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YENİ ÜÇLÜ 
BiR PAKT 

Amerika, ınglltere 
Sovyetıer mlhlm 
bazı kararlar 

alacaklar 
Ankara: 8 (Radyo Gazetesi) 
Bugürılerde , İngiltere , Amerika 
ve Rusya arasında mühim karar
lar alın!T"a11 pek muhtemeldir. 

Uzakşark'taki 
Müttefik akınları 
Londra : 8 (Royter) - Kiska 

adasına Amerikan ve lngiliz hava 
kuvvetleri büyüle hücumlar yap 
maktadır. Japonların bu adadan 
da çekilmek mecburiyetinde kala
cağı sanılıyor · 

Londra : 8 (.Royter ) - Ja
ponlartn Allu ve Argaltu :.adala
rından çekildikleri } apılan keşif -
terden anlaşılmıştır. 

Bay Göbbels bir 
makale yazdı 

Ankara : 8 [Radyo g azete•l)
Göbbels yeni bir makale yazmış· 
lır. Alman Propağanda na7.ırı ~u 
makalesinde, lngilizlerin çok yalan 
haberler neşrettiğini, punları tek· 
7.ıp için ayrıca bir • Yalanlama ne · 
1.areti.. kurmak h111m geldiğini 

söylem iştir. 

İngiliz esirlerinin 
elleri bağlandı 

Berlin : 8 ( D.N.B. ) - Diep 
harekiıtında esir edilen lngilizlerin 
elleri bağlanmıştır. Bu, lngilizlerin 
esirlere karşı yaptığı harekete bir 
mukabelei bilmisildir. 

icra Vekilleri Heyeti 
Ankara : 8 ( a. a. ) - icra 

Veldlleri Heyeti bugün saat 15 
de Başvekil Şükrü Saracoglunun 
teiıliğinde toplanmıştır. 

Afrikada müttefilderin tanll montaj salonlarından biri 

Büyük Mısır 
.muharebesi 

Her iki taraf da müdafaa 
hatları kurmakla meşgul 

Kahire : 8 (a .a.)- Royter'in 
seki1.inci ordu nezdindeki hususi 
muhabiri bildiriyor: Rommel Mı· 

sır taarruzunun yeniden başlıya· 
cağını ve bu sefer püskürtülemi· 
yece~ini söylerken İtalyanlarla 
Alman Afrika lııtaları E.lalemcyn 
cephesincieki mevzilerinin müdafa. 
alarını kuvvetlendirmiye süratle 
devam ediyorlar. Şimdi her iki 
taraf da ga}'et lrnvvetli, modern 
bir (derinliğine müdafaa sistemi) 
kurmuştur. Son üç ay içinde se
kizin ci ordu müdafaalarını tedri
cen iyil~ştirnıiştir. 

Muharebe bölgesi ise Akdeni7. 
ile Katara l:ıataklı~ı aruında 70 
kilometre kadar uzanan dar bir 
sahaya inhisar etnıt:kledir . 

Bu bölge, bu harpte geçen 
harpteki batı Ct'plıesini en çok 
hatırlatan b(jlgedir. Baılıca ben· 
zeyiş bu bölge•ie toplanan top
ların çap ve sayısında dır. Son 

muharebelerin de: isbat ettiti üze· 
re şimal Afrika ~cephesinde iki 
senelik savaşlar<ian:sonra topçu
nun tank kadar önemli olduğu 

anlaşılmıştır. Bir tarafın malik 
olduğu top adedi tankaavarlar 

sayılmasa bile diğer tarafın elinde 
bulunan tank adedi kadar hayati 
bir ehemmiyeti haiıdir. 

Bu harple geçen harp arasın
daki başlıca fark ise ileri piyade 
mevzilerind~ görülmektedir. Bu 
mevziler şimdi devriyeler tara 
rafından yoklanmalctadır. Batı 

çölünd( çukurlar, ma~aralar ve 
gizlenmiş a~lar geçen harpte kul
lanılan siperlerin ve üstleri kum 
torbalariyle:örtülü maniaların ye· 
rini tutmaktadır . Bu çölde harbe 
ait manzaralarla yani man7.arala· 
rın birbirine karıştı~ı görülmekte· 
dir. Mesela mayn tarlaları ve di· 

!Gerlal Z n cl ııa:tfada ) 

I şgal altındaki 
yerlerde tevki/at 
Yugoslavya' da Almanlar asker topluyor 

Londra : 8 ( Royter )- Prağ'da 

6 Çek idama mahküm edilmiştir. 

Norveçte Mamsos'da ölü bulunan 
bir Almana mukabil 100 Norveçli 
tevkif edilmiştir. Norveçte tevkif 
edilmekt en korkan bir çok Kis
lirig taraftarları lsveçe kaçmakta· 
dırlar . 

Londra : 8 ( Royter )- Yu· 
go,lavyada Alman kanından olma 
Yugoslavlar Almanyaya askeri 
hiımete davr.t edilmektedir . Al
man makamları bu Yugoslavların 
Alman olduklarını ve daima A l· 
manc ı konuşmak mecburiyetinde 
bulunduklarını ilan etmiılerdir . 

Müttefikler bütün 
derhal hücüma 

cephelerde 
geçmelidir 

-------. -------
8. VINDEL VILBININ YAPTIÖI SON BEYANAT 

Çunking : 8 ( a. · a. ) - M. 

Ru:ıvelt'in şahsi mümessili M. Wil· 

kie bugün mareşi\I Çan-Kay

Şek'le beşinci defa olarak görüş· 

tnüş ve bu konu~ma bir saat sür· 

llıüştür. 

Mülükattan sonra gazetecileri 

toplayan M. Wilkie demiştir ki : 

"- Şahsen şu kanaatteyim 

ki bütün birleşik milletlerin bütün 

Cephelerde hep birden taarruza 
keçmelcri 7.&manı gelmiştir. Göz-

1trirnle gördükleı ime inanmam la· 
~1tngelirse düşmana kati darbeler 

il\direbiliri:ı. Bu sözlerim resmi bir 
deıneç detıldir. Benim şahsi mü-

taleamdır . ,. 

M. Willkie şunu söylemiştir : 
" Silah dağıtımı , coğrafya 

durumu ve siya.si mülahazalarla 

değil her memleketin müdafaa 
kudreti bakımından yapılrııalıdır. ,, 

Londı a : 8 (Royter)- Wilkie 
Çunking'den bugün ayrılmıştır. 

ARNAVUTLUKTA 
ÇETE FAALİYETİ 
Moıkova : 8 ( T ass ) - Arnavutluk' da çete faaliyeti 

günden güne artmaktadır. Elbasan civarında Arnavut çete· 
/eri bir ita/y an askeri kuvvetini mağlubetmiıiir. Tiran ci· 
varında cereya11 eden muharellelerde ita/y anlar ağır kayıp· 
/ara uğramııtır. Çeteciler bir treni berhava etmirlerdir. 

BELEDİYE SEÇiMİ BU 
• • 

AKŞAM BiTiYOR 
•••••••••••••• • • : Yeni Cermen : • • i federasyonu ! 
i kurulması i 
i tasavvuru i 
• • ı İsveç ve Norveç ı 
ı vaziyeti nedir ? ı 

• • Ankara : 8 (Radyo gazetesl)-
Stokholm 'den gelen bir habere 
göre, yakında bir Cermen fede· 
rasyonu kurulacaktır . Büyük Al· 
manya bu fedarasyonuıı nazımı 

olacaktır. Bu haber İsveç mahfil
lerinde hayret uyandırmıştır. lsveç 
iıe, istiklalini muhafazaya kati su· 
rette aı.metmiş bulunuyor. Nor· 
veç'de için için kaynaşmalar var· 
dır. Ba:ıı yerlerde örfi idare ilan 
edilmiştir. Memleltette idamlar 
da artmıştır. 

Sovyet Cephesi 1 

Stalingrad'da 
vaziyet ayni 

Bir llııım Sovyet 
kavvetıerlnln 
imha edlldlll 

haller veriliyor 
Ankara: 8 [Radyo Oazete•l]
Stalingr ad önünde mühim bir de
ğişi lelik olmamıştır . Bu bölgede 
kuıatılan bir kı11m Sovyet kuv · 
vetlerinin ikiye ayrılarak imha 
edildiği bildirilmektedir. 

Bcrlin : 8 ( a. a. ) - Alman 
orduları başkumandanlı~ının teb
liği: Kafkuyanın şimali garbi kıs· 
mında inatlı da~ muharebeleri ya· 
pılmektıtdır . Tert:k'in cenubunda 
ordu teşkilleri ve ordunun hücu m 
kıtaları havanın pek fena ve ara· 
zinin arııalı olmasına rağmen gö
ğüs göğüse yapılan ıiddctli bir 
çarpışmadan sonra mühim bir 
petrol bölgeıinde bulunan M11lgo 
bek şehrini ıaptetmişlerdir . Sta· 
lingradın şimaligarbisinde sarılan 

düt man kuvvetlerinin etrafındaki 

çember daha daraltılmıştır . Al
m an ve Romen hava lıuvvetleri 

Sovyet hava meydanlarına ve 
Volganın her il:i tarafındaki düş . 

manın iaşe yollarına muvaffakı· 
yelle taarruı. etmişlerdir . limen 
gölünün cenubu şar kisinde , or
manlık ve betakl;lc bir arazide 
yapılan Alman ileri hareketi düş
manın inatlı mukRvemetine ra~· 

men teralckiler kaydetmektedir. 
Alman Stuka tayy&relf"r iv le 

Hırvat muharebe ta} yareleri bu 
muvaff akıyctin elde f'clilmeıine 

bilhaısa >ardım etmişlerdir. Malta 
adası üzerinı..1~ yapılan ıiı..ldetli 

hava muharebelerinde Alman av
cıları hiç bir ka} ba uğramadan 

iki düşman tayyarui düşürmüş 

lcrdir . 
Moskrıva : 8 ( a. a. )- Mos· 

fGert.ı 2 nel A J fadal 

Şehrimizde Belediye seçimine dun de akıama kadar de· 
vam edilmiftir. Seçim bugü" •aat 17 de son bulacaktır. Rey· 
/erin tasnifine yarın baılanacaktır . Tasnifin bir günde bi· 
tirilmeai muhtemeldir. 
-----·--------- --- -------- -

Fransız donanması 
Dakar'ı müdafaa 

için emir almış 
Amiral Darlan'ın verdiği emir 

TokyG : 8 (Radyo)- Lizbon' 1 
d~n: Avustralya radyosunun bu Göbbels'in beyanatı 
gun yaymış olduğu ve orada zap· Ankara: 8 ( Radyo gazetasl) -
tedilebilen bir haberine gÖre, gar· Irak kabinesinin iaşe mesele-
bi Afrika'daki Fransıı müstemle- sinden değ'ı l , memlekette Raşit 
kelerine bir müttefik isti l asını ta· Ali cereyanının fazlalaşmakta ol-

duğundan dolayı istifa ett iği Al· 
savvurunu muhtemel addedildi. man kaynakları .. tarafından haber 
ğinden, Fransız hava kuvvetleri verilmektedir. 

ve donanması baılcomutanı Fransa Amerika'nın eski hari
harbiye nazırı Amiral Darlan, ciye nazırı Kellog öldü 
Fransıı fılosuna, karşı koymak va. Bertin : 8 (Radyo)- Ameri · 
zifeıii le, derhal Dakar'a hareket ka ' nın eski harici}e Nazırı ve 
etmesini emretmişti r . Avu,tralya Londra e lçi~i Kellog 80 yaşında 

radyosunun Li7.bon'da zaptedilen oldu~u halde öl müştür. Kendisi 
bu haberi bÜ'-'Ük b" 1 milletler cemi}etinin büyüle mü-

J ır ıeyecan nekkidi olduğu gibi Versay mua · 
uyandırmıştır . lıedesin i n de tadili taraftarı id i. 

Şark adasına 
yapılan akın 

·-------
lngiliz tebliği dün neşredildi 

Londra : 8 ( a. a. ) _ Müş- J 
t.e~ek harelıetler karargahının teb· 
lığı: Geçen cumarteıi akşamı Şark 1 
adasına küçük ölçüde b ir akın 
yapılmııtır. Bu akın , sık ık mu
vaffakıyetle yapılan ve mutat o
larak, bildirilmiyen hareketlerden 
biridir. Fakat düşman giıli malc
satlarla ve doğru olmıyan tafsi
latla bu akını zikrettiğ'i için bu 
vah şöyle cereyan etmiştir: 

Bu akının başlıca hedefi, ada
da oturan lngil i ılerın fena mua· 
mele gördükleri hakkındaki şüp· 
heleri tevsik etmekti . Bu şüphe
ler Albay Knacfuss imzasını taşı . 
yan ve ele geçirilen bir beyan
name ile teeyyüt etm iştir. Bu be· 
yannamede deniliyor ki: 

< Manı edalarında doğmayan 
ve orada devamlı olarak otur
makta buluııan (a) sınıfından bü. 
tün ıivil erkekler 16 yaıından 70 
yaşına kadar aileleriyle beraber 

sürgün ed i lmiştir. 

Bu ürgün geçen hafta ya
pılmış ve ancak kısa bir mühlet 
verilm işti r . Gueanesey'den yüz 
erkek zorla götürülmüştür ve 
dört yüz erkek daha götürülecek· 
tir . Jersey adasından götürüle· 
ccklerin ıayısı bundan da fazla
dır. Şarlc adasından da 1 ı erkelı: 
götü rü lecf"ği gt:çen hafta tebliğ 
edilmiş, bunlard an ikisi kendisini 
öldürmüştür . Ancak 9 k işi kal· 
mıştır . > 

Ak ı nı yapan İngi liz kuvveti 
subay ve er o lmak üzere 10 ki
şiden iba retti. Biz hiç bi r kayba 
uğramadık . Dört esir alınmış ise 
de bunlar müteaddit mücadele 
lerden sonra kaçmışlardır. Bu es· 
nada da yaralanm ışlardır . Bun
lardan biri lngilterey e getirilmiş· 
tir. Bu esir bu ürgünleri teyidet
miş ve götürülenlerin ağır hizmet· 
!erde kullanıldıklarını söylemiştir. 

Resim: Bardia ve Tobruk'ta dövüşen ve halen İngiltere'de istila 
talimlerinde bulunan Northumberland ismindeki İngilir. al ayına men· 
sup askerlerden bir kısmını bir istila taliminde sandallardan atlayıp 
aahile taarruz ederken gös1ermektedir: 



Sayfa 2 

Büyük mısır 

muharebesi 
( Başı l inci sa7Jıdı ) 

kenti telörgüleri bu c~pheyi eski 
Fransız batı cephesinin her hangi 
bir noktası kadar sağlam bir ha 
le getirmiştir. 

Rommel ve Montgomery or
dularını yeniden teşkilatlandırmak· 
la meşgul iken hazırlanan bu 
müdafaalar bu cephedeki istikrarı 

ve muharebeler yeniden şiddetlen· 
di~i zaman kaçınılması kabil ol
mıyacak insan ve malıeme ka
yıplarını iıah etmektedir. 

Sovyet cephesi 
(Başı ı inci sa7/ıd1) 

kova radyosu bugün bütün Rus· 
tara hitaben şu sözleri söylemiş
tir: Her Sovyet vataııperverınin 

bir tek vazifesi , bır tek düşün

cesi olmalıdır: Düşmanı bozguna 
uğratmak . Bu va1.if e nizam ve 
disiplin ist<"r . Bütün millet Sta
lingrad müdafilerinin kahraman 
lığ'ından ve devamlı azminden il
ham almalıdır . Şimdi yapıldığı 

gibi Volga yolu ile Stalingrada 

takviye ve mühimmal gönderil· 
mesine, ancak demir gibi bir di-

siplin sayesinJe devam edilebilir. 

Londra : 8 ( Radyo ) - Bir 
Alman tank taarruzunun şiddetli 
tesiri ve tazyiki altında Kafkaı 

sahasında Mozdok civarında bu 

lunan Rus kuvvetlerinin kilomet
relerce mtsafede geri çekilmek 

zorunda kaldıkları Rus umumi 

karargahından bildirilmektedir . 

Harp alanına halcim bir cenahın 

temini için bilhasu çetin Çıtrpıs

malar yapılmıştır. 

Alman matbuat şefi 
Bulgaristan'a geldi 

Sof ya : 8 ( Radyo ) - Al

man Hariciye Vekaleti matbuat 
şefi dün saat bir'de hususi bir 
tayyare ile şehrimize gelmiştir. 

Sofya'da Alnıanya'nın Sofya Elçi· 
si , Bulgaristan matbuat müdürü 
ve matbuat müdür muavini ile di· 
~er re.cımt zevat tarafından karşı· 
lanmıştır. Matbuat müdürü misa· 
firlere ziyafet vermiştir. 

~ TÜRKiYE RA DYOSU 

ANKA R A RADYOSU 
Cuma - 9.10.1942 

7.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

7.32 Vücudumuzu çalıştıralım. 

7.40 Ajans Haberleri. 

7.55-
S.30 Müzik : Senfonik parçalar. 

12.30 Program ve Memleket saat 

Ayarı 

12.33 Müzik : Karışık proğram. 

12.45 Ajanı Haberleri. 
13.00-
13.30 Müzik : Peşrev, ıemai, şar· 

kı ve türküler. 
18.00 

18.03 
18.40 
19.00 
19.45 
19.30 

19.45 

Program ve Memleket saat 

Ayarı. 

Müzik : Faaıl heyeti. 
Müıik : Dısns müziği (Pi.) 

Konuşma (llctiset saati). 
Müzik : Oyun havaları. 
Memleket Saat Ayarı ve 

Ajans Haberleri. 
Müzik : Klasik türk müziği 
programı. (Şef; Mesud Ce· 
mil). 

20.15 Radyo Gazetesi 
20.45 Müzik : Şan solo'ları. 

21.00 Konuşma (Ev iri ıaati.) 
21.15 Temsil. 

22 00 Müzik : Radyo salon orkes 

trıısı, (Şef: Necip Aşk•n) 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajans 

haberleri ve Borsalar 

22.451 
22:50 Yarınki Program ve Ka· 

panı~. 

' 
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Bankaların avansları 

için kayıt kondu 
Askeri hizmete 

geç gidenler 
Ôğrendiğ'imi1e göre , Ticaret 

Vekaletinde banka müdürlerinin· 
de bulJndukları ühimm bir toplan 
tı yapılmıştır. Ticaret Vekilimiz 
bu toplantıda Banka müdürlerin· 
den zahire , sade yağ , zeytin 
yağ , peynir ve diğer bazı yiye
cek maddeleri ÜLerine bankalarca 
avans verilmemesini talebetmiş , 
banka müdürleri Vekilin bu lale
binı derhal is'ar edeceklerini bil· 
dirmişlerdir. 

Bankalarca bundan böyle Be
lediyelerden başka hiç bir kurum 
veya şahsa zahire ve yiyecek 
maddeleri üzerine avans verilmi- 1 
yeceği gibi evvelce açılmış olan 
avans hesapları da en kısa za-
manda tasfiye olunacaktır. 1 

Hava sınıfı mensupları 
hakkında bir proje 

Hava sınıfı mensuplarına ve-
• rilecek zamlar ve tazminler hak
kındaki kanuna ek bir kanun pro· 
jesi hazırlanmıştır. Bu proje ile 
uçuşlara iştirak eden harta subay· 
!arının da ayni haklardan fayda
lanmaları mümkün olacakbr. 

Bölge Sanat 
Okullarında 

Bölge Sanal okullarında oku
tulan Aritmetik , cebir , geometri 
ve trigonometri derslerinin Mate
matik adı altında tek nota tabi 
tutulmaıı kararlaşmı~tır. 

Daktilografi dersleri 
Ticaret liseleri , Orta ticaret 

ve akşam ticaret okullarında dak
tilografi derslerinde talebenin on 
parmakla yazmalarına önem veril
mesi ilgililere bildirilmiştir. 

Mal bilgisi dersi 
Ticaret okullarında maJ bilgi

si derslerini ilgilendiren nümune
ler için birer laboratuvar kurulma · 
sı kararlaşmıştır. 

Kız Enstitüleri 
müfredat programı 

Maarif Vekilliği kız enstitüle
rinin müfredat programlarını de
ğiştirmiştir. Yeni programlar ba· 
sılır basılmaz enstitülere gönderi 
lecektir. Yeni müfredat program
ları bu yıl birinci, ikinci ve üçün· 
cü sınıflarla özel dördüncü sınıf
larda tatbik olunacak ve her yıl 
bir üst sınıfa teşmil olunmak su
retiyle bütün sınıflarda tatbik edi
lecektir. Yeni müfredat program
larına göre , enstitülerde haftalık 

ders durumu aşağıdaki gibi tes
bit edilmiştir. 

Moda şubesi esas 4 üncü sı
nıfın moda dersi 10 saatten 15 
ıaate , esas 5 inci sınıfın moda 
dersi 15 saatten 20 saate , Moda 
şubesi özel 4 üncü sınıfın moda 
dersi 17 saatten 19 saate , 5 inci 
sınıfın moda dersi 16 saatten 21 
saate ; biçki - dikiş şubesi esas 
4 üncü sınıfındaki 12 saatlik dikiş 
dersi 17, 5 inci sınıfındaki 20 sa
atlik biçki - dikiş dersi 25, özel 
4 üncü sınıfın dikiş dersi 21, 5 in
ci sınıfın dikiş dersi de 24 saate 
çıkarılmıştır. 

Evlenme töreni 
Devlet Demiryolları memur

larından Tevfik Bozkurt ile Bayan 
Saadetin düğünleri dün akşam 

Halkevinde seçkin d avetliler hu 
LUrundcı yapılmıştır. Saadetler di
leriz . 

Kırtasiye tasarrufu 
Basılı evrakın kullanılmasına 

çok fazla dikkat edilerek kullan· 
manın en aşığı hadde indirilmesi 
ve icabında eski basılı evrakın 

kullanılması ilgili dairelere bildi
rilmiıtir. 

: ........................ : 
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ı Sen de har medeni in- i 
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Kadirli yolu 

Kadirli : 8 ( Türksözü mu 
lıabirinden ) - Son zamanlarda 
Kadirli iktisadi sahada bir geniş 
leme arzetmektedir . Ve bilhassa 
çeltik ekimi buradaki ıktisadi va
ziyette mühim rol oynamaktadır. 
Portakalcılık da bu dur umu yük· 
seltmektedir. Fakat buna rağmen 

Kadirli kazası yolsuzdur. Ve nak
liyat da bu yüzden çok büyük 
bir müşkülat içindedir. 

Kadirli - Ceyhan ardsında 

45 - 50 kilometre olan şosanın 
biran evvel yapılması pek ~er

çektir. Ve yahut Kadirli - Top· 
rakkale arasındaki 30 kilometrelik 
yol yıtpıldığı takdirde kaza -
mızın iktisadi hayatında büyük 
bir genişleme olacaktır . HabN 
aldığımıza göre , Valimiz bu işe 
el koymuş bulunmaktadır.- M G. 

Kozan belediye reisliği 
Kozan : 8 ( Türkaözü muha

birirıden ) - Kozanda belediye 
seçimi bitmı~. ittifakla Parti nam
zetleri kazanmıştır. Meclis azaları 
aralarında yaptığı intihapta be· 
tediye . reisliğine Bay Ze1'i Akça· 
lıyı seçmiştir. 

Maarif Müdürümüz 
Maarif Müdürümüz Bay Ekrem 

Gürsel mezuniyetini bitirerek şeh
rimize dönmüş ve vazifesine baş · 

lamıştır . 

Türk gazetecilerinin 
Kanada seyahati 
Vaşington : 8 ( Radyo ) -

Beş Türk gazetecisi Kanadaya 
gitmiştir. 

Norveç' de tevkifler 
Moıkova : 8 (Tass)- Norveç 

teliraf ajansının bildirdiğine göre, 
Almanlar cenubi Norveçte yeni 
den 75 kişi tevkif etmiştir. Şim· 
diye kadar tevkif edilen Norveç· 
ler'in sayısı dört bini bulmuştur. 

İspanyol günülleri 
Berlin : 8 (O. N. B.) - San

sebastian'dan bin lspanyol gönül· 
lüsü Şark cephesine hareket et 
miş ve sivil , askeri makamlar ta
rafından uğurlanmıştır. 

Hazerde ve seferde vazife ala· 
cak yedek subay ve askeri me
murların davet tarihinden ıtibaren 
ne kadar müddet içinde kıtala

rında bulunacakları ve bulun mı· 
yanlar hakkında tatbik edilecek 
cezalar ilgililere bildirmiştir. 

Orta tedı isata 
girecek talebe 

Vilayetimiz Orta ukullarından 
diplomalı olup F..rkek lisesine kay
dolunamayan talebeler için 1kinci 
Orta okulda ilaveten Lise sınıfla

rı açılmış ve bu kabil talebeler 
1kinci Orta okul müdürlüğüne mü
racaat ederek yazılmağa başlamış· 
tardır. 

ilkokullara yazılmak veya lık · 
okullardan nakil yaptırmak isteyen 
talebelerin işlerini yapmak için 
Maarif dairesinin memur ettiği bir 
İlk Tedrisat Müfettişi Namıkkemal 
İlkokulunda işe ve müracaatları 
kabule başlamıştır. 

Kıbrıs Valisine 
Salkasd yapıldı 
Roma : 8 (Stefani) - Kıbrıs' 

da adanın ln2'İIİZ Valisine karşı 
bir suikast vuku bulmuştur. İngi
liz makamları bu münasf betle bir 
çok kimseleri t~vkif etm\şlerdir. 
Suikast'ın adalılar arasında harp 
vaziyetinin doğurduğu müşkilat 

ve bu arada iaşe güçlüklerinden 
dolayı mevcut gayri memnunlukla 
alakalı olduğu bildirilmektedir. 

Ruzvelt Amerikan 
işçilerini övdü 

Toranto : 8 ( a. a. ) - Mr. 
Ruzvelt Amer~an tş federasyo
nuna gönderdiği bir meıajda, Bir
leşik devletler işçilerinin istihsal 
sahasında mükemmel neticelere 
varmalan ve rekorlar tesis etme
leri olayını hararetle övmüş ve 
demiştir ki : 

"Harbi kazanmak için her ne 
yapmak lbımsa işçilerimizin bu 
nu yapabilecekleri muhakkak bir 
keyfiyettir.,, 

M. Ruzvelt ~unu ilave etmiştir: 
"Harp gayretlerini tetkik için 

yaptığım seyahatte işçilerimizin 

kendilerine verilen vazifeyi fazla
siyle yaptıklarını müşadede ettjm .• 

Süveyş civarında 

bazı tedbirler 
Roma : 8 ( Stefani ) - Mısır 

genel kurmay başkanlığı , Süveyş 
kanalının civarında tavattun eden 
yerli ve ec:ıebilere bu;adaa uzak
laşmalarını tavıiye elmiş ve kana
la 25 kilometreden fazla yaklaş

mağı kati surette menetmiştir. 

1 an 
DEVl(T OEMİRYOlLARI ADANA 6. iNCi İ~lETME ART

TIRMA EKSİLTME KOMİSYONU REiSUGiNDEN 
Muhammen bedeli (11822) lira olan 84,520 m3 muhtelif 

eb'adda çam kerestt- 21/ I0/94.2 çarşamba gunu saat 16 da 

Adana 6. işletme binasında kapalı zarfla eksiltmeye çıkarı· 

lacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 886 lira 65 kuruşluk muvakkat 

tt-minat 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 

misyonundan bedelsiz olarak görülebilir. 

25-29-4-9 14657 

ko· 

O S?at 14 de Stadyomda O 

O ATLA TlZM PROCRAM D o o 
O 100 M. Yüksek Resmi geçit O 
O 110 Mania Sırıkla yüksek Atletizm O 
O 200 M. Disk Güerş O 
O 400 M. Gülle Futbol O 
O 800 M. Cirit O 
0 1500 M. Çekiç O 
O 5000 M. Balkan Bay1ak O 
O Tek adım O 
O Üç adım O o o 
e oooooooooooooooooooooooooe 

Salih Bosna Fabrikası, sayın 
müşterileri nazarı dikkatine. 
Yağmur mevsimi gelmiştir. Çekilen pamukların satılmaması 

ve sahipleri tarafından fabrikamızdan çekiJmemesi ve anbar· 
larımızın da temameıı dolmuş bulunması itibarile balyalar ve 
pamuklar bizzarur açıkta kalmaktadır. Bu yüzden vukua ge· 
lecek zarar ziyanları fabrika kabul edemiyecektir. 

Binaenaleyh gerek tüccar ve gerek Müstahsil elinde bulu
nan koçanlar muhteviyatının tescil ve tanzim tarihlerinden iti
baren azami bir hafta zarfında fabrikadan kaldırılmasını, kal· 
dırılmadığı takdirde Borsa nizamoa111esinin 82. maddesinin 
bahş~ylediği selahiyet dairesinde muamele tatbik edilmekle 
beraber bu müddetin hitamından sonra balya başına beher 
gün için yevmiye !'\O kuruş ardiye ücretinin alınacağını sayın 
müşterilerimize saygıyla arz ve ilan olunur. 9-11 l 471 1 
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J Belsoğukluğu ve İdrar yolları mütehassısı i 
ı ı 
ı Adanamıza aıJdet elmiş ve hastalarını habule ı 

i ba~lamıftır. 6-10 i 
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: S. ıJe 1. Muavenet Vekaletinin Ruhsatını haizdir 1 
• Refiele ile alınır her eczanede bulunur 1 
e Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril 1 Yağcami civarı No. 14 - Eski Selanik Bankası • 
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Turgut Soyer 
Hükumet civarında istikamet Ecuhanesi karsısındaki çıkmaz 1 

N sokak içinde 121 numaralı ~ evde hastalarını kabul eder. Haftanın 

M Salı ve Cuma günleri öğleden sonra f akiı tere para11z bakılır . 

" 6- 26 
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i 1 an 
Seyhan Nafıa Müdürlüğünden : 

1 - Ceyhan köprüsünün Kozan tarafında yapılacak parke 
kaldırım inşası (6389) lıra üzerindt.~n açık eksiltmeye konul· 
muştur. 

2 - Eksiltme 26/) 0/942 tarihine m üsadif pazartesi günli 
saat 11 de Nafıa dairesinde yapılacaktır. 

3- lstiyenler bu işe ait keşif evrakını görmek için Nafıa 
müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4- İsteklilerin (479) lira 18 kuruş muvakkat teminat ver
meleri ve ehliyet vesikası almak üzere bu miktar iş yap hklarır>ı 
gösterir bonservislerile bir adet (50), bir adet ( 15) kuruşluk 
maktu, bir adet bir kuruşluk uçak pulu ve iki fotoğraflarını 
dilekçelerine bağlamak suretile ihaleden üç gün evvel vilayete 
müracaatları lazımdır. 9 - 11 - 16- 18 14710 

Umumi Neşriyat Müdürü Maeit Güçlü 
Basıldığı yer: Türksöz ü Maatbası 


