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SEKiZiNCi ORDUNUN TAARRUZUNA iNTiZAR 
T rablusa şiddetli 
hava akınları oldu 

Akdenizde mihver gemilerine hücum ı
ı ........................ ı 
ı Yurdda şiddetli : 

J f zelzeleler oldu i 
ı Kastamonu : 3 Radyo )- ı 
ı Dün saat 22,05 de şiddetli ı 
: bir yer sarsıntısı olmuştur . ı 
ı Hasar yoktur • ı 
ı Samsun : 3 ( a a. )- Dün ı 
ı gece şiddetli bir zelzele ol· ı 
ı muş fakat hasar yoktur. ı 

.......................... 
: ı 

i Almanlar i 
i müdafaaya 1 

1 

ı ı 

ı çekilecek ! ı 1 

ı ı 
ı : f Londra radyosunda i 
ı buna dair konuşma ı 
ı ; 

Londra : 3 ( Radyo ) - V. 
N. Ever, yaplıtt bir konuşmada 

şunları ıöylem iştir : 
" Bugünkü 30 ikiociteşrin , 

hem St. Andrevs günü, hem Baş· 
vekil Çörçilio doğum yıldönümü, 
hem de çok büyük hadiselerle 
dolu olarak geçen bir ayın son 
günüdür. Eylul sonunda , ilkteş· 
tine adeta korku ile bakıyorduk. 
llkteşrin sonunda , endişelerimiz 
ümitle aydıolanmağa başlamıştı . 
Şimdi ise, ikinciteşrin sonunda , 
yepyeni bir emniyet ve güvenle 
sene sonunu bekliyoruz 

" Alman askerleri kuvvetli
dir, inatçıdır, güzel ,dövüşür, ini 
mağlubiyetlerden çabucak topar 
lanmasıoı bilir. Bunun içindir ki, 
şimdiki durumun ilanihaye devam 
edeceğini zannetmek doğru ol· 
maz . Düşman , her üçü de sür· 
prizli olarak , üç cephede şaşır 

tılmışhr : Ela.lemeyn , Stalingrad 
ve Fas ile Cezaire Amerikan as· 
kerlerinin çıkışı Alman yüksek 
kumanda heyetini planlarını acele 
tadil etmeğe mecbur etti . Şimdi 
düşman Rusyad:ı kuvvetli bir mü· 
dafaa~battı tesis ctmeğe ve bu 
yetmiyormuş gibi Avrupanın ce · 
nup sahiJlerini Afrikadan gele
bilecek bir istilaya karşı müda· 
faa etmek zorundadır • Bu , çok 
büyük ve zor bir iştir . Fakat 
Almanı,, zor işlerden yılmazlar. 

" Almanlar zor işlerden yıl 

mazlar amma , bu kadar büyük 
işler için vakta muhtaçtırlar. Bi
naenaleyh, bunda~ sonraki bütiln 
gayretleri nkıt kazanmak gaye• 
ıini güdecektir • Hiç şüphe yok 
ki, bütün Alman Generallerine 
verilen emir , her ne babasına 
olur1a olsun bizi oyalamak em· 
ridir. Tunustaki Alman gayreti· 
uin sebebi de budur: Orasını ilci· 
ebet tutmak değil, bizi mümkün 
mertebe fazla oyalamak.. Bizerte 
veya Elageylada tutunabildikleri· 
ni ber gün , Alman yüksek ku· 
manda heyetince kararlaşmış 24 
ıaat demektir. Şu halde , bundan 
ıonra karşımızda göreceğimiz Al
man askerleri, her neye malolur· 
1& olsun son saate ve batta da · 
kikaya kadar dayanmak emrini 
almış ve bunu yerine getirmeğe 

azmetmiş olan Alman askerleri 
olacaktır. 

" Bizim vazifemiz , bu mu· 
kavemeti mümkün mertebe ça 
buk kırmak, fakat zamanı gelme· 
den vurmaktan imtina etmek gi· 
bi çok güç bir vazifedir. Bu ba· 
kımdan tetkik edifince ilkkanun 
ayının mühim hadiselerle dolu 
olacağı muhakkaktır . 

Almanyaya giden 
yeni işçi kafileleri 

Paris : 3 ( Radyo ) - Yeni 
işçi kafileleri Almaııyaya hareket 
etmitlerdir • 

Ankara: 3 (Radyo Gazetesl)
Sekizioci ordunun önümüzdeki 
hafta içinde b._klenen taarruza 
geçmesi pek muhtemeldir. Hazır 
laklar son safhadadır . Buradaki 
bAkiki durum hakkında bir fıkir 
edinebilmek için biraı daha bek· 
)emek icap edecektir . 

Kahire : 3 ( Radyo )- Dün 
Elageyla dolaylarında devriye fa 
aliyeti devam etmiştir. lki Alınan 
tayyaresi tahrip edilmiştir. T rab· 
lusa hava hücumları yapılmış ve 
rıhtımlar bombalanmıştır . Bütün 
uçaklarımız üslerine dönmüştür . 

Londra : 3 ( Radyo }- 1950 
tonluk bir Fransız vapuru Tu 
londan kaçarak Cezaire gelmiştir. 

Londra : 3 ( Radyo ) - A 
merikan uçakl .. ra Tunus hava mey 
danıua son 44 saatta beş defa 
akın etmişlerdir . 

Londra : 3 ( Radyo ) - Tu· 
nusta birleşik milletler orduları 
Tunus ile Bizerte:münasebahnı 
kesmiştir. Britanya paraşütçüleri 

Tunus yolu:üzerinde mühim bir 
weydan ele geçirmişlerdir. Tunus 
şehri ve Bizerte limanı üzerinde 
kati hücumlar başlamadan evvel 
şiddetli hava akınları yapılmak· 

tadır . 

Cenupta Gabes İtalyanlar ta· 
rafından!müdafaa edilmektedir . 
Trablusgarp muharebesi henüz 
başlamış değildir • Fakat liman 
Britanya uçakları tarafın ~an şid· 
detle bombalanmıştır • Mihverci• 
ler Şimali Afrikada ellerinde son 
kalan toprak parçalarını, Trab· 
lusgarp ve Tunusu sonuna kadar 
müdafaa için hummalı gayretler 
sarfetmektedirler. Herhalde müt· 
tefiklerin önünde çok çetin mu· 
barebeler vardır. Şiddetli yağmur• 
larıo ve donun başlaması Ela· 
gey la istikametinde ordularım azın 
daha süralle ilerlemelerine mani 
olwaktadır . 

Fransadaki ecnebiler 
acaba ne oldu ? 

Londra: 3 ( Radyo ) - Avam 
Kamarasında Edenden , Fransada 
göz hapsi altına alınan ve diğer 
ecnebiler hakkıuda sual sorul· 
muş, Eden buna cevap vererek 
tfgalden sonra bu hususta bir 
malumat alınmadığını, fakat bun 
)arın Almanlara teslim edildiği 

şayialarının doğru olmadıtını bil· 
dirmiştir. 

Yeni' Elen kabinesi 
Atina : 3 ( Radyo )- Başve 

kil Çolakoğlu sıhhi vaziyetinden 
dolayı istifa etmiştir. Başvekalete 
profesör Kodopopolos getirilmiş 
tir. Başvekil yeni kabineyi leş 

Manevra yapan /ngiliz D,.ıtroyerlerinden bir görünüı 

Ankara : 3 ( Radyo Gcızeteai) - Akdenizde /ngiliz deniz kuvvetleri tarafından 
yt1pılan bir taarruzda Mihverin iki düfman destroyeri ile bir ticaret gemisi batırılmı,

tır. Mü.ttefikl(~r, Tunuı ve Sicilya araıındaki me.afeden Mihver nakliyatına mani ol· 
mak it;in çalıfılmaktadır • 

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

Atlanada parasız 
kumaş , ayakkabı 
tevziatı meselesi 

Adana ikinci parti tevziat listesine dahil 

i ....................... 1 
ı AldıAımız ma/Umata töre, memur ue müstahdemlere ve bun· ı 
ı /arın ailelerine parasız elbiselik kumaı ve ayakkabı 'Verilmesi ı 

:
: hususundal..i hazır/ıklar bitmek üzeredir. Maliye Vekaletinde ku- ı 

rulan muvakkat büro kuponları hazırlamaya ve Yer/imal/ar pa· ı 
ı zarına verecekleri eşyanın miktarını, memur sa.gılarını bildiren ı 
ıı listeleri göndermele başlamıştır. Twziata Şark vilayetlerimizden ı 

ı başlanacak. /stanbul ve Ankaraya en son sıra gelecektir. Diyar- ı 

bakır Yerlimallar pazarına dalıtılması icabeden kamaş/ar gön ı i derilmiştir. Er~urum ve Trabzon Yerlimallar pazarını , Elazığ , ı 
Malatya, Sivas, Samsun. Antep ve Adana~ Yerlimallar pazarları ı f takip edecektir. Erkek kumaşlarının -önce datıtılmasını müteakip ı 
kadın kumaşları dalıtılacak , ayakkabı dağıtımı en aon olarak ı 

ıı yapılacaktır. Diyarbakırda datıtma iıine bir ikinci kanunda baş- ı 
/anacaktır. Bir sene içinde bütün tevziat bitmiş olacaktır . Ku· ı f maşlar yedi sekiz desen üzerine ve adam başına üçer metre ola ı 

ı caklır . i 
ı .......................... " ...... " .... "" ...... .. 

Franko'nun 
bir demeci 
ispanya harpçi 
zihni yet taşımaz 

Ankara: 3 [Radyo Gazeteal}
General Franko Saragosa harp 
akademisi talebesine sancak ve· 
rilme töreninde bulunmuş ve bu 
münasebetle ıöylcdiği nutukta , 
İspanyauın harpçi bir zihniyet 
beslemedia'İni, fakat sulh için ha
zırlıklı bulunmak lazım geldiğini 
söylemiştir • Bu nutuk siyasi bir 
önem taşı maktadır . 

UZAKŞAB 
HAREKAT! 

Vaşington : 3 ( Radyo ) 
Müttefik kuvvetler Uzakşarkta 
Buna bölgesinde ilerlemeğe de 
vam ediyor. Denize dotru atılan 
Japon kuvvetleri şiddetle muka 
vemet ediyor . 

-
kil etmiştir . 
------;..._~--~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~ -~~~~ --~~~-

: ......................... . 
FRANSA 
DURUMU 

Terbls edilen 
subaylara iş ı 

Viıi' de :alınan karar 

Afrika'da kurulan 
Fransız meclisi 

Darlan'ın beyanatı 

Ankara : 3 (Radyo gazeteal)
Muharip Fransızların verdikleri bir 
ziyafette Nevyork Belediye Reisi 
bir nutuk söyleyerek , Franaan.n 
kurtarılması terııennisinde bulun· 
muş ve Fransa'ya yardımlar yapı· 
lacağını beyan etmiştir. 

Bugün de Vişi'de Alman ka· 
rarlara göre , ordudan terhis edi
len subaylara iş bulunacaktır. 

An1'ara : 3 [Radyo gazetesl)
Darlan , Cezair radyos•Jnda bir 
nutuk söyleyerek, Afrıkada Fran
sız imparatorluk meclisinin kurul-

duğunu, kendisinin bu imparator · 
luğun mümessili olduğunu, artık 

bütün Fransız milletini bu teşkila· 
tın temsil elliğini söylemiştir. 

Vişi : 3 ( Rady )- Dün Ma · 

reşal Peten ve devlet sekreter · 
leri bir toplantı yapmışlar ve ter· 

bis meselesi üzerinde konuşmuş· 
tardır . 

@Ft~5;i(·l~J31:tai 
Londrd : (Royter) - Norveç 

Alman garnizonundan 200 kadar 

Alman tayyarecisi kaçlı. Garnizon· 
da hoşnutsuzluk arttı . :200 asker 
kurşuna dızıldi. 

* 
Londra : (Royter) - So\ yet 

kıskacı Rijev ve "v eluki üzerinde 
yavaş yavaş kapanmaktadır. 

Sovyetler Rijevcle dia 
yeni mevkiler aldı 

HARP SONU iÇiN 
TASAVVURLAR 

B. Edene göre 

OEVAMLI. ESASLI EMNiYET 
SiSTEMİ KURMAK LAZIMOIR Ankara : 3 (Radyo gazetesl)

Stalingradda muharebeler devam 
etmektedir. TimQçenko Kotelniko
vadaki Alman taarruzlarına karşı 

koymaya çalışmaktadır. Sovyetler 
diğer cephelerde Almanlara karşı 
üstün kuvvetlerle taarruzlarda bu-

lunmaktadırlar. limen bölgesinde 
de Ruslar taarruz! hareketler gös
termektedir. 

Londra : 3 (Radyo) - Kali· 
nin ve Rijev bölgelerindeki Ruı 

tazyiki devam etmektedir. Rijev'· 
de önemli bir Alman mukavemet 
merkezi zaptedilmiştir. Doksan 
Alman tankı tahrip edi~miştir. 

Londra : 3 { Radyo )- Rus· 
lar Stalingrad batısında Alman 
ların ikinci müdafaa hattını yar 
mıştır. Bu bat küçük tepeler •il 
ıilesi üzerinde kurulmuştu • Al 
manların bütün hücumlau da püs
kürtülmüştür. 

Moıkova: 3 ( Radyo )- Rus 
)ar birçok hücumları pilıkürtmilf• 

tür . Almaular Stalingradda 600 
ölü vermişlerdir. Diğer kesimler 
de 500 Alman öldürülmüştür. 

Londra : 3 ( Radyo )- Sov
yet taarruzu iki koldan inkişaf 
etmekte ve Almanlara çok atır 
insan ve mal:ıeme kaybı verdir· 
mektedir . Rijev tecrid edilmiş 
vaziyettedir . Almanların bir 
mukabil taarruza geçmek ve Rus 
akıolaranı durdurmak için yaptık 
ları bütün teşebbüsler akim kal 
ıuaktadır . 

Ankara : 3 [Radyo Gazetesi] - lngilterede harp sonrası mese
lesi mevzu bahsolmakta devam ediyor. Eden bir nutuk söyleyerek , 
bundan sonraki bir Alman taarruzuna karşı devamlı bir emniyet siste
mi kurulacağını , Avrupada işgal altındaki memleketlere istiklallerini 
kazandıktan sonra her türlü ham madde gönderileceğini bildirmiştir. 

İngiltere ve Amerikada şimdı münakaşa edilen $ey ŞJdur : "Ace· 
ba lngiltere ile Amerika harpden sonra nasıl bir İ$ birliği yapacaktır?,, 
Bunun kat'i cevabını kimse verememektedir. -- -
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Milyonluk ordular 

Muhtelif cephelerde milyonlarca 
insan birbiriyle karşılaşıyor. Mu· 
hariplerden her biri kuvvetini , 

askerinin miktarını arttırmağa uğ· 

raşıyor.: 

Halbuki bir zamanlar en bü-
yük muharebeleri yapan orduları~ 
mevcudu . Bugünkü ordulara nis· 
betle , solda sıfır sayılacak kadar 

azdı. Mazide milletlerin mukadde
ratı çok defa beş altı bin kişilik 
kuvvetleriyle halledilmiştir. 

En büyük orduların yekunu 
30 - 40 bini geçmezdi. Eski Yu
nan muharebelerinde Maraton çar
pışmasında Elenler lranlılara karşı 

5000 kişilik kuvvet çıkarmışlardır. 

Büyük lskenderin en ç~lin çarpış 
malarda kullandığı ordusunun mev
cudu 40 bini geçmemiştir.· 

lngilterede Hastings meydan 
muharebesine 7000-.lngiliz askeri 
iştirak etmiştir . 

Danimarkada eaki eıerler 

Danimarkada kömür kıtlığı 
yüzünden iyi cins olmıyan bir kö· 
mürün işletilmesine başlanmıştır. 

Bu münasebetle yer kazılırken çok 
mühim eski eserler bulunmuştur. 

Bunların arasında iyi işlenmiş 
bir takım altın eşya , kadınlara 
ait zinet eşyası ve dört metre 40 
santim boyunda bir sandal bulun· 
muştur. Sandal dört bin senelik 
olmasına rağmen hiç bozulmamış· 

tır. 

Sandalı müzede bozulmadan 
saklamak için lazım gelen eczalar 
şimdi bulunamadığından bunun 

harbin sonuna kadar yeniden ye

raltında saklanmas~ kararlaştırılmış-
tır. 

Büyük Belt boğazında denizin 
dibinde büyük bir orman bulun· 
muştur. Bu orman binlerce sene 

evvel yer yüzün de iken arazinin 
çökmesiyle yavaş yavaş su altın· 

da kalmıştır. 

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Cuma - 4.12.1942 

7.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

7 .32 Vücudumuzu çalıştıralım. 

7.40 Ajanı Haberleri. 

7.55-

8 .30 Müzilc : Senfonik parçalar 

(Pi.} 

12.30 Program v~ Memle1'et saat 
Ayarı 

12.33 Müzik : Karışılc Program 

(Pi.) 

12 45 Ajans haberleri. 
1 3.00-
13.30 Müzik : Karışılc Makamlar-

dan Şarkılar. 

18.00 Program ve Memlelcet saat 

Ayarı. 

18.03 Müzilc i Fasıl Heyeti. 

18.45 Müzik : Grieg- sol minör. 
Keman: Kemal Şener (Kon -

servatuar Talebesinden). 

Piano : Öğretmen Bedia 

Dölener. 

19.00 Konuşma (iktisat Saati). • 

19.15 Müzik : Saz eserleri. 

19.30 program, Memleket Saat 
Ayarı ve Ajanı Haberleri. 

19.45 Müzik : Klasik Türk mü -
ği programı. (Şef: Mesud 
Cemil.) 

20.15 Radyo gaıeteıi. 
20.45 Müzik : Flim Müziği (Pi.) 

21.00 Konuşma (Evin saati) . 
21.15 Temsil. 

22.00 Müıik : Radyo salon orlces 

tra11, (Şef : Necip Aşlc•n) 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajanı 
haberleri ve Borsalar 

22.451 
22.50 Yarınki Prog-ram ve Ka

panıs. 

TÜRKSÔZÜ 

·ıc , HABERLER - -
Dairelerde, Okullarda 
yeni çalışma saatleri 

İncelemeler ilerlemiş bulunuyor 

•••••••••••••• 
Bundan e\ ulde ) nd ı~ın 12 

gibi ısınma ve ışık bakımından 

tasarruf yapılmak için dairelerde 
ve okullarda çalışma saatlarının 

de~işmesi üzerinde incelemelere 
devam edilmekte olduğu öğrenil

miştir. 

1. • 
: SEHIRLi ! : 

Son günlerde haber aldığı· 

mıza göre , bu incelemel~r ileri
Jemiş ve büyük şehirlerde çalışma 
saatlarının tanzimi üzerinde iki 
noktai nazar hasıl olmuştur. 

Buıılardan birisi sabah saat 8 
de başlıyarak 14 e kadar devam 
etmek, diğeri de saat 10 da baş
lıyarak 16 ya kadar çalışmak· 

tır. 

Şayet kış münasebetiyle saat 
geri alınll'ıya karar verilirse o va 
kit saat 8" de iş başı yapıp 14 te 
tamamlamak mümkün olacaktır. 

Okulların da buna göre çalış
ma zamanları akoı t edilecektir. 

Bu şeklin tatbiki imkan dahi
line girerse nakil vasıtalarının da 
saat 22 den itibaren faaliyetlerini 
tatil etmek mümkün olacaktır. 

Pamuk ipliğinin 
fiyatları değişti 

Adana fabrikaları icin . 
yeni fiyatlar 

iktisat Vekaletinio 1 - 6 -
942 tarihindenberi mer'i olan pa· 
muk ipliği fiyatlarını kükümsÜ7 
saydıj'ını öğrendik. Vekalet , 1-

11 - 942 tarihinden muteber ol 
mak Üzere hususi fabrikaların 
pamuk ipliği satış fiyatlarını bu 
kere yeniden tesbit ve ilan et· 
miştir . 

Bu işle alakadar okuyuculan
mızı ilgilendirmesi bakımından 

tesbit edilen _ bu fiyatları yazıyo · 
ruz : 

Bir paketi 4,530 kuruş olaralır 
Milli Mensucaf"',: Rasim Dokur , 

1 

Malatya, Adana ve Çukurova fab· 
rikaları mamulatı 4 numara 570 
kuruş , 6 numara 635 kuruş , 8 
numara 905 kuruş , 10 numara 
1025, 12 numara 1105 kuruş , 14 
numara 1155 kuruş , 16 numara 
1219 kuruş, 18 numara 1285 ku 
ruş , 20 numara 1380 kuruş , 22 
numara 1445 , 24 numara 1525 
kuruş • 

Katlama Ücretleri : 

Malatya Adana fabrikaları 

8 · 2 lik paket 190 kuruş • 

Katlı Adana fabrikaları: 8-2 
lik paket 230 kuruş • 8 · 3 lük 
palıtet 195, 10- 2 lik paket 215 , 
12 · 3 lük paket 290, 12 · 3 lük 
paket 235 14 - 4 lük paket 250, 
16 · 4 lük paket 350 kuruş • 

Milli Mensucat fabrikası: 8 - 3 
lük paket 125, 10- 3 lük paket 
165, 14- 4 lülıt paket 118 kuruş . 

Bu tarihten sonra satışlarda 

bu fiyatlar esastır. 

Çörçilin Hindli 
kadınlara mesajı 
Londra : 3 ( Radyo ) - Baş 

vekil Mister Çörçil , bugün 68 
ıncı doğum yılı münasebe•iyle 
Hint kadınlarına- hususi bir mesaj 
göndermiştir. Mesaj, Londra rad· 
yosiyle neşrolunmuştur. Başvekile 

ilk tebrik telgrafı Stalin'den gel
miştir . Cenubi Afrika Birliği Baş

vekıli de mesajında Mister Çörçil'· 
in hem yaş gününü hem de dün 
akşamki parlak harp icmalini teb 
rik etmiştir. Yeni Zelanda Başve 
kili mesajinda demiştir ki : "Söz· 
!eriniz her zamanki gibi , bizim 
için ilham menbaı olacaktır . ., 

: Sımr boyundaki : 
Mehmetçik için 

: hazırladığın hedl· : 
yeyl : Adana Kızıl · f 

: ayma : ıesllm et 1 f 

•••••••••••••• 
• 

Ceyhan Belediyesinin 
fiyat kontrolu 

işinde çalışmalar 
Ceyhan : 3 (Tüıksözü Muha

birinden) - Yurdun h~r tarafın 

da olduğu gibi Ceyhanda da , 
Avrupa harbinin tesirleri netice· 
si olarak son g Jnlerde gerek ge
yim ve gerekse gıda ve her tür
lü tüccari emtia fiyatlarının alabil· 
diğine yükseldiği görülmekte idi. 
Bu fiyat tereffüünün önüne geç · 

mek maksadiyle , hükumetçe Be· 
lediyclere verilen geniş seliihiyete 
binaen , Ceyhan Belediye encü-

menince müttehaz kararlar üzeri· 
ne faaliyete geçilerek her nevi 
gıda maddesiyle tüccari emtia Ü· 

zerine esnafların etiket koyma 

mecburiyeti ihdas edilmiş ve gı · 

da maddelerine de narh konarak 
yapılan sıkı kontrol neticesinde 
müsbet netice elde edilmiştir. Bu 
cümleden olarnk, evvelce pirincin 
kilosu 150- 200 kuruşıı 'o da 
hatıra binaen,, salılırken bugün 

120 kuruşa inmiştir. Keza beyaz 
sabunun kilosu 140 - 150 kuru~

tan - 120 - ye , yeşil sabun 
120 kuru~tan - 85 - şe , pata
tes 40 - 50 kuruştan 30 - ku
ruşa , cima ve armudun kilusu 60 
kuruştan 40 kuruşa, hasılı her tür· 
Iü bakkaliye eşyaları da bu me· 
yanda haylı ucuzl a mıştır. Ancak 
geyim eşyası fiyatları halen yük· 
selmekte dt!vam ediyor. 

Binaenaleyh , gıda maddele · 
rinde olduğu gibi manifatura fiyat 
larının da yeniden alınacak karar
lar ve esnafların şiddetli takibe 
tabi tutulma:;ı ve sıkı kontroller 
neticesinde ucuzlaması tahmin e-

dildi~inden alakadarların bu saha
da da faaliyet göstererek ilk ve 
or.u müteakip adımları muvaffaki 
yetle atacakları ümit edilmrkte· 
dir. - M. S. 

Musolininin son 
nutku akisleri 

Ank aıu: 3 (Radyo Gazetesi) 
Günün mühim siyasi hadisesini 
Musolininin son nutku h:şkil edi 
yor. Musolini nutuk söylemekten 
hoşlanmadığını , söylediklerinin 

harbin bir bilançosunu vermek 
ten ibaret olduğunu söylemiş ve 
bu harpte Mihver silahlarının 

muzaffer olacağını ilave etmiş 

tir • 

Musolini Ruzvelti şeytan bir 
adam olarak vasıflandırmıştır • 
Bundan sonra Musolini Şimali 

Afrilıta harekatından ve Tulon 
hadiselerinden bahseylemiştir . 

Rouıa : 3 ( Radyo ) - Ste 
fani ajansı , Musolininin nutkunu 
tefsir ederek, bu nutkun ltalyan 

milletinin baleti ruhiyesini teba · 
rüz ettirdiğini söylemtktedir. 

Karagömlekliler reisi Muso 
lioiyi son nutkundan dolayı teb · 
rik etmiş ve Karagömlekliler na · 
mına kendisine teşekkürde bu · 

lunmuştur • 

-
Varlık vergisi 
komisyonunun 
çalışma lan 

Memleketimizin varlıklı şab 
siyetlerinden tahsil edilecek olan 
Varlık vergisinin tarhı işi bütün 
yurdda olduğu gibi Adanada da 
hararetle devam ediyor . Valimiz 
Akif Eyidoğan sabahtan akşama 
kadar Varlık vergisi komisyonuna 
riyaset etmekte ve her gün sekiz 
saatten fazla bu işler üzerinde 
çalışılmaktadır . 

Valimiz Jüo de riyaset ettiği 
komisyonla bu iş Üzerinde çalış · 
mıştır. Tahmin edildiğine göre , 
ayın onuncu gününe kadar Var
lık vergisi verecek mükelleflerin 
cetvelleri ilan edilebilecektir . 

İnönü kır koşusu 
Beden Terbiyesi Umum mü 

dürlüğü Atletizm Federasyonu fa· 
alliyet pıograınına göre 28 Mart 
1943 Pazar günü ( lnönü ) Türki· 
ye Kır koşusu birinciliği 63 Vıla
yetin en seçkin atlet takımlarının 
iştirakiyle Adanada yapılacaktır. 

Bu koşular için hamlıklar iler· 
!emektedir. 

Trenlerde seyahat 
vesikaya bağlanıyor 

Bize gelen malumata göre, 
hem kömür tasarrufunu temin et 
mek , hem d~ Trenlerde lüzum· 
suz izdihamı önlemek için , ya
kında alınacak bir kararla , seya
hatler tahdit olunacaktır. Tasarla
nan şekil şudur : Trenlerde seya
hat vesikaya tabi tutulacak. Ve 
seyahat etmek mecburiyetinde ka
lanlar bunun mübrem olduğuna 

dair vilayetlerden birer tezkere 
olacaklardır. 

Açık teşekkür 
Kardeşim Mehmet Kuşçunun 

çok tehlikeli ve teşekkülah iti· 
barile istisnai bir vaziyette bu· 
lunan Apantisit ameliyatını bü
yük bir maharet ve kudretle ha -
şaraı. güzide ve kıymetli opera· 
tör Fehmi insele minnet ve teşek· 
kürü bir borç bilirim. 

Ağabeysi 

Halid Kuş\'.u 

C[8[lİ8[REKET ASlİYE 
HUKUK MAHK[MlSİNOEN 

Sayı - 437 
Osmaniyenin Hacı Osmanlı 

mahallesinden ölü Hacı Behçet 
tarafından elli sene evvel bor ve 
haliden imar ve ehya ederek zil
liyet bulunduğu 935 yılında vefa· 
tiyle vari !eri tarafından tasarruf 
edildiği Osmaniyenin Hacı Os 
manlı mahallesinin tespili tarla 
mevkiinde şarkan Ahmet tarlası 

ve dik hark, garben Ulaşlı yolu, 
Şimalen Turan oğlu Köse verese 
si tarlası , Cenuben Çardak yolu 
ile çevrili on altı hektar tarlanın 

verese namına tesçili için dava etm "ş 

olduklarından işbu dava hakkında 
bir itirazı bulunanların 7- 12 -
942 tarihinde Cebelibereket Asli
}'e hukuk mahkemesine müracaat 
lan ilan olunur. 14855 

: ........................ : 

f MOmUT YE BAVULCU f 
: : 
ı Hidayet Çeri ı 
ı Cild işlerinizde temizlik, ı 
ı ucuzluk, sürat ararsanız (Al : 

1 

ı tın kitap) cild evine uğrayınıı ı 
ı Her türlü cild, okul çan- ı 

1 

ı taları ve bavullar }apllır ve i 
ı tamir edilir . 

ı ı Adres : Türksözü mat· ı 
ı baası sıra.,ında evkaf apart ıı 

1 ı manı karşısında No : 76 : ........................ : 
i 
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g tlROLOO - OPERAT0R g 
O DOKTOR O 

~ Suplıi Ş enSes ~ 
O Böbrek - Mesane - Tenasül o 
O Hastalıkları Mütehassısı O 

g YENi POSTAHANE KARŞISI g 
O Fakirler para11z muayene edilir O 

g 7-30 14685 g 
•0000000000000000000000000• 

BAH~[ OOZi~i KÖY (NSTiTOSO 
M000Rl060NOEN 

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

2- Eksiltme 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 olar:ık günündp müracaatları. 24-29-4-8 14823 

ADANA Kil lİS[Sİ M000Rl060NDEN : 
Cinsi Adedi Muhammen bedeli 

Siyah Spor iskarpin 60 18 Lira 

Adana Kız Lisesi meccani talebesi için 60 çift siyah spor 
, iskarpin alınacaktır. Taliplilerin şeraiti öğrenmek üzerP. mek
tep idaresine müracaatları. Yevmi ihale 12 - l 'l - 1942 de 
Seyhan Maarif müdürlüğünde yapılacaktı ... 

27- 1-4-9 14834 

Satıhk ev 
Eskihamam mahallesi Hasan 

ağa camii caddesinde 114 numn 

rada iki daireli üst ve alt yedi 

oda ve üç mutbah, geniş avlusu 

derununda asma ve içilir suyu 
havi oturakçı Mab'Dut ağadan 
muhdes bir bap hane pazarlık 

suretile satılıktır. Görmek ve al· 

mak istiyenlerin vereseler vekili 
olan Singer kumpanyasında tah· 

sildar Rıfat Karaköseoğluna mü· 

racaatları. 2 - 3 

PORTAKAl SA Tl~I 
Ziraat iş'P.tmeleri kurumu

na ait Portakal bahçelerinin 

bu seneki mahsulü Dörtyolda 

satılacakbr. ilan olunur. 
:~-3 14848 

Sabip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 

Umumi Neşriyat Müdürü: 

MACITGÜÇLÜ 
Basıldığı Yer: Türkaö~ü Mtb • . 


