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. " 
MiLLi ŞEF 

ANKARADA 
Relslclmbaramazan Hariciye 
Vekilimizi hastanede ziyaretleri 

Ankara : 28 (A. A.) - Cumhurreisi Milli Şef ismet lnönü. dün 
akşam saat 21,30 da Ankaraya avdet buyurmuşlar ve istasyonda Büyük 
Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, Başvekil Şükrü Saracotlu, Ge· 
nelkurmay Başkanı Mareşal Feıızi Çakmak, Vekiller, Meb'uslar, Parti 
idare Heyeti Reis ve üyeleri, Ankara Valisi. Garnizon Komutanı ve 
Emniyet Müdürü tarafından selamlamış/ardır. Kdlabalık bir halk küt
lesi, Milli Şefi hararetle alkışlamıştır. 

Cumhurreisi ismet lnönü. istasyondan Nümunc hastanesine gide· 
rek iki amelfyat geçirmiş olan Hariciye Vekili Numan Menemencioğlu' 
yu ziyaret etmişler ve buradan Cankayadaki köşklerine gitmişlerdir. 

e 

Türkiye - lngiltere 
tic~ri f aaligeti 

ldbalAt ve ihracat artıyor 

-l 
Milli Şefimizin Dil 
Kurumuna telgrafı 

A11kara: 28 (Radyo Gazetesi)
Mil/i Şef Dil Bayramı münase· 
beliyle Dil Kurumuna bir telgraf 
göndererek , Dil inkılabının öne· 
mini tebqrüz ettiı miş ve Ebedi 
Şefi sevgi ve saygı ile anmıştır. --

Mısır'daki 
hava harekatı 1 

Ankara: 28 (Radyo gt1zetesl)- ı 
Mısır cephesinde bugün de kayda 
değer bir hdrelcet olmamıştır. 

Kahire : 28 (a.a.)- Müttefik 
bomba uçakları dün ak~am Tob
ruk'a taarruz etmişlerdir. Bunların 
başlıca hedefleri liman tesisleri 
olmuştur. Bombaların tersaıle çev
resiyle şimal ve cenup sahillerin
deki uçaksavar bataryalarının bu
lunduğu yerlerde patladığı görül
müştür. 

Ağır bomba ucaklarımız mu· 
harebe sahasında Celal yolu bo· 
yunca muhtelıf hedeflere taarruz
larda bulunmuşlar ve çok alçak
lara inerek Sollum 'dan Sidi· Bar
rani'ye giden yol üzerinde taşıt. 

lan mitralyoz ateşine tutmuşlar
dır. Martina Bağuşdaki hedeflere 
de taarruz edilmiş ve Sidineyş 

çevresindeki iniş meydanları bom
balanmıştır. 

Gene dün akşam cenup Af· 
rika bafıf bomba uçakları, Marsa
Matruh ve Fulca iniş meydanla
rını bombalamışlar ve 50 kilo· 
metre uzaktan görülen büyük bir 
yangınla daha küçüle muhtelif 
yangınlar çıkarmışlardır. 

EDENiN NUTKU 

Sulh gayeleri ve 
harp sonu dünyası 

Stalingrad'da Alman 
sol kanadı tehlikede 

ŞEBBE GONDE 1000 BAVA B'OCUMU YAPILIYOB 

irlanda'daki 
nümayişler 
Bir gazetenin 
. -1 dar e han e si ------berhava oldu 

Sovyet cephesinden b
0

ir görünü, --•••••• 
An1'ara: 28 [Radyo gazete•I)- zı terakkiler kaydetmeğe muvaf- Berlin : 28 ( Radyo ) - Liz· 
5talingrad şehri hala mukavemet fak olmuşlardır. Almanlar üstüste bon'dan !l"elen haberlere göre, Bel-
ediyor , Almanlar bazı yerlerde karşı taarruzlar yapmışlar ise de fast'da ciddi kargaşalıklar vuku 
ilerleme kaydetmiştir. Ruslar ise bunların hepsi püskürtülmüştür. bulmuştur. Mümayişciler Belfast'da 
havadan nakliyat yaparak Alman· Düşmanın takriben 2000 kişi kay- bir polis merkezine hücum etmiş· 
ların sol kanadını çok müşkül bir :ettiği tahmin olunuyor. Mozdok ler ve bir gazete idarehanesini 
duruma sokmuşlardır. Alman hava bölge11 inde Almanlıtr 5 defa taar· berhava etmi~lerdir. 
kuvv~tleri Stalingrad üstünde gün- ruza geçmişler ve hepsi püskürtü- Amerika' da benzin 
de bınden fazla uçu~ yapmakta· len bu taarruzlarda ağır kayıplara 
dır. ugramışlardır. sahşı karne ile 

Moskova : 28 (a. a .) - Sov- Novorosisk'in doğu cenubun- Ankara: 28 (Radyo gazete•l)-
yet geceyamı tebliği ekinde ha- da bazı Alman taarruzları püskür- Amerikanın her tarafında bcnz..in 
her verildiğine gÖrı! , Sta!ingrad' tülmüştür. Bir tepenin zaptı için satışı tahdit edılmiş ve istıhlak 
ın batı şimalinde Rus kıtaları ba· !Gerimi: nd au•adal karne usulüne başlanmıştır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

! V arna Rus Konsolosluğundan ! 
i çalınan mühim gizli evraklar i 
• • • i MOSKOVA RADYOSUNUN ŞAYANI DlKKAT NEŞRİYATI : 

Vilki Rusyadan 
eyi intibalarla 
aynlmamış ! 

Londra : 28 (Radyo)- Türki
ye ile lngiltNe arasınrlaki ticari 
münasebet günden güne artmak· 
tadır. lngiltere bu sene Türkiye'· 
den geçen sene yaptığı mübaya
attan daha fazla mübayaat yapa
caktır. Tımes gazetesinin lstanbul 
muhabiri, lngiltere'nin bu sene 
Türkiye'den 1,300,000 İngiliz lira 
kıymetınde 12,000 ton kuru üzüm, 
ayrıca bakır, deri, yapağı ve 
saire mübayaa edeceğini, 1941 
senesinde lngiltere'nin Türlciye'den 
9 milyon lngiliı liralık mal satın 

aldığını, bu yeküna krom ve tü· 
tün bedellerinin dahil olmadığını, 
buna mukabil lngiltere'nin 1941 
senesi 1erfında Türkiye'ye 8.500 
000 lngıliz lirası kıymetinde mal 
idhal ettiğini, bu mallar meyanın· 
da buğday, arpa, Çt'lilc, otomobil 
lastiği, makine ve saire bulundu
ğunu, bu idhalatın çolc faıla ol
duğunu Türk limanlarına gelen 
malları istiab edemediğini, bu 
yüzden bir İngiliz şirketine isken· 
derun ve Mersin limanlarına tevzi 
etmek itinin verildiğini yazmak
tadır. 

f Moskova: 28 (Radyo) - Almanya'nın pamağa karar vermiftir. Bütün bu hadise· •• 
' f tazyikile Bulgar polisi Varna' dak i Sovyet f f lerden en fazla zarar 6Ör•cek olan yine 

• 
konsoloshanesine zorla girmiftir.Bulgarlar bu t 

Vilki Çin'de 
Ankarıt: 28 (Radyo Gazetesl)
Vilki Rusyadan ayrılmış ve bu· 
gün Çin'e varmıştır. Mihvercilere 
göre, Vilki Moslı:ovadan kötümser 
olarak dönmüştür. Vılki deme· 
cınde, Ruıyanın büyük yardıma 
muhtaç olduğunu bilhassa tebarüz 
cttırmiş ve ikinci cephenin der · 
hal açılması lüzumunu ileri sür
müştür. 

Hindistan durumu 
Yeni Oelhi : 28 (a. a.)- Hin

distan Mılli Liberal Birliği dün ka
bul ettiği bir karar suretinde kar
gaşalıkları takbih etmekle beraber 
hükümetçe alınan şiddetli tedbir
lerin Hint meselesini halletmiye 
kafi gelemiyeceğini bildirerek ln
gilterenin Hindistana arbk bir 
müstemleke gibi muamele etmek
ten vazgeçmesini ve askeri işler 
hariç olmak üzere memleket kar· 
~ısında tam mesuliyetli Milli bir 
hükümetin kurulmasını istemekte
dir. Yine bu karar suretine göre, 
müzakerelere başlanmadan evvel 
kargaşalıklar durmalı ve kongre 
reisleri serbest bırakılmalıdır. 

Dairelerimizde 
kağıt tasarrufu 

Ankara: 28 [Radyo Gazeteal)
'Y arın ( bugün ) çıkacak bir ka
rarla Kırtasiye kanununun tatbi· 
luna ait kanunun beşinci madde
•ihe bir fıkra eklenecektir • Bun
dan böyle dairelerde aı.aml klğıt 
tıaarrufu yapılması emredilmek
tedir. 

Kont Ciyano bir 
nutuk söyledi 

Ankara: 28 [Radyo Oazete•l]
ltalya haricıye nazırı Kont Ci· 
yano Üçlü paktın yıldönümü mü· 
nasebetiyle bir nutuk söyliyerek 
bu eserin, zaferinden emin ola 
rak devam ettiğini bildirmiştir . 
Hariciye nazırı nutkunu şöyle bi· 
tirmiftir: 

< Bu pakt ne diplomatik bir 
esastır , ne de stratejik bir esas· 
tır. Bu palet, Mihver milletlerinin 
refah mücadelesi birliğidir . ,. 

İnhisarlar Vekili 
Erbaa : 28 ( a. a. ) - lnhi· 

urlar Vekıli buraya gelmif ve 
buradan Samsuna hareket etmiş-
tir . 

Bay Eden 
Loncira : 28 ( Radyo )- Eden 

sulh gayelerinden ve eskiden ya 
:pılan hatalardan bah,etmiş ve bu 

harbin lngiltereye bazı dersler 
verdiğini, sulhun da harp kadar 
fedakarlık i<1tedığini, harp bitince 
bugünl:ü günleri hatırlamak IÜ· 
zumunu ehemmiyetle kaydetmiş· 

tir. 
Eden : ~ - Biı. intikaın his· 

leri beslemiyoruz . Yalnız. mÜC· 

rimlerı cczalanJırmak ve y~ni 

hür dünyarı kurmak istiyoruı . 
Harptc:n sonraki dünyanın uzun 
bir sulh devresine sahip olmasını 
arzu ediyoruz. Bütün milletlerle 
hoş geçinmek emelindeyiz . > 
Demiştir . 

Bulgar Başvekili 
Almanyaya gidiyor 

Budapeşte : 28 (Radyo)
Bulgar Başvekili Fılof'un, Rihbent• 
rop'un daveti üzerine yakında 
Almanyaya gideceği söylenmekte· 

dir. 

KİMYA HARBİ 
DEDİKODULARI 
Zehirli gaz kullanılması için vesileler 

aranıldığı bildiriliyor 
Sofya : 28 ( Radyo ) - Jnterinf ajanıı Berlinden bildiriyor: Al· 

maalarıo Stalinpad cephesinde zehirli gaz kullandıklarına dair Eıccb· 
anı Telegraf ajanıı tarafından ileri atalan iddialar , Seriinin ıelihi • 
yettar mahfillerinde İngilizlerin zehirli gaz kullanabilmeleri için bir 
ıebep aramaları ile ilgili addolunmaktadar • Bu mahfiller lngilizlerin 
bu İfte de zar81"1a çıkacakları kanaatindedirler. Çünkü Almanlar kim· 
ya harbine lngilizlerden çok daha iyi bazarlanmıf bulunmaktadırlar. 

Sovyetler olacakhr. Almanlara bu felıilde 
• 

münasebetle birçok e1.1ralun ele geçirildiği· f 
• "dd' k d" l y k b b l boyan eg-en bir milletin mukadderatı hak· f f nı '. ıa etme te ır er. a ın ir istik a " _ . . . 

f hokıkatı bütün dünyaya gösterecektir. Sov· kında soz: soylemek ımkansızdır. Tarıh bu- f 
f yet hükümeti Varrıa konsoloıhanesini ka- nu üzerine almııtır. : 

·~······································~ 

:şehir Meclisi Azilan 1 

namzed listesi hazır 

BiR KAftLEYE 
ALMAN ABINI 

Ankara: 28 (Radyo Oazeteal)
Şimal Atlas d~nizinde bir müttefik 

gemi kafilesine Alman'lar bir hü

cum yapmışlardır. Berlin ka) nak

Jarına göre, iki transatlantik ve 

bir destroyer ile diğer iki gemi 

batırılmıştır. 

PARTiDE YAPILAN TOPLANTI 
Norveçteki 
kargaşalık 

Stokholm : 28 (a.a.) 
Cumartesi a1'şamı Stokholm'da 
alınan haberlere gör~. Norveç 
hükümet merkezinde, İngiliz uçak
larının bombardımanından sonra 
üç kere tehlike işareti verilmiştir. 
Bombardıman Oslo'nun merke · 
zinde büyük hasarlara sebep ol· 
muştur. Bir çok binalara isabetler 
olmuş ve rliğer bazılarında da 
yangınlar büyük tahribat yap· 
mıştır. 

_ Aftoritidningen İsveç gazetesi 
ŞO}'le yazıyor : 

quisling taraf tarları so\rnk · 
!ardan çekildikten sonra Oslo hal
kı neşe . tezahürüne başlamıştır. 
Tehlikeye rağmen pek çok kim· 
seler damlara çıkarak Britanya 
pilotlarına el sallamışlardır. Şu· 

rada burada toplanan ahali kra
liyet marşiyle milli marşı oku
muşlardır, 

Söylediğine göre, ltargaıalık 

çıkmasından korkan Gestapo ajan· 
ları hükCmet merkezinin ehem· 
miyetli dört yol atııdarını tutmuı· 
!ardır. Bir bombı yüksek Almın 
subaylarının oturdutu bir binada 
patla mı\ tır. 

Adana Belediye Meclisi Aza 
namzedlerinı seçmek üzere Pazar 
günü Partide bir toplantı yapıl

mıttır. Parti Müfettişimiz Bay Ha
lıd Onaranın Reisliğinde yapılan 

bu toplantıva , Belediye hududu 
içindeki bütün Parti Ocak • Na
hiye ve Kaı.a idare Heyeti Reisi 
\'e Azaları iştirak etmiş ve yeni 
Şehir Meclisi Aza ve yedek aza 
namzed listelerini tesbit etinitler· 
dir. Li•telerirı yarın ne~redilmesi 

muhtemeldir . 

İngilizce kursu 
Teşrinievvelin birinden itiba

ren Halkevinde lngiliıce kursunun 
faaliyete geçeceği haber alınmış· 

tır. 
~~~~~~~~~~~ 

Kapa Maçları 
Pazar günü Şehir Stadında 

Bölge Kupa maçına devam edil· 

miştir. ilk karşılaşma Malatya men

sucat ile Adana gençlik arasında 

ekseniz mahiyetinde yapılmış ve 

neticede 3-2 Malatya mensucat 

kazanmıştır. Bundan sonra günün 

en mühim karşılaşması olan De· 

mirspor - Milli mensucat gençlik 

kulüpleri arasında yapılmıştır. Her 

dakikası seyircilere yeni bir heye· 

1 
can veren bu karşılaşmayı 4 - 3 

Milli mensucat takımı kazanmışbr. -
Parti G. sekreterinin 
Diyarbakır t~tkikleri 

Diyarbakır : 28 (a.a.)- Doluda tetkikl ... rde bulunmakta olan C.H. 
Partisi genel sekreteri Memduh ŞetJket Esendal, dün akşam Birinci 
Umumi mü/etti, Abidin Özmen ile birlikte şehrimize gelmiı, Vali, bar 
müşavir, komutan, belediye ve halkevi reisleri ile daha ba%t zevat ta" 
rafından karıılaru11ıştır. Memduh Şevket Eıendel, şehrimude iç ~ 
kalarak incelemeler yapacak ve hal/ela görüşecektir. 



Sayfa 2 

Kendi kendimizi tenkit 

M 
edeni bir devir ve medeni 
bir camia arasında yaşarken 

baz.ı halkımız.ın buna ait 
icapları ihmal etmekte olduğu 

görülüyor . Mesela ; sabahları so
kağa çıkıldığı zaman yerlerde her 
adımda bir ldbah sabah gönül 
bulandıran yemyeşil balgamlar 
insanın midesini döndürmektedir. 
Muhakkak ki, bu bir kültür meı· 
elesidir. Fakat unutmamak lazım
dır ki, ondan da evvel bir cemi· 
yet ve sonra da bir sıhhati umu· 
miye meselesidir. 

Binaenaleyh halihaıırda dev· 
letli her Şe} dir. Ve dola} ııiyle de 
iı'anı az. olanlara mürebbidir ve 
mürebbi olması lazım gelir.işte bu 
mürebbiliği !dm yapacaktır ? İlk 
akla gelen Belediyedir . Bu söz
lerim belki bir zümrenin kendi 
lehlerine olarak kullanmak iste
yecelderi bir iddia vesilesi telak
ki edeceklerdir. Lakin onlara ha· 
tırlatmak isterim ki, nihayet Be
lediye Reisi d~ kanun ve talimat
namelerJe tahdid edilmiı bir sı· 
fattır. Ve bu mest>le üz.erinde o
nun da çok üz.üntü ile kıvrandı
ğını kaviyyen biliyorum. Ve niha· 
yet mevzu yürüye yürüye Bele
diye zabıta memurlarına hiç ol
mazsa bir zabıt tutarak olıun sa· 
lahiyet verme işi giriyor ki,bu da 
Belediye Meclisi ve Encümene 
ait olsa gerektir . 

Hülisa , ortada kendimize kar
ıı bile hicabıaliit bir mesele var. 
Nerede kaldı ki ıu küçük yerde 
bir de yabancılar mevcuddur. 

KiJltür namına , sıhhati umu
miye namına ve nihayet adabımu
•ıeret namına rica ediyoruz. . Bu 
çirkın vakıanın önüne geçilsin . 

Dr. Numen GUrell 

Okul defterleri 
temini meselesi 

Maarif Vekilliti piyasada pek 
az bulunan okul defterleri için o• 
kul kooperatiflerinın ve okul ida · 
relerinin İıtanbul'da bylunan Hha· 
)Atçı ve ihracatçı birlikleri umumi 
kltipliğine müracaat etmelerini il· 
gılilere bildirmi§tir, 

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Salı - 29.9.1942 

i.30 Program ve memleket saat 
ayarı. 

7.32 Vücudumuzu çalıştıralım. 

7.40 Ajanı Haberleri. 
1.55-
8.30 Müzik : Senfonik parçalar. 

12.30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

12.33 Müzik : Karışık proğ'ram. 

12.45 Ajanı Haberleri. 
13.00-

13.30 Müzik : şarkı ve türküler. 

18.00 Program ve Memleket saat 

Ayarı. 

18.03 Müıik: Radyo salon orke· 

trası, (Şef: Necip Aşk•n) 

18.45 

19.30 

19.45 

20.15 

20.30 

21.00 
21.15 

21.30 

21.45 

Müz.ik : Fasıl heyeti. 

Memleket Saat Ayarı ve 

Ajanı Haberleri. 
Müz.ik : Halkevleri folklar 
saati. 

Radyo Gaz.etesi. 

Müzik: J. S. Bach'ın cWo· 
hltemperierteı Klavıer>ind
den Birinci konser. 

Konuşma (Evin ıaati.) 
Müzik : J. S. Bach prog. 
ramımn devamı. 

Konuşma (Sıtlık saati). 

Müzik : Kllsik Türk müziti 
prorramı. (Şef; Mesud Ce

mil). 

22.30 Memleket S11t Ayarı, Ajanı 

haberleri ve &rsalar 

22.f5/ 
22.SO Y annki Prorram ve Ka· 

oanıı. 

TORKSOZO 
29 Eyhll 1942 

-- , 

. i ·· HABERLER 
.~ 

VAli TEFTİ~E ÇIKTI 

ı ı an 
(Belediye intihabı başlıyor) ... - - -

İskenderun limanında müessif bir kaza 

Gaz, benzin dolu bir 
yelkenlimiz yandı 

Dür. haber aldığımıza göre , 
: ......................... . Jskenderun limanında benz.in ve 

gaz yüklü Antalya limanına ait ı s ı 
bir y elkenli yanmıştır. Bu yangına : ehı·rıı• ı : ·: ıebep tayfalardan birisinin gemi· 
nin fenerini yakmak istrrlcen bu- : • 
lunduğu yerde ıııan bir teneke· 1 ı Yarın akfama kadar ı 
nin birdenbire ateş almasıdır. ı elindeki ekmek kartları• : 

Yelkenliyi bırdenbire ateş sar- ı nı damgaletmayı ihmal : 
mıı ve tayfa kendini d~nize at- ı etme! ı 
mak suretiyle kurtarmıştır . Yan- : : 
gın dört saat kadar devam etmiş· : ........................ : 
tir. fo,anca zayiat yoktur. 

Sıtma Mücadele umumi 
müfettişi şehrimizde 
Sıhhat ve içtimai Muavenet 

Vekaleti Sıtma Mücadele Umum 
Müfettişi Doktor Bay Rüştü Ge
ren Sıtma t~ıkilitını teftiş etmek 
üz.ere tehrimize gelmiştir . Bay 
Rüıtü Geren ıehrimiıJe on beş 
gün kadar kalacaktır . 

Otobüs seferleri 
Okullarda derslerin başladığı 

günden, yani 1 tcşrinievvelden 
it ibaren şehir otobüıl-:rinden bir 
kaçının Hükümet, Abidinpaıa ve 
Erkek liıeıi yolu üz.erinde çaltı · 

tırılml'st düşünülmektedir. 

Öğretmenlerin 
nakli meselesi 

Öğretmenler arasında yapılan 
değişiklik ve yeniden yapılan tayin
lerin günü gününe seferberlik mü-
dürlüğüne bildirilmesi okul idare
lerinden istenilmiştir. 

Nüfus işleri 

Viliyetitn lz nMuı dairesinde 
takdire de~er bir faalivet görül
mektedir. Verilen evraklar bir sı· 
rada konularak günü gününe ta
kıp edilmekte ve yapılmaktadır . 
Bu suretle dairenin önünde top· 
lanın kalabalığın artık önüne ge· 
çilmiş bulunulmaktadır . 

Doğum 
Arkadaşımız. Recai Tarımerin 

bir lıııı çocuğu dünyaya gelmiştir. 
Yavruya uıun ömürler diler, ana 
ve babuını tebrik ederiz. . 

Açık teşekkür 
Amanııı bir derdin ıalim 

pençesinde ıenelerdenberi tatlı 

canımdan bıkmış iken: yüksek 
irade ve hazakıttile yaptıtı mühim 
ve muvaff akiyetli ameliyatla ha
yatım ı kurtaran Adana Doğumevı 
baş tabibi, Kadın hastalıkları mü· 
tehassısı sayın Dr. Süleyman 
Kuntalp ile ameliyatta değerli 

yardımını gördü§'üm Hemşire Naz.
miye Erkere ve hastabakıcısından 
hpıcıısına kadar katfeıine teşek

kür eder, saygılar sunarım. 

Sıdılca Yurtçu 

Adana askerlik şu
besi reisliğinden : 

1-339 doğumlu ve bunlarla 
muameleye tabi olan diğer do· 
gumlu erlerin celp ve sevlderi 
için emir gelmiıtir. Yerli ve ya
bancı bu doğumlular namına da· 
vetiye çıkarılmıştır. Bu do~umlu 
sevk edileceklerin toplanma günü 
5-10-942 paıarteıi rünü akşa
mına kadardır. Bundan sonra re· 
lecek ve ele geçeeck olanların 
hakkında bakayalık suçundan ka
nuni muamele yapılacatından her 
erin vakdi umanında şubede 
iıbatı vücut etmeleri. 

2- Gönüllü suvari yazılacak 
olanların alacakları hayvanın bo· 
yu 1.45 den aı•tı olmayacak ve 
yafı .5 ile 7 araaında olmak ıure• 
tile hayvan ve techiıatile birlikte 
3-10-942 riiai :tubeye iıtida 
ile muracaatlan ilia oluaar. 

il YMAKAMIN TE~EBBOSiYlE 
Kozanlılar bir Orta 
mektep yaphrıyorlar 

Kozan : 28 ( Türksözii mu
habirinden ) - Kazamııa gelen 
genç ve faal Kaymakamımız. B. 
Şevket Yurdakul kaz.anın esaslı 
derdleriyle yakından alakalanmağa 
başlamıştır . Bu cümleden olmak 
üzere ilk olarak en önde gelen Or· 
ta mektep ve içme ıuyu işlerini 
ele alarak Viliyet nezdinde teşeb· 
büslerde bulunmuı ve aldığı müs· 
bet cevap üzerine: paıar günü 
memleketin ilP-ri gelenlerini Halk 
Partili salonuna toplayarak ehem
miyetli bir konuşma yapmııtır . 
Bu konuıma neticeıinde toplan
tıda haz.ır bulunanların sevinç ve 
minnettarlıkla tasvip ettiği mek
tep iti halledilmiı ve yalnız orada 
bulunan hamiyetli yurddaşların 

teberrüü on beş bin lirayı bul· 

muıtur. 
Toplantıda bir l11al heyet se· 

çilmit ve ba~ka bir heyetin Ma
arif Vekaleti nez.dinde teşebbüs· 

lerde bulunmak üzere Ankaraya 
gönderilmesine karar verilmiıtir. 

Teberrüler memnuniyet verici 
bir şekilde devam etmektedir. Çok 
yakın bir umanda elli bin lira
dan faz.la olacağı umulmaktadır . 
Şimdiden Orta mektebe elveriıli 
bir bina kiralanmış ve mektep 
m alz.emeıinin haz.ırlanmasına bat· 
lanmıttır. 

Koz.an halkını çok sevindiren 
bu teşebbüs ayni zamanda coğ
rafi ve iktisadi bakımdan Ko:ranla 
yakın münasebetleri bulunan ve 
Orta mektep 11kıntııı çeken Ka
dirli, Feke , Saimbeyli -kazalarm
daki çocuk babalannı da çok 
memnun etmiştir. 

Alakadar makamların ve Ma
arif Vekiletinin bu işe biran ev
vel liıım g~len yardımları yapı· 

c~ğını kuvvetle umuyoruz.. 

Toroı laltrllra11nlaa: 
Çitit anbarımız, fabrikamızın 

çalışmasına mani CJlacak derecde 
dolmuştur . Bugüne kadar çiğit
lerini lı:aldırmamıf olan müşteri

lerimiz.in 8 - 10 - 942 tarihine 
kadar ve bugünden ıonra da fab
rikamızda pamuklarının çekilditi 
tarihten itibaren bir hafta zar
fında kaldırmalarını rica ederiz . 
Yukarıdaki müddetler zarfında 

kaldırılmıyan çiğitler , T. C. Zi
raat Bankası Pamulr mü ... eıesine 
o günkü resmi fiyatı macibince 
satış edilerek , bedelinin sayın 

müşterilerimize verilect~i ilan o-
lunur . 1-3 Ga. 

Adana halkevinden ·: 

1/10/1942 Tarihinden iti
baren bir sene devam edecek 
lngilizce kursu açılacaktır. Ta
lip olanlann Halkevi bürösuna 
kayıtlan için müracaatları ilin 

1 

olunur. 29-30 14670 ' f 

• 

Valimiz ~. Akif Eyido~an Pa· 

ıar günü teftiş yapmak üz.re Ko· 
zana hareket etmiştir . Oradan 

Mansur nahiyesine ve daha sonra 
da Fekeye gıdecektir . B. Akif 
Eyidoğanın Saimbeyliye de git· 

me i muhtemeldir . 

Müesseselerde 
çalışanların vergisi 

Hususi müesseselerin memur 
ve müstahdemlerinin fevkalade 
pahalılık zammından , devlet me
murları gibi istifade ederken ver
gi maafiyetinden de istifade ettiril
meleri için Maliye Vekaletine mü

racaat olunmuştu. 

Maliye Vel<aletinden gelen bir 

yazıda ticari ve hususi müe~sese 

memur ve müstahdemlerinin üc
retlerinin istenildiği zaman ve is
tenildiği kadar artırılıp eksiltilme· 
sinde hiç bir mani bulunmadığ'ı 1 

ve 4178 sayılı kanunun hudud ve 
şumulüne girmiş oldukları bildiril
miştir. Onun için ücretleri artırıp 

eksiltmekte serbest olan bu kabil 
müesseselerin , memurlarına vere
cekleri munzam paraların 4178 nu
maralı kanuna tibi memur ve müs
tahdemlere kıyasen vergilerden 
istisna edilmesi caiz görülmemek· 
tedir. 

Kazanç , iktisadi buhran ve 

muvazene vergileri kanunlarından 

asgari maişet haddi kabili kabul 
edilmiş olan 20 ve 30 liralık mu
afiyetin genişletilmesine de bugün
kü bütçe durumu itibariyle imin 
görülmemiştir. 

Stalingrad'da Alman 
sol kanadı tehlikede 

( s.,. 1 iııci U7iad• ) 

yapılan savaş esnasında çok mik· 
tarda Alman askeri yok edilmiş· 
tir. Silyavino bölgesinde Sovyet 
kıtalan Alman taarruzlarını püs
kürtmüşlerdir. 

Moskova : 28 (a.a .)- Alman· 
lar Stalingrad'da kütle halinde 
tanklar kullanarak ve şiddetli bir 
hava bombardımanının himaye
sinde olarak taarruz.larda bulun
muılaraa da damlardan, pencere· 
!erden ve mah:ıenlerden el bom· 
bası yağmuruna tutulmuşlardır. Bu 
taarruz.dan evvel de Alman topçu· 
su Sovyet hatlarını dfürmfiıtür. 

Almanlar neticesiz kalan 12 taar
ruz.larında 42 tank kaybetmişler

dir. 
Moıkova : 28 (a.a.)- Mos

kova radyosunun cumartesi sa
bahı erkenden bildirdiğine göre, 
Sovyet lcıtaları Mozdok bölgesin· 
deki sisli havadan istifade ederek 
kuvvetlerini süratle bir araya top
lamışlar ve ani hücumlar yap· 
mışlardır. 

İntihap Encümeni Reisliğinden : 
1- Belediye intihabı Birinci Teşriin Birinci perşembe 

günü sabahleyin saat 8.30 da başlıyacak ikinci günü saat 18 de 
bitecektir. 

2- intihap belediye dairesi altındaki mezat salonunda 
yapılacaktır. 

3- Bütün şehir halkı Birinci Teşrinin birinci perşembe, 
ikinci cuma günleri sabahleyin saat 8.30/dan akşamın l 8 zme 
kadar reylerini atacaklardır. 

4- Belediye kanununun 41 inci maddesi mucibince rey 
atabilmek için evvela nüfus hüviyet cüzdanının sandık başın
daki intihap encümenine gösterilmesi şarttır. Bunun için hem· 
şehrilerimizin şimdiden hazırlanması lazımdır. 

5- intihabın devam ettiği müddetçe bütün hemşerilerimizin 
reylerini kullanmaları rica ve ilin olunur. 29-3Q- J J 4669 

i 1 an 
Çifçi birliğinden : 

Vilayet Makamının ilanından da anlaşılacağı veçhile buğ
day ve buğday mamulatı olan bulgur ve Unun 1 teşrinevvel
den itibaren pazar yerlerinde satışı serbest olduğundan ihti· 
yaçlanndan fazla hububatı olanlar·ın bu tarihten itibaren pa
zara getirip satmalarının menfaatieri iktizismden olduğu ehem· 
miyetle ilin olunur. 27-29-30 14667 

:""""""" ........ " ............ " ............ : 
i T .c. Ziraat Baüa11 Pamall J 
J Mleııeıell Mldlrllltlndea : J 
ı Çukurovada bulunan yağ fabrikalarının çiğit ihtiyacı ı i geçen sene olduğu gibi bu sene de Müessesemiz marifeti- ı 
: le ve aşağıdaki fiatlarla temin edileceğinden çiğit satacak i 
ı çiftçi, tüccar ve fabrikatörlerin Borsa civarında 7 numa· ı 
ı rah yazıhanede Müessesemiz memuruna müracaatlan ilin ı 
ı olunur, 9-10 14622 ı 
ı Fiyat Çigidin ı 
ı Kuruş Cinsi ı 
ı ı 
ı 12, - Akala ı 
ı 1 O.SO Klevland 1 
ı 9 - Yerli ı 
ı ' ı 
:" ........................ """"" .............. : 

i 1 an 
OEVlET OEMIRYOllARI ADANA &. iNCi İŞLETME lRT
TIRMA EKSil TME KOMiSYONU REiSLIGiNOEN : 

Muhammen bedeli ( l 1822) lira olan 84,520 m3 muhtelif 
eb"adda çam kerest~ 21/10/942 çarşamba gunu saat 16 da 
Adana 6. işletme binasında kapalı zarfla eksiltmeye çıkan· 
lacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 886 lira 65 kuruşluk muvakkat 
teminat akçelerile nüfus cüzdanları Ticaret odası ve kanuni 
ikametgah vesikaları iyi huy kağıtları ile 2490 No lu kanunun 
emrettiği şekilde hazırlamış oldukları teklif mektuplarile birlik
te yukarda tayin edilen günde ve saat 15 e kadar komisyon 
reisliğine tevdii lüzumu ilan olunur. 

Şartname ve mukavele projeleri Adanada 6. işletme ko
misyonundan bedelsiz olarak görülebilir. 

25-29-4-9 14657 

Umumi Neşriyat Müdürü: Maoit Güçlü 
Basıldıtı yer: Türksözü Maatbası 

Maçkada Satdık Arsa 
Meçkada Tremvay caddesi Uzerlnde 110.20 metre cephesi 1156.tO metre derlnllllnde 
lfr•za mUsalt , orteaında seferathane binası olarak yapısı temamlenmamıf bUyUk 

Klrglr bir bina ve ayrıca iki ufak bin••• olan mah•I sallllyor. 

IMllK VE EYTAM BANKASINOAN : 
ESAS NO: YERi KIYMETi NEVi MESAHASI TEMINA Ti 

---------------------------2775 Beşiktaş Vişnezade mahallesi Lira Arsa ve üz.erinde nala· 15342.50 M2 Lira 

Maçka ve Teşvikiye caddeleri 1.199.438 mam kagir büyük bir 19.944.-
2 Mükerrer numaralı P11fta bina ile aynca iki uf ak 
66, Ada 703; Parsel 4 bina. 

lıahah yukarda yazılı gayri menkuller peşin para ile ve kapalı zarf usulü ile satılacaktır. Kapah 
•zarflar 21-10-942 Çarşanba günü saat 14 te Bankamız latAnbul Şubesi Satış Komisyonu huzuru ile 
· açılacak ve en yüksek teklif merkeze bildirilecek ve haddi layik görüldütü takdirde Maliye Vekiletin· 
den istizan edilerek muvafakat cevabı alındıktan sonra kati ihalesi yapılacaktır. 

istekli olanların Ankara merkezi ile lstanbal , İzmir , Bursa ıubelerimizde n birer lira mukabilin
•' de bir şartname edinerek bu ıartname ahkimı dairesinde tanzim edecekleri teklif mektubunu , tayin 
· edilen 21-10-942 Çarpnba günü saat 14 e kadar lstanbul şubemiz Müdürlütüne tevdi · etmeleri li· 
ıumdır. S8tıf bedelinin ödenmesinde abaya , bina ve arsımn ipoteki mukabilinde kolaylık rösterilebi

ı tir. Fazla izahat almak isteyenlerin lst1nbuJ Şubemiz Emlik serviaine mür.cHtluı ilin oluaur. 
24-29-6-15 145~1 


