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~········································: 

~i Bir dünya büyüğünün i 
:J son nutku akisleri ! 
•• • '• . . 1! Dış memleketler matb~atı ! 
: lnönü nutkuyle meşgtıl ı . .: 
ı Ankara: 4 [ R•dyo Gazetesi 1- Milli lunmalı, Jaima iyi niyetle, Fikirlerle meıbu t 
f Şefimi% /•mel /nönü'nün büyük nutku akiı- bulunmalıdır.,, • 
f /~ri hala devam etm~ktedir. l.ueft~ çıkarı . Diğer bir gaz~te de, Türk?e~i~ hakiki ı 
f 6ır gaz.ete , bu mühım nutku bahıı meu- bır ıefalet olan yıyecek zorlugu lfınde bu- f 
: ~~u ederek , yak~n-la0rd1 •öylenen Fi,,/an- lunmadığını ~.aydetme~tedir. Bir _di~e: Av- f 
f Jıya CümhuP reı•ının nutAuyl• bu nutuk rupa gazete.ı de, Ebedı Ş~f Ataturk an ke,,-f 
f ara•ında müıitbehet bulmuıtur. Bu gazete di hudutlarından baıka hudutlara göz dik- f 
f ezcümle eliyor ki : memek gibi büyük bir insanlıA eıeri gö.ter- f 
f ":- Finld~diya ve Türkiye, büyük Jev- ~esinin Türkiye i~in iat~kbalde de bü7ük ı 
f l•tl•rın müıkılat •ahalarında duran deulet- bır kazanç temelı oldugunu yazmakta- f 
ı /erdir. Bu devletler ıulh içinde de hazır bu- dır. f 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 Uzakşark cephesi 1 

AMERiKAN 
ÜCUMLARI 

lapoa zayiatı 
Roma : 4 ( ~adyo ) - Bo~ · 

noı · Arrn bild iriyor : V<ı$İng · 

toııdan hildirildr~İııe göre , Tok· 
.) uyu bombardıınaıı edt-ıı \'e uir 

dDımüı olım ArneıikelılarH karşı 

onları askeri malılıenıe;·e cı·vht 

nıek •uretiyle yaptığ ı zecı i hare · 

kele kaışılrk olarak Amer ika lıü 

kümeli de askeıt mıthlcemelcr tr.· 
sıa ~tme::~e ve Japon esirlerini bu 
mahkemelere sevketmeğe karar 
vermiftir . 

Londra : 4 ( Radyo ) - Sa
lomon adalarının şimalinde Gua-

dalkanalda Birleşik Amerika tay· 
yareleri üstüate dördüncü gün o· 

!arak. Japon deniz üslerine hücum 
etmiıler ve yedi g~miyi batırmıı
lır ve hasara utratmıılardır. 

Yeni Ginede düşmanın tay
yare meydanları velmalzeme de· 
poları muvaffakıyetle bo111balan· 
mııtır . 

Buna'da keıif tayyarelerimiz 
faaliyette bulunmuıtar ve zayiat· 
sız. avdet!r etmiılerdir . 

Tokyo : 4 (Radyo)- Japon· 
lar, Guadal Kanal'a yeniden kül· 
liyetli kuvvetler ihraç etmitlerdir. 
Guadal Kanal'ın behemehal alı
nacağına intizar ,'))unmaktadır. Da
ha şimdiden Amerikalılar evvelki 
iddiaları hilifına Guadal Kanal'ın 

stratejik ehemmiyetini azımaa

mıya baılıt!l'lıflardır. 

Tabii Guadal Kanal tamamen 
kaybedilince bura•ının hiç bir as· 
kert ehemmiyeti olmadığını da 
aöy liycceklerdir. 

Amerikada~ deniz infaatı hızla devam ediyor. Resmimiz denize 
indirilen yeni bir Jremiyi göstermektedir. 

Kafkasya da 
savaş Büyüdü 

STALINGBADDA DURUM KABllJIK 
Ankara : 4 (Radyo gazetesi)- ! ------------
Kafkaslarda Nalçiç bölgesinde 1 

Tuapsede çarpışmaların çok bü· 
yüdü~ü söylenmektedir. Önü

müzdeki bir kaç -gün içinde bu· 
radaki hariiselcrin aydınlanması 

mümkündü r. Stalirıgraddaki durum 

biraz karışık görülmektedir. 

Tutulan şekerler 
satışa çıkıyor 
Aidatımız malumata göre, oıuh· 

telif kimselerde tutulan tekerler 
halkın ihtiyacını kartılamak üzere 
derhal satışa çıkarılacaktır • 9600 
kilo toz ve 2200 kilo kesme şe· 

Şilideki 
Alman 
casusları 
Şilinin Mihverle 
münasebetlerini 
keseceği sanılıyor 

Ankara : 4 (Radyo~gazeteal)
Bir \abere göre , Cenubi Ameri
kada bir Alman casus tcbekesi 
meydana çıkarılmıttır . Mihver 
tebaaaı halihazırda Şilide serbest · 
çe Yllfllmıktadır • Ve bu yüzden 
Amerika Şili hükumetinden fİki· 
yetçidir. 

lngiliz radyosuna a-öre , Şi· 
lide meydana çıkarılan Alman 
casus şebekesi geniftİr • Bir ko 
mite " Şilide Alman casuıları ,, 
adlı bir muhtıra nefretmeyi iste
mektedir. Diter birlbabere göre 
de, Şilideki bütün Alman ajan· 
ları temamiyle tesbit edilmiftir. 
Üçilncü bir haberde de, Şili Cüm· 
burreisi , harp halinde bulunan 
devletlere mensup kimıelerin ca· 
ıusluk vaziyetleri hissedilir edil 
mez alüm cezaaiyle cezalandırıl· 

malarını iıtemiıtir . Yakında Şi· 
linin Mihverle siyasi münasebet· 
lerini:kesmesi bir ihtimal dıtında 
detildir. 

Sulh meselesi 
Bulgar gazetesi 
neler yazıyor? 
Sof\ a : 4 (Raclro)- Lord 

Clıatficld'ın demeci münaıebdıle 

Avrup11 gau-telrriııde yer alan 
ımlh me~t-lesioi el~ alarak Djıvıof, 

Slovo gazeteıiııde ezcümle şunları 

yazmaktadır: 

Şayet ımlh mı-selrsi bahis 
mevzu olacak olurı;a tcıebbüıü 

lngiliılt-r yapmalıdır. Çünki harbi 
onlar istemış ve ilin etmitlerdi. 
Bütün dünyaya hakim olmak ga· 
yesini akıllarından çıkarmalıdır· 

lar. Yoksa harp onların ma~lub 

olup diğer milletlerin yaşama 

haklan tanııııncıya kadar devam 
edecektir. 

Denize indirilecek 
İtalyan harp gemileri 

Roma : 4 (Radyo)- Roma'
dan bildiriliyor; her biri otuz be
şer bin tonluk olmak üzere iki 
ltatyan harp gemisi denize indi· 
rilmck için kızaklarda haı.ır bu
lunmaktadır. 

Fransa · İsviçre 
muhaberesi kesildi 
Vişi : 4 ( Radyo )- Viti hil· 

kümeti f ransa ile lsviçre ırasın· 
daki telefon muhaberatını kes · 
tirmiştir. 

lngiltereye dünkü 
hava hücumları 

Londra : 4 ( Royter ) - Diln 
dört Alman uçatı dotu lngiltere 
niu bazı yerlerine hücum etmif 
ti;. Bazı yerlere bombalar atal· 
mıştır . 

Cenubi Afrika 
muhalefet şefi 
neler diyor ? 

Moskova : 4 ( Radyo )- Ti · 
moçenkonun Stalingrad fi mal ha · 

tısmdaki yardım ordusu bütün 

hücumları püskürtmüş ve bazı 

yerleri geri almıftır • Cesetlerin 

gömülmesi için Alman komutan· 

lıtından dört günlük mütareke 

talep edildifri hakkındaki haber· 

ker Müddei umumilik tarafından 
derhal piyasaya çıkarılacaktır. Bu 
şekerleri Bekir Yılmaz , Emin 
Yılmaz ve Ethem Soyergin tica · 
rethaneleri salacaktır • 

ı- -Roma : 4 ( Radyo ) - Bu· 
enoa - Ayresten ~ bildiriliyor : 

fer a11lsızdır. 

Stokholaı : 4 (Radyo ) -
Almanlar şimal Afrika muhare 

helerini endişe ile takip etmek· 
tedir. Berlinden relen haberlere 

göre, Elilemeyn muharebesi pek 
nazik bir safhadadır • Ve Alman· 

Berlinde Japonlar 
bir içt:ma yapacak 

Roma : 4 (Radyo) - Avru · 
pa devletleri nezdinde bulunan 
bütün Japon ataşemiliterleri 10- 11 
ikinci Teşrinde Japonya'nın Bertin ı 
Büyük Elçisi Gent-ral Oschima'nın 

Bomaaya'dalll 
Yabadller lçla 
aııaaa llararıar 

Ankara: 4 (R•dyo Oezeteal) - 1 
Re manya propatandı nezareti , 1 
Yahudi muharrirlerin yazdıtı eser 1 
terin aatııını ve okunmasını men 1 
etmiftir • 

Cenubi~Afrikı muhalefet partisi 
lideri Doktor Meland İradettiti 

bir nutukta, Cenubi Afrikalıların 
mecburi ıskerliti kabul etmiye· 
ceklerini söylemİf ve lngiltere 
bu bapta iarır eylediti takdirde 
lnailizlerle ayni safta harp et 
mekten• iae:hapae ablmağ'ı tercih 
edeceklerini kendisi ve partisi 
namına katiyetle ifade eylemit 
tir. 

lır İnsan ve makine itibariyle 

lngiliz üııtünlüğünü itiraf etmek 

tedir. 
reisliğinde ~ir toplantı yapacak· ============= 
tardır . 

S•yı ; 5544 Aslold Cadde Na. 69 Tel elan : 112 

• • 
AFRIKADAKI 

•• •• 
BUYUK AKIN 

-----------·----------~-

Sekizinci ordu hakim 
vaziyette bulunuyor 

Alman ve ltaıyaalardaa çoll 
mllıdarda eılrler almdı 

Mihverciler süratle geri çekiliyor 
Ankara : 4 (Radyo gazetesi)- Gayri resmi haberlere göre, 

Mısır cephesinde sekizinci İngiliz ordusunun taarruzları inkişaf 
etmektedir. Büyük tank birlikleri Mihver zırhlı ordusuyla çar
pışmaktadır. Fakat açılan büyük gedık henüz Romel ordusunu 
kafi~hizmete uğratacak şekilde değildir. 

Almanlar istı:, lngilizlerin bu son taarruzunun da püskürtül· 
düğünü söylemektedir. lngilizler de bir çok Alman ve ltalyan 
esirinin alındığı bildirilmektedir. 

Kahire : 4 ( Royter ) - Son 
bütün Afrika ce phesinde süratle 

Kahire : 4 ( Radyo ) - Sa
hil boyunca Avustralyalılar , tid
detli hücumlara ratmen .. yerlerin 
de tutunmaktadır :. Taarruz baf · 
ladığındanberi en büyük tank 
muharebeıi y•pılwıftır. ı-:ıir edi · 
len Mihvn askcrleriniı. sayısı 

yüluelmiftir • 
Kahire : 4 ( Royter )- Bir· 

leşik devletler uçakları Tobruk 
limanına hül'um etmif , büyük 
yaagtalar çıkarılmlfhr Martanbı · 
fUf civarındaki hava mcydauı 

bombalaowıf. altı tayyare tahrip 
edilmiftir. 

Londra: 4 ( Royter )- Belli 
bıılı bütün gazeteler , bafmaka· 
lelerini bugün Mısır harekatına 

tahsis etmiflerdir. Gazeteler milt· 
tefik askerlerin cesaret ve kıh 

bir habere göre , Mihver kıtaları 

geri çekilmektedir. 

Tarsus Belediye 
reisliği seçimi 

Haber aldıtımıza göre, Tarsus 
Belediye reisliğine, eski Belediye 
reisleriııden Bay Muvaffak Uygur 

seçilmiştir . Tarsusun bu çok de· 
terli şıhsiyetiniıı tekrar mühim 
bir mewlcket iti bafına getiril · 

mesi çok yerinde bir hareket ol 
muıtur. Dcterli arkadafımıza mu 
vaffakıyetler dileriz. 

ramanlıklarını övmektedir. Seki · 
zinci ordu bu defa Romel! kuv · 
vetlerini gerçeklen neticeler ala · 
nacak bir muharebeye mecbur 
bırakmaktadır • 

Fon Papen davisı 
Nakzen duruşmaya dün Ankara 
ağır ceza mahkemesinde başlandı 

Ankara : 4 (Türksözü Muha

birinden) - Papene yapılan sui· 

kasd davasının nakzen ruiyetine 

bugün devam edildi. Evela nakız 

ilarııı okunmuı, hadise esnasında 

Papen refakatinde bulunan katibe 

Rozenin ve hadiseye şahit ltalyan 

elçiliği kapıcısının dinlenmemiş ol-

masa dikkat nazanna arzedilmişfir. 

Pavlof söz alarak reddi hakim ta

lebinde bulunmuş, Kornilof ve Sü
leymanda bu isteğe ittirak etmiş

tir. Duruşma 18 T. Saniye kalmış· 

tır. Davanın başka bir mahkeme

ye nakli hakkında henüz bir ka 

rar yoktur. 

Glasko belediye reisinin ifşaat. 

H es meselesinin 
çok şayanı dikkat 
taraf farı varmış! 

Beı ıalll lçla bazı tekllfterde balaamaı ı 
Ankara: 4 (Radyo Gazetesi)- Hes'in ne maksatla lngiltereye 

gelditi hali Avrupada halledilmcmit bir muamma gibi götÜl.nekte• 
dir. Bilhaua Ruslar bu adamın Hitlerin lngiltere nezdinde bir mü · 
meaaili mi oldutunu sormuştu. Glasko belediye reiıi bir demecinde : 
" ilca logiltereye Almıoyanın bir mümessili olarak gelmiştir • Ya· 
nıoda yazılı teklifler getirmemiştir. Fakat Hes , lngiltereye sulh tek · 
lifi için gelmiştir. Ve tekliflerinde lngilizlerin donanmasının azaltıl · 
masanı, Almanyanın eski müstemlekelerinin iadesini , Suriye ve di· 
ter bazı fark bölgelerinin Almanyay• verilmesini istemiıtir.> Hes tim · 
di kendisine harp esiri muamelesi yapıldığına teessüf etmektedir. Ve 
bu itten büyük acı duy maktadır. 



Sayfa 2 

Duyduklarımız 

Balıktan çikolata 

Norveçte Oslo şehrinde ~ir ki
tapçı , kurutulmuş balık uniyle 
karıştırılmış kuru sebze unun· 

dan mahluta yağ ilave t•dilmesiy· 
le çikolata yapmıştır. Bu çikola· 
ta , hakiki çikolata lezzetindedir. 

< Balık çıkolatası:r. artık Oslo 
pastahanelerinden tedarik edilebi 
liyormuş. Norveçte balık çikola 
tasının istihsalatının arttırılmasına 

çalışılıyor . 

Ayrı yerlerde doğ n ikizler! 

Şimdiye kadar ikiılerin, üçüz
lerin bir yerde doğdukları görü 
lüyordu . Şimdi:ltalya'da ayrı ayrı 
yerde ikizler doğmuştur. Edviga 
Kverzeoton isminde bir köylü ka 
dın: Apriliya'da bi(çocuk :doğur· 
muştur. Fakat yolda bir çocuğu· 
nun daha olacağını hissetmiş ; bu 
bu sebeple Litoriya kliniğine gö 
türülmüş , orada da ikinci çocu· 
ğunu doğurmuştur. İkizler, bu iki 
şehirde beledivece ayrı ayrı tesçil 
ettirilmişlerdir. 

Seine nehrinin dibinde 
neler bulundu? 

Paris'ten geçen. Seine nehri 
nin bir kısmında· lağımların temiz
lenmesi için barajlar açılmış , bu 
kısmın suyu~boşaltılm,ştır. Bir çok 
kimseler nehrin dibind( n neler çı· 
kacağını görmek için toplanmıştır. 
Nehrin dı9:nde fevkalade şeyler 

buhmacağı : zannedılirken bir oto 
mobil • bir kaç bi .;iki, t , sergi 
zaıwar.ıııda nehire düşmü~ iskem
leler , bir } atakt;rn başka bir şey 
gör ülıneıni~tir. 

Bir çok ~arnp fıçıları , içeri 
leri su dolu olarak bulunmuştur. 

Bir zamanlar Pant NP.uf civarında 
batmış olan-, bir zenginin \üzen 
ıarayı da çürümü' bulunmuştur. 

TÜR KiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Cuma - 6 .11.1912 

7.30 Program ve memleket saat 
ayarı . 

7 .32 Vücudumuzu çalıştıralım. 
7.40 Ajans Haberleri. 
7.55 -
8.30 Muıik : Senfonik parçalar. 

12 30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

12 33 Müzik : Karışı" program . 

12 45 Ajans haberleri . 
13.00-

ı 13.30 _ Müzı" : şarkı ve türküler. 
18.00 Program ve Memle"et saat 

Ayarı . 

1 8 03 Mü2.ik : Faul beydi. 
18.40 Müıik : Dans Müziği (Pi.) 
19.00 Konu,ma (iktisat saati) . 
19 .15 Müzik : Saz eserleri. 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajanı Haberleri. 

19.45 Müı.ik : Klasik Türk müziği 

programı. (Şef: Mesud Ce
mil). 

20.15 Radyo·. Gazetesi. 
20.45 Mü:r.ik : C Franck Scnfo· 

rıik Varyos) on'lar. 
Solist: Gieıeking. (Pi.) 

21.00 Konuşma (Evin ıaati.) 

21.15 TerPıil . 

22 00 Müzik : Rad} o salon or"es 
trası, (Şef: Necip Aşkın) 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajanı 
haberleri ve Borsalar 

22.45/ 
22.50 Yarınki Program ve Ka

oanıs. 

Mısırda Alman ordusu 
ricat halinde 

( Başı 1 iaci sa7l•d• ) 

rılınıştır . 
Beri in : 5 ( Rad) o )- Bugün 

Mareşal Romel bütün vaıi) ete 
hakimdir. İsterse tekrar tttşebbüsü 
a:e alabilir. İngilizlerin 500 tank 
kayheltiği bildiriliyor . Elalem eyn 
mevziinde Alman tankları üstün· 
Jü~ürıü gö termiştiı . İngilizler ha· 
rekat bal.:ıınınd an ehemmi}' etli bir 

TORKSOZO 

.J .·· HABERLER -
Nüfus başına 200 

gram şeker veriliyor 
Vurguncu lan 

vuracak 
yeni kararlar Bir aya yakın bir zamandan· 

beri şehrimizde şeker sıkıntısı 

olduğunu ve şeker saklayan bazı 
tüccarlarm: depoları aranarak 32 
ton kadar şeker çıktığını ve bu 
şekerlerin bugünlerde mahdut yer 
!erde Belediye tarafından sattrrı · 
lacağ'mı yazmıştık Dün aldığımız 
malumata göre," bu şekerler hal · 
kımıza elde mevcut ekmek kar · 
nelerinin ibrazı suretiyle ve nü· 
fus başına .. 200 gram olarak ve · 
rilecektir. Yeni şeker · gelir gel 
mez tabiatiyle bu ıoiktar _ arthrı · 
lacaktır • 

Kızılayımıza 

yardım hamlesi 

1 lamiyet ··müsabakasına bütün 
sıcaklığ'ıyle devam ediliyor. Ada 
nah -yurddaşlar ·,'Kızılay merke · 
zinde yardımcı komiteye alma, a 
kın:giderek:kabraman orduya ve 
yiğit:erlerimizin.;arkada bıraktık· 
ları yavruların himayesiyle uğ · 

raşan kurumlarımıza ,_r minnet ve 
şükrao:borçlarıoı seve, ıeve öde· 
mektedirler • 

Yurddaş 1 Dilnyanın halini 
sana tarife· hacet yoktur • Büyük 
Milli Şefiıniı: , .. aziz Cümburreisi
miz İoöoünün son · nutku,"muhak · 
kak ki\:hala kulaklıtrımızda·çın · 

lamllktadır . Durma ; sen de yar · 
dımcı komiteye baş vurarak yurt 
borcunu öde: ı . 

Ömer Sabancı ve Abmet Sap· 
ma:ı 2500 lira, Rıza· ve Avni Öz 
şahin 1250 lira, Hakkı Salib Mu · 
ratlı ve kardeşi 1 ~00 lira , Zeke · 
riya Bakır 500 lira. Mehmet Şaş· 
maz 500 lira, Cumali Öztürk ve 

Mustafa Koçak 500 lira , İsa Şa · 
kir Akdoğan 500 liıa'" , Jorj Zab· 
let 310 .lira , Aziz Köseoğlu 300 
lira , Abmet".Toraman 300 lira , 
Salih Zeki: Buğay: 300. lira, Mah 
mut Özergio ve : kardeşleri 250 
lira, Jak Natus ve Çarniyak 250 
lira, Tabir Dön.a.ez ve ortağı 250 
lira, Emin '.Özsoy ve Yusuf Sa· 
rıkelle 250 lira , ~Mehmet Yağlıcı 
250 lira, Ahmet Osman ve oğul
ları~200 lira, Ziya ve Ahmet Hi· 
dayet 200 lira . 

Tütün vaziyeti 
Ticaret Vekaletin , tütü işleri 

üzerinde tetkikler yapmak ve ye· 
ni kampanyada takibedilecek fiya1 
esaslarını hazırlamak üzere , Ve
kalet tütün mütehassısını tütün 
mıntakalarına göndermiştir. 

Stallngradda savaş 
artık tavsadı gibi 

(Baştaraf• B:rlncide) 
üıue olduğu şu !!ırada Ruslar 
mühim ltuwetler toplama"ta ve kış 
harekatını haıırlamakta<lırlar. 

Alman tayyareleri cephelerde 
durmadan faaliyet göstermekte 
ve Rus kuvvetlerinin toplantı nok · 
talarını şiddetli bombardımanlarla 

durmadan iz'aç etme"tedirler. 

Yine gelen haberlere nazısran 
Ruslar yeni ordular' vücuda getir· 
mekte' ve bunlara" 11Stalin ordula
rı" ismini~vcrmektedirler. 

Lon<lra : 5 (Royter) - Haber 
aldığımıza göre, Alaska'da r şose 
hazırdır. Bu ) oldan Amerikadan 
Ruıya'ya çok daha kolay "'yardım 

gönderilecektir. 

hedde varmamı~lardır. 
Londra : s: (~Royter )- Bü · 

tün lngiliz gazeteleri seltizinci or · 
dunun kaundığı ıaf erden bah · 
ıctmektedir . Şimal Af rikada bü
tünLMihver ordusunun imhası mu· 
lıarrerdir . 

lngiliı. : milleti, Mihver ordula· 

1 
rının ricatioi 9,~vinçle takibetmek· 

tedir. 

•••••••••••••• 

i SEHiRli 1 J 
: Sınır ~,. boylarmdakl ı 
• Kahramanlarımıza Kı• f 
f hediyesi yollamayı lh f 
f mal etme 1 f 

•••••• •••••• •• 
P. T. T. idaresinde 
çalışan müvezziler 

Posta , Telgraf ve Telefon 
idaresinde çalışan müvezziler ile 

hat bekçileri fevkalade zam kanu

nu hükümlerinden istifade etme· 

mişleıdir. Bunların durumunu göz 

önüne alan hükümet hat bekçile · 

riyle müvezzilf'rin de fevkalade 

zam kanunundan istifade ettirilme· 
lerini kararlaştırmış \e hazırladığı 

kanun projesini Büyük Millet Mec

lisine sevketmiştir. 

AMERİKANIN 
M0TTEFIKLERE 

YARDIMLARI 
Beılin : 5 (Radyo) - Ameri· 

kalılaı ırı ödünç ve kiı a kanununa 

göre, ihraç . ettikkı i malzemenin 

A~ıhlO.s ayı için hazııfan ;ı n ista 

tist ı kler ve bu malzemenin } iiıde 

otuz beşinin Sovyetlere ve yüzde 

kıı k beşiııin lngilizleıe ve otuı bi- 1 
rinin de Çin'de dahil olınak üze

re Yakın Şark ve bütün müttef.k 

leı e tevzi olunduğunu gösteriyor. 

Eylfıl ayı içinde hdzır !anan istatis

tikler ise yüzde otuz üçünün Rus

ya'ya ve yüı.de kırkının da fngil

tereye ve yüzde yirmi yedisinin 

di~er müttefiklere sevk olunduğu

mı göstermektedir. Şu halde Sta· 

linin bu malzemeden hissesi g .t 
tikçe azalmaktadır. 

Bize gelen malümata göre , 

Soyguncular ve vurguncular hak· 

kında şiddetli tedbirler alınması 

ve mevcut ce1a hükümlerinin kuv

vetlendirilmesi hususunda bir müd

dettenberi yapılan hazırlıklar so· 

na ermiştir. Hazırlanan karama· 

meler önümüzdeki günlerde neşir 

ve ilan edilerek hemen tatbik 

mevkiine konulacaktır Ayni mak

satla haıırlanmış bulunan kanun 

projeleri de yakında Büyük Millet 

Meclisinin tasvibinC: arzolunacak

tır. 

i 1 an 
İskenderun Askeri 

Satınalma komisyonu 
re; sliğinden : 

1 - Birlikler ihtiyacı 1çın 

~nbeş ton nohut pazarlıkla 

satın alınacaktır. Muhammen 

bedeli (960<)) dokuz bin altı 

yüz lira olup ilk teminah (720) 
yedi yüz yirmi liradır. 

2- ihalesi 14-1 l -942 
günü saat 11: "de • lskenderun 

Askeri Satın Alma Komisyo· 

nunda yapılacaktır. istekliler 

evsafı her gün Komisyonda 

görebilirler. 6 - 7 14773 

•••••••••••••• 
i Satlık ev f 
f Çukurmesçit mahallesinde f 
f ltf Riye garajı civarında yukar··· 
f da üç oda mutfah, hela ve 
f hamamı; Aşağıda iki mağaza· •• 
f yı cami güneşli, havadar bil· 
f hassa çiftçilere fevkalade ya- : 
f rayışlı ev satlıktır. 

KAYIP - Camuslu köyü res 
mi muhtarlık ~mührü ile azalık 

mühürlerini kaybettim. Yenilerini 
alacağımızdan hükmü yoktur. 

Camusçu köyü muhtarı 
lbrahim yüksel 

Aza : Yusuf Bozdoğan 

f Almak istiyenleı in istika · f 
1 f met eczanesine müracaat et· : 

1 • meleri ilan olunur· 1-3 14772 f 

ı : ••••••••••••• 
Doktor 

Turgut Soyer 
" Hül'11met civarında İstikamet Eczahaneıi karşısındaki çı"mu 
" sokak içinde 121 numaralı evde hastalarını !tabut eder. Haftanın 
M Salı ve Cuma günleri öğleden sonra fakiı lere parasız. bakılır . 
N 18- 26 

~::::zer:::::::::::::::~ 

i 1 an 
D. D. Adana 6. İşletme, Arttırma ve Ek

siltme Komisyonu Reisliğinden : 
Muhammen bedeli 22050 lira olan lskenderun limanındaki 

Antrepoların 4900 Mı2 parke ile kaldırımlanması 30-11 -942 
pazartesi günü saat 16 da kapalı zarfla ihale edilmek üzere 

eksiltmeye konmuştur. 
Bu işe lüzumlu olan parke ve kumların hat kenarından iş 

yerine kadar tahmil , tahliye ve nakil id~rece yapılacaktır. 
Taliplerin Ticaret odası Vesikası, nüfus tezkiresi, ikametgah 

vesikası ve, 1653 lira 75 kuruş teminat akçesiyle birlikte ka

nunun tarif e-ttiği usulda hazırlanmış zarflariyle ihale saatından 
bir saat evveline kadar şartnameler Sirkeci, Ankara, Adana 

işletme müdürlüklninden ve Mersin Gar şefliğinden parasız 
olarak tedarik olunabilir. 6- 10- 15 - 20 14774 

6 Teşrinisani 1942 

i 1 an 
ADANA ERKEK lİSESI M000Rl060NDEN · 

Okulumuzda yaptırılacak 22 J 1 lira 64 kuruş bedeli keşifli 
Biyoloji Laboratuvarı, eksiltme kanunu mucibince açık eksilt

meye konulmuştur. 6 - 11 -1942 cuma günü maarif Müdür· 

lüğünde saat 15 te eksiltmesi yapılacaktır. isteklilerin bu işe 
ait mukavelename, keşifname ve şartnameleri görmek için okul 

müdürlüğüne müracaatları ve teminatı muvakkate olan J 66 
lirayı malsandığına yatırmaları ve bu gibi işleri yaptıklarına 

ait vesikalarile ihaleden 3 gün evvel Vilayete müracaatları 

ilan olunur. 22-29-2-5 14735 

l l l N 
Adana belediye riyasetinden : 

[Çeşmelere iki gün su verilmiyecek] 
Teknik sebepler icabı şehir içme suyu 6-11-942 cuma 

akşamından 9- t 1-942 pazartesi sabahına kadar kesileceği 
ilan olunur. 14771 

11 an 
Belediye riyasetinden : 

Belediyemizde !)O şer lira aylık ücretli üç tahsildarlık 

münhaldir. 

isteklilerin orta mektep mezunu olmaları ve askerliklerini 

yapmış bulunmaları şarttır. 
imtihan 9-11-942 pazartesi günü saat 10 da yaz1 işleri 

bürosunda yapılacaktır. 
Taliplerin o gün ve saatte evrakı müsbiteleri ile birlikte 

imtihana gelmeleri ve mezkur günden evvel birJ_ dilekçe ile 

Belediye riy.ısetine müracaatları ilan o:unur. 14770 

YENİ ~IRÇIR VE ŞiflEME f ABRİKASINOAN · 
Fabrikamız 15. ikinci Teşrin 942. Tarihinden itibaren yer

li koza işlemiye başlayacağından , bu itibarla Fabrikamızda 
mevcut Klavlant çiğidi olanlar veyahut müşterilerimizden sahn 

alarılar bu müddete kadar anbarda mevcut çiğitlerini tamamiy· 

le kaldırmalarım , aksi takdirde çiğitleri başka bir ardiyeye 

kaldırılarak Ardiye, nakliye masraflarının kendilerinden te· 
mamiyle alınacağım, Yanma ve buzulmasından mesuliyet kabul 

etmiyeceğimizi : 

Fabrikamızda çekilen pamukların çekildikleri tarihten iti· 

haren bir hafta zarfında mallarım satmalarım , kaldırmalarını 
ve bu malları satın alan tüccarlarında , Borsaca tescil tarihin· 

den itibaren üç gün zarfında Fabrikamızdan mallarını kaldır· 

maları aksi takdirde malların piyasaya kaldırılarak, pırese ücre

ti , nakliye ve ardiye masraflarının mal sahiblerinden tahsil edi· 

leceği , ve malların yanmasından, avaryesinden ve eksiltmesin 

den Fabrikamızın mes'ul olamıyacağım sayın müşterilerimize 

ilan eyleriz. 1-3-6 14763 

O[YlET DEMİRYOllARI UMUM MÜD0Rl0GONDEN : 
- Memur alınacak -

1 - Devlet Demiryolları istasyon sınıfında istihdam edilmek üze· 
re müsabaka ile orta mektep mezunlarından hareket ml"mur namzedi 
alınacaktır. 

2 - Müsabakada kazananlara 60 lira ücret verilecektir. 
3 -:Müsabaka imtihanı 14 - 11 - 942 Cumartesi günü saat 

14 de Haydarpaşa , Ankara , Balıkesir , Kayseri , Malatya , Adana, 
Afyon , İzmir , Sirkeci , Erzurum ve Eskişehir işletme merkezlerinde 
Sivas cer atelyesinde yapılacaktır. Müracaatlar bu işletmeler ve atel· 
ye müdürlüğü ve İstasyon şefliklerince kabul olunur. 

4 - Müsabakaya i'tirak şartları şunlardır. 
1 - Türk olmak 
2 - Ecnebi bir kimse ile evli olmamak 
3 - 18 yaşını bitirmiş ve 30 zu geçmemiş olmak (30 yaş dahil) 
4 -- Askerliğini yapmış veya askerliğini yapmaıına en az bir 

sene zaman kalmış olmak ( Emsalleri silah altında bulunan veya cel
be tabi olanlardan tahsil veya sıhhi sebeplerle ertesi seneye buakı
lanlar iştirak edemeıler) 

5 - Askerliğini yapmış ve ihtiyata geçmiş olanlar ayni dereca
de kaıananlara tercih edilecektir. 

6 - idare doktorları tarafından yapılacak muayenede !\ıhhi du
rumları demiryol işlerinde vazife görmeğe elverifli bulunmak. 

7 - Müracaat istidalarına bağlanacak vesikalar ıunlardır: Nüfus 
cüzdanı , diploma veya tastikname , askerlik vesikası ve aıkerlilt 

yoklamaları , polisten lastikli iyihuy kağldı , Çiçek aşısı kağıdı, -ev
li ise - evlenme cüzdanı , altı adet vesikalık fotoğraf. 

6 - Daha fazla malumat almak iıteyenlerin işletme müdürlükle· 
rine veya istasyon Şefliklerine müracaat etmelidirler. 

7-lstidalar en son 12-11- 942 günü saat 12ye kadar kabul olu-
nur. (9288) 28-29- 1-3-6-8-9 14755 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basıldıiı yer : Türksöıü Maatbaıı 


