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STALiNGRAD DUŞTU 

Kafkaslarda Almanların 
askeri hareketleri tavsadı 

Ankara: 17 [Radyo g azeteal) 
Kaf!raa cephesinde Alman ha • 
rekatı durmuş gibidir . . Yalnız 
Moıdok bölgesinde biraı .. hareket 
Vardır . Sovyet karşı taarruıları 

Şiddetle devam etmektedir. 
Stalingrad.Ja kanlı savaşlar 

hü~üm sü•mektedir. 
Bükreı : l 7 ( Rad) o )- Sta 

lırıgrad Alman kıtaları tarafından 

ıeptedilmiştir. 

Londıa : 17 ( Royter ) -
Stalingradda Ruı mukavemeti 23 
Rlindenberi devam· etmeldedir . 

Moıkova : 17 ( a. a. }- Mos· 
kova radyoıunun:.bildirdiA"ine gö· 
re, Kafkuların Şimalindeki köy
lerde ve geçitlerde çarpışmalar 

devam etmektedir . Çarpışmalar 
şiddetli olmakla beraber sayıca 

daha azdır. Sovyet kıtalar& , dağ· 
lardaki mevzilerinde kuvvetli su 
tette tutunmaktadırlar . Sovyet 
kıtalan, bu yüksek mevzilere ha
kim bir durumdadırlar . 

Moskova : 17 ( a. e. ) -
Grozni petrol kaynakları doğu
•undalı:i Alman t aarruzu şiddetli 
bir mukavemetle karşılaşmakta
dır. Düşman kuvvetleri son hafta 
içind~ yüzlerce tanlı: ve üç piyade 
tümeni.) le takviye edilmiş olma· 
•ına rağmen büyük ~ir terakki 
ka) dedememişlerdir. Dün Sovyet 
kıtalfirı Piatigorık · . Mozdok dt1-
llliryolunu kontrol eden iki lı:öyü 
2eri ılmıtlardır . Bu dt miryolu 
liazer denizinin derin körfezi üıe· 
tinde bulunan Kizlyar'a kadar 
'I'erek'in şimal k ıyısını talı:ibet
ltıektedir . Nehrin cenup kıyııı 
Üterinde Sovyetler Grozniden ge. 
Çerelı: Belsan'a giden Mahsçkale 
hattını kullanıyorlar. Mozdok mu 
harebeıi yalnız Grozni yoluna de
til Gronozikze ve Tifliı istikemc· 
t irıde cenuba giden yolu da ko-

1Umalı:tadır. 
Moslı:ova: 17 ( a. a. )- Cep

heden Tass ajansına g• len bir 
telgrafta Sovyet kıtalarının mer· 
kez cepheıinde ilerlemeğe devam 
tlti~i bildirilmektedir. Burada mu· 
harebc bölgesi genif ve çoralıt 
bir saha manzareaı al111ıştır . Al
ınanlar bir çok köyleri yakmışlar 

Ve yerlerinde müdafaa mevzileri 
Yapmıflardır. Yolların ağılları ve 
ıeçıtler maynlarla tıkanmıştır. 

Alman tapları o ıuretıe yer
leftirılmiıtir, ki hiç bir nokta bun · 
ların atefınden masun de~ildir . 
Bu tertıbata ait Sovyet kıtaları 
•on günlerde bir çok köyleri zapt 
ctmiıter ve bir çok Alman öldür
lnüılerdir . 

Ticaret Vekilimiz 
~ehcet Uz'un tetkikleri 

Aotalya : 17 ( a. a. )- Tica-
ı tct Vekili Antalyada temasla rda 
bulunmuş ve verilen ziyafette 
Antalyadaki ilerleme hareketle
rinden bahsetmiş ve Antalyalıları 
lllkdirle övmilttür. 

Vekil Burdurdan Dinara ha· 
rcltet ctmittir. 

Çörçilin Çang · Kay · 
Şek'e gönderdiği mesaj 

Loudra : 17 ( Royteır )- Çör
Çil harbin üçüncü yıldönümü mü-
1\~•ebetiyle Çang · Kay · Şck'e 
bır mesaj yollamıotır . 

Çörçil , bu meeajmda Çin kah· 
tlllllanh~ını alkışlamaktadar. 

lnıiliz Sovget askeri komisyonlarından biri tetkikte 

Arjantin. mihverle 
alakasını kesiyor 
BREZiLYADA 1JMUMI sırıBBERLIK 

Ankara : 17 [Radyo Gazetesi}-[ 
Bretilya Cumhurreiıi umumi se· 
ferberlik iUin etmiştir. Brezilyanın 
nüfusu 42 milyondur. 

Dı2er taraftan Arjantinin Mih· 
vcrle siyasi münasebetlerinin ke· 
ıileceti söylenmektedir, 

Buenoı . Airea 17 (A.A.) -
Meb'uaan meclisi hariciye encü 
meni Arjantinin Mihver devlet · 
!erile münasebetlerini kesmesi hak· 
kında yapılım bir teklifi ekseri· 
yetle kabul etmiştir. Bu teklifte 
Arjanti n hükumetinin Rio'da top 
lanan son Panamerikan konferan · 
11nda verilen kararlara iştiraki 

temennisi de izhar edilmektedir. 
Buenos • Aires : 17 (a.a.)- Ar
jantin mümessillerinin Londra ve 

Vaşingtonda yapmış oldukları 
teşebbüsler neticesinde Atjanti · 

nin et istihsalAtının İngiltere tara
fından satın alınmllff ve 1ngiltc
renin bu iııtihsalatın bir lıtıımını. 
A merikaya vermesi taksrrür et 
miştir. 

Birleşik Amerika, Arjantine 
istihaalatının bilbssa petrol sanayii 
istihsalitıııı artırabilmesi için la· 
zım olan alat ve edavalı vere· 

cektir. Bu suretle Arjantin, Uru
guay, Paraguay ve Brezilya pet· 
rol ıevkedebilecektir. Bu üç mem· 

leket . petrol gemilerine malik ol· 

madıklarından Caraıbe denizi yolu 

ile Amerikan petrolü tedarik ede· 
memektedirler. 

Bulgaristanda 
kargaşalıklar 
Krala karşı hoşnutsuzluk 

Londra : 17 (Radyo) - Bul
garistan'da Kral Boris'in takip et· 

tiği siyaset aleyhinde bir çok ses
ler yükselmeye başlamıştır. 

Popona demiryolu berhava 
edilmiş ve bir çok noktalarda de
miryolları rayları sökülmüştür. 

Roma : 17 (Radyo) - Ehram 
gazeteıinin Londra muhabirine 
göre : Sofya'dan Stokholm'a ge-

len son haberler Bulgaristan ve 
Makedonya'da kanlı bir kıyam ol· 
duğunu bildirmişlerdir. 

Makedonyalılar bütün memur
lan katletmişlerdir. Bulgar hükii· 
meti Skorpien şehrinde örfi idare 
ilan etmişlerdir. 

Bu kanlı kıyama seri otomo· 
bitler de yardım etmektedir. Bu 
otomobillerin Rus otomobili oldu· 
ğu söylenmekted ir. 

Hatay mantar ormanı 
işletilmeye başlandı 
Şimdiye kadar 50,000 kilo mantar alındı 
Ankara : 17 ( Türksözü mu· vaziyeti dolayııiyle, mantar ihraç 

habirinden )- Şimdiye kadar dış eden batı Akdeniz memleketle-
p iyasalardan tedarik ve ıthal edi · rinden ithalat yapmak mümkün 
len mantarın, son zamanlarda ve olmadı~ından bu yüzden uğran ı · 
harp dolay11iyle ithaline · imkan lan iÜçlükleri tesbit eden Ziraat 
bulunamamakta ve bu yüzden ve inhisarlar Vekaletleri orman-
hayli aıkıntı çekilmekte idi. Harp (Gerlal Z nol uJfada) 

: ........................ : 1 

ı ı · 

ı Harp ne vakıf ı 
ı ı 

ı Bitecek ? i 
ı : 
i Göbelı bir i 
J yazı yazdı f 
f Netice: "Bunu f 
ı zaman bilir,, ı 
Ankara: 17 (Radyo Gazeteal ] 
Doktor Göbels yazdı~ı bir maka
lede, harbin nl" kad11r süreceği 

meselesini teşrih et · ekte ve bu
na şimdilik kimsenin cevap vere· 
miyeceğini söylemekte ve fakat 
Almanyanın çok realist düşündü

ğünü ilave etmektedir. Anlaşılıyor 
ki "Harp ne zaman bitecek?., su
alinin <.'cvabını yine zaman vere
cektir. 

GAZETECilERiMiZE 
ROYTERIH ZiYAf ETİ 
Royter müdürü 
Milli Şefimizi 
alkışlamakta 

Londra : 17 ( Royter ) -
Türk gazetecileri Horbert Mari· 
son tarafından kabul edilmiş ve 
bilahare gazeteciler arasında bir 
toplantı olmuştur . 

Royter ajansı bir öğle ziya
feti vermiştir . Ajansın müdürü 
ziyafette kadehini lnönünün şere
fine kaldnmıı ve hep birlikte içil
mitlir . Hüseyin Cahit Yalçın da 
kadehini kralın sıhhatine ve ln
gilİ7. milletinin refahına kaldırmıı
tır. 

Mısır Cephesinde 
Ankara: 17 (Radyo gazeteal)
Mısır cephesinde hava kuvvetleri · 
ve keşif faaliyeti vardır. Romme
lin bu cephede y, kında yeni bir 
harekete kftlkışacağı ıanı\ıyor. ln
gilizlerin daha evvel harekete geç
meleri de muhtemeldir. 

Japonyanın yeni 
hariciye nazırı 
Tokyo : 17 (Radyo)- Japon 

hariciye nazırlıtına haberler bü
rosu naım tayin edilmiştir. 

BUlGAR BAŞV[Kİlİ 
BİR NUTUK VERDİ 

Sofya : 17 (Radyo)- Bulgar 
Ba~vekili beyanatta bulunarak , 
Bulgar hükumetinin gayesinin, ye
ni nizama dayanan milli ve kuv
vetli bir Bulgaristan kurmak oldu 
ğunu söylemiş ve oldulcça uzun 
süren bu nutkunda Bulaar siyase· 
tini izah eylemiştır. 

Amerlka-vı,ı 
siyası mlaasebatı 
keıllıcek midir ? 

Ankara: 17 (Radyo gazetesl)
Franıanın yahudilere kar$ı göı· 
termekte olduğu tazyik artmak
tadır. Bu vaziyet Amerikada tees• 
sll.r uyan lll ırm aktadır. 

Hatta Amerika ile Vişi siyasi 
münesabatının kesilmesi beldeni
yor. Almanya Vişiden, Alnıanya
ya bir milyon işçi göndermesini 
istemektedir. 

İngiltere'ye 
hava akınları 

Londra: 17 (Royter)- Alman 
tayyareleri doğu lngiltere üzerine 
hücumlar yapmış ve bombalar at· 
mıştır. ln1&nca kayıp yoktur. İn
giliz tayyareleri de Almanya Üs· 

tünde uçmuıtur. Ren üzerine ya
pılan akın bijyijktUr. 
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YENİ BİR KARAR 

Belediyelerin 
alacağı buğday 

Borçlaadı(iı bababatı beniz 
blkGmete vermemiş olanlar 

Ankara: 17 (Radyo Gazeteal
Yeni bir Milli Korunma kararına 

iÖre, hükumet 1942 yılı hububat 

mahsulünün mua} yen ni<ıbetlerin e 

el koymakta ve geri ka lan ların 

satışını serbest bırakmaktadır . Ye
ni hükme göre , hükumete borç 

landılda r ı hububatı henüz hukô 
mete vermem iş olanlar ::rtan buğ
da} ta r ını Beled iyelere satabilirler. 

Ve mahalli B,.ledi~ eler her ye:-· 
den serbestçe mübayaada bulu

nabilecelde rdir . lcabederse Bele· 
d iyelere sermayeler verilece1'tir. 

L. VOOL TON'LA 
BİR GÖRÜŞME 

Ulus arkadaşımızın Siyasi 

muharriri A.Ş. Esmer yazıyor 

Londra · 17 ( Telsizle}- in· 
giltere'yi ziyaretimizin en d ikkate 
layık olaylarından biri iaşe Nazırı 
Lord Woolton ile yaptığımız bir 
görüşme olacaktır. lngiltere'nin 
bugün en mühim adamı olan Lord 
Woolton hiç bir Siyasi Partiye 
mensup değildir, tüccardır ve ken
disinin bize söylediğine göre harp 
bitince tekrar ticarete dönecektir. 
Çok meşgul oldu~u halde lngilte
re'nin iaşe Nazırı bizi kabul ede· 
rek teşkilat hakkında uzun izahat 
verdi. Lord Woolton vazifesinin 
her gün her insana üç defa ye
mek temin etmekten ibaret oldu· 
ğunu söyliyerek söze başladı ve 
deki ki : "-Aldığım tedbirler ne
ticesinde ekmeği ve patatesi vesi 
ka dışında bırakmıya muvaffak o l
dum. Vesikaya tabi olan yağ be· 
ni en çok meşgul eden meseledir. 
lngiliz halkı yağsız kalırsa harbi 
kaybederiz. Yağ vaziyeti iki sene 
evvelisine nazaran daha iyidir. Al
manya'da yağ vaziyeti çok fena· 
dır. Benim en esaslı vazifem şu · 

dur : Vesika ile verilen her gıda 
maddesini lngiltere'nin her nere
sinde olursa olsun her insana ber 
gün hazır bulundurmaktadır. Jngil· 
tere gıda maddelerinin büyük kıs
mını ithal erler. 

Bugün bütün ithalat hükumet 
eliyle yapılıyor. Tüccarların mal 
getirmesine müsaade ederiz, fakat 
gelir gelmez muayyen kAr karşılı · 

ğı olarak mallarını alırız.,, Aldı

ğım malumata göre lngillere'de 
iaşe vaziyeti şudur : Ekmek , Pa-
tates , zerzavat vesikasızdır. Her 
kes istediği kadar alır et haftada 
nüfus başına bir libre. ( Harpten 
evvel bir ve üç çeyrek libre idi.} 
Yani şimdi normalin yarısından 
fazlası veriliyor. Yağ harpten ev
velki haftada on buçuk ons yeri· 
ne şimdi sekiz ons. Jambon ve 
bak on harpten evvel haf tada beş 
buçuk ons yerine şimdi d ört ons, 

şeker harpten evvel haftada bir 
libre yerine şimdi sekiz. ons, pey
nir harpten evvel hafta iki libre 
ve yedi ons ,yerine şimtli dört ons 
( fakat muvakkat bir zaman için 
iki misline , yani sekiz onsa çılıta

nldı ). Çay harplen evvel haftada 
iki libre ve yedi ons yerine şimdi 
iki ons , verilmektedir. Gıda mad· 
delerinın fiyatları kontrol ediliyor 
ve harpten evvelki fiyatlara nisbet
le ancak yüzde on altı ile yirmi 
beş arasında bir artış vardır, fakat 
hükumet gıda maddelerinin fiyat· 
tarını bu seviyede tutmak için se
nede yüz yirmi yedi milyon lngi· 
liz lirası p a r a yardımında 

bulunmaktadır. Lokantalarda ye
mek vesikasızdır. Her yemeğin fi· 
yatı maktu olarak beş şilindir. Yal· 
nız lokantanın nev'ine göre lokan· 
ta payı olarak en aşağı yarım Şİ· 
!inden en çok altı şi line kadar pa
ra alınır. Yani en lüks lokantada 
yemek on bir şilindir . Bunun beş 
şilini yemek masrafı ve altı şilini 

lokanta harcıdır. Harçlar , laıe 
Nezareti tarafından tesbit edilir. 

İki gün evvel bir tayyare fab
rikasını ziyaret ederek Halifaks 
adındaki ağır bombardıman tayya
relerinin yapılışlarını gördük. Dün 
i:ie bir tayyare meydanına gide
rek Spitfire tayyarelerinin uçuşla-
rında bulunduk. Spitfireler Fransa' 
nın garp sahillerine uçmak üzere 
idiler. Bu meydan tıpkı muharebe 
cephesine benziyordu. Geri gelin· 
ce Harbiye Nezareti tarafından ve · 
rilen bir kokteyi partide bulun-
duk. Paıar günü Sir Percy Lora
ine'in öğle yemeğinde bulunacağız 
ve o ndan sonra da Windsor sıua
yın ı gezeceğiz ve saray Nazırı 

Lord Wigraın'ın davetlisi olarak 
çay içeceğiz. Bütün bu davetler 
ve kabullerde Türkiye hakkında 
gösterilen dostluk tezahürlerinden 
dolayı ziyadesiyle mütehassisim. 

A. Ş. ESMER 

Bulgar heyetinin 
Ankara temasları 

Ankara : 17 (Türksözü Muhabirinden)- Bulgar Tica
r.t daireai reiıinin reiıliğinde bir Bulgar tica,,et heyeti An· 
karaya gelmif, ilgili makamlarla lemaılara ba,lam:fhr. !:n
al edilmif Vct edilmemif pamuk alım ve ıatımı üzerinde te· 
maılar yapıldıiı haber verilmektedir. 

Dii•r taraftan Romanya'dan pamuk mukabili~Je ma
lıin• yalı ıatın alınma11 için yapılan temaslar ıon<ı ermİf 
,,. bi~ a~lapma imzalanmııhr. 



Sayfa 2 

Duyduklarımız 

Gençlikten zevk 
almamış diye . 

N 
evyorldan gelen haberlere gö· 
re Edith Si&}'' con namında ve 

82 yaıındtt bir madmaıel kt>n · 
dısini ıençtrıtirmiş olan doktor 

· Rider aleyhine bir zarar ve ı.i~ an 
dAvaaı açmııtır. 

Doktor Rider, ihtiyar madma 
zele yüksek ücret mulı.abilindc 

zahiri bir ıençlık taraveti verme. 
te muvaffak olmuştur. Bay an 
Edith doktorun gençlik aşısı aa. 
yuinde çehresine bahf '!ttiti ıin 

delikten istifade etmeti ihmal et · 
miyerek derhal evlenmiş, fakat 
bu evlenmeden hiç bir zevk al
mam11tır. 

Bunu vesile ittıhaz eden ı ihti • 
yar madmazel, doktor aleyhine 
bir dAva açarak hem kendisine 
vermif olduau parahm iade et· 
meaini, hem de yilhek bir tumi
nat vermesini iatemiftir. 

Nevyoık hu"uk mahkemesi. 
bu dAvayı sıörmüı ve divacının 

iddialarını varit ıörmiyerek men'ı 
muhakeme kararı vermiştir. 

Aı' pe/er yaptırır ? 
ltal)ada Mılano şehrinde, eşi · 

ne aı raalanan bir lnı kaçırma 
vakaaı olmuıtur. Mı1'no ıehrinin 

r.enrinlerinden birınin 22 yaşında"i 
luıı saçlarının öndüliıyonunu ya· 
pao berberi çıldırasıya ae"· miştir, 

Kız, berbere aıkını ilan etmiş, 
ona evlenme teldıf .-tmiı. fakat 
berber, mealeldıtı olan fakir bir 
kıza ıönlünü kaptırmıf oldutu için 
senıin sevdalınan aıkı ve netice· 
ıile aervetini reddetmiıtir. 

Sevdalı renç kıı, delikanlıya 

varmak için feytana bile parmak 
tartacak bir hile diişilnmüı ve 
derhal tatbik mevkiine koymuş 

tur. Berberin ıevıitiıi ve kendi
sinin rakibesi olan kıı.ı kaçırmış 

ve evvelden tedarik ettıti bir H· 

natkir ıle evlendirmek, kendisınc 
de 300,000 liret dırahoma per111 
vermek iıtemiftır. 

Fabt ıenç kıı, nikihlarını 
kıyacak olan papazın önilode, bir · 
den bire tavrını detiıtirmif, sa· 
natUrl• evlenmek iıtemtditini 

1Öy1emiıtir. Kızın bu red cevabı 
ili.erine niUh suya dütmiif, zen
fin sevdalı kız da ıöı dikmiş ol
dutu berbere varamamıştır. 

i·&•~n·_!I 
TORKIYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Cuma - 18.9.1942 

7.30 Proıram ve memleket saat 
ayan. 

7 .32 Vilcudumuıu çalıştıralım. 

7.40 Ajanı Haberleri. 

7 .. SS-
8 ~ Miıik : Senfonik parçalar. 

12.30 Prorram ve Memleket saat 
Ayarı 

12 33 Müzik : Kınt•k protram. 

12.4S Ajanı Haberleı i. 

13.00-
13 30 Ml&ik : Pcfrev, şarkı ve 

tlrkiler. 

18.00 Proaram ve Memleket saat 

Ayarı. 

18.03 Mllzik : Fasıl heyeti . 
18.40 Mhik : Denı nıüıiti (Pi.) 
19.. Konuşma (iktisat ıaatı). 
19.U Mizik : Sar. eserlcıt, 

19 30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajanı Haberleri. 1 
19.45 Mlıik : Kllsik Türk müıiti 

prasramı. (Şef; Muud Ce
mil). 

20. tS Radyo Gaıeteai. 
20.45 Mlzik : Chopin'in eserle-

rinden. 
21.00 Konaım• (Evin saati.) 
21.15 Temıil. 

2.:,00 Müaeik : Rady~ salon orkeı-

tra11, (Violoniıt Necip Aşkın) 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajanı 
haberleri ve Borular 

~4SI 
22.50 Yannki Proır81D ve ~•-

panıı. 

TORKSOZO 

- -
i '· HAB RLER+: 

Vurguncular idhalat ltParti kongreleri 
işi yapamıyacak . Merkez nahiye kongre

! si pazar günü yapılıyor 
1 ------·------

Velllletten bir tamim geldi Cümhuriyet Halk Partisi Sey-
han Ocak ve Nahiye kongreleri 
son bulmuıtur . Aldıtımız malü
mdta göre, öbürgiln Merkez Na
hiye llOngreai yapılacaktır . Mer· 
kez Kaza kongresi için de hazır· 

lıklara devam edilmektedir. 

Ticaret Vekaleti tarafından 1 --------

ithalit birlikleri umumi kat i pliğine Beledı·yelerı·n 
yapılan son tebliğatta vurguncu 
tacirlerin tesbit edilerek Velc:ilete 

bildirilmesi iıtenmiştir . Umumi • t• I" ki a 
Utiplik bütün biılilc:lere bir tamim ıs ım a erı 
yollayarak ithalat efyaaını saklıyan 
ve bunları gizli ve yülı:aı k fıyatla 

satan birlik baları tacirlerin ta . 
kibiyle isimlerinin bildirilmesın i 

Şehrimize gelen 
.Akçadağ Enstitüsü 

talebeleri grupu 
Malatyanın Akçadat köy Enı· 

titüıil
1 

talebelerinden 25 kişilik bir 
grup hatlarında Fiıik - Kimya 
öğretmenleri Bayan Nilüf<'r Du
ral olduAu halde dün a"ıam Mer
ıindcn şehrimiıe gelmiflerdir. 

istemiştir . 

Vurguncu tacirlerin bundaıı 
sonra ithalat yapmasına mani o 
lunacak ve kendisi mt'!nsup ol· 
duğu birlik an\1 1ğıııılan çıkarıla

caktır. 

Elkoyma kararına 

muhalefet edenler 
Gıda maddeleri üzer ind• ki 

elkoyma ile aı.ami aalıt fıyatları 

kaldırılmıf olduğundan bu hük Üm· 

lere muhalefetten suçlu lı:imıelt"r 

hakkında hükmedilmif olan ceza · 
lar infaz edilmiyecek , elde bulu 
nan bu kabil İf!er de takip · 
ten kaldırılacaktır. 

Adliye Vekaleti bu huıuıları 
bir tadtimle Cümhuriyd müddd 
umum iliklerine bildirmiştir. 

Ziraat Okuluna 
ah nacak talebe 
Ankara Ziraat alal ve maki· 

neleri ihtisas mektebine Orta Zi
raat mektebinden iyi ve pek İ} i 
derecede me7.un olanlardan 30 ta 
lebe alınacağı haber alınmıştır. 

Orman yangını 
Karaisalının Çatalan nahiye

sinin Acıdere ormanında dün saat 
22 de yangın çıkmıştır. Yangını 

söndürmek için köylü ve halk 
yangın mahalline koşmuşlardır. 

Hatay mantar ormanı 
işletilmeye başlandı 

(Bqtarafı Birincide) 

larda araıtırmalar yaparak Gavur 
datı ormenlariyle Sadris lıaza11n
da ve Hatıyda 125 bin hektar 
genitlitindeki ormanlarda bulunan 
saçlı meşeden mantar alınabilece· 
tini ortaya koymuıtur. Gavur da· 
tında derhal bir Devlet lıtetmesi 
kurulmuştur. Yapılan iıtihaal 50 
bin kiloyu geçmittir. Bu miktarın 

arttırılması ve mevsım sonuna 
kadar memleket ihtiy11cına )'eti
ıecl'k nisbette mantar kabu§'unun 
elde edilmesine çalışılmalı.tadır . 
Ayrıca cenup dotu orman saha
larında mantar mtfeıi yetiştiril 

mek üzere bugünlerde tf'tkikı.ta 

baıtanacaktır. 

Kaybolan bir 
aile babası 

Aslen Eskişehrin Kızılca Du
ran köyünde dotmuş ve lstanbul 
Üsküdar, Çamlıca Altundar, Bağ· 
lar lırak mahallesi ( Hane 3, 16, 
162 ) nüfus kayıtlı ve 1286 do. 
tumlu Adana emvalinden maaşı 
olan muhasebeci mütekaidi Bay 
Hasan Tahsin Yurdakul 3- 8- - 942 
taıihindenberi kayıpbr. Hasan 
Tahıin Yurdakulun 10 - 8- 942 
tarihinde Mersinde oldutu bilaha
re bu muhitte görülmediti zabıta 
tahkikahndan anlaşılmıştır. 72 yaş· 
larında olan Bay Hasan Tahsin 
Yurdakulu görenlerin lütfen aıatı
daki adrese malumat vermelerini 
rica ederim. 

Adana Askerlik şubesi 

Muamelit memuru 

Hamit Gıi~erdem 

Belediyeler, şehir ve kasab•lar 
ile sakinlerinin bedeni , sıhht ve 
bedıl ıhtiyaçlarını dü:ıenlemek ve 
tehlıkeden korumak için tesiaat 
yapmak maksadiyle parası peıin 

verılmek şartiyle gayrimenkul is 
timi ile: edebilecekleri halde ba ıı 
belcdıyeler hu sebrpleri gcniılc· 

tcrü fabrika İfletmrk ve fabrika
da mevcut 81et ve f'devat gıbi 

mahı\'l t itıbari} le ga} rimeııkul 
olmıyan bau ışya} ı <la istimlil' 
tarafına gıttikleri aolatılmıfhr . 

Dahıliye V ckillıği bu huıusta 
valilıklere bir tamim göndererek 
elektrik fabrikası ve benzeri yer
lerin gayrimenkul aayılamıyac11k· 

ları için iıtimlaki tarafına ıidil 

memesini , buna benr.er umumi 
menfaat kararlan verildıği tak
dirde bu karada~ın mülkiye Amir
lerince tudık edilmemesini Önemle 
istemıştir . 

Bir eve taarruz suç
lusunun muhakemesi 

Ziraat mektebi mes'ul muhasi
bi Husnü Baçkır'ın evine gece 
yar111ndan sonra girmekten suçlu 
ve mevkuf inhisarlar fabrikasında 
kapıcı Hesan'ın oğlu lbrahim 'ın 
dün de duruşmasına birincı aali
liye ceza mahkemeıııncte devam 
edilmış, geçen celsede gelmeyen 
bnı fahıdlcr dınleıımiş ve diğer 

şahid Müslime'nin köyde olduğun 
dan ıhıaren celbi için duruşma 

24 eylüle bırakılmıştır. 

Ô;trenditimiıe göre , bu ta 
lebeler, Konyanın (,iı köy Enı · 
titüsünün ~eni açılma11 miinasc· 
br.tıyle Maarif Vekaleti tarafından 
Bahçe - 061.içi ve Alcçadat köy 
Enstitüleri talebelerinden birer 
grupun bu yeni açılan Enstitilde 
yapılacak infaata yardım etme
leri için verilen emir iıerine lviz'e 
Akçedatdan şehrımir.e ıelen ırup 

gitmiı ve orada bir kerpıç ya· 
talc:hane ile bir taş atölye inp 

etmiflf!r ve bu çalıfmaları mOU
fah olarak da kendilerinin Kon-

ya, Menin ve Adanada bir tetkık 
sıeziıi )'apmalarına mlıaade veril. 
mittir. Grup • Konyada tarihi e
serleri, Meraiqde zirai ve iktisadi 

aahaları dolıtmışlardır. Şehrimi&· 
de de zirai sahaları , fabrikaları 

ve tariht ee«leri tetkik edecek· 

lerdir. 

Alıçadat köy Eoatitüıil 939 
da aç11mıf ve ille defa bu okula 
3CO talebe kaydolunmuıtur . Bu
gün EnıtıtihıOn mevcudu 600 ta
lebedir . 

i 1 an 
Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden : 

1- Adana·Ceyhan yolunun 42-43 kilometreleri arasındaki 
şosaya lüzumlu (360) metre mikap kumun ihzarı (1728) lira 
üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur. . 

2- Eksiltme l/10;942 tarihine müsadif perşembe günü saat 

(10) da vilayet daimi encümeninde ihale edilecektır. 
3- lstiyenler bu işe ait keşif evrakını görmek için Nafia 

müdürlüğüne müracaat edebilirler 
4- isteklilerin ( J 29) lira (60) kuruş muvakkat teminat ver· 

meleri lazımdır. 13-18- 23-27 14615 

INHISARlAR UMUM MODORLOGOIEH : 
(imtihanla memur alınacaktır. 

1- T ,.şkilahmızdaki münhal memuriyetler için 21191942 
tarihine müsadif Pazartesi günü (Lise ve orta mektep mezun
ları arasında) İstanbul , Ankara, Adana, Samsun ve lzmiz Baş· 
müdüriyetlerinde bir imtihan yapılacaktır. 

2 Lise mezunlarının öğleden evvel ve orta mektep me
zunlarının öğleden sonra imtihanları yapılacaktır. 

:~ - Talip olanlar bir dilekçe, evrakı müıbite ve fotografla 
birlikte lstanbulda Zat işleri şubemize ve Aakara, Adana, 
Samsun ve lzmirde bu mahaller Başmüdüriyetine müracaat 
etmelidir. 

4 - imtihana girmek istiyenlerin aşağıdaki yazılı vasıf ve 
şartları haiz olmaları lazımdır: 

A- Lise veya Orta mektep m.ezunu olmak, 
B- 18 yaşını bitirmiş olmak ve 45 yaıından yukan 

olmamak, 
C - Vazife ifasına mani bir hali bulunmamak, 
D- Askerliğini yapmış olmak veya müeccel bulunmak 

ve bilhassa her iki halde de son yoklamalarını cüzdanlanna kay-
1 dt!ttirmiş olmak. 

5- imtihanda kazananlann muvaffakiyet ve tahlil vaziyet· 
lerine göre Baremdeki dereceler üzerinden ücretleri tesbit ed 
lerek sırasiyle tayinleri yapılır. 

6- Müracaatlar 19/9/942 Cumartesi günü saat 13 e kadar 
kabul edilecektir. 12 - 18 14610 

18 EyfGI 1942 

S""""" .... """"""""""""""""""ı 
1 T .c. Ziraat Baüam P .. 1111 1 1 Mleıaeıell Mllllrlllladea : i 
1 Çukurovada bulunan yağ fabrikalannm çiğit ihtiyacı 1 
ı geçen sene olduğu gibi bu sene de Müessesemiz marifeti· ı 
ı le ve aşağıdaki fiatlarla temin edileceğinden çiğit satacak ı 
ı çiftçi, tüccar ve fabrikatörlerin Borsa civarında 7 numa· ı 
t rafı yazıhanede Müessesemiz memuruna müracaatları ilin ı 
ı olunur. 3-10 14622 ı 
ı Fiyat Çigidin 1 
ı Kuruş Cinsi ı 
ı ı 
1 12, - Akala S 
ı 1 O,SO Klevland ı 
1 9, - Yerli ı 
ı ı 

'"""""""""""""""""""""""""ı 

........................ 
Satıhk Un Değirmeni Taşı 

Çakmak ve tabü zımpara taşlan geldi. Ayrıca mi.sere 
tam takım dink , bulgur ve Tuz taşlan gelmiştir. Sayın 
Hemşehrilerime müjdeyi bir borç bilirim. 

Müracaat yeri: lnönü caddesi No: 279 ! + Mermerci lbrahim Cavlaz 
ı 7 - us 14!597 ............. ~ .......... ı 
-----------------------------------------~ -•••••••••••••••••••••••••• 
! REFiKA TÜMERKAN ! 
f BiÇKi TUIDU f • • f 1-9-942 tl•n itibaren lc nyıt ltlaamele•İn• 6aılan· ı 
ı mıftır. Ka7t olmalc oe ıerati an/amalı i~n Bc6•"İ lıili· f 
... civarında yart m1Jıl6rlülflne müracaat eıli/me/i • f 
t 9-IS 14514 f .......................... 

------ --------------
l ı an 

iMANiYE lf lEBIYESINDEI : 
Parke ile yaptınlacık 8373 lira 69 kuruş keıif tutarb 

yola talip zuhur etmediğinden 1 /91942 gününden itibaren 
müddetle uzatılmıtbr. Taliplerin 22/9/942 salı günü saat 11 
belediye dairesine müracaatlan ilin olunur. 

17-18-19-20 14624 

11 in 
IHHISARLlR lOlHl BQMOOORlOGOIBEI : 

Adana inhisarlar idaruile Karsisab inhisarlar idaresi ara· 
smda 942 mali senesi içinde nakledilecek 60 ton inhisarlar 
emvalinin eksiltmesinde rayice göre talip çıkmadıtından itbu 
nakliyat müted•vil sermaye talimatnamesinin (30) ncu madde
sine göre yeniden rayic alınarak eksiltmeye konulmcş ve iba• 
le günü 29;9;942 salı günü saat 16 da Adana inhisarlar Baı· 
müdürlüğünde yapılacağından 1artnameyi görmek istiyenlerin 
Başmüdürlük satış şubeıine müracaattan ve eksiltmeye iftir&k 
edeceklerin yevmi muayyende hazır bulunmalan ilin olunur. 

ı"S-22-26 14629 

Mili TYA BU VE IPLll f lBRlllWI T. l. SIRIETI 
10111 MENSUCAT flBRlllSI MOOORLOIOIDEI : 
Fabrikamızda mevcut Dobson Borlov fabrikasında 1898 

senesinde imal edilmiş 2019 numaralı bir adet tarak (kani) 
makinesi vaziyeti hazırasiyle (mahallinde gö!"üldüğü gibi) aşa· 
tıdaki şerait dairesinde ıatılacaktır. 

1 - Müzayede açık arthrma suretiyle 16. B. Teşrin. 942 
tarihine müsadif Cuma günü saat 15 te Adaca fabrikamızda 
yapılacaktır. 

2 - Talipl_.r mezkur tarihte ıaat 12 ye kadar depozito 
olarak maktuan fabrikaya 450 lira yabrmq ve makbuıu almtf 
bulunacaklardır. 

3 - Makinenin gümrük vesair re1mi , gazete ille 6c 
muamele pulları , ambalaj vesair bilcümle masraflar abcaJ' 
aittir. 

4 - ihaleyi müteakip bedr.li peıinen ödenecektir. 
5 - F abrilca haddi liyılanı görmediği takdirde ihaleyi yr 

pıp yapmamakta serbeıttir. Talip olanlann mezkur gün .,e 
aaatte fabrikamızda ham bulunanları ilin olunur. 

13- 18-23 14619 

Umumi Nefriyat Müdürü : Maciit Güçll 

a..w9 yer : Tiirbki M.atllul 


