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Sayıaı her yer.de 6 Kuru• 
CilÜNDELIK SIYAST GAZETE 

Sekizinci Ordu dün 
Elageyliyı işgal etti; 

Marsa Brige geride kaldı 
Romel kuvvetleri ricatlediyor ............... , 
: IRAN'DA ı • • t SOKON ı • • i AVDET ETTi ! 
Anlıara: 14 [Radyo gazeteal)
frın'dın ıelen son haberler ; bu 
memlekette asayifin iade edilditi
ni bildiriyor. Mağazalardan çalı
nan eşyadan bir kısım bulunmuş 

ve sahiplerine iade edilmiştir. 

Suçlulardan 44 kiti tevkif olun
muıtur. 

Pazar Günkü 
Mohaç Koşulan 

Bu senenin ilk kır ·ıcoşusu o. 
lan mohaç kır koşusu Pazar ıtlnü 
yapılmıf ve ıüıel neticeler alın· 
mııtır. Büyükler araaında Rıza 
Ürenç birinci 16 25.5/10 Malatya 
menaucıt , Mehmet lkigül ikinci 
16.30 Malatya M. Hakkı Şendinç 

üçüncü 17/10 Malatya M. ıelmiı· 
lerdir. 

Küçwder arasında birinci Mem 
duh Malatya M. ikinci Yaşar Ma· 
latya M. Üçüncü Hasan Malat) a 
Mensucat. 

Eıkek Okullar arasında yapı· 
lan 2000 M. Koşuya Adına Er 
kek lisesinden Murat Özden birin 
ci, Erkek Ötretmen okulundan 
Ha1an Ulut ikinci ve yene ÖQ-ret
men okulundan Kemal Aırılıüçün
cü olmuşlardır. 

En pıel musabaka kız okul• 
ları ara .. ndaki 800 M. lik koıu 
olmuıtur. Birinci Kız lisesinden 
Türkan, ikinci kız lisesinden Ayıcı 
üçüncü yine "ız lisuinden Sevim 
ielmitlerdir. Geçen senenin birin· 
ciıi Sebehat eksersiıi olmadıtın · 
dırı dördüncü olmuştur. 

Bütün koşularda derece alan 
atlerlere ve takımlara Beden ter· 
biyui tarafından madalya ve bay
rak verilmiştir. 

Bölremiz mubtelitinin bu Pa· 
zar lçel muhteliti ile Mersinde 
yaptıtı depluman maçlarında F•b· 
rikalardan oyuncu almak mümkün 
olmadtj'ı için 3-5 sayı ile yenil 
miştir. 

Vazifesini yapmayan 
Ziraat memurları 
Çifçinin tohumluk ihtiyacını 

temia huıu111ada Ziraat Vekile· 
tinin l'aıterıiiti ehemmiyet niı· 
beti.de faaliyet r&termedikleri 
Ye ihmalkirhkları rörülen Mar · 
dia Ziraat ...adilrB ile Erzurum 
viliyetlnia Olti kuHı Ziraat mu· 
allimi ılSrillen Hlaum herine Ve• 
k&let emrine alanmıtİard'tr. Bu da 
Zwaat VeWetimizin ekim buıu · 

ıunda nrditi alikayı bir defa 
daha r&termektedir . 

Ucuz şeker tevziatı 
Şehrimizde memurlara ucuz fC• 

ker tevır.iahna~fbuailn memurlar 
iıtlhlik:kooperatifi:tarafından bq-
1.aacıktır. DOn de bir kı11m da · 
inler cetnllerini bazırlamıtlar ye 
teker paralarını bankaya yatır 

mıılardır . 

Alıdeni.zcle çalııan bir /nllİIÜ tayyare wemi•inin 6ÜUertHi 

Anlıara : 14 ( Raclyo GasetHİ ) - Selrisinci/n~lis 
ordu•u RomrliH lııtalarına lıarıı büytilı bir taarru.za W•~
miı ue Eta,eyltJyı İf6al etmiıtir . Libya harbinJe yeni 6ir 
•ofha oçılmıı oluyor. Selri.zinci orJ• Mar•a Bri .. meolôini 
6eric/e bırakarak Trablu•a cloiru ilerlemeye clevam ecliyer. 
Diğer taraftan ·alınan malelmata 66re, Tunuıtalıi mittelilı 
lıuuvetleri .zayıf bir 6/~üc/eclir. 

Kahire : 14 ( Radyo )- Mlb 
wer kuvvetleri Eliıeyladaki milı· 
tahkem mevzilerinden atılmııtır • 
Mihver lutaları batı iıtikametiade 
IOratle ıcri çekiliyor • Romel 
kuvvelerinin ricate befladıtını 
ıöıteren deliller vardır. 

Berlin ·: 14 ( Radyo )- Tu· 
auıta mllttefiklerio az kuv.etlerle 
taarruz• reçtiti atreoilmiıtir • 

Londra : 14 ( Radyo )- Al 
man H İtalyan radyoları Elaıeyll 
batıııocla muharebenin bafladıtıoa 
dair beniz malGmat vermemiftir. 

Lonclra : 14 '· Radyo ) -
Royter huıuıt muhabirinden: Fraa 
ıızların en meıhur ıllihı olan 
7 ,S luk toplarile orta çaptaki 
lnıiliz toplarile perfembe filnl 
Mecezelbab iıtikametinde toplu 
bir hamle yapaa Alman tank 
kollarına atar kayıplar verdirmiı 
lerdir . 

Bu muharebeler geçen baka 
Teburba dolaylarında oldutu ıi· 

................ 

bi bir meydan mubarebeıi balincle 
olmamıtlardır . 

Pariı : 14 ( Radyo )- Rad· 
yonua bildirditiae rlre, Elaıeyli 
meydaa mubarebeıi bütiln ficlde· 
defile d~vam ediyor . 

Kahire : 14 ( Radyo )- Sa· 
at birde nepeclilen reıml teblitde 
Remel kuvvetlerinin Elaıeyli 
daki milıtabkc m mevkilerden atıl 
dıtı bildirilmiftir . Dabı ıonra 

relen haberlerde Mibnrcilerln 
batı •iıtikametiade ıeri çekilmekte 
oldutu ~anlaıılmıttır. 

Dıü .. rllta 
soa .. vatıar 

Tokyo : 14 ( Radyo )- Japon 
kıtaları Çinlilerden 3S,OOO e1ir 
ılmıttır. Bu rakam aoo altı a7a 
aittir . 

Melburn : 14 ( Radyo ) -
Topçumuz pazar gilal Buna meY · 
zilerini tidcletle bombardıman et· 
miftir . 

• flVlareşalA.ntonesko-
fnun Romen subayla
i nna gizli bir emri! 
• . . .............. . 
• • t Moskooa : 14 ( Radyo ) - Son ~aman/arda Romen subay· t 
• /arı arasında Almanya aleyhinde gitgide artan ceryan karıısın · • 
t da , Mareşal Antonesko Romen ıubaylarına giali bir tamim • 
f föndermiştir . Tamimde Almanlar aleyhinde hareketlerde 6ulu- • 
• nan/arın şiddetle cualandırılacakları ve Romen cıatanının lehli • 
• kede bulundutu hu sırada , hu gibi/erin ,,alan haini muame· • 
• lesi görecekleri hatırlatılmaktadır. f 
f Stalingrad bölgesinde Romen su6a.11 ve erlerinin her türlü • 
f leç_hi~alları ile birlikte Socıyetlere itilim olm•ları Romen kur· • 
• may heyetini ciddi suretle diJşı7ndürmelcıetlir. • 

............................ ~····· 

, ........................ , 
1 Afrikada 1

1 

1 harekat 1 
i biter bitmez 1 
ı . ı 

ı _ ltalya'ya ı 
1 dönülecek 1 
ı ı 
ı Darlanın beyanatı ı 
ı ı 
Ankarı:l4 (Radyo Gazeteal)
Amlral Darlan beyanatta bulun· 
muf , Şimali Afrika barokitının 

yakındı tasfiye edilec:etini ve 
bundan ıonra ltalyaya d6nllece
tini biltlirmiıtir. 

İngiliz Kralının 47 nci 
doğum yıldönümü 
Loaılra : 14 ( Radyo ) - ı. 

ıiliz Kralı Altıncı Jorjun 47 nci 
clotum yılı aaray.. aile aruıo4a 
kutlanmqhr. Batlı• biç bir tören 
yapılmamıthr . 

Papazın bahçesi 
mevkiine döküler 
çöpler, pislikler 

Bir okuyucumuzdan ıu mektu
bu aldık : 

"Adananın Cenup cihetinde 
nehre yakın ıettin kenarındaki 

Papaıın Bıhçeıi namile bilinen 
mahalde oturmaktayım. 

Bu mıhıllrye, gündüıleri Be
lediyenin:taoıifat ırabacılari mem· 
leket dahilinden topladıkları pis· 
likleri çöpleri hattA sokaklarda 
ıehirlenerek öldürülen köpeklerle 
diter hayvan lafelerini ve geceleri 
de helicıların temiıledi~ leri helR 
pialiklerini evlerimiıin önlerinde 
nehrin kenarına dökmf'kte olup 
bu ıurctle ıeceri helilırın ve ıün
dOzleri de laşelerin f enı kokela
rile kara ıinekler cvlerimııe ya
yılmııtır, mevıim kıı oldutu hal
de vaıiyet tahammOI edilme:ı bir 
hale ıclmiıtir . ., 

Alikadarların nııarı dılıkatını 
celbederiı. 

Olkkatler: 

Atölyeler için 
Kok kömürü lazım 

Adana; Kok klmtlril lstlhll 
kinia meaedilditi mıntakılar ara 
aıaa kondu • Baıka 1ebepler ol 
makla~beraber bu 7tlıden de mın· 
takamııdaki mahrukat buhranı 
bGabtltGn ıduatılı bir bıl aldı • 
Bu,On alelide yaı ve yanmaz 
oduaaa kilotu altı kuruftaa utı
lıyor H bulunmayer da.. Allb
hrlar bu ~k ehemmi1etli if için 
ne dlfGnOyor, ue 7apıyor bilmi · 
yoruz. Bilditimiz bir ıey varaa 
tehria 11kıntı içinde oldupdur • 
Diter taraftan Kek k6mlrilnln 
bulunmayııı birinci derecede zi · 
raat mı•taluııı olan memleketi 
mizde batka bir ııkıntı daha do 
turmuttur. Dalramhaoeler İfliye· 
mez bir hale plmittir. Adaaada 
ehemmiyetli .eldz atllJe nrdır 
ki, Kok klmilril ile çallfmakta· 
dır. Halbuki uzun zamandaaberi 
bu mleHeaeler kamibıüz kalmıf 
tır. 

Haber alclıtımıza ı.Sre, at61ye 
ıabipler i tarafından yapılan bir 
çok mlracaatlar aeticeıiz kala11 
tır. 

Bu atölyelerin memleketimiz 
için ehemmiyeti •ıikirdır. Oala · 
rıu lairan Hvel itler bir vaziyete 
rirmeıini temin için muhtaç ol· 
dukları kömilrün tehrimize fir· 
meıine mil .. ade edilecetiai ve 
bu buıuıta alikadar ılratle ite 
el koyacıklarıu ı umarız. 

Sahip ve Başmuharrfrf 

FERiD CELAL GÜVEN 

Kuruluş Tarihi : 1 KAnunusani 1924 

On••klzlncl yıl - Sayı : 5578 

FRANSA'DA 
Alman subaylarına 
karşi suikast/er 

PIYEB LAVALIN SON BEYANATI 
Ankara: 14 (Radyo Gazeteal)
Lanl beyanatta bulunarak , Al· 

manyanıo auıuffer olmasını te· 

menni ettitioi , Ruzveltin bat•· 
jtnda Bolıeviklik ve Yahudilik 

mevcut oldutunu,tenkitlere ebem· 

miyet vermeditini , öz bir Fran · 

ıız oldutunu ıöylemiıtir . 
Moıkova : 14 ( Radyo ) -

Pariıteki Alman aıkerleri aık ıık 

tecavlze ujramaktadır. 

Ruhsatname pulları 
Tinaret Vekaictinden , mın· 

taka ticaret müdürlü~ünc g~len 
bir tamime göre , ıhracat ruh111t· 
namelerine yapıştırılacak olan pul 
!ar 25 liradan aşaA'ı olmıyacaktır. 

Pı} auda bu kıymette pul bulun
m adı~ı takdirde buna tekabül e
tlecck mebli~ Ticaret Vekllctine 
gönderilcc·ek ve böylelıkle büyük 
lcıymetteki pullar merkeıce temin 
edilecektir. 

Sovyet Cephesinde harekat 
Almanların uçak 
kayıpları "' agırca 

ıowretıerlD dla verdlll bllbço 
Ankara: 14 [Radyo Gazeteal]
Sovyet harckiti devam ~diyor. 

Sovyetler, 6 ilkkinundan 12 ilk ka· 
nuna kadar 407 Alman uçaQ'mı 

tahrib ettiklerini iddia etmektedir. 

Berlin : 14 ( Radyq )- Kaf· 
kaa datlarının yGkaek tepelerinde 
birçok hücumlar pibkGrtOlmüt · 
tar. Cenup cepbeainin diter kı · 
ıımlarında kuvvetli Ruı birlikle· 
rine kartı muharebeler tiddetle 
devam ediyor • 

Stalinpadın cenup bataıı çev• 
reıinden hareket eden Almau 
zırhlı kuvvel(eri bGyük bir kuv · 

veti matlüp etmiftir • Ruıların 
kartı bfJcumları lurılmıt ve yir
mi tank kaybetmittir • 

Son rOnlerde Katoklar boa· 
kırında dGtm•nıa ıerileriade ya· 

('ılan hareketler neticesinde çok 

ıayıda esir alınmıf ve Ruı kıla· 
larının İafeıi bi11edilir derecede 

sekteye ujratılmııhr. Dotu cep· 

heıinde İtalyan kıtaları BolteYik· 
lerin mevzii bficumlarını pl~ilrt· 

müt ve •tır kayıplar verclirmit· 

tir . 25 Ruı u~tı düfiirüldü • 
Dört uçak kaybettik • 

Moto•ilıletli Ru• Ha6ercileri 

Kozan Ortaokulu 
Seaelerdenberi ortaokul aç· 

mak iıtiyen Kozanlı kardeıleri · 

miz bu tcrefli arzularına ; .. yın 
Valimiz Akif Eyidotaa ve Kay · 
makam Şnket Yurdıkul zam•· 
nında kavuftular . 

Cumartesi nüıhamızda kııaca 
haber verditimiz Gzere ; Cuma 
ıüntl Kozanlılar çok meıut ye 
terefli bir an yaşadılar . Kayma· 
kam Şevket Yurdakulun reialiti 
altında kurmuf oldukları " Or
taokul açma , ıu ve elektrik te· 
min etme ,, cemiyetinin ilk ese 
rini ıörmekle balatiyar oldular. 

Hakikatea Kozanlı kardetle 
rimiz; aenelerdenberi ortaokul · 
dan mahrum idiler . 

Buaa nail olmak için pek 
ziyade çalıthlar Birçok kimıeler 
den vaadler aldılar 1 . Fakat ma· 
ıleaef bir tilrlü muvaffak olama· 
dılar . Bu ıebeple ; çocuklarına 
orta talaıil verLQek ; enlar için 

pek bilyfik fedakirlıta malolu· 
yor . Buna katlanacak ikti11dl 

imkanlara sahip olmıyanlar ela 
ilim aşkile kıyraaıyorlardı • 

itte Kaymakam Şeyket Vur· 
dakulun reiıliti altında topla .... 
hlyır cemiyeti bu işi en aeri ye 
en iyi bir tekilde batardı. 

Artık ae zena-in çocutu orta 
tabıil için babasının yuvaııadaa 
ayrılacak, ne de fakirin zeki ço· 
cutu orta tahsilden mahrum ka 
lacakhr . 

11 - 12 - 942 cuma rOnl ; 
Kozanlınıa İrfan ileminde uaa 

tulmaz bir ~nil elmuıtur . 

Dnulların çalınıtı , ka..._ 
ve köyler halkının toplu bir Lal

de tören mahalline ak;ıı ; bu ir· 
fan bayramının uyandırdıjı derJa 
ve ulYi alakayı ne f'tlzel 1fatle 
ediyordu • 

(Qerlll 2 acJ SQf ... ) 



Sayfa 2 

Bozan Ortaollalu 
( Başı 1 iDci say/ ada ) 

Saat tam 14, mektep talebe
leri , kasaba1:ve köyler halkt 
( Bayraklar veya yapraklarla pek 
bedii bir şekilde süslenen ) Parti 
binası önünde toplanmışlar. Her 
.keı sevinçli ve miltebeyyiç • . . 
Kaymakam Şevket Yurd.akulun 
nutkunu bekliyorlar . 

Çok değerli:bir idare amiri 
oldutu kadar, yüksek ve kıymet· 

Ji bir hatip olduğunu pek veciz 
nutkunu dinledikten sonra büküm 
verdi{fimiz:sayın kaymakam; "ilim 
afkile yanan, irfan;[hayatına pek 
kıymetli evlatlar kazandıran, yurt 
ismini: alacak : kadar istiklal r ve 
vatan mücabedesinde f nam alan 
asil Kozanhnın ilim Öğretmek 

emelile mtnı mını ya•rularını 
dij'~r o.emleketJere göndermek 
buıusunda ne. büyük fedakarhk· 
lara ve evlatlarının ne derece 
zahmet ve sıfatlara· (katlandığını 
ve bu müşkilatı önlemek için 
ortaokul açma cemiyetinin ne 
kadar büyükı.lbir azimle çalıştı· 
ğıoı ve Ko:ı:an kasaba ve köyler 
halkının deferli yardımlarını tak 
dirle yadettikten ve mektep aç
manın Türklük ve insaniyet ile· 
miude ne demek: olduğunu pek 
güzel tebarüz ~ettirdikten sonra 
kurmuf~oldukları ortaokulun mü· 
dürlü§'Ünü kabul eden ve:şimdiye 
kadar Türkiyemizde ~~ve ecnebi 
memleketlerde mektep~ilik saba· 
ıtnda. pek muvaffakıyetli eserler 
yaratan ve bui'ün memleketimiı.· 
de ınevki!ve şeref sahibi binlerce 
talebeler yetiştirmiş olao hocası 
Niyazi Aşana hazıruna takdim 
etti • Derin ve sürekli alkışlar 
arHıada nutkuna nihayet verdi. 

Kozanın muhterem imamı ve 
Parti menıuplarınılao birkaç gü· 
zide genç ayr.i mevzu etrafında 

kıymetli muıahabelerde bulundu· 
lar ve tiddetle alkışlandtlar • 

Bunu müteakip sayın Kay· 
makam Şevket Yurda.kul; mek· 
tebin kapısmdaki Türk bayrakla· 
ra araıında kordelayı kesti, okula 
ıirildi. .. Bu ıeoe birinci sınıfa 

• kaydedilmiş 120 ta1ebeoin içten 
ıeleo hürmet ve tazim hislerile 
karıalaştalar. 

Kaymakam Şevket Yurdaku· 
luo teklifi üzerine davetliler hu· 
zuruada ve ( Terbiye mevzuu 
etrafında ) ilk ders Niyazi Aşan 
tarafından verildi. Ve şiddetli al
kıtlar arasında bu bayırlı mera· 
ıime nihayet verildi . Saym Ko· 
zanlıları tebrik eder, bu işte mu· 
vaffak oldukları gibilıu ve elek
trik işinde de başarılar dileriz. 

fim•n°• 
~ -

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Salı - 15.12.1942 

7 .30 Program ve memleket saat 
ayarı. 

7 .32 Vilcudumuıu çalıştıralım. 

7.40 Ajans Haberleri. 

7.55-

l 8.30 Müıik : Senfonik parçalar 

~2.30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

1 

2.33 Müıik : Karıfık 
(Pi.) 

Program 

2 45 Ajanı _haberleri. 
!3.00 -
3.30 Müzik : Usşalc ve Hüsey

ni Makamlarındsn~Şarkılar. 
1 
8 .00 Proııram ve Memleket saat 

l Ayarı. 

.03 Müıik : Radyo salon Or · 
lceıtrası. Necip Aşkın) 

.45 Müzilc:i f &111 Heyeti. 

ıJ9.30 program, Memleket Saat 

Ayarı ve:Ajans Haberleri. 

Konmauş (13 - üncü Ta · 
Hrruf .ve Yerli Malı Haf
taıı). 

Müıik : Karışık proiram 
(Pi.) 

Radyo. gazeteıi. 

Müzik : Fılm Müziği (PL) 

Konuşma · (Evin ıaati). 

Müıik : Ha ile Türküleri. 
Söyliyerı : Ruhi Su (Bari · 

• 

Çeltik mütehassısı 
Bay Harun Onuk 

Çeltik mütehassısı Bay Harun 
Onuk Ziraat Vekaletinden aldığa 
emir üzerine bölgesi dahilinde 
bulunan Diyarbakır, Urfa. Mardio 
vilayetleri ve kaı:alarındaki çel · 
tik komisyonlarının muamelat ve 
beıabı.thnı teftiş ve 943 yılı çeltik 
ekimi hazırlıkları ve yapılacak 

iıler hakkında mahalli komisyon 
lara direktif vermek üzere ya · 
kında adı geçen vilayetlere gi · 
deceği haber alınmııtır. 

Adana Askerlik Şu· 
besinden : 

1 - 340 doğumlular ve bun· 
larla muameleye tabi (Sıhhi du · 
rumları dolayısiyle ertesi seneye 
terk edilen ,338 - 337 - 336 
ve ilahiri doğumlularında ilk ve 
son yoklamaları 23-12-942 tari
hinde başlanarak 6-1-943 ak
şamına kadar ::devam edecektir). 
Bu tarihten sonra gelen yerli ve 
yabancı 340 doğumıu:erlerle bun· 
larla muameleye tabi olan erler 
yoklama kaça~ı tanılarak hakla · 
rında kanuni muamele : yapılacak· 

lır . 

2 - Bu müddet yani yokla
ma günleri aşağıda yazılı olduğu 

veçhile mıntıkalara ayrılmıştır. Bu 
mıntıkalara : ait mümessil ve köy 
muhtarları~ gösterilen günlerde 340 
doğumlu : ederin: cüzdaıılariyle bir
hkte şubey( geleceklerdir . • Asker
lik kanununun 25 inci maddesi bu 
hususu sureti katiyede emretmck
tedir.!340 doğumlularla beraber 
şubeye gelmek,mecburiyetinde o · 
lan muhtar_ve:mahalle :mümessil · 
!erinden gelmeyenler_ hakkında ka· 
nuni muamele yapılacaktır. 

l' oklama günleri 

Merkez nahiyesine bağ"!ı köy
ler ve mahalleler: 23-12-942 de 
başlar 26-12-942 sona erer, 

Misis nahiyesine bağlı köyler 
28-12-942 de başlar 30 -12-
942 sona: erer 

Karataş nahiyesine bağlı köy· 
ler 31-12-9-12 de başlar 2--1-
943 sona erer • 

Tuzla nahiyesine bağlı köyler 
4-1-943 de başlar 6--1- 943 
sona erer 

3 - Her mıntıkanın 340 do· 
ğumlu ve bunlarla muameleye ta
bi olan erler : 6-1-1943 akşamı· 
na kadar muayyen_günlerinde yok· 
lamalarının. yapılması için askerlik 
meclisine 2'eleceklcrdir. 

4 - 340 ,doğumlu talebt:ler 
mektebde: müdavim okur oldukla· 
rına dair mektep müdürlüklerinden 
aldıkları vesikaları askerlik mecli 
sine getireceklerdir. Bunlar arasın· 

da mezun olupta henüz .• askerlik
lerine karar alınmayan yüksek o 
kul ve lise mezunlarından 339 -
338 - 337 - 336 _ilahiri doğumlu 
mektep ~mezunlarından şimdiye 
kadar:şubeye gelmeyenler yc-rle· 
rindeki vesikayla kısa hizmetli o· 
lerak askerlıklerine karar verilmek 
üzere askerlik meclisine müracaat 
edecekler , etmeyenler hakkında 
kanuni muarııele yapılacağı. 

5 - Mahalle ve köylerde bu
lunan 340 doğumlular ve bunlarla 
muameleye tabi yabancılarda ay
nen yerliler gibi haklarında mua
mele yapılacak ve bunlarında yok
lamaları yapılması için şubeye mü
racaat etmeleri. 

6 - 340 doğumlularla bun· 
larla muameleye tabi erlerin rra-

• mına davetiye yazılmış mahalle ve 
köylere dağıtılmaktadır. Bu dave 
tiyelerde künyesi olsun olmasın 

bütün 340 doğumlu erler mutlak 
surette yoklamalarını yaptırmak 
için askerlik meclisine gelmeleri 
iUln olunur. 

ton). 
21.30 Konuşma (Pusta Kutuıu). 
21.45 ı\iüzi" : Oda Müziği Kon

seri. 
Slezya Yayli Kuartet'i. 
Çalanlar : Hanı Sehatıer~ , 
Georg Ulovvson, Ewil Kes· 
singer, Albert Müller. 

22.30 Memlelcct Saat Ayarı, Ajanı 
haberleri ve Borsalar 

22.45/ 
2ı.so Yannki Program ve Ka-

oanış . . 

TORKSôZO 

Doğum 
Ticaret liıeıi öğretmenlerin· 

den arkadaşımıı B. Sabri Akın· 
er' in Pazar günü bir oğıu :dünya· 
ya ge lmişt i r. Yavruya uıun ömür
ler diler, anne ve babasını tebrik 
eder iz. 

Nazarı dikkate 
Ayın yedinci günü Haydarpa 

şadan ha reket eden İskenderun 

kal annda lskenderun vago nunda 

ikinci m~vkide ~eyahat edip bu 

ayın dokuzunda Adanaya gelen 

Hayriye lisesi talebesinden bir yol· 

cunun bulunduğu kompartımanda 

unutulan koyu gri renk kılıflı iki 

kayışlı bir bavul h .ık kında malu· 

matı olanların bizim lokanta sahi 

bi Ömer Selçuk'a haber verdik le

ri taktirde büyük ikramiye ile tal 

lif edilece~i ilan olunur. 14883 

ilan 
CEBElİB[R(K(T ASlİYE HU
KUK M AHKf MESİHOf N : 

Aslan Pertekli olup Osma· 
niye Orta okul müdür muavi
ni Yusuf Kemal Erdemin soy· 
adının (ağaoğlu) olarak değiş
tirilmesinde :bir mahzur bulu· 
nup bulunmadığıııın alakadar· 
Iarın 25-12-942 tarihinde 
Cebelibereket Asliye Hukuk 
mahkemesine müracaatJarı ilan 
olunur. 14889 

KA YlP 10 İkiuciteşrin a· 
yında mührümü zayi eyledim . 
Yenisini alaca,2'ımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilan ederim . 

14887 Çavuş kızı 

Fatma Aşçı 

···- -

B o R SA 
PAMUK - HUBUBAT 

12- 14 . 1942 
- ----

1 KiLO FIA1 
CiNSi E:ii" az 1 En çok 
__ K. ~ K. S. 

Akala ı 00 00 95,00 
Klevland Ç. 00,00 

11 Klevland l - 88~~~ ,-86;25
1 

ı Klevland il 55,00 85,50 
M. Parlağı --ı 74,00 72.00 1 

ı P. Temizı 00,00 00,00 

1 

_Ka_Eımalı _ 
----

. 
1 00,00 Y. Çi~idi 

ıs.oo 111,oo l , K. Çiğidi 
1 Susam 

o 

1 57,50 
Buğday yuli 72,00 1 72,50 1 

· Arpa 0,00 0,00 
,, Yulaf 

----ı 

0,00 1 o.oo 
1 _) . 

-- -- ·--
Asliye 2. Hukuk Mah· 
kemesinden : 

No: 1046 

Adananın Hamam kurbu ma· 
halksinden Abdulkadir kızı Zey
n~bin avni mahallede Derviş oğ 
hı Ahmet aleyhine açtığı boşanma 
davasından dolayı yapılmakta o· 
lan duıuşmada davalı Ahmet adı· 
na çıkarılan davetiye bila tebliğ 

iade edildi~inden ilanen davetiye 
tebliğine ve duruşmam'}., 2t-1-
943 Perşembe ıaat 9 talikine karar 
verilmiş olmakla davalı Ahmedin 
o gün ve saatt~ mahkemeye gel
mesi lüzumu ıebliğ yerine kaim 
olmak üzere ilan olunur. 14890 

:ıı:ı:ı:ıııı:ıı:ı::ııııı:ı: 

Nlbetçl eczane 

f UAT ECZAHANf Si 
Yeni Postane Yanı 

ı::ıııı:ıı:ııııı::ııııı:ııı 

eooooooooooooooooooooooooae 
g fıROLOG - OPERATÖR g 
O DOKTOR O 
o o 

g Suphi- Şenses g 
O Böbrek - Mesane - Tenasül O 
O Hastahklan Mütehassısı O 

g VENi POSTAHANE KARŞISI g 
O Fakirler paraıız muayene edilir O 

g 13-30 ' 14685 g 
eoooooooooooooooooooooooooe 

İnhisarlar Adana Başmüdürlüğünden 
15 · 12 · 942 Sah günü sabahı Bayilerin ellerinde bulunan, 

ldaremize ait olan boş ve dolu şarap şişelerinin hacim itibariyle ve. 
bira şişelerinin de keza boş ve dolu olmak suretiyl~ miktarları· 
m gösterir bir beyannamenin bugün saat 1 7 ye kadar ldaremi· 
ze vermeleri ilan olunur. 14891 

i 1 an 
SEYHAN OEf TERO lRUGIND AN 

Hazineye ait olup halen sanat okulu avlusunda bulunan 
hurda silindir makinesi takdir edilen 800 lira muhammen be
del üzerinden açık artırma ve peşin para ile satışa çıkarılmış 
olup kat'i ihalesi 24-12 -942 tarihine müsadif Perşembe gü-· 

nü saat 14 de Defterdarlıkta müteşekkil Komisyonda icra kılınaca· 
ğından izahat almak ve görmek istiyenlerin her gün ve her sa 
atta Milii Emlak servisine müracaatları ve taliplerin % 7,5 te· 
minat makbuzlarile birlikte mezkur gün ve saatte komisyonda 
bulunmaları ilan olunur. 10-15-18-22 14870 

-------------- --------

CEYHAN BElEOİYESİNDEN : 
Açık Eksiltme İlanı 

Ceyhan belediyesinin 33 numaralı sokakta: ( 34 - 35 nu
maralı sokaklar arasındaki ) 115 metre tuldan ibaret hamyol 
sahasında yaptıracağı moloz teşıyle adi kaldırım ve yaya kal· 
dırım inşaatı ( 6519 ) lira ( 97 ) kuruş kaşif tutarlı olup 23 ~ 12-
942 Çarşam ha günü saat 15 de açık eksiltme suretile ve bele· 
diye encümeni tarafından ihale edileceğinden isteklilerin % 1 ,5 
muvakkat teminatı ve Ticaret odası kayıt makbuzu ve nüfuz 
tezkeresi ile Seyhan Nafıa müdürlüğnde istihsal edilmiş mü-

~teahhitlik vesikariyle birlikte ihale gün saatinde Ceyhan beledi
ye salonunda hazır bunmalar1 ilan olunur. 

15 - ı 7 - 19 14892 

15 8trincikıinun 1942 

•••••••••••••••••••••••••• 
: Bayaniara Müjde ı• 

Yeni Açı/an 

ı .. ı 
• OZEN • • • ı Biçki - Dikiş Evi ı 
f latanbul Modern Dikif Yurdu mezunu f 
f Diploma No : 135 f 

: Seher Göker • 
: I - Bayan elbise ve çamaşırlar ı , Manto , Tayyör, Ropla· : 
f rın m uhtelif şekilleri, Piiama, Tuvalet, düz ve işlemeli Buhıılar. f 
f il - Her nevi fantazi ve Vazo çiçekleri, f 
f IH - Her nevi Erkek ve Kadın Yün işleri, f 
f IV - Erkek pijama ve Gömlekleri ı 

f Bütün işler dikkat ve itina ile yapılır. f 
ff F

5
iatlar müte~1ildir. . 

1 
k . d h 

1 
f 

ayın müşterı erinin sipanş eri va tm e azır anır. 

f Adres: Müze karşısında 4 No. evde ı 
• 2-8 1'4875 C. S. ADANA f 
•••••••••••••••••••••••••• 

i 1 an 
Ziraat Vekaleti Pamuk Üretme Çiftliği 
Müdürlüğünden : 

Çakarova ~akala ekicilerine : 
1 - Pamuk islahı kanunu hükümleri: dahilinde _.943 yıhn· 

da akala bölgesi olarak tayin ve ilan olunan , Seyhan Ceyhan 
nehirler ile Adana Misis demiryolu ve Akdeniz arasına isabet 
eden sahanın tohumluk ihtiyaçlarına kifayet edecek miktarda 
akala tohumu satın alınmış bulunduğundan B - 12 - 942 
tarihinden itibaren müdüriyetimizce çiğit mubayaatına son ve· 
rilmi~tir. 

2 - Mezkur bölge dahilinde bulunan ve halen tohumluğu 
olmayan veya bunu temin edemiyen akala ekicileri Müdüriye· 
timize. müracaat ederek ihtiyaçları nisbetinde dökme akala çi
ğidini 12 kuruştan ve elenmiş akala çiğidini 14 kuruştan muba
yaa edebilirler. 

3 - Elinde ihtiyaçtan fazla akala çiğidi olanlar kendi to
humluk ihtiyaçlarından artan kısmını müessese malılmah tah
tında bölge dahilindeki ekicilere yemlik ve tohumluk olmak 
üzere veya kanuni ahkam dahilinde yağ fabrikalarına satmakta 
serbesttirler. 

4 - Müessesece münhasıran ekilecek tohumluklar selek
törden geçirilecektir. Çiğidini satmamış bulunan çifçiler iste· 
dikleri taktirde Üretme çiftliğin~ müracaat ederek yalnız eke
cekleri miktarı eletebilirler . Bu suretle elenen tohumluğun ve 
selektör altının kaldırılması doğrudan doğruya çiğit sahibine 
aittir. Yalnız selektör işletme masrafı üretmece deruhde olu· 
nur. Mal sahipleri elenmiş çiğitlerini ve selektör altını çuval-
1amak ve kaldırmakla mükelleftirler. Müracaat etmeyen çiftçi· 
Jerin çiğitleri elenemez ve kaldırılmayan selektör alblarımn kı· 
zışma ve bozulmasından mesuliyet kabul olunmaz. 

5 - Akalaya tahsis edilen fabrika anbarları dolmuştur. Ya
kında yerli koza çırçırlanmasma başlanacağından mal sahiple· 
rinin çiğitlerini kaldırmaları , aksi taktirde fabrikaların tatili 
faaliyet mecburiyetinde kalacakJarıııdaıı nıasraflan kendilerine 
ait olmak üzere fabrikalarca başka anbarlara naklettirileceği 
alakalılara ilan~olunur. 1 - 4 1488.2 
--- - . --·--·---

i 1 an· 
D. D. Y. Adana 6. İşletme A. E. komis· 

•yonu reisliğinden : 
Muhammen bedeli 8360 lira tutarında 220 ton sönmemiş 

kireç :.! 5 - 12 - 942 Cuma gü~ü saaf 16 da kapah zarfla 
ihaleye konulmuştur. 

Bu işe girmek isteyenlerin (627)~lira muvakkat teminat ak· 
çeleri makbuzu ile birlikte Ticaret Odası ve ikametgah vesi· 
kalara ~ nüfus tezkeresi ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evel Komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Kireçler : Mersin , Tarsus . Adana ·, OsmaniyP- ve isken• 
derun istasyonlarında veya aralarındaki herhangi bir istasyon 
ve durakta yerinde vagon;Jiçinde teslim edilecektir, 

Şartnameler Komisyona müracaatla bedelsiz olarak verilir. 
10-15-19 - 23 14873 

Satıhk un ~ değirmeni ve 
masara. taşları 

Tam takım çJkmak , tabii zımpara ve olkaniı taşlarımaz 
gelmiştir. Ayrıca dink bulgur ve masara tak1mile taşlannın 
satışlarına başlanmıştır. Taşların kutru 60 santimden 130 san· 

.time kadardır. Sayın müşterilerime müjdeyi bir borç bilirim. 
Adrea: lnönü caddesi Mermerci 
/brahirn Cavlaz numara 279 

~ 
6-15 

Adrese dikkat edilmesi sayın müşterilerden ayrıca rica olunur 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 
Basıldığı yer : Türksözü Matbaası 


