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Alman deniz 
üslerine akın 

Dün lnglllz uçak llloları 
bflyflk btlcumlar yaptı 

--
isveç'leki 
manevra 

-

Ankara: 25 [Radyo Gazetesl]
lsveçin Doğu sahiller inde hava , 
kara, deniz kuvvetlerinin iştiraki 

ile çok büyük mikyasta manev
ralar yapılmaktadır . 

.B. Göbbels 'ID 
son nutka 

Berlin : 25 (a.a,) - Alman 
propaganda nazırı M. Göbbels 
haftalık Bas Reich mecmuasında 

yazdığı bir yazıda ~öyle diyor : 

Londra : 25 (a a ) - Hava 
nazırlığının tebli~i: 

Dün gece sğır bomba uçak· 
larımız şimal ve şimal batı Al
ınanyaya ve bu arada Flensburg 
denizaıtı:üssüne taarruLiar yap· 
mışlardlr. 

Kıyı servisine mensub uçak· 
larımız Holanda açıklarında bir 
düşman kafilesi ne taarruz ve orta 
büyüklükte üç gemiye isabetler 
kaydetmişlerdir. Bu hareketler 
sonunda 10 uçağımız eksiktir. 

Berlin : 25 (a.a.) - Resmi 
tebliğ: 

lngiliz uçakları dün gece şi· 
mal Almanya kıyı bö'gesi üzerin
deki muhtelif ,yerlere infilak ve 
yangın bombaları atmışlardır. Düş 

man uçakları ayni gece Danimarka 
kıyılarına da taarruz etmişlerdir. 

Halk arasında kayıblar vardır. 
10 lngiliz bomba uçağı düşüıül 
müştür. 

Alman savaş uçakları '.ı!4 E.y
IUI gecesi merkeı:i logilterede 
York kontluğu dahilindeki önem 
li harb hedeHerini bombalamış 
!ardır. 

: ................ ........ : 
: : 
i Amerikanın i 
ı ı 

! Ankara elçisi i 
• ı ! bugün gidiyor i 
* • ı • 
: Başveklllmlzln : 

1 ı dünkfl kabulleri i i ı 
Ankara : 25 (Türksözü Muha 

birinden)- Amerikanın Ankara 
Büyü~ Elçisi Mister Steinhardt, 
bugün Başvekil:Şükrü Saracoğlu 
tarafından kabul edilmiştir. Gö
rüşme uzun müddet sürmüştür. 

Sefir cumartesi günü Mısıra ve 
oradan da Amerikaya gidecektir. 

Bulgar - Sovyet 
siyasi münasebatı 

Ankara : 25 (Radyo g..,zeteal)
Varna'daki Sov}et konsolosluğun· 
da araştırllmalar yapıldığı ve kon· 
solosluğun kapatıldığı bildirilmiş· 

ti Sovyet radyosu ise bu haberi 
tekzip eden neşriyııtta bulunmuş· 

tur. 

İrandaki vaziyet 
Ankara: 24 (Radyo Gazetesl)
lran şahı erzak nazırını, ayni za
manda harbiye nazırlığına tayin 
etmiştir. 
-~~~~~~~~~~ 

Bu harbin milletlerin hayat 
şartlarını bir kere daha tanzim 
etmek gibi derin bir manası var· 
dır. Bu itibı:ırla hareket noktasını 
ve gayeyi kaybetmemek için bü· 
tün harp gayret ve faaliyetlerini 
bu nokta üzerinde teksif etmek 
lazımdır. 

Bu harp esnasında Almanya 
bu prensibden bir an bile inhiraf 
etmemiştir· Alman milleti emel· 
lerini her zaman bu esas dahi
linde izah ederek istiklal, hayat 
sahası ve hareket serbestisi ıçın 
harbetmekte olduğunu tasrih et
miştir. 

Şehir Meclisindeki 
dünkü konuşmalaF 

Bu faciadan sonra yanyana 
yaşa} acak olan AvruRa milletle· 
rinin de yeni nizama hak ve men
faatleri olacağını asla unutmama· 
lıyız. Harb normal bir hadise de
ğildir. Hiddet ve intikam duygu· 
lan ekseriye insanları yanlış ha
reketlere sevk.eder. Muhacirler 
tarafından çıkarılan bir gazetenin 
verdiği bir haberi yayan Reuter 
ajansından bahseden Dr. Göbbels 
yazısında bu mesele hekkında 

şöyle diyor : 

Şehir Meclisi dün saat 10 da fevkalade bir içtima yapmıştır . Bu 
toplantıda Belediye intihabında reylerin kaç günde kullanzlaco~ı • /azla 
şoför istihdamı meselesi ve Ticaret Vekaletinden iaşe işleri için gön
derilen parantll mahalli sarfı ile içme su tesisatı meseleleri konuşulmuş 
ve bu mevzularda hazırlanan raporlar kabul edilmiştir . 

Mareşal Rommel 
artık gözden düştü 

Cephede büyük bir değişiklik olmadı 

Harbden sonra 2 yaşından 
6 yaşına kadar bütün Alman ço· 
culdarının } uvaların<lan alınarak 

yabancı memleketlere gönderil 
meııi ve oralarda tam 25 sene 
tutularak terbiye edılmeleri lazım 

(Gerisi :! ncl üylıı.da) 

BATI TAHKİMATI 
Giıya /ngilizler 

bundan J.orkuyor m uf 

I 

Ankara: '.25 (Radyo Gazetesl)
Mıhver gazeteleri, İngilizlerin ba
tıdaki Mıhver tahkimatından kork· 
tuğunu ya:rmaktadır. 

Ç6lde bir müttefik batapy11sı 

................... 
• • • • • • • • • • 

HUBUBAT VE MAMULLERİ 
SATIŞI TAMAMEN SERBEST 

VllAyetten teblll edilmiştir : ...................... . 
f ı .1NCl1 EŞRIN 942 DEN iTİBAREN BÜ1 ÜN VllA YETTE T AN- f 

f ZIM BAKIŞI SONA ERECEGINDEN , MESKÜK T ARlHTEN f 
• iTiBAREN HUBUBAT \ıE MAMULELERlN ( BULGUR , UN , f 
f KIRMA , KEPEK , V. S ) HER YERDE ALIM VE. SATIM VE f 
: NAKLi SERBEST OLACAKTIR. · ı 
.................................. 

Ankara: 25 (Radyo Gazetesl)
Mar~şal Romm eli n hastalandı~ı 

ve gözden d üştüğü gelen haber· 
lerden an laş ılmak la dır . Berlin ve 
Roma bu şayialara inanmamak 

lazımgeldiğini bildirmektedir. Mı 

sır cephesinde mühim bir deği 

şiklik olmamıştır . 

Londra : 25 ( a. a. )- Muh· 
telif bitaraf kayna1'lard an Rom· 
mel'in Elalemeynde akim kalan 

hücrı mundan sonra hastalandığına 
dair haberler gelmektedir. Bu ha

berlerin Alman lar tarafından Rom
mel'in yenilmezlik şöhretini mu- l 
hafaza r.tmek için yayılmış olması ı 
da muhtemeldir . Hatta bazı Ş !l· 

yialara göre , bir boğaz bastalı

ğma tutulan Rommel'i n cenup 
Almanyada Freudonstadt'da bu
Juııın ası da muhtemeldir. 

-

Sovyet cephesi harekıstından bir görünüş 

• • 

ST ALINGRAD SAVAŞI 
- . . . 

RUS HAKiMiYETiNDE 
-------. -------

Almanlar bazı meYzll ilerlemeler kaydetti 

Mozdok ve Terek savaşları 
Ankara: 25 [Radyo Gazetasl]
Stalingradda büyüle muharebe -
ler devem ediyor. Beri in mahfil
leri plana göre hareketlerin de
vam ettiğ-inı bildiımektedir. Alman 
komutanlığı bü} ük hamle yap 
maktan çekinmektedir. Ve Alman 
kumandanlığının planını değiştir

miyeceği anlaşılmaktadır . Ve şu 
da anlaşılmaktadır ki , Almanlar 
burada bir yıldırım harbi yapmak 

nı}'etınde degıldir. Fakat Alman· 
lar karşıdakı düşmanı mahvetmek 
için öyle büyük miktarda malze
me harcamaktadır ki , rakamlar 
hayret vericidir. 

Alman leb!iglerine göre, inat
çı Rus mukavemetine rağmen Al
manlar bazı arazi kazanmışlardır. 
Mozdok kesiminde de terakkiler 
olmuştur . Terek suyu boyunda 
Almanlar ciddi mukavemetle kar
şılaşmıştır . Mamafıh Almanların 

bir kolu Terek suyunu geçmiştir. 
Ve bir kısım kuvvetler Mozdok'u 
zaptetmişlerdir. Fakat bu kuvvet
ler cenuba doğru miihim bir ileri 
hareket yapmış değillerdir. 

Berlin : 25 (a. a.) - Kafkas 
dağlarında savaşan Al• an teşkil
lerinin öncüleri 4000 metre yük
sekleri fazlasiyle aşmışlardır. Vol
kov cephesinde Sinyavino çevre· 
sindeki büyük Mıhver taarruzları 

düşmana ağır kayıplar verdirile· 
rek püskürtülmüşlür. 16 Mıhver u 
çağı düşllrülmü.ştlir. 

Moskova : 25 (a. a.) - Ke 
ııleı 'in husu.o:;i muhabiri bildiriyor: 
Stalingrad'da dün ~imdiye kadar 
görülen sokak muharebelerinin en 
şiddetlisi olınuşlur. 200 Alman 
tankı ile binlerce piyade erini ta· 
şıyan birçok kamyonlar birdenbi · 
re şehrin merkezine hücum etmiş· 

• 

tir. Alman topçusu şiddetli bir ba
raj ateşi açmıştır. Alman uçakları 
nın motörleri de müthiş bir gü
rültü çıkarıyordu. 

Rus muhafız birlikleri benzin 
şişeleri • tüfekler, el bombaları , 
tanksavar topları gibi çeşitli silah
lar kullanarak kaplanlar gibi dö· 
ğüşmüşlerd i r. Almanların 12 hücu
mu püskıir tülmüş ve sokak .-ıuha · 
rebelerinde 42 tank kullanılmaz 

bir hale getirilmiştir. Müdafiler de 
çarpışrnalaı da bir adım bile geri 
almamışlardır. 

Ruslar dün Stalingradın doğu 
şimalinde , avcılar himayesinde 
uçan Rus bomba uçaklarının şid· 
detli bir bombardımanından son· 
ra müteaddit hücumlarda bulun· 
muşlardır. Düşmanla muharebeye 
tutuşan bu Rus kıt'aları durmak· 
sızın döğüşmektedir. 

Macar tümenleri 
kumandanı cephede 

yaralandı 
Berne : 25 (a. a.) - Rusya· 

daki Macar temenleri kumandanı 
General Jany yaralanmış ve has
taneye kaldırılmıştır. 

Amerikada siviller 
için çizme yasak 
Vaşinglon : 25 (a . a.)- Kun

clura imalatı için kısıntılar konmuş, 
modeller ve renkler tahdid edil· 
miştir. 

Sivil hizmetler için çizme ya 
pılınası da yasak edilmiştir. 

General Vilson 
Bağdad'da 

Ba~dad : 25 (a . a) - Yeni 
teşkil edilen lran - Irak bölgesi 
komutanlığına tayin olunan gene· 
ral Sir Mair.lland Vilson dün Bağ-
dada gelmiştir. 

I spanga krallığı 
ihya ediyor ________ .. ____ _ 

13 üncfl Ali ons'an 3 inci o§la 
Don Juan kral alacak 

Bern : 25 ( a.a.) - Berner Tageblatt gazetesiııin Madrid 
Muhabiri General Franko ile lspany a k ra l hanedanı arasın

daki müzakereleı in sona erdiğini bildirm ehtedir. Müteveffa 1 
13 üçüncü Alfons' an üçüncü oğlu olan Don Juan /spapya 1 
kralı olacaktır. Temmuz ayında General Fran ko'nun murah-

1 
hasları Lozan°da bulunan Don Juan ile görüşmüf ferdi. Kral-
lrjın ne z aman ilan edileceği henüz m alum değildir. 1 

--
ı ........................ ı 
: 

Açlıktan ı 
ı ı 
ı • • : • 

Atina'da • ı : 
ı : 
ı • • : 110 bin ı • • • • ı • • : çocuk öldü! • • : ı : • • ı : 

Kudüs : 25 ( Radyo )- Yu· 
nan Kızılhaç Cemiyeti Reisi Dok
tor Kıtpadis, dürı yaplıgı bir de
meçte , gıda darlığı ve bundan 
mütevellit hastalıklar yüzünden 
yalnız Atinada soıı ay içinde do
ğan 10 çocuktan 9 uDun öldüğünü 
söylemiştir . 

Doktor Kapadis'e göre , Yu
nanistan tecavüze uğramadan A
tina ve Pirede 300 bin çocuk 
vardı. Bunun 110 bini açlıktan ve 
bakımsızlıktan ölmüştür. 

İngiliz gazeteleri 
ve Türk siyaseti 
Londra : 25 ( a a. )- Eko-

nomist adlı lngiliz mecmuası Tür
kiyeoin dış siyasetine tahsis et
tiği bir makalesinde diyor ki: 

" - Türkiyenin hareket taru 
logilterede her zaman layık ol
duğu gibi takdir edilmemiştir . 
Fakat bu memleketin 1939 lıkteş· 
rininde iınıalanan karşılıklı yar
dım muahedesiyle müttefikimiz 
olmasına rağmen harbe girmeme· 
sinden doğan hayal sukutu ne ka
dar umumi olmuşsa , harbin çe
şitli seyrine bakm ıyaralc lng-iltere · 
nin müttefiki olmaya devam et
mesi de o derece umumi bir 
memnunluk doğurmuştur. Bahset
tiğimiz hayal sukutunun başlıca 

sebebi Ortaşark durumu ile bu 
günkü askeri imkanların hakkiyle 
anlaşılamamasıdır. Türkiyeoin dışı 

siyaseti_ Türk Devletınin bütünlü
ğünü korumak gayesini hedef tu· 
tuyor. Türk hükumeti bir cihan 
harbinde_tarafsız kalmanın tehli
kelerini biliyor. Bu memleket saf· 
dilane bir eğimser!iğe kapılarak 
sadece bir mukabele ile kendini 
umumi harpten kurtardbileceg-ioc 
inanmış değildir • Türkiye 1940 
yazıı11n nazik günlerinde lngilte· 
renin müttefıki kalmakla mütlc
fılderın 1.aferine güvendiğini bütün 

l GerW Z ocl u3 tada) 



Sayfa 2 

)uyduklarımız 

İtalyada yeni bir 
boşanma sebebi 

'

ilano hukuk mahkemesi , me· 
deni kanuna ilave edilen bir 
maddeye tevfikan ilk boşanma 

f
arını vermiştir. Davacı bir ka
dı. Kocasının din aleyhinde , 

tan hisleri gevşek olduğundan , 
una da bu tarıda lelkinlerde 
lunduğundan bahisle boşanma 

~vfısı ikame etmiştir. Kadın iddi
lıını teyin için mahkemeye koca· 
ın bir ınektubunu vermiştir. 

Mahkeme kadının lehine bo· 
nma kararı vermiştir. Çocuk an
sinin yanında kalacaktır. 

Çam yapraklarında 

"C,, Vitamin bulundu 

itaminlerin fay dası günden 
güne artmakta olduğundan 

ni vitamin meml>aları aran
ktadır. Tanınmış lsveç doktor
ndan Dr. Valkuis (C) vitaminini 
ze ve meyvelerden başka çam 

acı yapraklarında fazla olarak 
lunmuştur. Şimali lsveç halkı 

yapraklarını çay olarak kul· 
ıyormuş. Göteburg şehrinde 
. Vagner Larso da tahlil yoliy
taze çam yapraklarında (C) vi· 
inini bol miktarda bulmuştur. 
suretle herkes haşlanmış bir 

dak çam yaprağı suyile gü.n
(C) vitamini ihtiyacını temin 

bilmektedir. Çam yaprağı ça
' bilhassa çocuklara çok fay· 

ıdır. 

Ceyhanda dünkü 
ekmek sıkınbsı 

Ceyhan : 25 ( Türksözü mu 
birinden )- Bugün kasebamıı
mevcvt lokanta ve kebapçılar 
eksiılik yü ıünden sabahtan~ 

ri dükkanlarını kapamışlardır . 
yüzden köylerden gelen ka· 
alık halk ve kasabadaki bekar 
mutlar ve di~er halk aç kal
lardır . 

RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

umarteıi - 26.9.1942 

O Program ve memleket saat 
ayan. 

32 Vücudumuzu çalıştıralım. 

.40 Ajanı Haberleri. 

55-
30 Müıik : Senfonik program. 

30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

33 Müzik : Türkçe plaklar. 

5 Ajans Haberleri. 

00 Müzik : Riyaseticumhur 
Bandosu. (Şef: Ihsan Kün • 

çer). 
30 Ankara sonbahar at ko 

ıularmm tahminleri. 
ö4o-
o Temıil. 

Program ve Memleket saat 
Ayarı. 

Müzik : Radyo Dans Or · 
lı:estresı. Her telden prog 
ramı (Şef: Nıhad Esengin.) 

Radyo çocuk kulübü. 

Memleket Saat Ayarı ve 
Ajanı Haberleri. 

Konuıma (Tüı k Dil kuru
mu adına). 

Radyo Gaıeteıi. 

Müzik : şarkı vetürküler• 
Konuşma (Kendimizi tanı

yalım). 

Müzik : Dinleyici istekleri. 
Konuşma {Meılelı: ter ko · 

noşuyor). 

Müzik : Radyo aalon orlı:e · 
trası, (Şef: Necip Aşkın) 

Memleket Saat Ayarı, Ajans 
\ haberleri ve Borsalar 

50 Yarınki Program ve Ka· 
pamı. 

TORKSOZO 26 Eylul 1942 

'~~MMMM~MM~~M~~M~ 

i · .·· H~.B ··RL 
Kumar oynatılan 

kahveler kapatıldı 

MAARİF İŞLERİ ~~ Eski istasyon karakolu karşısında Demiriş atölyesi harp I< vaziyeti dolayısiyle memleketimize girmeyen yedek malzemeleri 

V I • • ı · ı d ı~ temin bakımından atölyesini RE.KTIFl YE ve PRE.S makinalariy l a 1 r els lg., 1 n e ft'( le bir daha teçhiz etmiş ve kadroı;urıu teknik eleınaıılarla ge· ~ 
il,.( nişlelmiş btılunmaktadır. ~ 

1 1 
ıı Mevcut bilumum makinalaı ın gömleklerini REKTIFIYE . ~ 

Emniyetin aldığı yerinde tedbirler Ya P 1 an t O P ant 1 << PRES İlilerini , en eyi ve sağlam bir şekilde , her ııevi yedek ~ 

D 
K büyük ve küçük torna ve planya işlerini elektrik ve oksijen }. I

~~ parçaları pik ve kızıl dökiim Soğuk ve sıcak demir işleri frez,e ~ 

Şehr}mizde baıı kahvelerde 
mt:htclif oyun aktleriyle kumar 
oynandığı görülmüştür . ViHi) eti· 
miz Emniyet Müdürlüğü bu iş 

üzarinde önemle <lurrrıuş ve sıkı 

kontroller neticesi kumarın bazı 

kabvelercie hala devamda oldu
ğunu müşahede ettiğinden bir 
kısım kahveleri kapatmıştır . Em
niyet teşkilatımız bu mevzu üze
rinde ehemmiyetle çalışmaktadır. 

Halkevimizde 
bir konferans 

Değerli ve en eski spor öğret
meni olan Bay Mazhar Kazancı 

bugün saat 18 de Halkevinde 
« Bedeon Terbiyesi ve Spor • 
mevzulu bir konferans verecektir . 
Bu konferanstan spor sevenleri
mizin fazlesiyle istifade edecekle 
rini ümid etmekteyiz . 

Beden Teı biyesi 
teftişleri 

Şehrimiz.de bulunan Beden 
Terbiyesi Umum Müdürlüğü isti
şare Heyeti azaıından Bay Maz· 
har Kazancı şehrimizdeki Beden 
Terbiyesine ait oları Stadyomu , 
yüzme havuz.unu , jimnastik ha
neyi , güreş salonunu , Malatya 
Men111e11t Gençlik Kulübünü ve 
Adana Gençlik kulübünü td • 
tiş etmişlerdir . B. Mazhar Ka -
zancı teftişlerine devam l"tmek
tedir . 

Bir hırsız tutuldu 
Araplar köyünden Erzinli A· 

linin evini soyan hırsız yakalan · 
mı§hr. 

Paraları aşırırken .. 
Rizeli Mehmet Sait oğlu Meh· 

met Turgut adında bir hıısı7. Ali 
Meı cim eğin cebinden 250 kuru
şunu aşırmış ve Yusuf oğlu Sü
leymenın 39 lirasırıı çalarken suç 
üstü yakalanmıştır. 

B. Göbbels'in 
son nutku 
(Ba~tarafl Birincide) 

gelecekmiş. 

Bu haberi Reuter resmen 
neşretmemiş olsaydı İngiliz hü· 
kiimet adamlarının aklında hafıflik 
olduğuna hükmedecektik. Fakat 
şimdi bf>yle lehte bir hüküm ver. 
memize imkan yoktur. Çünkü' bu 
fikri İngiliz hükumetinin müsaadesi 
ve nezareti altında çıkan bir mu
hacir gazetesi ileri sürüyor. Düş
manlarımızın neler yapmak ka 
biliyetinde olduğunu Versalles 
muahadesi ispat etmiştir. Biz kat'i· 
yen eminiz ki lngiliılerle Ameri · 
kalıların kafasında çok kötü nı · 
yetler yaşamaktadır. 

İngiliz gazeteleri 
ve Türk siyaseti 

( Başı 1 inci sayfada ) 

dünyaya ilan etmiştir. Şimdiki va
ziyetten bahseden İngiliz mec· 
muası yazısını şöyle bitiriyor: 

< - Türkiye Haziranda Mı 
sırın yıkılması ihtimalini göz ö · 
nünde bull)ndurarak ne kader so 
ğukkanhlıkla karşılamışsa şimdi 

de Kafkasyayı tehdit eden teh· 
tike önünde ayni soğukkanlılığı 

göste:-iyor. Tıirkiyenin hareketi, 
askeri hareketin ?eğişen ııafhala· 
rını hesaba katan bir memleketin 
hareketidir . Türk milletinin ge· 
rektiği zaman yurdunu korumak 
için malzeme ve iaşe bakımından 
ne vaıiyette kalırsa ~alsın şid , 

detle döğüşecek harpçi bir millet 
oldufuna şlphe yoktur . > 

Londra : 25 ( a. a. )- Tay· 
miı, baş yazısında Türk - İngiliz 
ticaretinin büyük inkişafını tah 
lile ayırmı~tır • 

......................... 
i ~EHiRLi ! 'i 

1 
• Beledtye ekmek kart f 

, f farmı kontrol ve damga-f 

•
• lıyacaktır. Kartlarım ve •• 
f nufus cUzdamm hazır f 
• bulundur. f .......................... 

Vali muavini 
Yeni Vali muavınımız Bay 

Cenap Nuh Aksu Edremid'den 
gelerek yeni vazifesine başlamış 

tır. Yeni Vali muavinimiz 928 de 
lstanbul Hukukundan me1un ol 
muş, Çanakkale , Ankara maiyet 
m~murluklarında, Mccidözü, Sam · 
sun , Şirnak ve Beytişebab , Ak
saray , Kadıköy Kaymakamlıkla
rınJa bulunmuş , değerli idareci· 
lerimizdendir. Bay Cenap Nuh A 
danaya, Edremid Kaymakamlığın 
dan gelmektedir . 

Vali muavinimize yeni vaıif e
sinde başarılar diler , " Huş gel· 
diniz » deriz. 

Bina vergisi 
Tahsilat için daha 
ameli yol aranıyor 

Bina vergi'li temmuz, eylul, 
ilcinciteısrin, ikincikanun ayldrır.da 

ve dört taksitte tahsil e<lilir, ıa 

manında taksitinı ödemiyenler 
hakkında haciz kararı verilir. Fa· 
kat bu kararın alınması için bir· 
çok kırtasi muamelelere lüzum 
vardır. Haciz ihtar varakaları iki 
nüsha olarak tanzim edilir, biri 
mahalleye asılır, diğeri tahsilat 
komisyonuna verilir, iki nüshada 
tahsil cetveli yapılır. 

Bu cet ve ilerin ve ihtar vara . 
katarının tanzimi zamana müte
vakkıf olduğundan, senede dört 
defa yapılan bu iş için birçok 
memur kullanılmakta ve vakit 
de kaybedilmektf'dir. Kırtaııi for
malite azaltıldı~ı takdirde hem 
zamandan, hem de memur sayı

sından tasarruf edileceğin den ver· 
gi tahsili için daha ameli yollar 
bulmak üzere tetkikler yapılmak · 

tadır. 8u busust a hazırlanacak 

proje, lüzumu haliıırie hükumete 
verilecektir. 

Kız enstitüsü 
.. 

mu• 
dürlüğünden : 

Okulumuıun sipariş atölyesi 
1 teşriııevvel 1942 tarihinden ıtiba· 
ren faaliyete başlayacaktır- Kla 
sik tayyör, en son yeni modellere 
göre manto, pardfüıü, her nevi el· 
bise, gelinlik, şapka, çiçek ve ÇO· 

cuk elbi:.t:si siparişleri kabul edil· 
mekte olduğu sayın halkımıza bil 

dirilir. Ga. 3-3 1464t 

, . . ayna ış erını ço tıtız ır ı ına ı e ıs enı en evse an c <ı ıa ıyı ün Valimiz B. Akif Eyido· 1 R k k · 1 · · k · · b ' ·t· ·1 · t ·ı fd l l · · l 
ğan ın baş~anlı~ında şehrımı~ ~~rta 

1
~ bir düzgünlük ve sa~lamlıkla yapılmasına gayeıt edilıııektedir . 

ve mrslekı tedrısat okul mudur- S ·· t ·ı · · · d k d · · 1 · d k . ayın muş en erımızın top an ve pera en e sıparış enn en ço 
lerı saat 16 30 <lan l7.30 a kadar «< memnun kalacaklarını bir kere yaptıracakları işlerle daha iyi 
süren bir toplantı yapmışlardır. ~~ anlayacaklarını kuvvetle iinıid eder, bir defa lecrlihe elmelerini 

Bu toplantıda 1942 · 1943 <lers K bekleriz. 6-15 
yılı tedrisatı ve talebenin diğer R DEM.ıR·ış 
bususatı Ü>e>;nde gfüüşmüşler<Hr. R 

HAlKEVI ft[İS[İ~İNO[ff : J N~~:f~a: 3;: !v~:,:~~:~:~, ~~::)eri 1 
Dil Bayramının l O uncu C< » 

yılı münasebetiyle 26/EylUl/943 ~~WW~~~~~~WWW 

Cumartesi günü saat J 7 de ------ ------------------~ 
Halkevi önünde toplanarak 
Bando l'efakatı ile Atatürk anı
tına çelenk konacak ve saat 
(21) de Halkevi bahçesinde 
konferans : Şiir ve saz ekiple 
ri tarafından konser verilecek
tir. Giriş serbesttir. Bütün Halk· 
evlilerin bu Ulusal törene katıl
maları rica olunur. 1459 

İLAN 
İnhisarlar Adana baş-ı 
müdürlüğünden : 

4223 Sayılı Çay ve Kahve 
kannnu mucibince 7 10-942 tari· 
hindeo itibaren kahve ve çayın 

inhisar metaı olArak piyasaya çı
karılacağından sahcı elinde satıl

mayarak kalnıış kahve, çay varsa 
wikdarını sözü geçen bu tarihten 
evv~I 48 saat zarf mda en yakuı 
lnbisarlar idaresine bildirilmesi 
İcabetmekte olduğundan keyfiyet 
ilan olunur· 24-26 14651 

İLAN 
E.ski istasyon civarında bulu· 

nan Büyük fırın kazaen yanmış 

tı. Bu kere tekrar inşa edilece
ğinden her malzemesi müteahhide 
ait olmak üzere ecele pazarlık 

suretiyle inşa ettirileceğ'inden is
teklilerin şeraiti anlamak ve uyu· 
şup mukavele yapmak üzere üç 
gun zarfında istiklal mahallesinde 
4 numaralı evimize müracaatları 

ilan olunur . 2 - 2 
Mustafa Çelik eşi 

Müzeyyen Çelik 

··-----------... 
i Satılık Arazi i 
i • 
i Adana Vilayet merkezine i 
i onbeş kilomelre uıakta Bü- i 
i yük Dikilide , arasından su· i 
i lama kanalı , demiryolu , ve i 
i inşasına başlanan asfalt şose i 
! geçiyor. içinde şimendüfer is- ! 
! tasyonuda vardır . H e r ! 
t türlü ziraate , Portakal , Li· t 
! mon , sebze bahçeleri yetiş · ! 
t tirmeğe çok müsait birbiıine t 
! muttasıl derecede yakın allı ! 
! parçada sekiz yüz dönüm a ! 
t razi satılıktır. t 
i icar getiren akarla da mü- i . . 
t badele edilebilir. t 
! D. N. Arıko~lu kardeşle- ! 
! re müracaat. ! 
! Telefon : 347 , 35S ! 
~ .. -----------·~ 

i 1 an 
O. O. Y. ADAMA 6. iNCi İŞLETME A. E. K. R. : 

Muhammen bedeli 3040 lira olan 80.000 adet tuğlayı 

:3/ l '>ı942 cumartesi günü saat 10 da Adanada 6. ıncı işletme . 
müdürlüğü binasınd~t toplanacak arttırma, eksiltme komisyo
nunca açık eksiltmeye çıkarılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 228 liralık muvakkat teminat 
akçelerile, nüfus hüviyet cüzdanları ve ticaret odası vesikala
rile eksiltmede bulunmaları lazımdır: Tuğlalar Gümüş ve Durak 
istasyonlarında teslim alınacaktır. Taliplt>rin muayyen gün, 
saat ve istenilen vesikalarla birlikte 6. ıncı işletme komisyonu-
na müracaatları ilan olunur. 

Şartname ve mnkavele projeleri 6. ncı İşletme 
undan bedelsiz olarak verilir. 19-23-26 -30 

komisyon-
146:i 1 ........... ~ ................................. . 

! REFİKA TÜMERKAN ! 
f BİÇKi YURDU f • • 
: 1-9-942 den itibar•en k ~yıt muamelesine baflan· ı 
t mııtır. Kayt olmak ve ferati ar lamak için Bebekli kili· f 
tse civarında yurtmüdürlüğiine müracaat edilmeli. f 
• 12-15 14574 • .............................................. 

i 1 an 
iNHİSARlAR ADANA BAŞM000RlÜG0NOEN . 

Adana İnhisarlar idaresile Karsisalı inbisarlar idaresi ara
sında 942 mali senesi içinde nakledilecek 60 ton inhisarlar 
emvalinin eksiltmesinde rayice göre talip çıkmadığından işbu 
nakliyat mütedavil sermaye talimatnamesinin (30) ncu madde· 
sine göre yeniden rayic alınarak eksiltmeye konulmcş ve iha· 
le günü 29ı91942 salı günü saat 16 da Adana İnhisarlar Baş
müdürlüğünde yapılacağından şartnameyi görmek istiyenlerin 
Başmüdürlük satış şubesine müracaatları ve eksiltmeye iştir"k 
~tdeceklerin yevmi muayyende hazır bulunmaları ilan olunur. 

18-22-26 14629 
---------

T[ŞRIN lKM[K KARTlARI DAMGALANACAK 

Belediye riyasetinden : 
1- Birinci teşrin ayından itibaren tanzim satışı şehrimizden kal· 

dırılmakla beraber ekmek satışı eskisi gibi yine kart usulü ile yapı
lacak ve halkımızın elinde mevcut bulunan ekmek kartlarının birinci 
teşrin ayına ait kısmı işaretlenecektir, 

2- Kartlıuın damgalanması işine 26-9-942 cumartesi günü sa
bahleyin başlanacak ve 30·9 942 günü akşamı bitecektir. 

3- Kart 11ahiplerinin bu tarihlerd~ nüfus hüviyet cüzdanlarile 
birlıkte bütün furunlarla karşıyakadaki ekmek satış yerine mürace· 
atla kart ve nüfus cüzd3nlarını tlamgalattırmaları lazımdır. 

ı~o+++++ooo~•~•~oo++•~••~ı 

ı Satıhk Un Değirnıeni Taşı 8 
• o 

4- Fabrika ve müessesatta çalışan ağır ve hafif işçiler ellerin· 
deki kartları çalıştıktan müesseseye verl!cek ve mtiess~ııeler tarafın
dan damga i§i belediyede yaptırılacaktır. Bu gibi kart sahipleri fu · 
runlara müracaat etmememelidirler. 

5- Müstahsil olanlarla ellerinde hububat bulunanlar şehrin muh· 
telif semtlerindeki halk furuıılarından fa.ycfalanacaklardır. Bu gibiler 
het ne suretle olursa olsun ekmek kartlıırından istifade edemezler. 

Aksine hareket edenler hakkında k!inuni muamele yapılacaktır. 
6- Ekmek kartlarının teşrin ayında ait kısmıle niifus hüviyet 

cüzdanına 30 9-942 akşamına kadar damga vurdurmıyaıılara ekmek 
:satılmıyacegı sayın halkımızın malumu olmak üzere ilan olunur. 

25~26 14656 
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