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BUYUK ŞEFiMiZiN NUTKUNUN YANKILARI 

-------· -------
İnönü yalnız Türkün değil, 

bütün insanhğm tekrarltyacağı 
büyük, önemli sözler söyledi 
• 

lnönü bizimle bir 
baba gibi konuştu 
Tıpkı evlAdlarının kababatıerını, 

evladlarmı seven baba gibi 
Ankara : 3 [Radyo gazetesi)- Milli Şefimizin nutku yalnız Türk 
milletini değil, bütün insanlık aleminin tekrarJıyacağı lmımları ihtiva 
ediyor. 

Bu nutuk clahil.ie ve hariçte hala büvük akisler uyandırmakta de· 
varn ediyor. Bütün~ Avrupa matbuatı ve bütün Türk gllzetelcri hala 
bu mültemmel nutukla mt'şguldür. Bilhassa gaı.ett'lerimiz hu 1,~ok kıy· 
metli nutukla .pek candan alakadar olmakta devam ederek, lnönünün 
bu nutltuııu Türk milletine bir babamo hitabı gibi hbul etmektedir. 
Gaıeteler eıcümle diyor ki : 

<- Milli şefimiz, bize bir baba gibi hitap etti. Tıpkı evladlarının 
kaba hatlarını bilen, e\i !adlarını çok seven bir sevgili baha gihi > 

Bütün dünyada 
yiyecek sıkıntısı 

•••••• • ••••• 
ı Harbin tesir/eri yalnı~ bizde drğil bütün dünyadd ı 

fiddetle hias•dilmelı.tedir. Dün1anın en medeni, en f 
ı teıkilô.tlı memleketi /&viçre bile sıkıntı içindedir . f 

•••••• • ••••• 
Avrupa'nın her tarafında yi. 

yecek sıkıntısı durmadan artmak· 
tadır. Son zamanlara kadar lsviç· 
rede ek~lCk ile süt vesikaya tabi 
değildi. Fakat 16 ilkteşrinden iti· 
barcn öu memlekette de ekmek 
vesikaya tabi tutulmuı, ıülün de 
1 sonteşrinden itibaren vesika ile 
satılmasına lcaıar verilmiştir. İs· 
viçre gazetelerinde okunduğuna 

göre, bu tahdit tedbirinin alın· 

maaına sebep olan amill~r şun· 

lardır: 

1938 ve 1939 senelerinde ls· 
viçrede nüfus başına günde 175 
gram ekmek sarfediliyordu. Fa
kat harb patladıktan sonra mem · 
lekette bir çok yiyecek maclde
lerinin ar:alması ve satışının vesi
kaya tatıi tutulması, lsviçreliler i 

fazla miktarda ekmek yeme~e 
sevketmif ve lsviçrecle saıfedilen 
d'mek miktarı mütemadiyen ar· 
tarak günde nıifus başına 275 
gramı bulmuştur. Bu artış lıükıi· 
meti ekmeği veıikaytt tabi tut
mağa mecbur etmiıtir. 

güne ait ekmek vesikası kuponu
nu kesip vermcğe mecburdurlar. 
Bu tahdit tedbiri tatbik mevkiine 
konuluncıya kadar hallan ihtiya· 
cından fazla 1bisküi , simit ve çö
rek alamaması için gereken ted· 
birler evvt'lden alınmış , teksif e
dilmiş sütler ve süt mamulatı da 
dahil olmak üzere bunların salışı 
menedilmiştir. 

Hastaların ve rııemedeki ço· 
cukların beslenmesine gereken süt 
mamulatının tedariki , ancak dok
torun ve ebelerin raporiyle kabil 
olabilecektir. 

Sütün vesikaya tabi tutulması 
için konulan hükümler , süt istih
salatının harbden evvelkine nis · 
betle yüzde onbeş azaldığı hal· 
de sarfiyatın artmasından ileri gel· 
mişlir. 

Süt tevziat miktarı şöyle tes 
bit edilmiştir : 6 aylıktan küçük 
çocuklara 7 , altı ile ondokuz 
yaş arasındakilere 6 , ondokuz 
ile altmışbeş yaş arasında bulu
nanlara 4 , altmış~eş yaşından 

yukarı olanlara günde 5 desilitre 
süt verilecektir. 

CGuiıd Z ncl sayfada) 

• 

····~········· ! KAFKASYA ! 
! SAVAŞI ! 
: HOYODü :ı • • ı • • • •ı f Ruslar Kış f 
ı taarruzuna ı 
f hazırlanıyor f 
Ankara: 3 (Radyo Gazetesi)
Almanlar Kafkaslarda Alajir veya
hud Alagirkaya kasabasını işgal 

etmiş ve hatta bu mevkiin doğu
suna geçmişlerdir. Buradaki büyük 
bir kısım Sovyet kuvvetinin çem
ber içine alınmak üzere olduğu 

da Alman kaynaklarından bildiril
mektedir. Viladikafkas bölgesinde 
çok şiddetli savaşlar olmaktadır. 

Grozninin büyük bir tehlike idne 
girmesi de muhtemeldir. Bütün 
bunlara rağmen , kiş için de Al
manların Tiflis ovasına inecekleri· 
ni hiç zannetmiyoruz. 

Stoklıolm : 3 ( Radyo ) -
Umumi alaka tekrar Stalingraddan 
Kafkasya) a dönmüştür . Nalçiç 
bölgesinde Alnıanlar ileri hare· 
kete devam etmemişler , başka 
hir istikamete yürümüşlerdir. Bil· 
hassa Alagirisk'e doğru ileı i ha
reket süratlidir . Tuapse şimalin

cleki Alman harekatında görülür 
hir terakki vardır. 

CGerial 2 ncl aayrada) 

DiKKATLER: 

Talebelerden alınan 
otobüs Ücreti 

Dün Erkek lisesi talebeleri 
adına yazılmıf bir mektup aldık. 

Bu gençler mektuplarında şöyle 

diye rlar : 

" Otobüs şirketi herkes gibi 
bizden de 10 kuruş almaktadır • 
Günde dart defa otobüse binmek 
mecburiy&tinde olan bir talebe 

her gün 40 kuruş veriyor • Bu 
para hiç birimizin bütçesinin ta
hammül edemiyeceği bir miktar· 

dır. Yeni istasyona kadar giden 
talebelerden 5 kuruş ücret alını· 
yor. Bu tarife bize de tatbik edi· 
lirse çok sevineceğ'iz • ,, 

Gençleri bu isteklerinde çok 
haklı bulduk. Ekserisi memur ve 
fakir aileye mensup olan bu ço· 
cuklar için hakikaten , günde 40 

kuruş ağ'ır bir masraftır • Böyle 
bir ailenin iki, üç çocuğu da ola· 

bileceği düşünülürse talebelere 
tenzilat yapılması lüzumu büs 
bütün anlaşılır • Belediyenin ve 

ı otobüs şirketinin bu işi nazarı 

dikkate alacağından eminiz • 

16 llkteşrinılen itibaren ı~viç · 
rede günde nüfus başına vesika 
ile 225 gram ekmt'k verilmesine 
baılanmıştır. 19 yaşına kadar 
olan gençlere, orta işçilere güne.it". 
100 gram fa1laııile .'.125, ağır işçi· 
lere ele 425 gram ekınt'k verile

ltalyanın Türkiyeye 
ı·e-ktir. 

İsviçre gazetelerine gi' re , bu 
nisbet uzun müddet muhafaza e· 
dilebilecektir. Bunun da sebebi , 
bu sene lıviçrede hububat rekol· 
lesinin bütün ümit ve tahminlerin 
hilafına olarak bereketli olması

dır. 

Yiyecek vasikalannda mevcut 
olan ve her ay nüfus başına ve
rilmekte olan 400 gram un kupo· 
nu ipka edilmiştir. Bu hususta bir 
tahdit konulması düşünülmüyor. 
Yalnız pastacılar ve çörekçiler tah 
dide tabi tutulmuşlardır. Pasta bis
küi ve çörek almak isteyenler o 

dostluk tezahüratı 
••Akdeniz ıamlmlyetını ııtlyoraz,, 

Ankara : 3 [R•dyo Gazetesl]
Cumhuriyetimizin yıldöniimü )tal· 
ya'da iyi intibalarla karşılanmış 

ve Türkiye lehinde memnunluk ve 
takdir hisleri 1ıhar edilmi~tir. 

İtalyan gazeteleri , Akdeniz 
samimiyeti için en temiz niyetleri
ni bildirmişler ve şimdiye kadar 
vukubulan bazı münasebetsizlikle· 
rin artık tekrar et ıniyece~ini kay
detmişlerdir. 

Hariciye Vekilimizle 
İran hariciye Veziri 
arasında telgraflar 
Ankara : 3 ( a. a. ) - lran 

Şehinşahının yıldönümü münase· 
betiyle Hariciye Vekilimiıle lran 
Haricive Veziri arasında tehrik 
telgrafları teati edilmiıtir . 

1 Afrike cephesinde yeni büyük bir hareket 1 

Yeni ingiliz Ordusu 
Bir Taarruz Yaptı 

Alman hatlarında bir yarık 
açıldı ; bazı kuvvetler sarıldı 

DfrN BfrYfrK MOTÖBLfr KUVVETLER ÖNE SfrBGLDD 

'! 
l ı, 

Maarif sever 
bir hareket 

Recai Tarımerin 
kıymetli yardımı 

Haber aldığımıza göre , genç 

Jngili:z aı/ce,,leri bir hücum taliminde 

çif çilerimizden arkadaşımız Recai 
Tarımer ıehrimiz Sanat okulunun 
yeniden inşası için 5500 lira kıy· 
metinde bir arsayı Maarife ver
miştir. Değerli , hayırsever ar· 
kadaşımıza Adana Maarifi namı· 

na teşekkür ederiz. 

Anltara: 3 (Radyo Gazetesi)- MııırJa /ngili:z taarı uzu diirı 

ıabahtan itibaren tekrar faaliyete geçmiıtir . Jngili:zler ıa· 
lıilden bir wedik açmıı oldukları gibi, büyük tank kuvvetle
rini de ileri ıürmüılerdir. Almanlar yeni baılamıı olan 
muharebede 90 /ngiliz tankının tahrip edildiğini ıöylemekte 
ve fakat kendilerinin de ağırca kayıplar verdiklerini itiraf 
etmektedirler • 

Milli Şefimizle Arjantin 
Cümhurreisi arasında 

Ankara : 3 ( a. a. )- Arjan· 
tin Reisicümhuru, Cümhuriyet bay· 
ramımız münasebetiyle Reisicüm
hurunıuıa bir tebrik telgrafı gön· 
dermiş ve Milli Şefimiz bu tel
grafa teşeHür telgrafiyle muka· 
belede bulunmuştur . 

Berlin : 3 ( D. N. B. ) - 48 
saattenbe~i lngili:ı taarruıu bütün 
şiddetiyle devam ediyor. Hücum· 
ların hepsi püskürtülmüştür. 

Kahire : 3 ( Royter )- Sahil 
kesiminde şiddetli düşman hü· 
cumları püsltürtülmüştür. Çok ııa· 
yıda esir alınmıştır. Yeni bir sa
vaş cereyan etmektedir. 

Londra : 3 ( Radyo ) - Ev
velld gün Rommel) kıtaları Elale· 
meyn Ct'pheıinde tanklarla bir 
geçit temin etmişse de bu hare· 
ket daha fazla inltişaf edememiş

tir. 
Londra : 3 ( Rad} o )- Pat

rlck Lacey tarafından aşağıdaki 
konuşma yapılmıştır : 

< Mısırdan gelen haberler iyi 
sayılabilir. Çünkü harekat başlı

yalı topu topu dolrnz gün gt'çti
ğine ve cephenin çok dar oldu· 
ğuna göre harekatın çok seri bir 
şekilde inkişaf etmt>si beltlenemez. 

Filhakil:a kuvvetlerimiz düf
man hatlarında açacakları en u 

fak geçitlt'r için dahi pek çok 
çalışm&lt mechuriyetindeclirl~r. Ve 
çr.virehilf'Cekleri düşman c-eııahı 

filan artık yoktur . 

Elalemeyn mevkiinin bizim 
orada tutunabilmemize yaramış 

olan tabii ve t'o~rafi lıususiyetl."!ri 

şimdi düşmana yardım etmekte· 
tlir. Üstelik , düşman iyice yer
lt'Şt'Cek ve mevzilNini tahkim 
edebilecek kadar zaman bulmuş· 
tur . 

Ve evvelce de işaret ettiği· 
miz Vt'çhile , • tank hücumlarını 

bertaraf etmek için geniş ölçüde 
mayo tarlaları hazırlamıştır. Bil· 
hassa Elalemeyn gibi dar cephe· 
terde çok işe yarayan bu kara 
mayolarını temizlemek için önce 
piyade kuvvetleri ileri sürülmüş , 
ve piyadeye yol açmak için ise 
topçu ateşinden istifade edilmiştir. 
Bu lopçu ateşi kendinden bekle· 
nen faydayı temin elınif , fakat 

bittabi niyetimizden düşmanı ha
berdar kılmış , ve sürpriz avanta· 
jını yok etmiştir. Bundan dolayı

dır ki ilerleme keyfiyeti epeyce 
ağır gidecektir. Fakat ilerleme 
ağır dahi olsa , iyi olmuştur ; al 
dığıınız yerlerden hiç biri yeniden 
tahliye edilmemiş , bilakis tahkim 
edilmeğe başlanmıştır. Yalnız U· 

nutmamalıdır ki düşman hatları 

derin ve iyi tahkim edilmiştir, ve 
en çok mukavemet göstermek 
niyetinde olduğu noktalara henüz 
erişmiş olmamamız kuvvetle kuv· 
velle muhtemeldir. 

Gayemiz , düşmanın Şimali 

Afrika'daki _kuvvetlerini imha et· 1 
mek veya hıç olmazsa zararsı hale 
getirmektir. Bunu yapmağa başla· 
mış olduğumuz muhakkaktır. Te
mamen muvaffak olacağımızı söy
leyebilmek henüz imkansızdır ; 
fakat imanımız kuvvetlidir.,. 

İngiliz hava hücumları 
Londra : 3 ( Royter )- lngi

liı tayyareleri Gaskonya körfe
zinde bir kaç Alman uçağını tah· 
rip etmiştir. 

Ruzveltin kongreye 
yeni bir teklifi 

Vatington : 3 ( Radyo ) -
Ru1.velt kongreye bir kanun lilyi· 
hası göndererek , birletik millet· 
!erle müttefik milletler hudutla
rına girip çıkan harp malzeme· 
sinin gümrük kayıtlarından hariç 
tutularak harp sonuna kadar ser· 
bestçe girip çıkabilmesini istemif· 
tir. 

""""""""""""""""""""""""""ı ı ı i K ızılaga yapılan i 
İ gardım hamlesi 1 
: ı : ı 
i Dün yapılan bir ihzari toplantı sonunda i 
: üçbeş aza ilk yardım olarak Kızılaya 20,000 J 
f lira bağışta bulundu . Bağışların kabulüne ı 
ı bu sabahtan itibaren başlanacak ! 
ı ı 

Kahraman ordumuza kışlık 
hediyeler hazırlamak için şehri· 
mizde büyük bir hamleye baş· 
lanmıftır. Dür. saat ı6,30 da Va · 
limiz Akif İyidoğanın reisliğinde 
Halkevi salonunda yapılan top· 
lantıda Kızılaya yardım mevzuu 
üzeri11de durulmuş, Valimizle Kı· 
zılay Başkanı Bay Kemal Kusun 
kısa , özlü birer konuşma yap· 
mışlardır • Bu ihzari toplantıdan 

sonra ilk hamlede kıymetli zen
ginlerimizden bazıları derhal ba· 
ğış listesi açılmasını ısrarla iste· 
mişler ve şu bağıflarda bulua• 
muşlardır: 

Salih Bosna refikası Müşer· 
ref ve evlidları vekili Mehmet 
lnegöllü 4000 lira, Bay Recai Ta· 
rımer 2000 lira, Bay Gilodo 4000 
lira , Ali Karabucak 1000 lira , 

<Gerlll Z ncl aaıf ... ) -



Sayfa 2 

Gülelim 

Harp ne zaman 
bitecektir ? 

H 
arbi umumi esnasında mare· 

ıal Foşun şoförüne arkndaı

ları sor muılar : 
- Piyerl harp ne ıaman bi· 

tecek·? . . Senin bilmen lbım. 
Piyer, arkadaşlarını memnun 

etme~e çalııarak: 
- Pek ala! der. Mareşaldan 

bir fey öğrenirsem derhal gelip 
si:ı.i haberdar ederim . 

Bir gün, koşa koşa arkadaş· 
lurının yanına gelerek : 

- '•Mareşal konuştu, , der, 
arkadaşları ~orarlar: 

- Mükemmeli.. ne dedi'? .. 
- "Piyer söyle bakalım! Harp 

ne zaman bitecek?., dedi. 

Berberde 
Müşteri- Kaça saç kesiyor

aunuz? .. 
Berber- Kırkbeş kuruşa 

Müşteri- Kaça tıraş ediyor
sunuz? 

Berber - Onbeş kuruşa .• 
Müşteri - Öyle iıe saçlarımı 

tıraı eriiniz. 

Sorulacak '""' ? .. 
Muallim anlatıyordu : 
- işte buna paraşüt derler. 

Kayışlarını ba~lamak ıuretile sır· 
tına yerleştirirsin. Farzımuhal uçar
ken tayyare yandı. Kendini boş 

luğa 11tarak şu düğmeyi çeker· 
sin. Paraşüt açılır; sen de yavaş 

yavaş yere inersin. 
Talebelerden biri sordu: 
- Ya paraşüt açılmazsa .. 

Ôteki l bi%de cok . 
Adamın:biri büyük bir tica · 

rcthaneyc müracaat ederek : 
- Büyük bir sermayem var. 

Aynı zamanda ticari işlerde ihti· 
tıas ve tecrübe sahibiyim. Fikir
lerimden de müstefit olu rıunuz . ,. 

Pek ala!.. Sermayeniı.i hıra 

kınıı .. Ötekiler zaten bizde de 
çok var. 

Radyo ve 6azde 

- Radyo, katiyen gaı.etenin 

yerini tutmuyor'? .. 
- Niçin?. 
- Paket yapılmaz da ondan .. 

Burun ney~ yarar ? .. 
- O~lum, burun neye yarar'? 
- GörmeR-e efendim .. 
- Nasıl görmeğe ? .. 
- Gözlükle görme2'e .. 

Ôleceği yer 
- Nerede öleceğimi bilmek 

için servetimin yarısını feda et· 
mekte bir an bile tereddüt etmem. 

-Bilsen de f aydaıı yoktur .. 
-Faydası yok olur mu ? .. 

Oraya:gitmem. 

50.000 liranııı faizi 
Ô2'retmen-Oğlum, 50000 li · 

rayı yüzde yirmi ile faize yatır

sa ne temin eder ? .. 
Okur-Mükemmel bir.: ıııalıte· 

karlık, bay ö~retmen. 

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Çarıamba - 4.11.1942 

7 .30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

7 .32 Vücudumuzu çalıştıralım. 

7.40 Ajanı Haberleri . 
7.55-

8.30 Muzik :Radyo salon orkeı · 
traaı, (Şef: Necip Aşkın) 

12.30 Progrjlm ve Memleket ~aat 
Ayarı 

12.33 Müzik : Karışık program. 

12 45 Ajanı haberleri. 

13.00-

13.30 Müzik : şarkı ve türküler. 

18.00 Program ve Memleket saat 
. Ayarı. 

18.03 Müzik : Fuıl heyeti. 

18.45 Müıik : Radyo Dans Or· 
keıtrası (Şef: Nihad Eıen· 
gin .) 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

TQRKSOZO 4 Teşrinisani 1942 

i , HABERLER l····················••t•••• • • 
I 
• B&dJO tellnlllnln iki maclzeıı • 

' 1 ORION VE DECCA 1 - -
F atura·_-mecburiyetine 

dair bir timim 
~~~------·------~~~ 

Fatura almak, vermek mecburiyeti 
Dahiliye Vekaletinden mühim 

bir tamim gelmiştir. Bu yazıyı ay· 
nen aşağıya alıyoruz ; 

"- Bazı duyuşlanma göre, 
bir kısım tacirlerinin bazı yanlış 
anlayışlara kapılarak celbettikleri 
mevat ve eşya için fatura alma· 
dıkları ve fiat mürakabesine ya
rar vesika göstermedikleri anlaşı· 
lıyor. Bu tacirlerin Milli Korunma 
kanunu hükCımleri karşısında ken· 
dilerine her hangi cezayi bir me· 
suliyet yüklenmesinden kaçınmak 

maksadiyle bu yola sapmış olma· 
lan kuvvetli bir ihtimaldir. Fiat 
mürakabesi ve ihtikarla mücadele· 
işinde başlıca bir unsur olan fatu· 
ranın karşılıklı olarak verilip alın
masına itina edilmesinin bütün ta
cirlere ve halka duyurulmasını ve 
bu işin sık sık yapılacak kontrol· 
larla takip olunmasını ehemmiyet
le rica ederim.,, 

Siğara satışları 
Türksözü Gazetesi yazı İş · 

leri müdüriyetin~- 3 ikinci Teş
rin ldrihinde intişar eden gazete· 
nizde ( Siğara yok ) başlığı altın· 
da dün şehrin hemen bütün bayi
lerinde aşağı neviden siğara kal· 
mamıştı . inhisarlar idaresinin bu
gün yarın bu ihtiyacı karşılayaca· 

ğı ümidedilmektedir. Tarzında ha
kikata uymayan bir yazı görül· 
müştür. 

Adana merkezinde daimi işle
yen ve bu nevileri de imal etmek
te bulunan Tütün ve Siğara Fab 
rikac;ından bu neviler karşılan· 

makta ve mebzulen satışa arzedil· 
mekte olduğunun tavzihini rica 
ederim. - Baş müdür V. Halid 

Bitin dlnyada 
Jlyecek sıkıntısı 

(Baıı 1 iaci sa7/ada) 

Gebe kadınlara ve hastalara 
fazla ıüt tayını verilecektir. Ağır 
işçiler , yeni bir emre kadar gün· 
de bir desilitre fazla süt alacaklar
dır. 

Taze sütten yapılan yoğurt , 
kremalı süt ve sadeyağlar da tah· 
dide tabi tutulmuştur. Bu madde
ler serbestçe alınıp satılamıyacak· 

tır. Süt konserveleri teksif edilmiş 
ve toz haline getirilmiş sütler de 
ayni kayda tabi tutulmuştur. Süt 
tahdidatının yürürlüğe gireceği 1 
Sonteşrine kadar geçen müddet 
zarfında halkın ihtiyacından fazla 
süt ve sütten yapılmış maddeler 
alamaması için bunların hususi bir 
müsaade ile alınabileceği ilan e· 
dilmiştir. lsviçre halkına s üt kart
ları dağıtılmıştır. 

Kafkasya savaşı 
büyüdü 

( Başı 1 iııcl ııa7/adı ) 

Londra : 3 ( Royter ) - Do
ğuda merkez kesimindeki faali 
yetlerden anlaşıldı~ına göre, Rus 
başkumandanlığının ildnci bir kış 
taarruzu yapmak ve bu suretle 
teşebbüsü ele almak istediği sa
nılmaktadır. 

Ajanı Haberleri. 
19.45 Müzik : Yurttan sesler. 
20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzik : Bir marş öğreni -

yoruz. 
21.00 Konuşma (Evin ıaati.) 

21.15 ~ Müzik : Keman solo'ları . 

21.30 . Temsil • Kimgil ailesi. 
21.50 Müzik : Riyaseticumhur 

bandosu:(Şef: ihsan Küoçer) 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajanı 

haberleri ve Borsalar 
22.45/ 
22.50 Yarınki Program ve Ka· 

oanış. 

•••••••••••••• 
i ~EHİRli ! ! 
f Kı• geldl. ~ ımr bo· f 
t yundl'kl kahramanlara f 
f hediye hazırla ! f ............... 

Cumhuriyet 
bayramımız 
ve hükumet 

şeflerinin tebriki 
Ankara : 3 (a. a.) - Cumhu· 

riyet bayramımız münasebetiyle , 
Yunan başvekili, Kanada başve

kili , Sovyet halk komiserleri re
isi Stalin, Polonya başvekili Skors· 
ki ile başvekilimiz Saracoğlu ara· 
sında tebrik ve teşekkür telgraf· 
lan teati edilmiştir. 

Romanya hariciye nazırı ve 
lran hariciye nazırı ile hariciyP. 
Vekilimiz Numan Menemencioğlu 

arasında tebrik ve teşekkür tel 
grafları teati edilmiştir. 

Kızılaya yapılan 

yardım bamıesı 
(Baştaralı BMncide) 

Abidin lRamazaooğlu 1500 lira , 
İbrahim Burduroğlu 1000 lira , 
Zeynel Bilici 1500 lira , Zeki F. · 
oer 1~00 lira, Tevfik Kadri Ra 
mazaooğlu 1000 lira Fazla Meto 
500 lira , Halil Savatlı 500 lira, 
Mahmut Kibaroğlu 500 lira , Ô · 
mer Başeğmez 300 lira. 

Bu saygılı , cömert hemşeri · 

lerimize teşekkür ederiz • 

Gandi'nin makalesi 
Ankara : 3 (Radyo gazetesl)
Şimdi Hindistanda mevkuf bulu · 
nen Gandi bir Amerikan gazete 
sine yolladığı makalede, tenkid. 
lcrde bulunmuş ve Hind istiklali 
için şöyle demiştir: 

-< Bize şimdi sırası değ'il 

diyorlar . Halbuki biz tam zama· 
nıdır, diyoruı. Bu psikolojik bir 
kuvvet olacaktır. Bi7.e istiklal ve· 
rilıin. Görülecektir ki, Hindistan 
Japonya için önüne durulmaz bir 
kuvvet seli olacaktır.> 

Uzakşark durumu 
Melburn : 3 ( Radyo ) - Ye 

niginede , Buna'da çok büyük 
bir Japon kafilesi bozgun halinde 
çekilmektedir. Japonların mühim 
üslerine şiddetli hava hücumları 
da yapılmıştır . 

Londra : 3 ( Radyo )- Ve
şingtondan gelen haberlere göre, 
cenup batı puifik mulıarebes inin 
birinci safhası müttefikler lehine 
neticelenmiştir . 

·-----------·· • • ! Satılık Arazi ; 

! Ad:ına Vilayet mcrke7.inc ı 
! onbeş kilometre uzakta Bü- i 
! yük Dikilide , arasından su- i 
! lama kanalı , demiryolu , ve i 
! inşasına başlanan asfalt şose i 
! geçiyor. içinde şimendüfer İs · i 
! tasyonuda vardır . H e r i 
! türlü ziraate , Portakal , Li- i 
! mon , sebze bahçeleri yetiş · i 
! tirmeğe çok müsait birbirine i 
! muttasıl derecede yakın altı i 
! parçada sekiz yüz dönüm a · i 
! razi satılıktır. i 
! icar getiren akarla da mü - i 
! badele edilebilir. i 
! D. N. Arıkoğlu kardeşle- i 
! re müracaat. • 
! Telefon : 347 , 355 ! 
~·---- .. - .. ______ .. ! 

.. 
: 1 

Şeker stoku : SORaBdyoAların~~r~';~~::::ü:amu- • 

Yapan tuhafiyeci ı= lalı zarif ve sağlam so- ·.ı 
Düu şehriwi.z polisi yeni bir 

şeker kaçakçısını meydana çıkar· 
mıştır. Karasokuda tuhafiyecilik 

yapan Azim tuhafiye matazası 

sahibi Ali Rıza ve ortağı Adil 
beher sandığını 150 liraya. şeker 

satarken suç üstü yakalanmıştır. 
Ve bunlara vasıtalık yapan da 

saat kulesi civarında bakkal Ka 
dir olduğu zabıta tahkikatından 
anlaşılmıştır • 

Her üç suçlu derhal mahke · 
meye sevkedilmiş ve sorgularını 
müteakip 1kioci Asliye Ceza mab · 
kemesioce tevkif edilmişlerdir • 
Bulunan şeker miktarı 208 kilo· 

balar ve yemek ocakları 

İ Standart MarkalıTiİ.EFON Makineleri 1 
e ve ELEKTRiK Edevatı e 

İ Alfa-Lavalv·Viking 1 • ı A " • •. e Markalı sveç mamulatı SUT Makınelerı e . ~ . • • • • : Çinko, ~IVI, Lavabo : 
'9 Vesair Sıhhi Tesisat Malzemesi • • • • • • 

Vilayet binası : Şık, zarif YATAK ve YEMEK ODASI ve SALON : 
tamiratı başladı 1 Takımlarımız ve ÇOCUK ARABAlARI nın : 

dur. 

Vilayet binasının tamir işine ı· envaı gelmiştir :. 
dün başlanmıştır. Salonlarda ve 

~ü·~r~1.::~~.:·;~::ıı~~~~t~~~~n bü : MÜESSESEMİZİ ZİYARET EDERSENİZ HER : 

Bir doğum 
Emııiyet müdür muavini Ômer 

Vardarelinin bir erkek çocuğu 

dünyaya gelmiş ve kendisine 

Cumhur adı konmuştur. Ana ve 

Babasını Tebrik ederiz. 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

3 . 11 . 1942 

KiLO FIATI 
CiNSi En az En çok 

K. S. K. S. 
Akala ı 00,00 95,00 

1 
Klevland <;. 00,00 
KICVfaild 1 88,0fı 88,75 
klevland il - 75-:0Ö _ 85,00 j 

M. Parlağı 72.00 74,00 
P.TC'iniZi 00,00 00,00 
Kapı malı 

Y. Çiğidi - 00,00 · 
K. Çiğidi - 1-=-s.-=-oo,,_ - 11:00 
Susam - 70,00 
Buğday yerli 72,00 - 72,50 
Arpa 0,00 0,00 

IYul-af-- - 0:001 0,00 

Satıllk emlAll 
Kızılay karşı"ında Yako 

Benyeş oğlunun işgal ettiği 

mağaza ile yanındaki 46 nu 
maralı marangoz dükkanı ve 
26 numaralı sinema arkası top
tan satılacaktır. isteklilerin ve
kil Bay Ömer Sanver'e müra· 
caatleri. 6- 6 

• 

ı········ ................ i 
j MOCUlİT VE BAVUlCU i 
ı tt•d ç . ı ı ı ayet erı ı 
ı Cild işlerinizde temizlik, ı 
ı ucuı.luk, sürat ararsanız {Al- ı 
ı tın kitap) cild evine uğrayınıı.ı 
ı Her türlü cild, 'okul çan- ı 
ı taları ve bavullar yapılır ve ı 
ı tamir edilir. ı 
ı Adres : Türksözü mat· ı 
ıı baası sırasında evkaf apart· ı 

ı manı karşısında No : 76 ı, . ..................... .. 

I HUSUSTA MEMNUN KAlACAKSINIZ : 

• D • : mer Başeğmez ve Şeriki : • • 1 Telefon: 168 Telefon: Başeğmez-Adana: 
• • 14717 • ........................... 
----~--....---- ------~--------~-
m::u * u::c:u: * x::ıı:ıı::ac.u:u:: ** * u: z=• v "* 
N M 
Ü Doktor i 
~ Turgut Soyer ~ 
~ Hükumet civarında istikamet Ecıahanesi karşısındaki çıkmaz 
M ıokak içinde 121 numaralı evde hastalarını kabul eder. Haftanın 

N Salı ve Cuma günleri ö~leden sonra fakirlere parasız bAkılır . 
16- 26 

~zz::ıı:ıı::~uu:zc:::ıı:ıı:::ıı:ıc:=::.'ICl'::zc:::vu:::ıı:ıı:::ıı:ıı: 

eoooaoaoooooooooooooooooooe 
o a 

g Satllık Peynir g 
o a 
a Halen Adana mezbahası souk hava deposunda mev· o 
O cut 950 TenekE. beyaz Edirne Peyniri vardır •. Gerek top- O 
o tan ve gerekse perakente ucuz fiyatla satılacağından ta· a g liplerin Ömer Sabancıya muracaatları. g 
a 3-5-1 14759 a 
o o 
eoaooooaooooooooooooaoooooe 

i 1 an 
ADANA BElEDİYE RİYASETİNDEN ~ 

(1500 metre mikap çakıl alınacak) 
1- Şehir dahili ham yollara vazolunmak üzere 1500 

metre mikap çakalın mühayaası iki defa ilan edildiği halde 
talip çıkmadığından arttırma ~ksiltme ve ihale kanununun 43 
üncü maddesine tevfikan 16110 942 den itibaren bir ay içe
risinde pazarlığa konmuştur. 

2- Keşif bedeli 4500 liradır . · 
3- Muvakkat teminatı 337.50 liradır. 
4- Keşif ve şartnamesi belediye fen işleri müdürlüğün

dedir. lstiyenler orada görebilirler. 
5- Fazla malumat almak istiyenlerin ve pazarlığa gire· 

ceklerin bir ay içerisinde her hafta sah ve cuma günleri 
saat 15 de belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 

1 

1 

Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜNEN 
ZİRAAT MEKTEBİ M000Rl0~0NDEN · 

Ziraat mektr:bi sabit sermayesine ait eyi vasıfta 4 yaşında 
bir boğa 11 İkinci teşrin Çarşamba günü saat 14 de açık 
artırma ile mektepteki komisyon tarafından satılacağı ilan olu· 

Umumi Neşriyat Müdürü: 

MACITGÜÇLÜ 
Basıldığı Yer: Türk•özü Mıh. nur, 14737 


