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ÇİFÇİMİZE BOL MİKDARDA KREDİ VERİLECEK 
FAİZLER DE AZALTILDI 

Donatma ve çevirme kredisini Vekalet iki misline çıkardı 
Ankara : 3 ( Türksözü muhabirinden )- Zi· 

' 11i istihsali artırmak için çiftçiye lazım olan mad · 
~i lre manevi her türlü yardımları yapmak v~ ko· 
VYlıkları göstermek yolları üzerinde çalışan Ziraat 
ekaıeti, istihsal ırıasraflarının yükseldiği bu an· 

111tda çiftçinin ihtiyacı olan kredinin teminini ilk 
~lrt addetmektedir • Diğer taraftan Ziraat Ban· 

min edebileceklerdir . Vaktinde alınan bu karar 
önümüzdeki Sonbahar ziraati için müstahsile re· 
niş bir istihsal imkanı vermektedir • 

Muhtelif mabsu1ler için dekar başına bir misli 
artırılan kredi miktarını aşaiıya koyuyoruz: 

Hububat 4, pamuk 14 , tütün 40, zeytin 20 ' 

llsı da bu şartı yerinde ve zamanında görmüş 

bı.ı maksatla müstahsile Banka şubeleri tarafından 
üzüm 28, incir 20, fındık 14, limon portakal 40 , 
sebze ve meyveler 40, afyon ve ha,haş 10, pirinç 

28, ' Antep ve yer fıstığı 10 , gülyatı 15 , bakla , 

fasulya, nohut, mercimek patates gibi kuru seb· 
zeler 15 liradır • 

dekar başına verilen çevirme ve donatma kredisi 
bı.ı sene bir misli dah.ı. arhrılmışhr • Buna muka• 
bit gerek büyük ve gerek küçük çiftçiden alınan 
Eai:ı miktarı ise yüzde 6 ya indirilmiştir • Bu su
tette istihsal masrafları artan çiftçiler, kendilerine 
141.ım olan krediyi ipotek veya müteselsil kefalet 
•ııtetile Ziraat Bankası şubelerinden kolaylıkla te· 

Gerek Ziraat Vekaleti ve gerek Ziraat Baa· 
kası, çiftçi lehinde verilen bu kararları birer ta· 

mimle bütün teşkilatına bildirmişler ve bunun 
çiftçHere duyurulmasını istemişlerdir. 

Ruzveltin 
l'eni nutku 

Amerika reisinin 
dünya gençliğine 

~ samimi hitabesi 
~ 11kara: 3 [Radyo Gazetesi)
~ Ut:velt bugün tolebe koogresi 
'ı Utıasebetiylc bir nutuk söyle-
1Ştir. 

~ Ruzvelt dünya gençli~ine hi· 
bederek, aklın yaşla alakası ol · 

~&dığını ve fakat yaşlıların hilap
~tını düzeltmenin gençlitin vazi· 
~•i olduğunu söylemiş ve milleti 
~ lisadi bozg11ılarla karşılaştır· 
~~it niyetinde olmadığını ilave et· 

1ttir. 

it Vaşington : 3 ( a. a. )- Ga-
1 teciler toplanhsında M. Ruz. 
Clt'e, Japooyanın Rusyaya hü-
1~tn edeceğine dair haber alıp 
llladığı sorulmuştur . Reis bu 

tq•~ata bir şey bilmediğini söy-
llııştır . 

\ Hindistan'a Amerikan kıta." 
tı llÖnderilmeıinde bir mühlet 

L Up olmadığı hakkında sorelan 
Oır • 
. suale cevap olarak da reis 
•;ç bir mühletin bahis mevzuu 
flladığını bildirmiştir. 

~ünakalat Vekilinin
yurdiçi seyahati 
Ankara : 3 ( Türksözü mu· 

~~bitinden )- Münak&lat Vekili· 
1 ı Amiral Fahri Engin bu sa
~h kalkacak bir trenle memle· 
tt dahilinde bir trtkik seyaha-
ne çıkmaktadır . Münakalat Ve· 

1Iiırıiz Sivas , Malatya , Adana:. 
~tay, Konya. Afyon , Eskişehir 
t bu vilayetlere yakın diğer ba
~ilayetleri ziyaret edecek ve 
seyahati 15 gün kadar süre· 

tktir . 

Japonlar yeni bir 
lokomotif yaptılar 

~ l'okyo : 3 ( Rod}O )- Japon 
~hcndisleri yeni model bir kur
~ lokomotif inıa etmişlerdir . 
•f.ıkoınotifin saatte 55 kilometre 
/~tle tecrübeleri yapılmış ve a-
lı tnüoküllerine , rüzgar ve fır· 
~~Ya katfı mukavemeti tesbit 
~1rtıiıtir . • Y alor.da yapılacak tek
i lecrılbelerde lokomotifin aza· 
, 8İirat ve mukavemet derece~i 
~erıecektir . Lokomotif saatte 

'\Q ~ilomctre katedecektir . Bu 

ı ciunya münakalat aleminde 
t . 
•nkılAp yapacaktır. 

• 

/ngili:r.ler ihraç denemelerittcle 

JAPON-SOVYET 
SİYASI DURUMU 

Siyasetin değişmiyeceği söyleniyor 
Ankara: 3 ( Radye Oazeteal)
B ugünlerde Japon hariciye na· 
zırlığına bir zat seçilecektir. Ye 
ni hariciye nazırının uhdesine 
büyük Asya işleri de verilecek 
tir. 

Tokyo '. 3 (a .a.)- Asahi gaze
tesi, Sovyetlere karşı değişmez 

siyaset" başlıklı bir yazıda eski 
Hariciye nazırı TogGnun diploma· 
tik faaliyetinden bahsetmekte ve 
şöyle demektedir: 

Biiyik Asya'da harbin başla· 
masındanberi, Hariciye Nazırı To· 
go her fırsatta Japon • Sovyet 
münasebetlerinin daima bitaraflık 
muhadesi ile tanı.im edilmiş bu · 
lunduğunu söylemiştir. lki mem· 
leket arasındaki münasebetlerde 
en ufak bir değişiklik tlahi yok-..................... 

tur. 
Vaıington : 3 (a.a .)- Paeifik 

harp konseyi bugün Beyaı Saray

da yaptığı toplantıda bilhassa Ja· 
ponyıı'nın Sibirya'ya karşı bir hii· 
cum ihtimalini göriişmüştür. 

Milli Şefle İngiliz 
Kralı arasında 

taziye telgrafları 
Anlcara : 3 ( a. a. )- Reiıi 

cümlıur lsmet lnönü Kent Dükü 

nün ölümü dolayısile İngiliz Kra· 
lına bir taziye telgrafı göndermiş 

ve lngiliz Kralı da buna teşck-

k ürle mukabele etmişt!r. 

• • • • • • • • • • 

Çif çi teslimatı 
beklenen seviyeyi 
çok aşkın halde 

: .................... .. • : Ankara : 3 ( Türksözü Muhabirinden ) - Ticaret V~killi· f 
f ğinden aldığım malumata göre , Çukurova'da hububat satın f 
f alınması işi bitmiştir. Konya ovasında mibayaaya geniş mikyas· f 
t ta devam edilmektedir. Şimdiye kadar bu bölgede teslim alınan f 

hububat miktarı beklenen seviyeyi aşmış bulunmaktadır. Doğu • 
ı vilayetlerimizden alınacak mahsulden sonra muhtaç olunan mik- • 
• tarın yukarısına çıkılacağı umulmakta ve bazı yerlerde , çitçinin t 
f vermeğe mecbur olduğu hububatın daha fazlasını hükumete tes - t 
f !im etmeğe başladı~ı bildirilmektedir. f 
........................... ~ ............. J 

.......................... 
ı ı 

i Pasifik i 
ı : 
ı h ı 

·ı arp i 
ı ı 

i konseyi f 
ı ı 

ı • ı· ı f ıç ımaı f 
ı ı 
ı ı 
ı Hal'in beyanatı ı 
ı ı 

Ankara: 3 {Radyo gazetesl)
Pasifik harp konseyi Beyazsa· 
rayda toplanmıştır . Hariciye na· 
zırı Hal konuşmaların büyük kıs· 
mınıo Almanya ve Japonya ge· 
nişleme meselesine tahsis edildi · 
tini söylemiştir. 

Eden Diyorki : 

Hitlerle 
uzlaşma 
olamaz 

Londra : 3 (a:a .) - Bugün 
City'de Guildhall binaıında Bir
lefik Devletler Bahriye silahen
dazları ve kara kıtaları ıerefine 
bir Öğle ziyafeti verilmiştir. Bu 
1iyafete iştirak eden 300 Ameri • 
kalı subay, erbaş ve er önlerinde 
Amerikan askeri bandosu olduğu 
halde halkın alkışları arasında 
Londra sokaklarından geçerek 
Guildhall'e gelmişlerdir. Londra 
belediye reisi, bütün davetlileri 
mutat merasimle karşılamıştır. Av· 
rupa harekat ııahasındaki Ameri· 
kan kuvvetleri başkomutanı Ge
neral EisenhoWer'in son dakikada 
çok ehemmiyetli acele bir işi çık· 
masından dolayı Amerikalı misa
firlerin başkanlığını iaşe servisleri 
komutanı General Lee yapmıştır. 

Ziyafette birçok lngiliz yüksek 
subayları ile bazı nazırlar ve bu 
arada M. Eden ve M. Alexander 
de bula11mu4tur. 

Ziyafetin sonlarına doğru, Ge
neral Lee. söylediği bir nutukta 
lngilteredeki Amerikan kıtalarına 
karşı gösterilen miıafiraeverlikten 
dolayı minnettarlığını bildirmiş ve 
şöyle demiştir : 

< - Eğer General Eiııenbover 
burada olsa idi bizlere ounu ha
tırlatııdı ki , burada kumandası 
altında bulunan kuvvetler , yalnız 
bu güzel krallığı müdafaa için 
değil fakat devamlı taarruz ha
reketlerinde ve lngiliz kuvvetle· 
rine katılmak için gelmişierdir. 

Bu harbi birlikte kazanmak 
ı için elimizden geleni tamamile 
yapacağız • Gene buraya harbin 
devamı müddetince kalmak üzere 
geldik ve hiç birimiz birlefmiş 
gayretlerimizle zaferi elde etme-

den evlerimize dönmek istemiyo
( Gerlaıl 2 acı ııayf&da) 

Kafkasya 'nın 
geçitlerinde 

NOVROSISKİYE TAZYİK ÇOK ARTTI 
Ankara: 3 (Radyo Gazetesi)- 1 

Novrosiski üzerine tazyik şid • 
detle devam ediyor. Almanlar bü
tün Kafkas geçitlerini geriden 
düşürmek istemektedir. Stalingrad· 
da durum Sovyetler için her 
gün biraz daha tazyildeşmekte· 
dir. 

Gelen haberlf\re göre, Alman·ı 
lar her gün cepheye taze kuv
vetler sürmekte devam ediyor. 

Rijev bölgesinde Sovyet taar· 
ruzu hafifler gibi olmuştur . ( 

Maamafih tazyikin artması bek
lenebilir. 

Berlin : 3 tRadyo) - Türki· 
ye'nin Trabzon limanına hasara 
uğramış bir Sovyel deniıaltısı 

iltica etmiştir. Mürettebat a-öz. 
hapsinr alınmıştır. 

Roma : 3 (Radyo) - Trabzon 
sahillerine bir Sovyet botu yanaş· 
mış ve mürettebatı Türk makam
larınca enterne edilerek gemi zab-ı 
tedilmiıtir. 

Moskova : 3 (a .a.)- Royter 
muhabiri bildiriyer: ı 

Kraıınaya Zvesda gazetesinin 
bugün yazdığına göre, Stalingrad. 
ın cenup batısındaki durum yeni
den fenalaşmıştır. Almanlar tak· 
viye aldıktan sonra şafakla bera
ber, iki noktada iki piyade tümeni 
80 tank ve büyük sayıda uçak 
kullanarak şiddetli hücumlara 2e-.ı· 
mişlerdir. Yüz Alman uçağı, mü
temadi surette Sovyet mevzileri 
üzerinde uçmuşlar ve ilk Sovyet 
hatlarını bombalamışlardır. Sovyet 
askerleri, hava hücumu esnasında 
siperlerde korunmakta fakat düş· 

!Gerisi 2 ncl aayfadal 

Londrada bulunan 
Ttlrk gazetecileri 

Harebeleri geziyor 
Londra : 3 (Radyo gnzeteal)
lngilterede bulunan Türk gazete· 
cileri bombardımanda harap olan 

mahallelerde tetkikat yapmışlar· 

dır. 

Mısırda keşif ve 
topçu düellosu 
Cephede yeni blrşey olmadı 

Ankara: 3 (Radyo gazetesi )- ka neşredileceğini bildirmektedir. 
Bugünkü Alma• tebliği , Mısırda Fransızlardan vaktiyle alınan harp 
keşif kolları faaliyeti ve topçu ganaimi arasında bulunan bu ve-
düc:llosunun devam etti~ini bildi- sika Fransa'nın Londra'daki eski 
riyor. - büyük elçisi M. Corbin tarafından 

lngiliz tebliği ise , şimdiye yazılmış bir telgraftır ve lngifü~le-
kadar geçen harekatın tafsilatını rin niçin Kalıire'yi açık şehir ilan 
vermektedir. etmediklerini izah etmektedir. 

Roma : 3 (a. a.) - Bugünkü Londra : 3 (a. a.) - Times 
resmi ltalyan tebliği : gazetesinin Elalt:meyn cephesinde 

Dün gündüz Alman ve ltal- 8 inci ordu nezdindeki muhabiri-
yan zırhlı toşkilleri Mısır cephe- nin bildirdiğine göre , askeri st-
sinde birçok ileri hamleler yapmış rateji sebeplerinden dolayı yapıl· 
ve bu harekat esnasında düşman makta olan savaşlar hakkında Ö· 

30 tank kaybetmiştir. nümüzdeki eir kaç gün az haber 
Mihver hava kuvvetleri ileri verilecektir . 

teşkilleri ve düşman iaşe yolları Öğrenildiğine göre , ilk çar~ 
üzerinde büyük bir faaliyet gös- CGerlsJ ı ncJ ıayfada) 

termiılerdir . 
ltatyan ve Alman av uçakları 

son iki gün içinde cereyan eden 
hav• muharebelerinde 51 düşman 
tayyaresi düşürmüşlerdir. Karşı 
koyma toplarımızla aynca 4 düş
man uçağı tahribetmiştir . 

Britanya uçakları Sicilya üz.e
rinde uçmuşlar ve müteaddit mes· 
kun yeri ve bir yolcu trenini mit
ralyöz ateşine tutmuştur. Denizal
tılarımızdan biri üssüne dönmemiş
tir. Mürettebatın ailelerine haber 
verilmiştir. Deniz kuvvetlerimiz 
bir düşman denizaltısını batırmış
br • 

Berlin : 3 (a . a.) - Alman 
Hariciye Nazırlıiı bugün bir vesi-

ırandaki 
son durum 

Başvekil vaziyeti 

normal görüyor 
Ankara : 3 (Radyo gazate•l)
lran Başvekili beyanatta buluna· 
rak • memlekette bir harp hali 
mevcut olmadığını , nazik vazi
yete rağmen devletin çok uyanık 
bulunduğunu söylemiştir. 



Sayfa 2 

Sağlık Bahsi 

Faydalı bir 
iştah . 111.cı 

Dikkat ediyorum : lştah ile ye
mek yemek için bir çok genç
ler rakı içerle r . Buzlu biraları 

midelerine yuvarlarlar. Ve gO.ya 
iştahları açılıyormuş gibi çeşit çe· 
şit mezelikleri ve yemekleri atış· 

tırırlar . Ve devam ede ede mide· 
!erini , karaciğerlerini , sinirlerini, 
damarlarını ve hatta kalbleriyle 
beyinlerini de yavaş yavaş hara
bederler . Ve ( gençlik alemlerin 
de l ) Yaptıkları zevkler, safalar, 
eğlenceler en nihayet felaket ve 
cefalar halinde fitil fitil burunlar
dan gelir. 

Halbuki bu mevsimde o za · 
rnrlı, belalı , zehirli içkilerden da· 
lıa kuvvetli , faydalı v~ ucuz ne 
kadar iştah ilaçlarımız vardır. Ol
muş , kemale gelmiş etli kıpkır· 
mızı domates alınız . Adam akıllı 
iyi su ile yıkayınız .Makine ile ve· 
yahut tertemiz ellerinizle sıkınız. 
Her yemekten bir çeyrek saat ön· 
ce bir kahve, fincanı kadar ( mü
barek domates suyu l ) içiniz J 
Vaktiniz olmazsa yemeğe başlar· 
ken cJe içebilirsiniz ! 

Sıhhatini sevenlere en mükem
mel bir iştah ilacıdır. 

Gençler arzu ederlerse , do· 
mates suyuna biraz da hız karış 
lırırlar • Fakat (50) yaşından son· 
ra çok tuz zarar olduğundan bu 
yaştaki insanlara tuz koymak caiz 
dı-ğildir . Çünkü fazla tuz damar 
seriliği yapmaktadır. Arzu eden
ler biraz da ( limon suyu ) karış
tırabilirler. 

Domates suyunu yemekten 
evvel iştah ilacı olarak içmek her 
yaştakilere münasiptir. Gençle-r , 
orta yaşlılar ve hatta ihtiyarlar 
bile devam edebilirler. Büyük ço
cııklara yemekten önce bir kaç 
çorba kaşığı içirtmek faydalıdır. 
1 Tatta ( ' l _: 6 ) aylık çocuklara 
bile arasıra kalıve kaşığiyle do· 
mates suyu içirtmek lazımdır. 

Emin oluıiuı. ! Domates suyun· 
de çeşit çeşit ( vitamin ) ler, tür
lü türlü kuvvet cevherleri vardır. 

Domates suyuna devam ede
cek ulursanıı. kanınız çoğalac;ık , 
kuvvetiniz artacak , benziniz pem
beleşecek , siııirliliğiniz geçecek , 
erkeklik kuvvetiniz , kadınlık ta· 
zeliğiniz bile kamçılanacakhr. 

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Cuma - ·L!J.1942 
7.30 Progr::ım ve memleket saat 

ayarı. 

7 .32 Vücudumuıu çalıştıralım. 

7.40 Ajan~ Haberleri. 

7.55-
8 30 Müzik : Senfonik parçelar. 

12.30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

12.33 Müzik : Karışık program. 
12.45 Ajans l laberlet i. 
13.00-
13.30 Müzik : Şarkı ve türküler. 
18.00 Program ve Memleket saat 

Ayarı. 

18.03 Müı.ik : Fasıl sazı. 

lX.40 Müzik : Dans müzigi (Pi.) 
19.00 Konuşma (lktisat saati) , 
19, 15 Müzik : Oyun havaları. 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajans Haberleri. 

19.45 Müzik : Klasik Türk müı.iği 
programı. (Şef; Mesud Ce
mil). 

20 15 Rad}O Gazetesi. 
:.W.45 Müzik : Film ve Operet 

parçaları (Pi.) 

21.00 Konuşma (Evin saati.) 
21.15 Temsil. 
2..:,00 Müzı k : Radyo Salon Ür· 

kestrası. 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajans 

haberleri ve Borsalar 
22.45/ 
22.50 Yarınki Program ve Ka· 

pan•$· 

TORKSOZO 

.... -. ._. ..... -
i · ·'. HAB ı::.-RLER 

Yüzme birincilikleri İnhisar bayilerinde 
içki bulunmuyor 

Yüzme havuzunda Bunurt. ır.bebi nedir ? 

Şehrimizdeki inhisar bayile
rinin bir çoğunda rakı ve Şarap 
bulunmamaktadır. Yaptığımız tah· 
kikata göre, bir bayi ile lohiaarlar 
İdaresinden az çok içki almakta 
ve fakat bir kHım bayiler bu İÇ· 
llileri fazla fiyatlarla toptan şu
raya buraya ve lokantalara ver-

Yarın başlıyacak 
5 ve 6 Eylfü cumartesi ve 

pazar günleri Adanada yapılacak 
Türkiye yüzme birincileri Ada
naya geldi . Ankara , Antalya , 
Burdur, Bursa, Balıkesir, Bandır
ma, Eskişehir, Hatay, Jzmir, 1çel, 
lstanbul, lsparla, Giresun, Kasta· 
monu, KaysMi, Ordu,Muğla, Sam · 
sun, Sivas, Sinop, Seyhan, Tekir 
dağ, Trabzon , Urfa , Zonguldak 
yüzücüleri şehrimizdedir . Altı 

vilayetin yüzücüleri de hareket et
mişlerdir . Her vilayetten en az 
sekiz. } üı.ücü gelmiştir . İstanbul 
bölgesi on bfş }ÜZÜCÜ ile gel
miş ve üç de Bayan yüzücü be
raberlerinde getirmişlerdir. Beden 
Terbiyesi Seyhan Bölgesi Adana 
yüzme havuzunda seyircilerin is· 
tirahati için havuzun iki tarafına 
elli ikişer metrelik gölgelikler yap
tırmış ve saodalyalar ile tribün 
soyunma yerleri, duş ve her türlü 
soğuk sıcr.k me-ş ı u \>at satacak 
büfe temin edilmiştir. 

, ........................ . 

Haber aldığımıza göre , bu 
mühim müsabakalar için elli ku· 
ruş duhuliye kabul edilmiştir . 

Tar sus çif çil eri 
Ankaraya bir 
heyet yolluyor 

Tarsus : 3 (Türksözü Mu ha · 
birinden) - Şehrimiz çiftçileri 
l Ialkevinde bir toplantı yaparak 

pamukla ilgili me~eleler üzerinde 
baıı dilekler lesbit etmişler ve bu 

dileklerini Ticaıct Vekaletine arz
etmek üzere büyük çiftçilerimiz.
den B. Muvaffak Uygurla, B. Meh· 

met Karamebmedin Ankaraya 
gönderilmesine karar vermişler· 

dir. 

Beden terbiyesi Sey
han bölgesinden : 

Türkiye yüzme birincilikle
rine gelen :~2 Böl~e yüzücüleri 
kafile Başkanlarının 4-9-942 Cu
ma günü sabahleyin tam saat 9 
da Beden Terbiı1 esi Seyhan Böl· 
gesi binosındl' yapılacak toplantı· 
} ' a unuı vermelerini rica ederiz. 

Eden diyor ili : 
( Ba.~ı 1 inci say/ada ) 

ruz. O zamana kadar da birlıkte 

yapaca~ımız çok şeyler vardır.> 
M. Eden İngiliz hükumeti 

adına verdiği cevapta demiştir ki: 
« - Hitlerle uzlaşma yApı

lamaz.. Bu ziyafetin terihi iyi se
çilmiştir . Bundan üç yıl evvel 
Almanyaya harp ilan ettiğimiz 

günün arifesinde top!anmış bulu· 
nuyoruz . Harbe girmek kararı 

serbestçe alınmıştır. 
Bizim için ve sizler izin (Mr. 

Eden bunları söylerken Amerikan 
askerlerine hitabetmiştir.) Böyle 
bir alçaklıkla uzlaşma olamaz. in
sanlar arasındaki münasebelleıde 

olduğu gibi beynelmilel münase· 
betlerde de tek temel tutulan söz
dür. Bir millet bir defa bu iptidai 
kaideyi kaybederse kendi mahvı· 
na varan bir yokuştan aşa~ı kay
mıya başlar. 

Sizlerin Birleşik Devletlerin 

istikbaline ne kadar derin imanı· 

mız varsa bizim de Britanya Com· 

mon - Wealthi'nin istikbaline o 
derece derin imanımız vardır. Bi· 
zim ve sizin istikballerimizin müm
kün olduğu kadar sıkı işbirliği ve 
anlaşma ile halledilmesi gerekti· 
ğine de inanıyoruz. Birleşik Dev
letler ordusunun burada aramızda 
bulunması da dünyanın istikbali 
için iyi bir şeydir. 

1 
: [KM[K KARTI : • • : EylOI ve Te,rlnavvel f 
• 

aylara ekmek kartlarım •• 
henu~ almamı, olanlar 

•. bundan böyle kartlarım ft 
• 
beıedlyedekl bUrodan f 

f alacaklard•r. t ....................... 
Parti ocak 
kongreleri 

C.H. Partisi ocak kongrele · 
rine dün de devam edilmiştir. Bu
gün kongrelerini yapacak ocaklar 
şunlardır: Havutlu saat 10 da. 
Camili sual 14 de, Kadıköy saat 
10 da, 

Çiftçi Birliğinde 
yapılan toplantı 

Yeni pamuk fiyatları üzerinde 
Vekaıetle konuşmak üzere Ada· 
nadan bir heyetin Ankaraye gi· 
deceğini yazmıştık . Dün de Zi
raat, Ticaret Odaları ve Çiftçi 
Birliği ldare Heyetleri bir ihzari 
toplantı yapmışlardır . Bu toplan· 
tıda hezı rlanan raporlar tetkik 
edilmiştir. Bugün de bir toplantı 

yapılması ve Ankaraya gidecek 
ldare Heyetinin seçilmesi pek 
muhtemeldir. 

Sloven Kızılhaç reisi, 

azaları tevkif edildi 
Londra : 3 (a. a.) - Royter 

muhabiri İtalyan hududundan bil· 
diriyor'. 

Yugoslavyadaki kukla hükıl· 
mel reisi M. Nediç. Sloven kızıl
haç cemiyeti reisi M. Smode1 ile 
bütün cemiyet azasının tevkifini 
emretmiştir. Tevkif edilenler Yu· 
goslav çeteleri reisi general Miha· 
iloviç'e yardım etınt'k ve haber· 
ler vermek suçiyle itham edilmclı-
tedir. 

Kayıp - 26 - 7 - 940 ta· 
rih ve 370455 numaralı 30 lirayı 

havi Maliye makbuzunu kaybet· 
tim. Yenisini alacağımdan eski· 
sinin lıükmü olmadı~ını ilan ede-
rim. 

Simsar 
Abdülkadir Azınç 

Kayıp - Adana askerlik şu· 
besinden aldığım terhis tezkiremi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 

hükmü olmadığını ilan ederim. 
A<lananın Çaylı köyün

den Mustafa oğlu 

ı~ehmet Tülü 

mektedirler . 
İnhisarlar Başmüdürlüğünün bu 

İfi yakından ve devamlı surette 
mürakabe etmesini pek gerekli 
buluyoruz . 

Prof. Süreyya 
Yüksek Ziraat Enstitüsü :Pro· 

fesörlerinden Süreyya Tahsin Ay· 
gün Adana ve havalisinde Keçi 
Zatürriesi tetkikatında v~ Yörük
lerin hayatına ait etütlerde bu
lunmak üzere şehrimize gelmiş· 

tir • 

Mısırda keşli va 
topçu dlelloıa 

(Başı 1 inci say/ad•) 

pışmalar . M. Çörçil'in EUUemeyn 
cephesini teftişi esnasında ziyaı et 
ettiği arazide vukua gelmiştir. 

Resmen bildirildiğine göre 
dün gece Kahire'de yukarı ve a
şağı Mısır'm bir kısmında hava 
tehlikesi işareti verilmiştir. 

8 inci ordu komutanı general 
Mongomery , bu sabah demiştir 

ki : 
" - Cephenin hiç bir nokta

sınde düşman tanzim edilmiş mü
dafaalarımız kesimine girmemiş· 

tir. 
Bugün Elıilemeyn cephesinde 

sükun hüküm sürmüştiir. Öğleden 
sonra saat üçe kadar yeni bir 
motörlü kuvvetler çarpışması bil
dirilmemiştir.,, 

Kalkaıyanıa 

geçitlerinde 
(Baıtarafı Birincide) 

manın kara kuvvetleri gözükünce 
derhal yeniden muharebe mevzi· 
lerine dönmektedir. Bütün gün 
süren muharebeden sonra alışam 
düşmanın sayı üstünlüğü tesirini 
göstermiş ve Almanlar Sovyct 
mevzilerinde bir gedik açmıya 

muvaffak olmuşlardır. Vaıiyet 

şimdi karışıktır. 

Almanların blJ hücumundan 
evvel beş gün müthiş bir mulıa· 
rebe olmuş _ve Alman ileri hare
katı beş gün durdurulmuştu. Al· 
manlar yüzden fazla tank, 34 
uçak ve binlerce insan kaybet
mişlerdir. 14 üncü Alman zırhlı 
tümeninin hemen bütün tankları 
imha edilmiş, bu tümende yalnız 

22 tank kalmıştır. 
Moskova : 3 ( Radyo ) -

Ehemmiyetli Alman kuvvetleri Ka· 
radeniz. kıyıları takiben ilerlemek
tedir. Rusların ellerindeki başlıca 
deniz üslerinden biri olan Nov. 
rosiık'e t hücuma hazırlanmakta· 
dır. Kıııl Yıldız gazetesi bu ke· 
simde çok şiddetli bir meydan 
muharebesi cereyan ettiğini ve 
Rus kuvvetlerinin yeni mevzilere 
çekildiğini bildiriyor. 

Adana Ziraat Mektebi müba
aya Komisyonu reisliğinden · 

1 -AdanaZiraat mektebinde yapılacak tamirat (2500) lira 
üzerinden açık t~ksiltmeye konulmuştur, 

2- Eksiltme l 1·9-942 tarihine müsadif cuma günü saat 9 
da ziraat müdürlüğü dairesinde toplanacak komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

3- isteklilerin bu işe ait keşif evrakı ile şartnamelerini gör· 
mek için ziraat müdürlüğüne müracaat edebilirler, 

4- isteklilerin ( 187) lira (50} kuruş muvakkat teminat yatır· 
maları ve ehliyet vesikası almak için bu miktar iş yaptıklarına 
dair bonservisleri ile iki fotoğraflarını ve bir adet elli kuruşluk 
ve bir adet onbeş kuruşluk maktu ve bir adf'!t de bir kuruşluk 
uçak pulunu dilekçelerine bağlamak suretile ihaleden üç gün 
evvel Vilayete müracaatlarl lazımdır. 27-30-4-7 14552 
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I• ADEMİ İKTİDAR VE BElGEV~EKll~INl 
KAR Ş l 

I F ORTOB İ N • • S. ve /.Muavenet Vekliletinin Ruh•atını hai~dir 
e Reçete ile alınır her eczanede bulunur 

• Cenup mınhkası ajanı Bahri Diril 1 Y ağcam_i civarı No. 14 - Eski Selinik Bankası 
• Posta Kutusu 105 14520 
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N oman B. Güreli 
Avdet etmiş ve hastalarını kabule 

başlamıştır 

Abidinpaşa caddesi Evkaf apartmanında No. 4 

24-26 
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DIŞ TABiBi 

ORHAN OKTA 
' Belediye ve Yeni Eczahane karşısındaki çıkmaz sokakta 4, 

Numarada her gün ve Zarurethalinde geceleri dahi hastal• 
nmkabule başlamıştır. 

:::::c::ı: :: # :: :: :: :ı :: :t = = = = :: :: * :ı = ı~ -~ 
e ooooooooooooooaooooooooaa 
g Yeni Balday Pazarındaki 

g Asri Dink Açıldı 
o 
o Hem d6ver, hem 11.ırar, hem eler, kurutur O 

a 4-15 13571 o . 
eaooooaoooooooaooooooooa~ 
• ............................................ 1 
i REFİKA TÜMERKAN 1 

f ~Çm YUBDU ı . ' ı 1-9 - 942 den itibar en kayıt mua mele.ine baılatl: f 
f mııtır. Kayt olmak ve ferati anlamak İfİn Bt!bekli kil•·: 
• ıe civarında yurt mud6rlüiiine müracaat edilmeli • ' 
• 2-15 14574 J ..................................... ~ 

SeyhaN 
i L l N 

defterdarhğından 
Kilo 

Miktarı 

130 
1800 
240 

60 

Cinsi 
Beher kilosu içirı 1 
takdir olunan kıt 
kuruş 

26 
30-32 
70-75 
32-:i5 

Bulgur 
Mercimek 

Sabun 
(Kırmızı biber 
toz halinde} 

Yukarıda cins ve miktarlarile Belediyec~ takdir olunan~ 
metleri yazılı dört kalememtia yirmi gün müddetle açık a,t~, 
ya konulmuştur. Kat'i ihale 18-9-942 tarihine müsadif c\J 
günü saat 10 da Defterdarlıkta müteşekkil komisyonda ya 
cağından izahat almak ve görmek istiyenlerin her gün Milli 
lak servisine ıuüracaatlan ve taliplerinde mezkur gün ve 

1
; 

% 7,5 teminat makbuzlarile birlikte komisyonda bulunııı' 
ilan olunur. 30-4-9-14 14564 

i 1 an 
Ziraat Mektebi Müdürlüğünden : 
Mektebimizin sabit sermaye şubesine ait 20.25 bin kU0 

man arttırma suretile satılacaktır, p 
Arttırma eylUlün onuncu perşembe günü saat 11 de t' 

lacaktır. 
isteklilerin mezkur günde pP-y akçalarile birlikte rıı~ 

idaresinde müteşekkil komisyona müracaatları 26-30.....-

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Gilçl
6 

Basıldığı yer : Türksözü Maatbası 


