharebelerinde 125 
uçak kaybetmiştir. Ba maharelere 
ltalyan, Hırvat ve Macar av uçak· 
lara da İftlrik etmiılerdlr. 

Miıl~r Vilki Amerika Büyük 
Elçisi ve refakatindeki :ıovatla 
birlikte öğle yemeğini ıehir lokan 
tasında yemiş ve öğleden sonra 
da aaat 16.30 da Büyük Millet 
Meclisinde Reis Abdülkalik Ren· 
dayı ziyaret eylemiştir. 

Miller Vilki saat 17,30 da 
Genelkq_rmayda ikinci Reiı Orıe 
neral Asım Gündüzü ziyaret et· 
miıtir. • 

Ankara 8 ( a.a. ) - Bııgün 
Mister Vilki ~eoreflne Amerika Bü· 
yük Elçiliğinde bir kokteyl partiıi 
verilmişti;. Hariciye V ekllimiz Nu 
man Menemenciojlu da mlaaflri· 
miz şeraftne Marmara K&fkünd• 
bir akşam ziyafeti vermiıtir. 

M·ır 1 1. 
müdafaa 
tahvilleri 
16 Eylülden 

itibaren satıta 
çıkarı il yor 

Ankara 8 (a.a) - Haber 
aldıj'ımıza röre, ha11litı tama 
men milli müdafaa ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere ihraç edilecek 
olan milli n:ıtidafaa tahvilleri 15 
eylQldea 30 eylale kadar ıatışa 
çıkarılacaktır. Bu tahviller faizli 
ve ikramiyeli olmak üzere iki 
nevidir. Faizli tahvillerin faizi 
yüzdeı 7, ikramiye!i tahvillerin 
faizi yüzde 5 tir. ikramiyeler 
içinde 40000, 15000 ve 5000 
liralık büyük ikramiyeler vardır. 
ikramiyeler 1enede iki defa çe· 
kllecektir. Hılkımmn iıtikraza 
reniı mlkyaıta iıtiraklni temin 
için tahvillerin mühim bir kıımı 
20 liralık kupürler halinde ihraç 
edilecektir. Ba kupürlerden bat 
ka ıoo. 200, 500 ve 1000 lira· 
lık kupürler de vardır. Yeni 
tahvillerin ihraç fiyatı yfizde 
95 tir, Meseli ıo lirahk bir 
tahvil 19 liraya aatılacakbr. Yeni 
tahviller omumi ve mülhak bütçe 
He idare olanan daire ve müeı· 
teselerle viliyet haıa1i idareleri 
vo Belediyelerce yapılacak art· 
tırma ve ek5iltme ve mukavele· 
terde teminat olarak ve milli 
emlik aatıılaraoda aat11 bedeli 
olarak ib:erinde yazılı kıymetle 
kabul edilecektir. Bu tabvlllere 
ait faiz ve ikramiyelerle itfa be· 
delleri her türlü vergiden aaa· 
aftır. 

i:=~!';E~- Bir Konuşma Yap 
muştur. 

''Avrupa bölg 
sinde hedef im 
Alman yay 
taarruzdur!, 
Bu maksatla Amerika 
lngilterede hazırhklar y 
pllmektadır; hayatı eh 
miyette askeri kararla 
allnmı,tlr. 

Ankara 8 (Radyo razetesi) - Ronelt, 
ocak bııı sohbeti yapmıı, harp hiditelerin 
bahsederek demiştir ki: 

« - Milyonlarca Alman, Ros cephesinde 
bir kış reçirmeie mahk6m . rörünüyor. R• 

- Devamı ikincide -

Vurguncular daha şid
detle cezalandırılacak 
An1cara 8 (laa· • ~ _ 

•a•t mababirımız. Sanat ve meslekleru1den menolunacak rara hukamı 
den)- Gıda mad V8 malları müsadere edileck vargancalara 
deleriylo dijer 

lnzu•nlo maddelerin her türlü alım ve satımının ser 
best bırakılma11 üzerine her ne kadar piyasada bir 

hareket müşabade edilmiş i11 de bazı kimselerin 
varruncaluia ıapınmaalarına bir türlü mani olunama 

mışhr. Ha1aıi mahkemelerin dükkan kapatma, para 

ve bir müddet mahkOmiyet cezası vermeleri gibi 
cezalaran bu gibi hidiseleri öoliyemediği, vurg.ınc0 . 

olabllmesioi temin için ceza bükumlerinln bu bakı 
dan ikinci bir deiiıikliğe tabi tutulacağını sö1l 
mlştlr. 

lar hakkında daha cezri karar alınması lizım rele. 
ceii haber verilmektedir. 

Milli Korunma mab\temelerinia en aiır ceza 
olarak· verdiği cezaların enaıağı üç aene ile 10 
araaaoda değişmektedir. Ve şimdiye kadar 10 ... e 
haplı cezası almıı olan bir vurroncoya teaadüf edU. 
memiştir. Bu altdirde 10 aene müddetle haplot c .. 
zaaı verilmesi husaıa daha çok L.orkutuca bir rol 
oynamaktadır. Fakat ba cezaların mevcut dara•• 
islah etmediği alakadar makamlarda yerl9fmlt bir 
:.aat halindedir. liu mevzu üzerinde kendiıiyle rörüştğüm Seli. 

hiyet sahibi bir zat, vurrunculara ölüm cezasının 
verilmeai lazımrelec•ği hakkında ileri sürülen mu· 
talaalara iştirak etmemiş, fakat Milli Korunma ka· 

Kananda yapalma11 düşünülen d'ilşiklikl.r ara• 
smda varg11ncunun her türlü aan'at ve meslekle it
tiğalinin men'i ve bütün gayrimenkul mallarının mil• 
aadereai gibi bir ceza da vardır. 

--------------------------------
Gıda maddelerinde tağşişe 

meydan verilmiyecek 
Gıda maddelerinin ve umumi sıhhatı il
gilendiren eşya ve levazımın hususi vasıf. 
larını gösteren nizamname neşredildi 

Ankara 8 (Huıaıi muhabiri· 
aaizden) - Gıda maddelerinin ve 
aaaumi ııhhati llrllendiren eıya ve 
levaz.ımın haauıi vasıflarını i'Ölle· 
ren nizamname neıredilmittir. Bü· 
tün rıda maddelerini ve umumun 
kallanmaıına mahıuı olup ta sıhhi 
milrakabeye tlbi bulanan eşya ve 
levazımın haiz olacaiı huıuıi va· 
•aflar ve banlarm ne ribi ballerile 
bozalmaf, taklit veya taifiı edil· 
aııiı aayılacaiı ba nizamnamede tea· 
bit edilmiı bulanmaktadır. Süt, pat· 
törlze ıllt, yoiurt ve kaymak kap· 
laranın üzerine vaaıflarını ve nevi. 
lerini röıterir birer etiket kona 
lacaktar. Bunların iıtib•I edlldiii 
hayvanm nev'i yanllŞ röıterillr, 
ılltiln ve yoprtan içerisine ıu, bas, 

kar, kola vesaire konolor, tam 
kaymaklı olmadıiı halde «halistir» 
diye etiket yapıştırılırsa, tanişia 
men'i hakkaodakl kanana röre ta· 
kibat yapılacaktır. 

Süt vasıtaıile insanlara bll~ır 
hastalıklara tutolmaş yahut civa, 
artenlk, iyot ribi iliçlarl• tedavi 
olunan hayvanların ıiideri. gözle 
görülür derecede piı, kirli, yaram 
Hat içinde röde .örDIBr miktar• 
da tortu yapan ıDtler. kanlı, irinli 
ıütler aailık şartlarını baiıı: olma• 
yan •turlarda beslenen hayvan ıüt. 
leri fen• kokan. renrl bozuk, bo 
yan,mıı. tadı acı, ekşi, keıilmit ıüt 
ler, kontrol edilmemiıJ veya •izı 
açık, bez, ot, samanla Örtillii kap· 
larda buluaao ıüUer, :zamaoıoda 

Vifl, Amerikayı 
protesto etti 

Ankara 8 (Radyo rızet•i) -
Laval, Amerikanın Viıldeki •ula· 
hatrilıarını kabol ederek, Aaa..;. 
kan uçaklarmın Franıaz ıehirleriai 
bombalamalara dolayııiyle ılddetU 
bir protestoda balunmaıtar. 

paıtörizaıyona tabi tutalma•• 
ıBtl•, kalaytız bakar, pirinç, çinko 
karına kaba konmuş ıütler, sıhhate 

az veya çok zırar verecek dere

cede bozak 1ayılarak sataıtan men .. 
dilecek tir. 

Nizamname , peynirleri taa 

yailı, yıilı, yarı yatlı, az yatlt. 

yavan olmak üure beıe ayırmakta 

ve her cins peynirde balunacak 

ıüt yailDı ayrı ayrı 2österme11.tedlf. 

Sütte oldaia ribl. peynirlerde de 

a1nı vaziyetler taifiı nyalacakbr. 

Nizamname bütnn rada madde· 

lerllo içkiler, ıabun, çocuk ~ 
caldarı, tuvalet levazımı, m•• ve 
divar kliıtları hakkında da etrafla 

hllk6mleri havi bulanaaktacbr. 
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SEYHAN 
Çukurova Ekicilerine: 

1 • 2903 sayıll Pamuk islihı kanununun birinci maddesine müs
teniden, Ziraat Vekaletinin emirleriyle: 

Şimalen: Adana - Misis demir yolu. 

Garben : Seyhan nehri 

Şarkan : Ceyhan nehri ve 

Cenuben: Akdenizle çevrili Yüreğir ovası dahilindeki sahada bundan böyle 

akala nev'inden gayri başka açık kozalı pamuk tohumur.un ekimi yasaktır. 

2 - Bu saha dahilinde Akaladan başka açık kozalı pamuk eken çiftçilerin ekimleri 2903 sayılı 

an unun 7. ci maddesine tevfikan sokülür, yok edilir. Ve sökme masrafı tahsili emval kanununa tevfi. 

tan sahibinden alınır. Suçlu ayrıca (100 - 500) liraya kadar ağır para cezasına çarpılır. 

3. Yukarıda hudutları gösterilen Akala bölgesine pamuk islahı kanununun 2. ci maddesine tev-

1kan Klevlant tohumlarının sokulması, muhafazası, nakli ve alım satımı yasaktır. Bu bölgeye ait klev-
• 

[ant işli yen çırçır fabrikaların da çıkan tohumlar bölge haricine veya yağ fabrikalarına sevk edilecektir. 

4 - Zikri geçen bölge dahilindeki pamuk ekicileri tohumluklarını Ziraat Bankası ( Eski Belçika ), 

Malatya Milli Mensucat (Eski Şinasi) ve Ali Karabucak fabrikalarından temin edebilirler. 

Yazlık Sinemada 
Bu Akşam 

~ılAŞKVe Par~ 
iLAVETEN: 

-qş~VH AlliımetlJ-
Türçe Sö%lü ve Şarkılı Şark Filmi 

""""""""""""".""""" .... ~"""" PEK YAKINDA : 
Mevsimin en hissi, en Büyük ve fevkalade filmi 

GONÜLLER ALDANIR ...................................... 
Pamuk üretme çiftliği müdürlüğünden: 
Müessesemize bağlı Hacıali ve Abdioğlu çifliklerinden şehir· 

deki çırçır fabrikasına pazarlık suretiyle kütlü naklettirilece

ğinden talip olan kamyon ve araba sahiplerinin müdüriyeti· 

Jnize. hemen müracaatları ilin olunur. 2472 8-9-1 O 

Adana AS. Satınalma Komsiyonundan: 
M b F 11 1

- T ihale T . lh Miktarı u ammen iatı " • ale Sa. 
Ciosl Ton Lr. Kr. Lr. Kr. 
Nohut 10 3500 00 262 50 11·9-942 10/30 
Tüm Mercimek 10 4000 00 300 00 11/ 9/942 10/30 

1- Yukarıda cins ve miktarları yazılı iaşe maddeleri 
ayrı ayrı olarak açık eksiltme ile satın alınacaktır:. _ .. 

2- Evsaf ve şartnamesi her gün komıiynnda gorulebılır, 
3- isteklilerin belli gün ve saatte te' minatl arile birlikte 

Adana askerlik dairesindeki satloalma komsiyonuna müra-
caatları ilin olunur. 

2425 26-29-3-9 

imtiyaz Sııhibi ı CAViT ORAL 1 
U. Notrlyat Müdürnı Avukat 

Rıfat Y AVEROCLU 

Baadcbiı yor ı BllGON Matbauı 

OoQumevi Baştabibi 
Dr. Süleyman Kuntalp 
Doğum ve Kadın hastalıkları mütehassısı 

Abidinpaşa caddesi civarında Müslim apartmanı, 

Diştabibi Bag Şevketin muayenehanesinin üstü 
Telefon No: 272 

1-26 2474 

1 

Vilayet Daimi Encümeninden 
İlk mektepler için açık eksiltme ile alınacak 8000 kilo kırılmış ıo

balık odunla 4000 kilo mangal kömürü ayni şer.ait ve i!An dahilinde 
ilio edilmek üzere 14/9/ 1942 Pazartesi günü saat 10 a il.adar ozatıl 
mıs olduğu Hin olunur. 2478 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
( imtihanla memur ahnacak ) 

1 - Teşkilatımızdaki münhal memuriyetler için 21-9-942 tarihi · 
ne müsadif Pa?artesi günü ( Lise ve Orta mektep mezunları ara11nda 
lıtımbol , Ankara, Adana Saınıun ve lzmir Baş müdüriyetlerinde bir 

imtihan yapılacaktır. 
2 - Lise mezunlarının öğleden evvel ve Ortamektep mezunları· 

• 

nın öileden sonra imtihanları yapılacaktır. 
3 - Talip olanlar bir dilekçe, evrakı mü!bite ve üç fotografla 

birlikte lstanbulda zatişleri şubemize ve Ankara, Adana, Samsan ve İz · 
mirde bu mahaller Başmüdüriyetlı,rhıe müracaat etmelidir. 

4- imtihana rirmek İdİyeo(erln aşağıda yazılı VHlf Ve Şartları ha. 

iz olmalara lizımdır. 
A- Lise veya Ortamektep mezunu olmak 
B - 18 yaşını bitirmiş olmak ve 45 yaşından yukarı olmamak 

C - Vazife ifasıoa mani bir hali bulunmamak 
D - Askerliiini yapmış olmak veya müeccel bulunmak ve bilhaHa 

her iki halde de son yoklamalarını cü7danlarına kaydettirmiş olmak 

5 - imtihanda kazananların 1DUVaffakiyet ve tahsil va:ıiyetlerlne 
röre haremdeki dereceler üzerinden ücretleri tespit edilerek sıraslle ta· 

yinlerl yapılır. 
6 - Müracutlar 19-9- 942 Cumartesi günü saat 13 o kadar ka· 

bol edilecektir. 2477 9-15 

6-9-942 

Seyhan Valisi 
AKiF EYID06AN 

ASRİ Sinemanın Yazlık Bıhçesinde 
SUVARE 9,15 SUVARE 9,15 

BU AKŞAM 
Soo oa seoeolo en büy61t filmi 

Türkçe Sözlü 

Namus Borcu 
2 Devre 16 kmm bepsi birden 

PEK YAKINDA: 
Franıova ioHfirı Saltanatt• Kanlı ve hazin bir aşk macerası 

ViY ANA AŞIKLARI 
-------------------------------------------------

Ruzveıt mühim 
bir konuşma yaptı 

- Baştarafı Birincide -
muhvemet edecek ve müttefikle· 
rlnin yardımile ıon Naziyi ıokakla· 
rından kovacaktır. 

Salomon adasıodaki muvaffa 
kıyetlerimizi mübimtememellyiz. Fa· 
kat Mldveydeki zaferimizi de kü· 
çümslyemeylz. Akdeniz va Orta· 
şarkta tehlikeli durumumuza müd. 
rik bulunuyoruz. 

Avrupa böl2esiode hedefimiz 
Almaoyaya taarruzdur. Bu bölre
de hücumlar yapabileceiimlz 12 
hedef vardır. Ba mtktatla burada 
ve lnrilterede hazırlıklar yapıl 

maktadır. 
Almaoyanın kudreti Avrupa 

muharabe meydanlarsada karılma· 
lıdır. . . 

Hayati ehemmıyette bır takım 
aılteri kararlar ahomıştır. Zama. 
nanda bunlarıo ne olduiunu öğre. 
necekslniz. Düşmanlarımız da o 
zaman öirenecektir. Şimdiden JU· 
nu söyleyebilirim ki, taarruza reç 
mej'i hedef tutmaktayız. 

Pörl Harbar' dao 9 ay ıonra 
deniz aşm memleketlere, reçen 
hnrpte Franuya naklettij'lmiz at· 
ker sayısının tam üç aıiılini fÖO· 
dermiş bulonayoruz, 

Bu harp, birleım~ milletlerin 

bütün ordalarının . donanmalımnıo 
işbirliğile kazanılacaktır,» 

Mahtelif Ct'phelerdeki duru· 
mun izahatına reçen Razvelt de· 
miştir ki: 

«- Ruıyada Hitler, bondıo 
bir yıl evvel elde etmiş olduğooO 
bildirdiii yıkıcı 2af eri kazanmak• 
tan hala acizdir. Ruı topratınd• 
bir çok yer işral etmiş olmakl• 
beraber Kızılorduyu imha edeıDr 
miştir. 

Pasifik bölreaioe gelince; bo· 
rada Japoıı taarruzu darduruJınuf' 
tur. Düşmanın elinde hali biJyO" 
kuvveti vardır ve teıebblisü ııoO" 
bafaza etmek latemektedir.» 

ln•iliz S.Jveldli Çörçil de •· 
vam kamaraııoda harp daro111° 
hakkıodı demeçte bulunmuş .,. 
demiştir ki: 

«- Maltaya ıon remi kafil•· • • ıı 

ıııuo varm111 ba kahraman ıd•111 

hayahnı, mukavemetini azan •11•' 
içio temin etmlftir. Diyep •"'°1 

harp uzadıkça Hyııı artacak çetlo 
çarp"ınalardan birlıi olmaıuır· .,. 

Ben Diyep hücumuna, t d· 
gelişmedeki barekitan bir •uk• 
demesi diye telekki odiyorolll• d 

DüJman ne zaman v• net•
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: 
hücum edecer" imizi bilmiyor. f t•. huaaıta lorlliz ve Amerlka0 

ir\eriyle yardım rörmom.Udlt .. 


