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BAŞVEKiLiN 

DOGUGEZiSi 
Ankcıra: 4 (Türlısözü Muhabirinden) - Gelen haber

lere ııöre, Ba1vekilimiz. Doğu Anadolu seyahatine devam 
etmektedir. Ba,vekilimiz. bugün Erz.urunidan Hasankaleye 
hareket etmiıtir, 

Erzurum : 4 ( a. a, ) - Ba,vekilimiz Şıikrü Saracoğlu 
ve sayın eıleri Sarıkamıfla tdlıiklerde bulunmuşlardır.Baf• 
vekilimiz. Erz.uruma saat 20 de muvasalat etmiflerdir. Ba,
vekilimiz. buradan A ıkaleye hareket etmi,lerdir . 

Vekiller heyetinin 
mühim bir· kararı 

HARiÇTE BDLUNANLARIN 
PABALARI BLOKE EDiLDi 

VEKILLERiN 
SEYYAHATi 
Ticaret ve Ziraat 
Vekilleri yeni bir 

geziye çıktılar 
Ankara : 4 (Tür"5özü Muha

lıirinden) - Ziraat Vekili B. Şev· 
ket Raşit Hatiboğlu ve Ticaret 
Vekili B. Behçet Uz dün ~aat 12 
de olomooille Polatlı'ya gitmişler-
dir. Vekiller Polatlı'da Toprak Q. 
fisin alım muameleleri üzerinde 
tetkiklerde bulunmuşlar ve oradan 
gene otomobille Eskişehir'c git-
mişlerdir. Eskişehir valisi , Vekil
lerimizi Çiftel"r harasında karşı· 
lamaştır. B. Şevket Raşit Hatib· 
oğlu ve B. Behçet Uz gerek Çif · 
tcler harasında , gerek buradaki 
Ziraat Vekilliği çiftliğinde tetkik· 
lerde bulunmaktadırlar. 

Her iki Vekil de incelemele· 
rine devam ederek Eskişehir ci
varındaki köy enstitülerini, tohum 
islah istasyonlannı , orman fidan 
lığını ve Eskişehir'deki Ziraat ve 
Ticaret Vekilliği teıekküllerini ge-
1.eceklerdir. 

Bugün öğleden sonra Eskişe
hir Halkevinde bütün çiftçilerin 
iıtirakiyle önemli bir toplantı ya
pılacaktır. Bu toplantıda Vekilleri
miz çiftçilerle hasbıhallerde bulu
nacaklar , dileklerini dinliyecek· 
lerdir. 

Ziraat Vekilimiz bu akşam 
Ankara'dan hareket eden eks· 
presle Eskişehir'den Kocaeli bölge
sine hareket edecektir. Vekil , 
trenden Arifiye istasyonunda ine
cek , burada tetkiklerine devam 
ettikten sonra Adapazan'na ge· 
çccek , köy enstitüsünü , Ziraat 
Vekilliğinin meyvacılık ve tohum 
islah istasyonlarını gezrct-ktir. 

B. Şevket Raşit Hatiboğlu 
Adapazarı'ndaki pulluk fabrikası· 
nın çalışmaları üzerinde tetkikler 
yaptıktan sonra Kocaeli bölgesi· 
nin zirai durumu üzerinde mahal · 
lınde incelemelerde bulunacak ve 
ilgililerle konuşacaktır. 

Ticaret Vekilimiz de tetkikle
rine devam edecektir. .......................... 
ı ı 
ı Cebelüttarığa f 
f gelen takviyeler ı 
ı ı 
ı Madrlt : 4 (Radyo) - ı 

Ankara : 4 (Hususi) - Türk 
parası kıymetini koruma hakkın· 
daki kararnamenin 8 inci madde
sinde değişiklik yapılmıştır. Bu 
değişikliğe göre~ bankalar Türk 
parası olarak yapılan tevdiatı mü
saadesiz hiçl:fü suretle ecnebi pa
rasına talıvil edemezler. lkametga· 
hı Türkiye dışında bulunan haki· 
ki veya hükmi şahısların Türkiye
deki mallarının iradları ve satış 
bedelleri , sermeye ve iştirak his
selerinin gelirleri ve Tıirk parasiy
ıe:oıan her nevi mevcudları vr. 
alacakları ve yerli ve ecnebi men· 
kul kıymetleri blokedir. 

Türkiyeöeki hakiki \ie hükmi 
şahıslar tarafından Türkiye hari · 
cinde bulunan hakiki ve hükmi 
şahıslar lehine Türk lirası üzerin
den kredi açılamayacağı gibi tev
diat da yapılamaz ve Türkiyede 
bulunan ecnebilere hiçbir suretle 
Türk para.siyle ikrazatta bulunula
maz. 

Bazı istisnai ve hususi haller
de bu şekilde kredi kü~adı ve ik· 
raz yapılması Maliye Vekaletinin 
ve tevdiatı icrası da lcambiyo 
mürakabe mercilerinin mezuniye
tine bağlıdır. Bloke para ve men· 
kul kıymetlerin Türkiye dahilinde 
istimal şekilleri Maliye Vekaletin· 
ce bir talimatname ile tayin olu
nur. 

Vilkinin Mısır Kralına 
verdiği mesaj 

Ankara : 4 (Radyo gazetesl)
Vilki Mısır Kralına Ruzveltin bir 
mesajını takdim etmiştir. 

Veyvl'in nutku 
Ankara: 4 (Radyo gazetesi )
Hindistan Başkumandanı general 
Veyvl Hint milletin~ hitaben bir 
nutuk söyliyerek Haziran muvaf
fakiyetsizliklerinin mücadele ruhu· 
nu azaltmadığını söylemiştir. 

: ........................ : 
ı ı 

ı lspanya'da i 
ı ı 

i buhran! ! 
ı ı 
ı ı 
ı Üç nazır dün ı 
ı ı 
ı istifa etti ı 
ı ı 
Ankara: 4 [Radyo Gazete9t)-
1spanya lrnriciye nazırı Sunerin 
istifası dünya efkarı umumiyesinde 
ehemmiyetle karşılanmıştır . Har
biye ve Dahiliye naıırlan da is
tifalarını vermişler ve her üç iıı 
tifa da General Franko tarafından 
kabul edilmiştir . Franko hu ne
zaretlere yeni naı.ırlıırı derhal seç· 
miştir. 

Madrit : 4 ( a . a . ) - Gene· 
ral Franko, hariciye nazırı Serrano 
Suner ile harbiye nazırı General 

Varela ve dahiliye nezırı albay 
Galaszaııın istifalarını kabul etmiş 

ve yerlerine sıruile General Jor 
dana, General Asencio ve Blas 

Perez Cabrer ayı tayin etmiştir . 
General Franko Serano Sunerden 
açık kalan siyasi Junte'nin , yani 
Falaj milli konseyinin idaresini 
bizzat deruhte t'tmektedir . 

Franko bu kabine değişiğini 
bugün:öğleden sonra nefrettiği 
bir kararname ile bildirmiştir. 

Bundan başka Falaj partisi 
genel sekreter muavini Luna Ba· 
lendeı'in yerine binbaşı Manoel 
Mora tayin edilmiştir . 

1938 - 1930 da Başvekil mu
avini ve hariciy~ nazırlığı yapmış 
olan general Kont Comez Jor· 
dana devlet şuraaı reisi idi. Ordu 
genci kurmay ,başkanı olan Ge· 
neral Asencio siyasi junte azalı· 

ğına tayin edilmiştir . Dahili~e 
nazırı Calarıa'nın yerine tayin 
edilen Blas Pereı. Cabrera şim· 
diye kadar temyiz mahkemesinde 
müddeiumumi ve siyasi Junte'de 
at.a idi . 

JAPONlARIN İKİ Gizli 
SillHI VARMIŞ 

Ankara: 4 [Radyo Gazeteall
Verilen malumata göre, Japonla· 
rın elinde uzaktan idare edilen 
tayyareler vardır. Diğer gizli si· 
!aba gelince: Bu da meçhul bir 
ışıktır. Bu ışık insanların üzerinde 
müthiş tesis yaptığı gibi bütün 
motörlü kuvvetleri durdurmak
tadır. 

Antoneskonun nutku 
Ankara : 4 (Radyo Gazeteal)
Antonesko bir nutuk söyliyerek, 
Hıtlerden sitayişle bahsetmiş, 
Bolşevik tehlikesinden ve Rumen 
dahili vaziyetinden uzun uzun 
bahsetmiştir. 

\ 

ı CebelUttarıAa mUtema· ı 
ı diyen lnglllz takviye kuv- ı 
ı vetlarl gelmektedir. ı 

ı ........................ ı Müttefikl~rin yeni infaat eserleri: Bir top 

Stalingrad'da sokak 
muharebeleri oluyor 

Almanlar Taman yarımadasına da çıkmı,ıar 

Sovyet cephesinde çalı,an Amerikan uçaklcıaı 

MISIR CEPHESiNDE DURUM 

I ngilizlere göre 
Romel dinleniyor 

Yeni bir llellşlkllk yoll 
Ankara: 4 (Radyo Gazetesi)- vat uçağı teşkilleri, Kahire'oin 
Mısır cephesinde mevzii hareket- fİmal batı ve şimal doğusundaki 
ler devam etmektedir. lngilizler müteaddid lngiliı. hava meydan· 
bu vaziyeti .. Romel soluk alıyor,, !arını bombalamışlardır. 
diye tavsif etmektedir. Havalar- Londra : 4 (a.a.)- Bugün 
daki harekat geniştir. öğleden sonra Royter ajansına ge-

Berlin : 4 (a.a.)- Mısır cep· len haberler şon iki gün içinde 
hesinde şiddetli keşif faaliyeti çölde hüküm süren sükunet dev· 
olmuştur. Tahrib edildiği dün bil- resinin bu sabah da devam etti. 

dirilen düşman tanklarının sayısı 
51 e çıkmıştır. Alman ve ltalyan 
avcıları, dün 21 lııgiliz uçağı :dü· 
şürmüşlerdir. Bir Alman uçağı 
kayıptır. , 

ğfoi gğsterr11ektedir. 

Bugün bildirildiğine göre, Bri2 
tenya bomba uçakları tarafından 

dün akşam muharebe ~bö.lgesinde 
yapılan harekat bilhassa çok mu-

Ankara: 4 ( Radyo Gazetasl)
Bugünk.ü Alman tebliği : Shlin
grad şehrin in kenar mahallelerinde 
sokak muharebeleri olduğunu kay
detmektedir . Almanların Taman 
yarımadasına çıktı~ı da bildiril
mektedir . 

Moskova : 4 ( a . a . )- Prev· 
da gaıetesinin bild i rdiğine göre. 
Avrupa Ü7.erinde cereyan eden 
hava muharebeler inde 101 müt· 
tefik uçağı clüşüren meşhur Al
man tayyarecisi Helder Lenin
grad cephesinde bir Rus pilotu 
ile yaptığı hava muharebesinde 
'ölmüştür . 

Moskova : 4 ( a. a. )- Var
şovaya yapılan son hav• llkını 

Almanları beldemedikleri bir ha· 
reket karş Laıoda bırakm ıştır . Sov
yet bomba uçakları şehrin üze
rine geldikleri 2 a m a n ışık -
lar söndürülmemiş bulunuyordu • 
Hücumdan maksat düşmanın cep
he ile olan münakalatını bozmak 
olduğu için garların ve demiryolu 
kavuşak noktalarının bombardı· 
manı ile iktifa edilm iştir . Öğre
nildiğine göre, Alman uçaksavar· 
tarı hafif bir müdafaa yapmıştır . 

Moskova : 4 ( a. a. )- Ofi: 
Haberler bürosu reisi Alekandrov 
Pravda'da yazdığı bir yazıda di· 
yor ki: 

c - Harp öyle bir tıafhaya gir
miştir ki, harbin idaresi hususunda 
planlar hazırlamalı: ve soosuı usul 
münakaşalarına girişmek müşter~k 
davaya hiç bir yardımda buluna
maz . > 

Kafi derecede kavvetli olduğu 
halde tatbilrntta hiç bir netice 
vermiyen < Sonsuz görüş teati
leri > ile vakıt geçiren miıttefik 

milletler bu makalede şiddetle 

ve hemen hemen açıkça tenkıt 
edilmektedir . 

(Gerisi 2 Del D:Jfada) 

Büyük yüzme 
müsabakaları 

bugün başlıyor 
T af silô.1. ikincide -

1 2 EylUJ gecesi, Alman sa- vaffakiyetli olmuı!ot~u~r:., ----~~~!'!~~~~~~~~~!'-~~~· 

Mihverciler 
4700 uçak 
kaybettiler 

Londra : 4 (a.a.)- lngiltere 
hava nazırJığ'ı,Almanların üçüncü 
harp yılındaki uçak kayıplarını 
bildirmektedir. 

Almanlar Manş üzerindeki mu· 
huehelerde 600 den fazla uçak 
kaybetmişlerdir.· Almanların ba 
tıda başka kesimlerdeki gtce ve 
gündüz muharebelerinde uğradık· 
ları uçak. kayıbı da 400 den aşa 

IGerist 2 ncl sayfada) 

-
Fransız Yahudileri 
evden çıkamıyacak 

Vichy : 4 ( Radyo ) - Bu
gün neşrt:dilen bir kararname ile 
Y &hudilerin ikametgahlarından çı
kabilmeleri için en yakın zabıta 
amirliğini haberdar etmeleri icap 
etmektedir. -

ÇİNLILER İLERİ 
HAREKETLERDE 

Çin aıkerl Kantona yaklaşıyor 
Ankara: 4 [Radyo gazetesi)- J 
Çinliler Lupeo şehrini zaptetmiş · 

!erdir. 1 

Çunking : 4 (a.a )- Kvantuııgl 
eyaletinde ilerliyen Çin kıtaları 

Ka ıı tondan 25 kilometre mesafe · 

de bulunmaktadır. ı 
Çin kuvvetleri Kinva'yı tutan 

Japon artçılariyle temasa gelmiş · 
tir. Bu şehrin düşmesi pek yakın• 

dır. Lişivi ve Nungyang'dan iler· 
liyen Çin kolları Kinyung, Angkeng I 
ve Fuyiyi almışlardır: Çin kuv· 
vetleri kaçmakta olan Japonları 

yakından kovalamaktadır. 

Adanada açılacak 
hayvan sergisi 
Adanamızda 25 Birinciteşrin 

1942 Pazar günü ehli hılyvanlar 
sergisi açılacaktır. Kayıt muame
leıi tarihi ayrıca bildirilecektir. 

lnönü gezisi 
dün açıldı 

lstanbul : 4 ( a. a. )- lnönil 
gezisi bugün büyük törenle açıl
mıştır. Bu münaaebetle lstanbul 
Vali ve Belediye Reisi bir nutuk 
söylemiştir . 

Mahkemeler 
bugln açıbyor . 

Tatil dün bitti 
Yurdun her tarafında olduR"u 

gibi şehrimiıde de mahkemelerin 
yaz tatili dün bitmiştir. Bugünden 
itibaren mahkemeler faaliyete ge
çeceklerdiı, 



Sayfa 2 

Avrupa mektubu 

ALMAN VE 
iTALYAN 

KADINLARI 

Nasıl çalışıyor? 

Nasıl giyiniyor? 

Harp içinde bulunan her devlet
te olduğu gibi Almanya ve ltat
yada da kadınlar bir çok yok

luklara ve sıkıntılara katlanmakta
dırlar. Maamafıh Alman kadınların
dan Nazilerin bütün kaidelerine 
tabi olmaları istendiği halde, hal
yada kddınlar şık gi} inmeğe , gü
zelliklerini muhafazaya teşvik O· 

lunmaktadır. 

Malum ya.. ltalyanların bir 
nüfus arttırma siyasetleri vardır . 

işte Faşist hükumeti bu siyasetin 
muvaffak olabilmesi için , lcadınla· 
rın güzel giyinmeleri ve erkekleri 
ceıbetmeleri icap ettiği kanaatir.
dedir. Hatta hükumet yeni evlile· 
re müsamaha göstermekte , onla
ra elbise ve ev eşyası almak için 
fazla vesika kuponu vermektedir. 
Yeni evlenen bir kadına altı çar· 
şaflık patiska almak hakkı veril
miştir. 

Zıırif görünmelerine mani olur 
korkusiyle bir müddettenberi ltal 
yada matemli kadınların siyah giy· 
melerinc müsaade rdilmemektedir. 
Hugün lıalyada mtimkiin oldu~u 
kadar ıız malzeme ile mümkün 
olduğu kuda!" şık gezmeK~ çalısıl
maktadır. ltalyan L:adınlmın gi}'
<likleri etekler tlalıa dar ve daha 
kısa şapkalar daha ince ve daha 
acayiptir. 

Harp uzadıkça ltalyan kadın
larının giyiniş tandan da günden 
güne ifrata varmaktadır. Yalnıı 

kadınlar.o pantolon giymeleri ka 
tiyen yasaktır . Dudak kırmızları 

- gayet adi olmak şartiyle -
bol bol bulunabilmektedir. Has 
ipek çorap ortadan kalkmış , bu
nun yerini milyonla yapılan taklit 
çorap almıştır. 

Zengin kadınları kocalarının 
eski elbiselerinden tayyörler yap
tıkları gibi fakir kadınların vesi . 
katarını satın almak suretiyle de 
bu darlı~ın önüne bir dereceye 
kadar geçebilmektedirler. Vesika 
usulünün bir çok püf noktaları 
vardır ki , kadınlar bunları keşif
te gecikmemektedirler. 

Mesela ; :Ü7.eri kumaş , altı 

mantar olan ayakkabılar - Bun· 
lar çarşıda bulunabilen yegane 
cinstir - ancak 40 - 60 vesika 
kuponu mukabilinde satın alına· 

bilmektedir. Halbuki perakende 
satılan mantar tabanlar vesikasız ; 
deri kol çantaları da 2 kupon 
mukabilinde elde edilmektedir . 
Şimdi açık göz kadınlar bu çan· 
ta derilerinden ayakkabının üst 
kısmını yaptırıyor ve altına da 
mantar tabanları koyuyor , beda· 
vadan bir çift ayakkabı sahibi 
oluyorlar. 

* ılı * 
Alman kadınlan ise güzel gi· 

yinme}1i adeta unutmu~lardır. Na
ıilerin bir kadının meşgalesi "Ço· 
cıık , kilise ve muıf aktır. sözü 
şimdi bir kadının meşgalesi "ço· 
cuk , fabrika ve mutfaktır,, ol · 
muştur. 

Yapılan resnıt i~lalistıklere 

göre; Almanyada son iki sene 
içinde çalışan kadınların miktarı 

9,400,000 i bulmuştur ki bu 
1,000,000 luk bir artma elemek· 
tir ve bu atiet rle günden güne 
kabaı maktadır . 

Ziraat ve ormancılığın büyük 
bir kısmı kadın işçiler tarafından 

yapılmaktadır . Bu latif cins ayni 

TORKSOZO 

...... ... -
i · ·· HAB a.-RLER 

Türkiye birincilikleri Gardenparti 
Kız ve Erkek liıelerinder. ye· 

tişenler cemiyeti çıkarına bu ak· 
Şam Atatürk parkında bir Gar· 

Y •• •• b k J j denparti verilmektedir . Bu Gar· uzme musa a a arı . denparti için büyük
6 hazırlıklar 

bugün başlıyor 1-ya_p~-m~ıh_ıı~-·er-ci-le-r -47-00-

--------1 uçak kaybettiler Otuz. Vilayet .} üıücüleri şeh
rimiı.de toplanmış bulunu) ar. Bu 
gün şehir havuz.unda Türkiye yüz 
me birıncilik müsabakalarınıt baş

lanacaktır. 

Dün akşam şehrim "z.de top · 
lanan sporcular şerefine Beden 
Terbiyesi tararın<lan s~> han parkta 
bir ziyaret veıilm iştir . 

Genç \. üıücülerimiı bu sa 
balı, mü abak alaro başlamaıdan 

evvel Atatürk anıtına hir çeleıık 1 

koyacaklardır . 

Mütekait maaşları 
Mütekait Ey tanı ve Eramili n 

üç aylık maaşla r ının verilmeııirıt: 

Paıartt: i vera Salı günii başla 

nacaktır. 

Stallngrad'da sokak 
mubarebelerı oluyor 

(Başr 1 inci sny/ada) 

Ayni g zete baş) azısında, ge
lecek kış seferi için kiifı derecede 
hazırlık yapmadığından dolan Sov
yet dt"miryolu idaresini de tenkit 
etmektedir . Caz.ete diyor : 

• Geçen kış sıkıntılı geçmiş 

ve o 7.aman bu hatlarımız bi1e 
pahalıya malolmuştur . Halbuki 
şimdi de bir çok çevrelerde kış 

için yapılan haz.ırlıklar tamamile 
sathidir . ., 

Berlin : 4 ( a a. ) - Alman 
ve Romen kıtaları K"'rç boğazını 

geçmişlerdir . 

Moskova : 4 ( a. a . )- Roy
ter muhabiri bildiriyor: Kıı.ılordu 
Stalingradın cenup batısında Al
man ordularının yaptığı müthiş 

hamleye mukavcm t için bu se
nenin en şiddetli muharebelerin· 
den birini vermektedir . Alman 
topçu ve hava k.uvvetlcrinin Sov
}'el hatlarını 2 saat kesif bir bom· 
baıdımanda tabi tutmasından son· 
ra Martşal Van Bock muharebe 
meydanına 2CO tank . ve bir çolc: 
piyade tümenleri sürmüştür. Düş

man_ her üç saatte bir dalga ha 
linde harekete geçen kuvvetlerle 
hücum etmiştir . 

Sovyet muhafız kıtalarına 

mensup bir birlik 10 ~ündt nberi 
bü} ük bir_ kahrnmanlıkla döğüş -
mektedir . Almanlar cephenin u . 
zak kesimlerinden buraya yeni 
kuvvetler getiriyorlar. 

ı" ...................... : ı ( B•şı 1 iııci sa7l•d• ) 

ı • • ı tı değildir. 
ı ~[HIRU f ı Aynı devredeki lngiliz uçak 
ı Y ı kaybı 700 den ibarettir. Halbuki 

ıı Kış için hu.ırhk yap- :. muharebelerin çoğu düşman top· 
rakları üzerinde olmuştur. 

ı mayı ihmal etme. Sebze :• 1 Harbin başandanberi ngiliz 
ve meyve kuruları ha· 

ı. zırla , konserveler yap 1 :. 1 avcıları gündüz muharebelerinde 
• • 1 4000 ve gece muharebelerinde 

: .... •••••••• .. •• .. •••• .. : de 700 wihver uçatı düşürmüş· 

PartiOcakı 
kongreleri 1 

Parti Ül'ak kon~releriııe de· 
vam t:dilmektedir . Bugün f lürri · 
yet Ocağı, ilan edan Ocağı , Ku · 
ruköprü Ocag-1 kongreleri vapıla· 

eak t ı r. Ocak kongreleri ayın yir
nı İsİııt! kad111 bitirilmiş cılal:aktır . 

terdir. 
Bu senenin haziran ve tem· 

muz aylarında Alman toprakla · 
rma 13.000 ton bomba atılmıştır. 
Geçen yılm aynı ayJaruıda ise 
fl iman topraklarına atılan bomba 
ugırlığı 8.500 tondan ibarettir . 

KA YlP - 940 - 94 l den vılı 
K'1zan Ağııkaraca okulundan al
ınış ylduğum diplomamı kaybet-
tim. Yenisini alacağımdan hükmü 
olmadı~ını ilan ederim . 

Ahmet Muhip Tümer 

i L l N 
İnhisarlar Adana Başmüeürlüğünden : 

5-9-942 tarihinden itibaren bayileıin müstehliklere sa· 
tacakları inhisar şaraplarının şişe depozitosu dahil fiatları ber-

vechi atidir. 14584 
C.L. Fi atı 

( 35 43,5 
( 70 67 

Sofra şarabı ( 200 160 
( 340 244 

70 87 
Misket şarabı 200 200 

------------. 
{ 11 an 

ADANA B[LEOİYE RİYASETlHOEN · 
(1500 metre mikap çakıl alınacak) 

1- Şehir dahili ham yollara vazolunmak üzere l 500 met
re mikap çakılın mübayaası açık olarak eksiltmeye konmuş
tur. 

2- işin keşif bedeli 4SOO liradır. 
3- Muvakkat teminatı 337.50 liradır • 
4- ihalesi 22-9-942 tarihine rastlayan Salı günü saat 

1 O da Belediye Encümeninde yapılacaktır. 
S- Keşif ve şartnamesini görmek ve bu iş:hakkmda fazla 

malumat almak istiyenlerin Adana belediyesi Fen işleri Müdür· 
lüğ üne ve münakasaya girec~kleıin de ihale günü muayyen 
saatte bt!lediye Encümenine müracaatları iian olunur. 

. 5- 10-16-21 14585 

SlYHAN ORMAN ~[YİRGE MOOORlO~~NDEN 
(Orman Emvali Satış İlanı) 

Cinsi Mikdarı Muhammen bedeli Müddeti 
Kental Kilo Lira kuruş 12 Ay 

----------------------------------------------..._~--

Krasnaya Zveı.de Almanların 

sayıca çok üstün olduğunu yazı. 

yor. Bir köyle civardal.i bir tepe 
arasında bulunan Sovyet hattına 
sokulmağa muvaffak olan 88 tank· 
la bir piyade tümeni daha ilerı 

gitmek için bütün gün çalışmışsa 

da hiç bir netice alamamıştır . 
Stalingrad civarında büyük uçak 
teşkilleri arasında muharebeler 
durmaksızın devam edi) or. ! Meşe kömürü 1228 40 27 64 

kazanmakla meşgul olduklarından ı 1- Seyhan Vilayetinin Bahçe kazası hududu d;hilinde ve 
huna aldırınamaktadırlar. Bir kadın, hududufarı şa~tnamede yazılı Ôgüt Öleni ormanından 1228 ken
bir sene içirıde ya bir er saz el. 1 tal 40 kilo meşe kömürü (12) ay zarfında çıkarılmak şartile 
bis<", } ahut ta hir tıtkım adi i\: 24181942 gününden itibaren (20) gün müddetle açık arttırmaya 
çamaşırı alabilir. F.ğer bulabilirse konulmuştur. 

altı çift3orap_almak hakkını ha 2- Arttırma 15 91942 tarihine müsadıf salı günü saat (11) 
iıdir. Bir palto almak için gerek <l~ Adana orman çevirge müdürlüX-ü binasında yaptlacaktır. 

tamanda mühimmat fabrikaların- 5 çorap gerek elbiıteden vazgeçmek 3- Beher kental kömürün muhammen bedeli (otuz) kuruş· 
da, değiımenkrde, madtnlt'r ve 
labor-tuvarlarda büyük bir ebe· 
riyeti teşkil etmeHedir. Tramvay 
ve otobüs biletçilerinin hemen 

icap eder. Ayakkabı ve fötr şap· 
ka için t.ususi izine ihtirac vardır. 

Bunlaı ın birincisi için iıin al· 
mak hemen hemen imkansızdır. 

hepıi kadındır . • H81a }Üı pudrası bulmak 
Satılan kumaıların sıkı bir ve· mümkünse de, dudak kırmızısı, 

sikaya tabi oluşu ve tuvalet <Ş· tırnak bora1'ı, lavantalar hep ma-
yasının hemen hiç mevctJt olma· ziye karışmıştır. Çarşıda diş ma-
}' ıfı Alman kadınlarının güıel ve cunu bulmak gayet güçtür. Alı· 

caz.ibeli görünmesine imkan bırak· nacak ufacık sabunlar bir ay <la-
pıamaktadır. Fıkat onlar bir tıaı p . yanm alıdır. 

tur. 
4- Muvakkat teminat 27 lira 64 kuruştur. 
5- Şartname ve mukavelename projeleriri Orman Umum 

Müdürlüğünde. Adana Orman Çevirge Müdürlüğünde ve Bahçe 

kazası Orman Bölge Şefliğinde görülebilir. 
6 Muvakkat teminat makbuzları 15;91942 günü saat ( 1 1) 

den evvel komisyon reisine verilmesi lazımdır. . 
7 - isteklilerin Ticaret odası vesikasile birlikte belli edilen 

gün ve saatte müracaatları ilan olunur. (Bu vesika köylüler· 

den istenmez.) 26-30-5-10 

5 Eylül 1942 

0 ......................... 0 

I• ADEMİ iKTİDAR VE BELGEVSEKllGINE I 
KAR Ş 1 

1 FORTOBİN • 
S. ue /.Muavenet Vekaletinin Ruhıatını hai~dir 

Reçete ile· alınır her eczanede bulunur 

Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril 
Y ağcami civan No. 14 - Eski Selanik 

e Posta Kutusu 105 14520 
0 ......................... 0 

i 1 an 
Devlet Demiryolları Adana 6. ncı İşletme 

Arttırma Eksiltme komisyou Reisliğinden : 
Muh!\mmen bedeli 7500 lira olan 250 ton sönmemis kireç 

şartnamesi veçhile 8/9/942 Salı günü saai 16 da kapata zarf 
usulile Adanada 6. ncı l~letme Müdürlüğü llina&mda satın alı
nacaktır. 

Bn işe girmek istiyenlerin 562.50 liralı muvakkat teminat. 
akçaları, Tıcaret odası vesikaları. kanuni ikametgah veikalart 
venüfus cüzdanlarile tekliflerini aynı gün eksiltme saatmdan 
bir saat evvel Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Kireçler Pozantı , Yenice, Mersin , Adana, Osmaniye. isken· 
derun ve aralarındaki istasyonlardan birinde vagonda teslim 
f'<lilecektir. 

1 

Şartnam~ler Komisyona müracaatla bedelsiz olarak verilir. 
22-26-30-5 

... ~ . ..,·~·-·-···-···-·~·~ · .-.~·-·~·-·~·-· .. ·~·-·-···-· • • i DOKTOR ! 
• • • 
! Numan B. Güreli ! 
• ! 
· Avdet etmiş ve hastalarını kabule • ! • 
• başlamıştır i 
! ' ! Abidinpaşa caddesi Evkaf apartmanmda No. 4 i 
ı 25-26 ! 
: ................. ....................... ~ ............................. .., ....... ~ .... • 

eoaoooooooooooaaooaoo oaooae 
g Yeni Batday Pazarındaki g 
g Asri Dink Açlldı g 
o o 
O Hem döver, hem kırar, hem eler, kurutur O 
g 5-15 13571 g 
eaooooooaoooooooooaoooooaoe 

ı········· .. ··············ı e ZENGiN OLMAK İSTERSENİZ • 

• K ' K ' • oşunuz ... oşunuz .. , 1 Çukurova kişesine 
1 aııelldzdea bir bilet aıırıanız mat· 
• laka zengin oıarıanaz. .. 1 • 
• Ad~ea: Aıfalt caddt! Dö~.tyol ağzında (Çalıur· 1 ova Giı.•11) Necip Ozyazgan f . ........................ .. 

, ______ __..,. 

i l A N 
OEVlET OEMİRYOllARI ADANA 6. NCI i~lETME 
ARTTIRMA EKSil TME KOMİSYONU REiSlrniNOEN: 
Alacata, ocağından ihzar edilmf.k üzere beher M13 240 

kuruş muhammen bedelle 6000 M/3 balastm ihzar ve teslimi 
kapalı z rf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. işin tamamının 
muhammen bedeli 14.400 lira olup muvakkat teminat akçesi 
1080 liradır. 

Eksiltme 29191942 Salı günü saat 16 da işletme müdürlü· 

ğü binasında toplanacak komisyonca yapılacaktır. istekliler 
249'> No.lu kanunun tayin ettiği vesikalariyle birlikte ha~rl•• 
mış oldukları teklif mektuplarını eksiltme saatmdan bir saat 
evvel Komisyon Reisliğine tevdii lüzumu ilan olunur. 

Bu işe ait şartname ve mukavele projeleri Adanada 6. iş· 
letme Komisyonundan, Konya ve Alacada lst. Şefliklerinden 
bedelsiz olarak verilir. 1 -5-10-15 14572 
~~~~~~~~~~~==~~~ 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 
Basıltlığı yer : Türksözü Maıtbaaı 
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