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HükômetimiZin yeni kararlan l····· .. ·•·····• • • i Japon i 
Muhtaç çiftçiye 
toprak tevzii 

i Sovget ı 
'f savaşınai 
i hazırlık! 
f şagiası!i Devlete alt arazi 

---
ikinci 
cephe! 

Ankara: J9 (Radyo gazeteal)
Alman rad~·oıu ikinci cephe~en j 
bahsederek, Stalingradda va:ııye 

tin fenalaşması } üzündeu Rusların 
ayni arz.Üyu tekratladı~ını söy • 
!emektedir . İngilizler ise bunun 
şimdilik yersiz olduğunu bildir
melı:tedir . -
Suriyede ve Şamda 
işgal kuvvetlerine 
karşı nümayişler 
Roma : 19 ( Radyo )- latan· 

buldan bildiriliyor: Suriyeden ge· 
len haberlere göre , Halepte ve 
Şamda lngiliz işgal kuvvetlerine 
karıı şiddetli nümayişler yapıl

mıotır. 

Nümayişçiler hükumet kona
~ırıa yürümelı: istemişlene de po 
liıı tarafından dağıtılmıolardı r. Bir 
kaç yaralı vardır . Sözcü bu ha
beri verdikten sonra müttefilderin 
Suriyedeki durumlarının hiç de 
hoıa gitmiyecelı: şekilde olduğunu 
tebarüz. ettirmiştir . 

lrakta petrol mıntaka• 
sında karışıklıklar 

Roma : 19 ( Radyo ) - An· 
karadan bildiriliyor: Iraktaki pet· 
rol mıntakalarında lı:arıııklıklar ve 
sabotaj hareketleri sıklaımıştır . 
lngiliz malı:amları buna lı:arşı ga· 
yet fiddetli tedbirler almak mec· 
buriyetinde kalmıştır . 

tasllya ediliyor 
Ankara : 19 (Türkıözü Muha· 

birinden)- Maliye Vekilliği top · 
rak .tevzi talimatnamesine göre 
muhtaç çiftçiye da~ıtılacak top · 
rakla şehir ve kasabalar belediye 
hudutları içindeki bina, tarla, bağ, 
bahçe, ıeytinlik gibi devlete ait 
boş araıinin tasfıyesiııi kııraı laş · 
tırmııtır. 

Bu karara göre, devlete ait 
toprağı az olan köylerde toprak 
miktarı tesbit olunacak, parçalara 
ayrıldıktan sonra en muhtaç olan· 
!ardan başlanarak' dağıtma yapı

lacaktır. Vekillilı: diğer kararında 

ammenin iatif adesine ayrılan bu 
yerlerin ABtııa çıkarılarak tasfiye
sinin memnuniyet verecek bir fe· 
kilde devam etmekte olduğunu 
bildirmekte, milli emlak işlerinin 
aüratle ıslah ve tenıiki bakımın
dan iskan bölgesi olsun olmasın 

valilik ve kazaların belediye hu
dutları içindeki arsa ve binaların 
satılarak ııüratle tasfiyesi işi üze · 
rinde önemle durulduğu bildiril
mektedir. Vekillik emrinde satış 

işinin hızlandırılmasını, satılan ve 
satışa çıkarılan yer miktarlarının 

her ay bildirilmesini valiliklerden 
istemektedir. 

Türk gazetecilerinin 
Londra temasları 
Londra : 19 (Royter) - Bu 

sabahki gazeteciler toplantısında 

Türk gazetecileri de hazır bulun· 
muştur. B. Ahmed Şükrü Esmer 
yeniden İogilizce beyanatta bu· 
lunarak yeni Türkiyenin çalışma· 
tarını anlatmıştır. 

Hariciye Vekili 
iyileşmekte 

Ankara : 19 (Türksözü Muba· 
birinden) - Birkaç gündenberi 
rahatsız olduğundan · vazifesine 
devam edemiyeo Hariceye Veki· 
li Numan Menemencioğlunun sıh · 
bati iyileımektedir. 

Memurlara taksitle 
Kömür verilecek 

Nakliyat ı,ıerıne bız varildi 

Yugoslav 
çetelerinin 
faaliyeti 

Yugoslavya'nın 

son durumu 
Ankara: 19 [Radyo gazetesi)-

1 

Ankara : 19 (Türksözü Muha· 
birinden) - iktisat Vekili Sırrı 
Day bugün lstanbuldan gelmiş ve 
iktisat Vekaletinin ileri gelenleri 

· tarafından karşılanmıştır. Vekilin 
fstanbulda yııpmış olduğu tetkik· 
terin neticesinden öğrendiğimize 

göre iktisat Vekaletine bağlı Kö 
mür Satış ve Tevzi müessesesinin 
Ankarada olduğu gibi lstanbul ve 
lzmirdeki memurlara da lak.sille 
kömür vermek için de tetkikat 
yapıldı~ı söylenilmektedir. Ayrıca 

resmi' müesseselere bütün bir kış 
CGerlll Z Del IAYIUA) 

• • t Şark sınırında • 
ı fevkaladelik : 

• • Tokyo : 19 (a. a.) - Mançu · 
ko devletinin kuruluşunun 10 un
cu yıldönümü münasebetiyle ga· 
z.etelerde çıkan yazılarda Japon
yanın ıimal hudutlarında müdafaa 
vaziyetinin çok sağlam olduğu 
belirtilmektedir. Japon umumi ka· 
karargahı tarafından gönderilen 
Japon gazetecileriyle birlikte bu 
bölgede bir tetkik seyahatı yapan 
Asabi muhabiri Mançuko-Sibir
ya hududunda sükun hüküm sür
düğünü bildirmektedir. Japon mu
habiri bu sükunun iki memleket 
arasındaki sıkı bitaraflık muahede· 
siyle Mançuko'daki Japon ordusu
nun kudreti sayesinde temin edil
mekte olduğunu söylüyor. 

Ayni gazeteciye göre , Uzak 
şarktaki Sovyet kuvvetlerini 7-8 
yüz bin kişi olarak tahmin etmek 
mümkündür. Fakat yazın Alman 
taarruzu başladıktan sonra en iyi 
kıtalar Avrupaya gönderilmiş ol
duğundan Uzakşarktaki Sovyet 
ordusunun kalitesi düşmüştür. A
merikan askeri mahfilleri Rusların 
bu bölgede topyekun 6 - 7 yüz 
bin kişilik 55 tümenleri olduğunu 

tahmin etmektedir. lngilizlerin tah
minine göre • Rusların burada 34 
ü piyade , 12 si süvari ve 5 i 
motürlü olmak üzere 61 tümen 
kolu vardır. 
Bunların bütün mevcudu 800 bini 
bulmaktarlır. Bu muhabire göre 
hudut üzerinde Sovyetler için bü
yük askeri ehemmiyeti olan Bla-
goveschensk karşısında , Mançu· 
ko topraklarından bazı şeyler gör· 
mek mümkündür. 

Yapılan müşahedelere göre . 
asker mevcudu azalmakta , evvel· 
ce hergün yapılan piyade ve pa
raşijtçü talimlerinden şimdi eser 
görünmemektedir. 

Kadınlar tanklara karşı derin 
ve geni§ çukurlar kazmakla meş
guldür. Hamallık gibi bazı işleri 
de kadınların yaphğı görülmekte· 
dir. Bu bölgede Ruılar ziraat için 
traktör darlığı çekiyorlar. Kolkoz 
çiftliklerindeki köylülere askerler 
ve mektep talebesi yardım etmek-
tedir. 

Yeni Japon Hariciye 
Nazırının beyanatı 

Ankara: 19 (Radyo gazetesl)
Yeni Japon Hariciye Naz.ırının 
yaptığı beyanat Berlinde mem· 
nuniyet uyandırmıştır. 

Bukünkü maçlar 
Bugün saat 15 de ve 17 de 

şehir ıtadında Milli menıucat-De

mir ıpor ve Adana geııçlik-Ma· 
latya menıucat gençlik klüpleri 
arasında fudbol kartılaşması ya· 

ı pılacaktır. 
Yugoslav çeteleri Hırvatistanın ------------- --------------
cenup batı bölgesine şimdi tema
miyle hakimdir. Bunlar geçtikleri 
yerlerdeki halkı kendilerine ka· 1 
terak müdafaa mevzileri inşaatında 
kullanmaktadır . 1 

Fon Papen dün 
Peştege gitti 

AnkaPa : 19 ( Türkaözii muhabirinden ) - Cephede ya
ralanan oğlunu görmek üzere Almanyanın Ankara Büyük 

Ankara: 19 (Radyo Gazetesl)
Yugoslav Devletinin tasfiye edil
di~i, yerine küçük bir Sırp Dev· 
lctinin ikame edildiği anlaşılmak · 
tadır . Çünk.ü Berlinde yapılan 
bir anlaşma ile Yugoslavyanm 
harp borçları talı:sjm edilmiıtir . 

1 Elçiıi Fon Papen, hugün huaali bir tayyare ile /ıtanbuldan 
Budapeıteye ~itmiıtir . Popen oraJQn Berlin• a•ç•celıtir. 

Sovyetler Voronejde 
dört koldan akında 

Stalingrad dayanışı devamda 

{ 
•..; 

' 
Ankara: 19 (Radyo Gazetesl
Stalingradın düştüğü hakkında Ra
dor ajansının haberi tahakkuk et 
memiştir. Borada hala kanlı mo· 
harebeler devam etmektedir. 

Lond ra : 19 ( Radyo ) - Kı 

zılordunun Voronejde dört kot . 
dan taarruıu şiddetle devam edi
yor. 

Moıkova : 19 ( a. a . ) -
Tass ajansının neşretti~i bir teb
li~. Voro nej Ct"plıesin in bir çok 
kesimlerinde Sovyet birliklerinin 
faal müdafaalarla düşman ı yor
duldan sonra , dün taarruza geç
tiklerini bildirmektedir. 

Amerilıadan /ngiltereye gelen aıhhi otomobiller 

Ruı b irlikleri doğudan ve ce
nuptan ilerliyerek Don nehrini 
geçmişler ve ıüratli terakkilerine 
devamletmi~lerdir . Düşman mü· 

1 him bir mukavemet göstermişse 
Je Sovyet kuvvetlerinin hamlesini 
kırmaya muvaffak olamamış ve 
Rus lcıtaları gün b iterken müte
addit Alman menilerini ele ge
çirmişlerdir . 

F ransada bazı 
kargaşahklar Şimal kesiminde Sovyet bir

lilderi ileri hareketlerini nisbeten 
aiırlaştıran müstahkem bir ıebe
keye rastlamışlarsa da burada şid· 
detli topçu ateş i sayesinde geni§ 
gedikler açmaya muvaffak olmuı
lardır . Daha oimıdde başka bir 
Rus birliği düşmanı .nehrin bah 
kıyısına atmıı ve çok önemli mü
teaddit tepeleri geri almıştır . Bu 
birlik, yaptığı kuvvetli baskı sa· 
yesinde şimalde ilci meskun ma
halli ele geçirerek başka bir Al· 
man mukavemet merkezini de ku-

idam edilen Fransız rehineleri 

Madagaskar'da 
askeri vaziyet 
Tananavivin işgali 

Ankara : 19_ (Radyo Gazetesl)
Vişiden gelen haberlere göre, 

Madagaskar batısındaki lng'iliz 
teklifleri çok ağ'ırdır, Şimdi lngi· 
!izler ileri harekete yeniden baş· 
lamış buluouyorlar. lngilizler Ta
nanavivi :iıgat:etmişlerdir. 

Umumi vali halkı sükunete 
ve mukavemete davet etmiştir 

Sofya ve Bern 
Elçiliklerimiz 

Ankara : 19 (Türksözü Mu
habirinden) - Bem Elçisi Vasfi· 
nin Sofya Elçilitine ve Y akup 
Kadri Karaosmanoğlunun da Bern 
ElçiliK"ine tayinleri Yüksek tasdik· 
ten çıkmıfbr. 

i ........ .. 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

Bulgaristan 
tazyik altmda 

Almanlar asker 
· istiyorlarmış ! 

i ........... : 
ı Londra : 19 ( Radyo ) - ı 
ı Almanlar Rusyada asayişi le ı 
ı min edebilmek için Bulgar- ı 
S lardan asker istemişler ve ı 
ı bu hususta Bulgarları tazyik ı 
ı etmişlerdir. Filof , dün ekse· ı 
ı riyet grupu nezdinde söyle· ı 
ı diği bir nutukta , Bulgarların S 
ı Almanlara Rusyada yardım ı 
ı edeceklerini tebarüz ettirmiş- ı 
ı tir • ı 
ı ı ........................... : 

Ankara : 19 (hdyo gazetesl)

Laval yanında bir iki nazırla t>a

rise gitm iş ve işgal makam lariyle 

temaslarda bulunmuştur. 

PRriste bir kargaşalıkta bazı 
koministler ve bir Alman askeri 

ölmüştür. Buna mukabil 116 Fran· 

sız idam edilecektir. Fransızlara 
muhsus bütün eğlence mahalleri 

kapatılacaktır. Almanla rdan başka 
hiç bir sivil sokaklarda geıemi · 
yecelctir. 

Defterdarlar 
arasında nakiller 
Maliye Vekaleti Defterdarlar 

arasında bazı nakiller yapmıştır. 

Bunları bildiri~oruz : Yozgat Def· 

terdarı Vehbi Maraşa, GümüşatJe 

defterdarı Süleymao~Sinoba, Amas

ya defterdarı Hamit Yozgada, Ma

latya defterdarı Muhittin Kırkla
reline, Sinop defterdarı Salih Kar• 

aa, Kütahya defterdarı Fehmi Ma · 

nisaya, Kırklareli defterdarı Ab· 

dullab Amasyaya, Manisa defter

darı mustafa Kocaeline, Kars def

terdarı Ferit Elizığa, Hakarı def· 

terdarı Rüştü Malatyaya, Maraş 

defterdarı Sait Çoruma, Elbık 

defterdarı Suat Kütabyaya tayin 
edilmişlerdir. 

~a tmıştır. Gect> , Sovyet kuvvet· 
leri, elde ettikleri kazançları ge
nişleterek başka düşman tahki
matını da tahrip etmişlerdir . 

Moslcova : 19 ( a. a. )- Sta· 
lingradı müdafaa eden bütün Sov
yet birliklerine , Von Bock'a ta· 
aruz emri verilmiştir. Bizzat Sta
linin riyaset etmekte olduğu Sov
yet Başkomutanlığınca verilen bu 
emirde deniliyor ki : Düşmandan 

geri alınacak her tepe vakıt ka· 
z.anmak demektir ve kazanılacak 
her. gün-:_ belki de Stalingrad mey
dan muharebesinin neticesini ta· 
yin eyliyecektir. Bu emir üzerine 
bütün Sovyet tankları ve piya
desi, Almanla(başka bir nokta
dan taarruz. ederken , di~er iki 
kesimde taarruza geçmiılerdir. 

Yabancılara kredi 
açılmaması kararı 
Paramızın kıymetini koruma 

kararnamesinde ecnebı firmalara 
bankalarca kredi açılmaması hak
kındaki kayıt tefsire muhtaç gÖ· 
rüldüğünden yakında Maliye Ve· 
kaleti bu hususta bir iz.ahoame 
neşredecekti r. 

Deyli Telgraf gazete
sine F. Papenin cevabı 

Almanya, her ne olursa olsun Türkiyenin 
sulh siyasetini koruyacakhr 

Bükreş : 19 ( Radyo )- lstanbuldao bildiriliyor : Fransız haber· 
ler servisi muhabiri, Türkiyenin Ankara Büyük Elçisi Fon Papen'e 
Şunu sormuştur: " Daily Telgraf gazetesinin yazdığına g<Sre , şayet 
Türkiye Almanyanın yaoında harbe iştirak ederse kendisine Suriye , 
Filistin ve Irak vadedilmiştir, bu doğru mudur ? ,, Fon Papen ceva· 
ben demiştir ki: " Daily Telgraf gazetesi yanhş haber almıştır . Fa· 
kat ben , Fübrer' i.o namına, Türkiyeye karşı daha büyük bir vaadde 
bulunacağım, Almaoyanın her ne suretle olursa olıun Türkiyeoio aulb 
siyaııelini koruyacağını aöyliyecefim • ,, 



Sayfa 2 

Duyduklarım ız 

Burun yorulması 
Gözler devamlı bakmaktan , 

kulaklar duymaktan , burun ise 
koklamaktan yorulabilir. 

Burun , muayyen bir kokuyu 
duymaktan yorulur , fakat diıter 
kokulan hissetmete devam ed~r. 
Mesela , burun de\/amlı surette 
çiçek kokulard koklarsa nihayet 
bu ~okut.n ddymaz olur. Fakat 
ayni ıa111andıl ba,tııa kokulan , 
meseli kokmuı etin kokusunu du· 
yar. Biraz dinlenilmekle , yani ko
kuyu koklamamakla burunun yor· 
pnlufu gich!ritir. 

Pamalı balyaları aoı 

Balık avına çıkan İsveç bahk
çılan , geçenlerde Skagen'den u· 
zakta deniz üzerinde yüzen bir 
çok pamuk balyalarına raslamış · 
lardar. Balıkçılar , bu pamuk bal· 
yılarının balık avından daha zi
yade servet getireceğini anlamak 
ta 1recikmemişlcr ve hemen kayık· 
lariyle bal yalan toplamata koyul· 
muflardar. Balıkçılar • iki gün zar
f andan 500 balya tutarak Göte· 
borr limanına ,getirmi,ler. Yalnız 
bir kayık , 76 balya bağlayıp ge· 

tir mittir. 
Adet veçhile denizde bulunan 

malların kıymetinin yü2de 30 u 
bulanlara ait olduğunıian pamuk 
balyaları balıkçılara epey bir va-

ridat ıetirecek tit. 
Pamuk balyalan, şüphesiz bu 

y.a 6 Temmuzda Norveç ıahine
riade maynlere çarparak batan 
•ArjantiH. ve •Udeholm. adla
nndaki lsveç pmilerindendir. 

Kandan maden ça•GJ'ılaca#t! 
1911 senesinde bir Alman Ali 

mi Vanıdium adındaki madenin 
kandı mühim miktarda bulundu· 
pnu ketfetmitti. Vanadium çeli 
te ellstikiyet vermek için ltQHan~· 
hr. Ve çok kıymetlidir. Bu keııf 
üzerine bir çok kimseler ilandan 
maden çıkarmak için çahşmaıta 

bıtlamıflardar. 
F'ransaz fen akademisi aıaaın· 

dan Gabriel Bertrand son rünler· 
de köpeklerle farelerin kanlann· 
da , bilhassa karıciterlerinde çok 
mi~tarda Vanadium bulundutunu 
itin etmiştir. Şimdi bu hayvanla· 

• nn kanlanndan kıymetli madenin 
-..;.: 
: çıkarılmasın çahşdacaktar. 

TORKIYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Pııar - 20.9.19•2 
S.30 Prorram n memleket saat 

ayan. 
8.32 Mlzik : ~rşlar (Pi,) 

8.40 Ajanı Haberleri. 

8.55-
9 30 Miıilc: Uve ıtür ve marıla 

12.30 Proıram ve Memleket saat · 
Ayara 

12.'3 Müzik : Karii* protram. 
12.45 Alanı Haberleıi. 
13.00 Miıik : ıaı eıcrleri, farkı 

ve tilrkller. 
13.30-
14.30 Müzik : Radyo Hlon orkcı· 

trua, (Violoniıt Necip Aşkın) 
18.00 Prorram ve Memleket saat 

Ayarı. 

18".03 Mütik : Radyo Dlns Or
kestra• (Nihad Eaengin 
ıcttre.ande). 

18.45 Milıik : Faal heyeti . 
19.00 Konuıma (Zira1t ıaati) 
19.lS MllMr : Ptaıl prorra-· 

ıa de•amı. 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Aj1.111 Haberleri. 

!9.46 Setbelt 10 d8ktta. 
19.S5 Mlılk : Şarkı ve türküler. 

20.15 Konllfma (Dertleıme aaati) 
2t>.39 Mlıilr: otı-• Aryı'ttrı. 
21.08 Konupra (Evi• 11ati.) 
21 .15 IHılt : K•"t•k nrah111· 

ttrdee .. rlcı ve tiit'kller• 
2l,• Mlzik : Oda arl•iti (Pi.) 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajanı 
haberleri ve BOrsalar 

2'l.4$/ 
22.SO Yarınki Proıram ve ~a· ...... 

, 
TORKSOZO 

i , IT-fABERLER 
• ,,. 

Çif içiler H eg' eti 
Ankara' dan döndü 

ff mmiye köy 
Enstttüstiniin 
temeli ahldı 

Son Pamuk fiyatlara üzerine 
çiftçilerimizin dileklerini bildirmek 
üıere Ankaraya giden çiftçi mü· 
rnestiUeri hey'cti şehrimize dön• 
müıtür. Bu hey'ct azalarından bi· 
risinin söyleclij'ine göre, Vekalet
lerle yapılan temaslar ümid veri
cidir. 

Ticaret Vekili Ankaraya dö· 
ner dönmez vaziyet hakkında son 
karar verilecektir. 

Akçadağ köy 
enstitüsü talebesi 
Şelırimi:ıe gcldilı:lcrini bildirdi . 

~imiz. Alı:çadat köy enstitüsü ta 
lebeleri ve ögrctmenlcri Baya': 
Nilüfer Dural dün gecelı:i trenle 
Akı.;adaf a hareket etmiflt>rdir. 

memurlara taksitle 
kömür verilecek 

(Baıı l inci sa7/ada) 

için kömür verilmiyecek , bu mü
eısseseler her iki ayda bir hakiki 
ihtiyaçtan olan kömürü alabilecek· 
ler , bu suretle piyasadan fazla 
kömür çekilmeıi sebebile sun'i bir 
buhran yarahlfttasman önü .. e ge 
çilecektir. lktısat ve Münakalit 
Vek&letlerinin mutabtk kaldıkları
na röre ' kömüre ihtiyacı olan 
mantakalara liıım olduğU kadar 
vagon ve vapur tahsis edilnriıtir. 

Diker taraftan Bulgar makımlariy
le yapılan anlaşma memnuniyet 
vlrici bir tarzda işlemekte, limar:
larımıza muntazaman mangal kö 
mürü gelmektedir. 

Cl\'llAIDA 
-..ı ..... 

Olıal inıaah o• 
tenoirat İfleri 

Ceyhan : lQ (Türkıözü Muha· 
birinden) - Kasabamızda mevcut 
ve tamire muhtaç okulların tamiri 
ve noksan malzemelerinin temini 
ve köylerdekj inşaah natamam 
okullann da bir an evvel ikmali 
hususunda başta kaza Kaymaka
mı ve Maarif memuru oldutu hal
de himaye heyetinin faaliyete geç· 
titi ve bu meyanda kasabadaki 
ilk Mullarla Orta okul talebeleri
nin temir su içmeleri için her o· 
kulda birer su İahnncı yapılması 
takarrür etmiıtir. Keza köylerde· 
ki okullann üıerlerini örtmek için 
gereken kiremitlerin şimdiden si· 
pariı edildifi memnuniyetle haber 
ahnmıftır. Hüliıa okul inşaab ii· 
zerinde alakadarların pek titiı ha· 
reket ettiti görülmekte ve bu su· 
retle köy okullarının gelecek ders 
yılana kadar inşaahnan hitam bula
cafı ve önürtlüzdeki ders yılana 
tedrisata açdacatı :kuvvetle muh
temeldir. Keza Yeniköy Nazım bey· 
li okulunun da öl'timüzdeki ders 
yahnda tedrisata bışlayacatı haber 
alınmıştır. 

Diğer taraftan, kaaabamızda · 
halen • elelttr ik tuiıatı olmadıtı 
ve bu yüıden kaHbanın muhtelif 
yerlerine aslln talca ı•mbatarile 
çarıı ve mahellitın aydmlıbldıtı 
mıh1mdur. Bu kerre belHiyenin 
tetcbbhile kasabada ve Şarl Do· 
de fabrikaaınd" bir dinamonun 
faaliyete geçirilmeıi ıuretile fim · 
dilik Çertı ve ist11yon cıddeıi· 
nin elektrikle tenvir edileceti ae
vinçle ötrenilmiştir. Bu dinamo
nun kuvvetinden istifade edilerek 
ancak etli limbııun yakılacatı ve 
dinaB10nun dahi fabrikaya konul
data bu ittbarlı pek yalr.ında bu 
ifin gerçekleşeceti umuhnaktıdır. 

Ba lnmısta f aaliyetteriei ıör • 
dltlmh lta11m11 kaymak•mı ve 
belediye re1S1mnı faaliyetle· 
rinden dolayı tebrik ve bunun 
rıbi dala çok hay1rh ifler bek· 
leriı.- M. Selçuk 

Beden Terbiyesinde 
dünkü toplantı 

Dün saat J6 da Beden Ter· 

biyesi bölge binasında mektopçu 

B. Atah AH en 'ın baıkanlığında 

bir topt.!ltı }apılmıı, bu toplan· 

tada :;;chrimizde bulunan Beden 

Terbiyesi miifettitı 8. Bedri Yıl· 
yırım, ajanlar, ktüp baıkanları ve 
bölgr. ıstişare hey'eti de bulunmuı 

ve Lıı toplantıda Beden Terbiyesi 

mükcllf'fiyeti hakkında kararlar 

alınmıştır. Toplantı 19 a kadar 

devam etmiştir. 

Çeltik mütehassısı 
Harunıycrleki çeltik itler ini 

tetkike memur edilen Böige Çel· 
tik Mütehaasısı B. Harun Onuk ve 

Seyhan seyyar tabibi Doktor Fsik 

And dün tetkiklerini ikmal ede· 

rek şehrimize avdet ~tmııtir. 

Zayi makbuz 
Vergi borcumdan dolayı Cey· 

han huıuıi muhıaebeıinden almıf 

oldatum 746264 No: lu makbuzu 

ıayi ettim. Yenisini alacatımdın 

zayi olın makbuzun hükmü ol· 

mıdıtını ilan ederim 

Kürt köyünden Halef 

otlu Yuıuf varili Ali 
Cef 

Nllelçl eozue 

İSTİKAMET ECZAllAIESİ 
HükGmet yananda 

Vali~izin hitabesi 
Viliyetimiıin Bahçe kaıaaına 

batlı Haraniye nahiyesindeki Dlı· 
içi Köy Enıtitüıü temel atma 
mer11imi dün saat 8,30 da kala· 
balak bir hatk kitleai ve Enıtitil 
talebelerinin if'irAki ve Adına· 
dan davet edilen u vat huzurunda 
yapıl•uı ve kurbanlar keıilmiıtir. 

Savın Valimiz Akif Eyidota
nın veciz hitabeıini Enıtitü tale· 
belerinden üç ıüzide talebenin 
hitabeleri takip etmiı ve mütea
kiben En•tıtlnün faal Direktöril 
Bay Lutfınin hitabeıi ali~a ile 
clinlenmif ve alkıılarla törene Mon 
verilmi~tir . 

Valimiz Haruniyeden Bahçeye 
gitmiı ve akıam Enıtitüye dön· 
müflerdir . Temel atma meraıi· 
minde temele konan ı'te içinde· 
ki yaıı davetlilere imzatattwılmlf 
ve bu kalem.Bölgemiz Çeltik mil• 
tehauısı Bay Harun Onuk tara
fındın köyliuıüıi ytılcaeıt ... k o
lan Diıiçi Köy Enstitiıine ar· 
mıtaa edihniftir. 
Ha~. talebe, körll aevinç için· 

dedir. 

illi 
Adına Asliye ikinci Hukuk 

mahkemninin 16 - 7 - 942 ta· 
rih ve 3711843 numarıh kararını 
kadar taıımılata baluadutumua 
( Bosna ) 90yadını me:ııkdr kararlı 
( Muradhya ) tebdil etmiı bulu· 
nuyoruz. 

lfbu kırar muktaıi müddetin 
geçmcıiyle kıtiyet keabetmiı ve 
nüfus UtQimiıe teaçil edilmiı· 
tir . . Keyfiyeti kanun medeni 
hiikiimltırine tevfikan ilin ederiı . 
Hakkı Muradlı Mehmet Muradh 

Tabıin Mvıdlı 

ıffffffff .... ffffffffffffffffMHMMffHffffffffff 

1 T .C. ZIHat Bılllrua Pmall 1 1 ..................... : 1 
1 Çukurovada bulunan yağ fabrikalannın 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 1 numa• ı 
ı rah yazıhanede Müessesemiz memuruna müracaatlan ilin 1 
ı olunur, 5-10 14622 ı 
ı Fiyat Çitidin ı 
ı Kuruş Cinsi ı 

ı 12, - Akala ı i 1 O,SO Klevland 1 
ı 9, - Yerli ı 

ı""""""""""""" .... """ .... """""ı 
........................... 
! REFiKA TÜMERKAN ! 
ı BIÇat 'fUDV ı 
f 1-9-942 tlert iti6aHn lıoyıt maamele8n• 6aılan· ı 
ı mıfhr. Kayt olmalı ve ı•atİ anlamalı i~in S.IHıAll lıiU- f 
... civflf'ırNla yart mfıdiırl611in• m6racaat f/tlUmali • ı • 
f 9-IS 14514 .......................... 

l ı an 
OSMllİYE BELEDIYESIHllEI : 

Parke ile yaptırılacik 8373 lira 69 kuruş ketif t•tarlı 
yola talip zuhur etmediğinden 1 fJ/942 gününden itibaren 1 S 
müddetle uzatılmıştır. Taliplerin 22/9/942 salı günü saat 1 l de 
belediye dairesine müraeaatlan ilin olunur. 

17-18-19-lo 14624 

DEMIRiŞ 
Eski l!tnyon karakolu karıısında Demiriı atölJesi herp, 

vaziyeti dolayısiyle memleketimize girmeyen yedek mal88111111erit 
temin bal11mında1t atalyelini REKTIFtYE ve PRlS maklnalııiriy· 
le bir daha teçhiz etmiş ve kadro!lunu teknik elentenlarl• -ge
nişletmiş bulunmaktadır. 1 Mevcut bilumum makimtlaran gömleklerini REKTIFIYE • 
PREŞ işlerini , en eyi ve satlam bir şekilde , her nevi yeM 
~r~alan pik ve kızıl dökfim Sopk ve sıcak demir ifleri frez,e 
büyuk ve kl~ük torna ve planya itlerini elelttrill ve oldıii• 
kaynak işlerini çok titiz bır itina ile istenilen evsafdın daha iyi 
bir dizgunlük ve sağlamlıkla yapthnaaına gayert edilmektedir. 
Sayın müfteriferimizin topdan ve perakende siparitlerintlen çok 
memnun kalacaklınnı bir kere yaphracaklırı iflel'le d•a iyi 
anlayacaklanm kuvvetle ümid eder, bir defa tecrübe etmelerini 
bekleriz. 2-15 

DEMiRiŞ 
Nuri Has ve Evlatları ve Şerikleri 

Telefon : 363 - Tel •• Demirif Adana 

. ...................... . 
Satllık Un Değirmeni Taşı 

Çakmak Vf': tabii zımpara taşlan geldi. Ayrıca maere 
tam takım dink , bulgur ve Tuz ta,lan gelmiştir. Sayın 
Hemşehrilerime müjdeyi bir borç bilirim. 
MUracae.t yeri: lnönU caddesi No: 279 

Mermerci lbrahlm Cavlaz 
9-15 14697 

............ ~ ........... . 
ilan 

Deltenlarblladı• : 
1 - Adanı eski Maliye tahsil ıubesinde yapılacak tamirat keşif 

tutan olan ( 2000 ) lira ile açık eksiltmeye konulmuttur. 
2 - Eksilltne- 23 .,.... 9. _. 942 tarihine müsadif Çarpnba giini 

saat • 10,. da Defterdarlık odasında yap,lacaktır. 
3 - isteyenler bu işe ait keşif evrakını görmek için Dtfterdar

lıta müracaat edebilirler. 
4 - isteklilerin lSO lira muvakkat teminat vermeleri "e ehliyet 

vesikasa atmak için bu miktar it yaptıkJannı fl "sterir Bonservisleriyle 
bir adet eHi kunışluk , bir adet on bet kurufluk maktu ve bir adet 
bir kurUfluk uçak palunu dilekçelerine batlamak ıuretiyle ihalmell 
üç gün evvel vil6yete müracaat etmeleri tAzımdır. 14583 

8-13-17-29 

.., .... ilan 
DelteaürllfllHaı 

l - Adana bir numaralı Maliye tahakkuk şubesinde yapılacak 
tamirat kelif tutarı olan ( 896 ) lira ( 19 ) kurufla açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 23 - 9 - 942 tarihine müıadif Çırtanba pDÜ 
saat • ıo. da Seyhan D~fterdarlıtı odU1nda yapılacaktır. 

3 - isteyenler bu i,e ait kefif evMkını rörmr.k için DIJlte..tarh• 
ta müraeaat ecleblifter. 

4 - isteklilerin ( 67 ) lira ( 21 ) kuruşluk muvakkat teminat 
ve~meleri ve. ehl~t ~esikası almak için bu miktar it ,.pttkllnnı p• 
tenr boeservı•lerıJle tiri fototnf , bir adet elli bir acltt oa bet ku· 
ruıluk maktu ve bir •det bir kuruşluk uçak pulunu dffekçelerine bal' 
lamık suretiyle ihaleden üç gün evvel viliyete müracaattan llzımcbr. 

s-1ı--ı6-30 141H 

• 
• 

Muyazzaf aıkerlik hizmetini ifa itin idalıeden .ynlan ,,. 
fiili hizmetlerini ikmal eden P.T.T. Memurlan müracaatlan ha
linde derhal tevzii edUcı!Celderinden vilifet P.T.T. Müdürlü 
rine Vt'! umumi müdürlüte müracaatlan lilUDN iliD olunur. 

146.\7 

1Ll1 
T.C. Ziraat Bankası Adana şubesinde.: 
Muhtelif şube .e Ajanlanmmla çalıttırlhuk izeııe l..._11 

kadar memur aam•:li alınacakbr. Milsabaka imtila•nma ılte
ceklerin Orta mektep ve Lise mezunu olması ve ulcerBlde 
alikası bul9n•aması şartbr. imtihan 7 8 ve 9 biriaci tetrin 942 
taribillde yapılacaktır. isteklilerin liNtDli iMhab almak ü..-e 
Bankamıza müracaatlan • t-2 14638 

Umumi N..,ı,at Mlklürü : ._. G6"fi 
BuaW.tı yer : T°urblaü Miatbaa 


