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Sovretler dün Don' da 
büyült hücuma geçti 

Cenup ve merkezdeki savaşlar 
.............. ---1 Ankara :17 (Radyo gazeteal)

Almanlann Sovyet cenup ordu · 
ıuna kartı bir taarruza geçtiti 
dün •kfllm bilclirilmifti • Alman-l Müttefikler Norveçe • l asker çıkaracaklar 

• • ••••••••••••• • • f .f.:nlıara : 11 { RoJyo Ga~etui ) - Mütt•li'1e· f 
t rin Noro.ç• a•lter ç•••acap haklunda ,ayialor dön· t 
ı melıl.edir. Bu otaiyet iı~uine Almanlar Ja Norueçte· : 
t lıi a•lteri ltuov.derini talcoiye •tm11k eJir. f • • •••••••••••••••••••••••• 

l11r taarruzuna daha büyük bir 
hız vererek ilerlemit ve Sovyet 

cephesiai yarmııtır • Fakat bu 
yarmayı Sovyetler kapalmatbr · 
En ıoa bir habere göre, Sovyet
ler Don b6lneinde büyük bir 
taarruza ıeçmiflerdir • 

Berlia : 17 ( Radyo ) - Ruı· 

lar dilnkü muharebelerde allmlf 
uçak kayıp etmiftir. 

Moako" : 17 ( Ra.IJO ) -
Kıtalarımız Stalingradda ve mer · 
kez cepbeıinde bücamlarıae de

l Gtırkl ı ncıl surada l 

Rom melin Kuvvetleri dün 
Şimal Afrikada çevrildiler 

-------------··--------~~-

Mtittefik o:rdular-ı ilerlemekteler 
Anlııara' l' (Raciye G•••taen- 1 
Rcmelin mihim artçı birlik· 
leri Matre~ böJıeainde çevrilmiş
tir. Bu haberi Londra radyosu 
vermektedir. 
A11kan: 17 [Radyo G1t2elesl}
Tunuata mihver kuvvetlerinin şim· 
dilik iyi bir vaziyette oldutu re 
len haberlerden anlaşılmaktadır. 

Berlio : 17 ( Rad10 ) - Tu · 
auı ve Biserte şehirlerinin arka 
ııoda bGyilk bir demir1olu •ebe· 
keti vardır • Mibverciler bunun 
için hazırlıklarında kOla1lık ,ar 
miflerdir • 

ltat,ular evvelki ,On yirmi 
iki laıili& tankını tabrip etmiı
lerdir. Sahil yolu boyunca iler · 
liyea lnrillz kıtaları .A.lmaalar 
tarafında• dafı'llmlfbr. 

Berlia : 17 ( Radyo ) - Bu · 
i'Öll de fimali Alrikada mubare· 
beler devam etmittiır . Cezair ve 
Tunus hudut bölıeıinde Alman 
bava kunetleri dütmanıa deniz 
ve han flılerioi blcuma dewam 
elmiftlr • 

Roma : 17 ( Radyo )- Sirte 
bölreaindeki Mibver kuvvetlerinin 
hareketlerine enıel olmak mak· 
,.dile dütmaaın yapbtt tefllb• 
bGıler kanlı muharebeler netice
ıiade akamete utramııtır • Bu 
aabarebelerde difmanclan bir 
bayii etir ahamıı , birçok mik· 
taru malaeme ele pçirilmiftir . 
c .... ~ Libyacla tahra miifreaele
ri• is çöldeki clütmaa ıuruplarını 
clatıtmıtbr • Birçok küçGk tank 
tahrip edilmif ve etir ahomııtır . 
AYCttarıanr. logitlz ketif kıtala
rıoı ....Waeli tlfeak atefiae tu· 
tarak yakmlfbr. Bir Alman uçatı 
Ceuirde Amerilwa - lnriliz 
ku••~tleriaia itrali altında bu · 

4 luaan bölıelerdeki boa üıleriDi 
bombala----. 

Berlio : 17 ( Rad10 ) - Tu· 
ouıta karada ve ba•ada ketif fa
aliyeti artmlfbr • Alman bava 
laaw'etllıri buaıda liataıdltl ma 
ha••• .U,Or. T1111aa. ve Biae.te 
fehirleriain arkuaadaki bilpde 
A•rupaclakilerle mUUJeM edi· 
lebilecek kadar ıeliımlf bir de· 
mif)'olu tebekeıi vardır • Bu te· 
bea...n. lluluadutu belire ile Ta 
auaaa cWaa i~erilerla. ıiüo pl
ı. -Mlhftr 11 ... ...,..... eli.de 
buluau7or . Bu vaziyet Milaver 
kıtalannıa ha&ırhk hareketlerini 
kola1laıtırmıfhr . 

ÇOK Ael 8la OLIM 

ŞAİR TALATI DON KAYBETTiK 
Muhitimizde herkes 
tarafından tanınmıt 
ve çok ıevilmiı olan 
kıymetli memleket 
çocutu (air Talat 
Muter dün bayata 
g3z,erini yulQmUf 
tur. Bu haber biltün 
febirde büyük bir 

tee11ilrle karfılan -
IDlfbr. 

Merhumun hıtl ter· 
cümesi ile me-nıle · 
kete yaphtı hizmet 
ler, ıiir ve edebiyat 

saha11odaki kudretli 
varhtını bu sGtun · 
larda bilahare te 
bariiz ettirecetiz • 

T0RKSÖZ0 , ar· 
kadaıımız ötretmen 
Celll Sahirin ve bü · 
tan Muter aileainio 
bGyGk kederini bü · 
tiin samimiyeti ile paylafar we deterli ölüye Tanrıdan bol rah
met diler. 

Kıymetli edip Taliha cenazeıi buıiio 1aat 14 de inhisarlar 
Baımlidlrlllil yanındaki evinden törenle kaldırılacaktır . Emioiz 
ki, kendiıini çok ıeven şehrimiz ballundan büyilk bir kütle bu 
hazia tirende bulunacaktır • 

Harp sonrası durumu 

ve İngilizler 
Londra : 17 ( Radyo ) - in -

ıiliz maliye aazm " Harp ıon· 
ruı durumumu• için bedbin de
tilim . Harp tuarrufumuz dikkate 
tleter bir yekQn tutmuıtur. ,, 
demlftir. 

Şili dahiliye nazırı 
V aşingtona geldi 
Vafiaffon : 17 ( Rad10 ) -

Şili clabili1e nazırı Vaıingtona 

relmiftir. Naz1r Ruznlt taraf au ı 

clao kabul edilmiıtir.Hal ve Velı 

le de koautmalar yapdmlffar. Bu 

konu1111alar1n mevzuu Şili harici 
ıiya.etine aittir. 

Edenin beyanatı 
Londra : 17 ( Radyo ) -

Eden Avam Kamaruında clemit· 
tir ki : 

" - Harp cinayetlerini mu· 
hakeme etmek ilzere beynelmi
lel biır komite kunalacaldar • 

İngiliz Ticaret 
gemileri aı tıyor 

Londra : 17 ( Radyo ) - A
vam KamarHında iıtibsal aum 
Ltltoa 943 de 1aptlacak ticaret 
ıemilerinin yirmi milyon tonu 
•tacatını taylemiftir• • 
Ruzveltin parlamento 
azasına teşekkürü 

V aıi.artoa : 17 ( Racl10 ) -
Ruz•elt parlamento azisıaa son 
iki yılki me1&ilerinden dolayı te 
tekkGr etmiftir. 

Lontlra'da· Bulunan Bir Hür Fran•ız Subayı 

DARLANIN DEMECi 
Fransayı ve Peteni düşman baskısından 
kurtarmak ·imkanına malik bulunuyoruz 

CEYHANDA 

Numarasız ve frensiz 
dolasan bisikletler 
Ceyhan : 17 ( TGrklözG mu· 

babirinden ' - Takside çalıtan 
bilümum moU5rlü ve motörsüz 
aakU va11talarile motoıildet ve 
bltiWetlere mahalli betediyelerce 
birer n .. mara koodutu ve bu 
uıulüa yurdun dört bir tarafında 
cari oldutu malGmdur. Buna rat· 
men, Ceyhana her utradıtımda 
birçok firensiz ve aumara11z bi-
ıiklet görmekteyim . Hem de bu 
biaikletler kira ile çocuklara, de 
likanlalara billlsa her i.tiyeae 
veriliyormuı . 

Bu huıusta beni tenvir et -
meleri için malumahna müracaat 
ettitim bir c~ybanlı , pı1asad11ki 
fireaıiz ve numaralı& ç .. lıfAD bi 
sikletleria Mehmet A ltaok namın 
daki biıikl~tçiye ait oldutunu ve 
bu kimsenin hilen belediye ialaı 
buluama11 dolayıaile kimaeDiD ıes 
çıkaramadıtıaı yana yakıla an 
latta . Ve ıunlara ilive etti: 

- Mütece11is bir K'azeteci 
olmanıza ratmeo maaleıef K'eÇ 
kaldıtınızı ıCSylemek iıterim Zira, 
bu biıildetler ıeoelerdir hep blSy· 
le numaraaız ve çotu da firensiz 
piyal&da çahfmaktadar Diter ta 
raftan buıuıi biıikletlerin bunlar 
ıibi numara11z dolaımllsına mü
ıaade edilmemektedir. 

Biaaenaleyb, mademki bu bi 
ıildetler belediye iwından bu 
lunan bir zata aittir . Şu halde 
K'CSnül isterdi ki , bu vaziyet K'a 
zete sütunlarına aluetmeden bü 
tüa biaikletlere numara takılar11k 
fiklyeti Dlucip olmamalı idi • 

Ankara: 17 (Radyo gnzete•l)
Amiral Darlan bufiln de milletler 
arHı Politikanın an ıafıada bu
lunmaktadır Darlan bugün Fraa 
1anıa bir eıir oldutunu , buoları 
Marefal Peteale birlikte kurtar
mak lazım gelditini ı6ylemittir • 

Da Golcular ise Darlaaıa bu 
ıöderiıu: inanmamaktadır. 

ViJki ite Amerikan komuta· 
nanın Darlan ile yaphft ••lat· 
mayı iJİ karıalamaktadır . 

Londra : 17 ( Radyo )- A · 
miral Darlan çarf8mba akfaını 

yazelecilere beyanatta bulunarak, 

demiştir ki: " Fransa kurtuldutu 
gün kendi rejimini kendiıi tayin 

edecektir. Herke. için umumi af 
ilan edilmiftir . Biltan aıkeri te 

ıisler ve bava meyda.alara elimi& 
dedir. Hiç bir f8bıi emelim yok 

tur. Memleketim kurtulunca be
nim vazifem de nihayete erecek 
tir. Yakında temtili bir Fran11& 
meclisi kuracatız • 

Lond ra 17 \Radyo) - Ceza 
ir radyosunun bildirdı~ine gört>. 
amiral O.ulan doğu cezairdc uçak

la ) aptığı ima bir teftiı cınaıın 

da demiştir ki : 

- ••Sekiz Son Trırindcn beri 
Fransayı ve Marcıal Peteni düş· 

man ba1lmından kurtarmak imki 

nına malik bulunuyoruı . Bu kur· 

tarıf itine müttefiklerin yardımı 

ile g ıriştık . Şimdilik bütün gayret 

!eriniz zaferi elde etm«'te müte 
vtccih olmalıdır. Daha ycneceti· 

miı pek çok güçlükler vardır. 

Fransayı muvakketan kaybettiti 
mevkiye yükıeltmek için sabır ve 

aı im göstermem iı lazımdır.,. 

Alman ve lngiliz 
hava hücumları 

Lorıdra : 17 ( Radyo ) - ln
gilz hava nazırlığının tebli~i: 

Dün havanın bulutlt olmasın
dın f aydalınan Mihver uça klan 
lngilterenin cenup ve cenup- do
tu bölgelerinde uçmuıtur. Bun
lardan ikisi Londra dolaylarına 

kadar ıokulmuştur. Bir çok yer 
lere bombalar atılmış ve ha11 ha
sar olmuştur. Pek az ölü vardır. 

Serlin : 17 (Radyo) - Dün 
kşam birkaç lna-iliz uç&tı Alman· 

ya üstüne tesirsiz iz'aç hücumları 

yapmıştır. lngiltcrenin Cenubun 
da Alman savaş uçakları bir çok 
tehirlere yangın ve tahrip bomba
ları atmııtır . Bir uçatımız kayıp · 
tır, 

Hususi bir teblitdc de bildi
rilditi gibi , Alman dcnizaltalan 
fİmal , merkeı ve C«'nup Attan• 
tikte ve Kap şehri civanndakı 
sularda topyelcün 98000 tonillto· 

duk 18 ticaret ienıiıi batar mı~tır. 

ı .... TD•••Od .... ı 
ı ı 
ı Kıymetli okuyucularıaıa ı 
ı KurM. ba7raauoı tebrik eder.ı 
ı Sıhhat ve Maclet diler. ı 

ı . ı 
ı "Tihk.öıü" bayram -miio• ı 
ı tebetile dört fÜn tatil yapa ı 
ı cak Ye ayın 23 üacü pal 1 
ı nefir vazife.ine :devam ede- ı 
ı cektir. - 1 
ı ı .......................... 
Kazalarımızda 
gaz ihtiyae1 

Ceyhandaki durum 
• Ceyhan : 17 ( TOrW&I •u 

habirindea ) - Ceybana , kaza 
balkı ihtiyacı için basan ayda , 

bana iki ayda bir , az aaiktarda 
ıazyatı relmektedir . Ceybanda 
iıe hilen elektrik tetiMh me.eut 
olmadıtındaa Belediye tarafından 

bu fazın bir k11mı mahallelere 
•e bir k111D1 da ld5ylllere clatı· 
blır • 

Gerek mahalle .e gereU. 
köyler clatıtma birlikleri mahelle 
ve k61lerinde ltirer tevai llıteai 
tanzim ve her gaaı alana iımi 

kar1111nı imaa ettirmek ıuretile 

aifuı miktarına rare ıaaı datıt

maktadarlar. Diter taraftan , bir 

çok k6yliller aylardır rauızlık 

yüıüadea evlerinde karanlıkta o· 
turduklarıaı ve K'•& almak için 

muhtarlarının BelediJeJe nkl 
milracaah üaeriae "Gaa kalmaclıln 
cenbile kartılqbklarıaclu tiki· 

kiyet etmektedirler . Hakikaten 

bu .. tanclaılar gaz alam•mıılarta 
•bebi nedir acabl ? Eter ilk 
plen (Hl alıyor Ye - IOD felene 

bir ıey kalmıyor1a , bu hiç de 

dotru bir uıul ve muamele ol
mala ıerektir. Binaeaale1b , ek· 

ıeriıi çiftçi olan ve bazının e•İa · 
de hHtaıı bulunan kaylillerimizin 

ı•&ıız bırakılmaları. dotru detil • 
dir. Bu buıuıta alikadarlaruı dik 
kat nauranı .. çekeriz:. - M.Selçak 

ı ........................ ı 

İ Göbbelsin yeni i 
i bir yazısı İ 
ı ı 

i Harbin şimdiye f 
J kadarki safhaları ı 
ı lehimizdcdir 
ı ı 
Ankara:l7 (Radyo Gaz••,..... 
Gabbela Jazclıtı bir makalede 

harbin ıelitimini iaceliyerek eli· 

yor ki: " Harbin timcliJe kaclar 

olan 1afbalan hep lelaimiacledir . 
Alman ıtratejisi harbi aaGmkGn 

oldutu kadar uz.aklara ılStGrmek

tir. Bunda muvaffak olmuı bulu· 
nuyorua . ,, 

Hamiyetli yurddaşlar! 
BetyGz kadar ilk tahıilde 

bulunan Türk yurularanın yemek 

yediti Çocuk E.irıeme Kurumu 

Bayram mGauebetile kdeeetiai~ 

kurbanlardan nyahut etlerlodea, 

olmaua aakclen 1arclualartoızı 

beklemektedir • 

_.__ ..,._..._. __ 
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Tarih, Tetkik : 

Bekri Mustafa 
dünyası ve 

Piyerloti 
19~2 dünyası garp, siyaset. 

iktisat şu ve bu bakımdıın bir sa
çı .. Harp olanca dehseti ile devam 
ederken cephe gerisi diplomat ve 
fildr adamlarının her birinden baş
ka ses • çıkıyor. Bugünkü dünya 
karşısında ıık sik Bekri Mu .tafa · 
nın meşhur fıkrası nı hatırladım 
Bekri bir gün büyük bir kalaba
lıkla götürülen: bir cenazeyi dur
durmuş tabunu indirtm iş ve ka
pağını açarak bir şeyler söyle
dikten""sonra tekı ar kapamış ve: 

-Haydi, yolunuza devam edi · 
niz .. demiş 

Bekriyi yakalamış, pad işahın 

huzuruna çıkarmışl ar, Padişah sor 
muş: 

- Cerıaı:~yi neden durdur-

dun? 

- Merhumun kulağına g i:ıli 

bir şeyler söyledim .. 
- Ne söyledin ?. 
Bekri · aöylemem·ş , boynunu. 

bilkmüş : 
- Söyleaene .. 
- Söylenec<tk şey değilde . 

Pad şahın merakı büsbütün 
artm•ı .. ve işi tehdide kadar vardı
rarak: 

- Ya ıöylersin, yahut boy
nunu vurdururum. 

lşin şakası olmadığını anlayan 

bekri : 
- Dedim ,'_ki demi~ , bekri 

Mustafa Ayasofyaya imam oldu. 
Padişah birdenbire bir_şe}' an

layamıyarak: 
- : Bunda ne var, demiş .. 
- Nasıl ne var .. Bekri Musta · 

fa Ayasofyaya imam olursa dün 
yanın hali anlatılır .. 

Bugünkü:dünya , bekri Mua
tafanın anlatmak iıtediği dünyo
dan farksız olmasa gerek .. 

* * * 
Piyer Loti Balkan harbi ıçın 

1912 de. şu satırları yauyordu: 
"Demek:\. terakki,: .. medeniyet 

hıristiyanlık son sürıttle makine 
gibi bir kıtaldeo başka bir fey 
de~ildir. Ve şimdıki halde bunla
rın ıon manasını şarapnel veri

yor. 
Şarapneli Son yırtıcı hayvan

ları mahvetmek ve kemirici m ık · 
roplarıınızı : ortadan kaldırmakla 
uğraşılan bu uırda, artık menfa
atlar açılmıyac:ik, bu kadar ce 
hennemi makineler icad: eden ~im· 
ıeler için t• şhir direkleri dıkilmi
yecelc:hal On beş;günden: az bir 
zamanda, bütfın bir memlelı:tt kı
ı.ıl kan içine batmış, en kahraman 
en .aglam altmış bin " i şi vücut

ları delik dtşık yerlere yatmıştır. 

Yazık,:yazık Avrupaya .. Ha
yatımda ilk defa olmak üzere 

:ıannederim ki bağıraca~ım: Ya
zık son har bel. . ., 

Pi yer Loti bugün yıışasayd ı 

kimbilir ne diyece"ti? - N. A. 

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

CUMA - 18.12.1942 

7 30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

7 .32 Vücudumuzu çaltştıı alım . 

7.40 Ajanı Haberleri. 

7.55-
8 30 Müıik : Senfonik parçalar 

(Pi.) 
12.30 Program ve Memleket saat 

Ayarı 

12.33 Müzik : Karı~ık Program 
(Pl.) 

12 45 Ajans haberleri. 

1300 -
13.30 _ Müzil< :: Prşrev, Semai ve 

Şarkılar. 

18.00 Program ve Memle1'et saat 
Ayarı. 

18.03 Müzik i Fasıl Heyeti. 

18 40 Mii:ıık : Dans Müziia'i (Pi ) 

Sovyetler dün Don'da 
büyük hücuma geçti 

( Bı$1 1 inci sayladı ) 

vam etmiştir. Bazı düşman kollıı 
rını esir ettik. Tuapse bölgesinde 
muharebeler devam etmektedir . 

Berlin : 17 ( Radyo )- Al · 
man tebliği : Terek bölgesindeki 
Alman lutaları Rusların bir bü 
cumunu ağır kayıplar verdirerek 
J •üskürtmüşlür. Savaş uçakları ta · 
rafından desteklenen Alman ve 
Romeu kıtaları Don ve Volga 
nehirleri arasındaki düşman kuv 
vetleriııi daha gerilere atmışlar · 
dır. 

Don nehrinin büyük dirse · 
ğinde düşmanın mühim kuvvet · 
lerle tekrarladığı hücumlar akim 

bırakılmıştır . Ruslar mühim pi

yade ve tank kuvvetlerile hare· 
kete geçerek Don bölgesinde 
İtalyan kıtaları tarafından tutulan 
kesimde hücumlarına devam et· 
miştir. 

ADANA HAlK(Vİ R(İSlİ
GiNOfN · 
Adananın değerli şairlerin

den ve arkadaşımız Celal Sa
hir Muterin babası ve Akif 

Üretmenin kayın babası 
Talat Muter , müteJa olduğu 

hastalıktan kurtulamıyarak ha
yata gözlerini kapamışhr, Bu 
değerli memieket çocuğunun 

cenazesi bugün saat ( 14) de 
Mustafa Rifat eczanesi civa· 
rındaki evlerinden kaldmlacak
tır. Birçok Halkevli arkadaşla-

rımızı cenaze merasimindebu
lunmaları rica oluııur. 14902 

ilAN '· 

Seyhan Defterdarlı

ğından : 
Kazanç vergisi ikinci tahiti . 

nin 1 nci Kanun ayında ödr. nıne

si 2395 sa yılı kazanç verg ·si ka . 

nunuo 73 ncü maddesi iktiıesın· 

dan bulunmuş olduğundan taksit· 

lerini bu ay içinde tahsil şübeai 

veznesine yatırmayanların veı gile

ri % 10 zammile ve tahsili emval 

lcanıınu hükümlerine levfı kan tah· 

sili cihetine gidileceği mükellefle· 

riıı malumu olmak 
lunur. 

ilan 

iizere ilan o-
14000 

Seyhan Defterdarlı· 

ğından: 
4305 sayılı kanun mucibince 

varlık vergisi .ile teldif:edilerı çift · 
çiler vergilerini .. doğrudan doğru-

ya Vilayet tahsilat şt fli~i delale 

tile merkez veznesine yafırecalı: 
larındaıı fu:ıuli olarak tahsil şube· 

si şdl iğine veya suvnri tahsildar
larına müracaat etmemeleri ilan 
olunur. 14901 

19 00 Konuşma (ltisat saati). 

19.15 Mü:ıik: Şarkıları. 

19.30 program, Memleket Saat 

Ayarı ve Ajanı Haberleı i. 
19.45 Konnıauş (13 - üncü Ta

sarruf ve Yerli Malı Haf
tası). 

20.00 Müzik : Beste ve Semai . 
ler. 

20.15 Radyo gaıeteıi. 

20.45 Müzik : Saint - Saens -
Piano Konçerto'su (Pi.) 
Çalan : Arthur de Grecf. 

21.00 Konuşma (Evin saati). 

21.15 Temsil 

22.00 Müzik : Radyo salon Or · 
kcıtraıı. Necip Aşkın) 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajanı 
haberleri ve Borsalar 

22.45/ 
2ı.so Yarınki Program ve Ka· 

panış . 

n--~;;-~::::· ı 
! Adana Vilayet meıkezine ! 
! onbeş kilometre uzakla Bü- ! 
! yük Dikilide , arasından su· ! 
! l ..ı ma kanalı , demiryolu , ve i 
! inşasına başlanan asfalt şosei 
! geçiyor. içinde şimendüfer is- i 
! tasyonuda vardır . H e r i 
! türlü ziraate , Portakal , Li- i 
! mon , sebze bahçeleri yetiş · i 
! tiımeğe 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- • 
! re müracaat. ! 
! Telef on : 347 , 355 ! ... _____________ .. ~ 

,, ·=~ ·~ ~ ·~ --= 

11BORSA 1 
!!

1 

PAMUK - HUBUBAT ı' 
i 16· 17 - 1942 • 

·- ~ '-----!:: 

1 

KiLO FIATI/ 
CiNSi En az 1 En çok l 

1 _ _ _K. S. i K. S .. 

11 Akala ı 00,00 95,00 J 

ı Klevland Ç. 00,00 
/ Klevlandl 88,0f• 86,25 1 

Klevland il 55,00 85,!>0 
--·---r----r--=-7~' 
M. Parlağı 72.00 74,00 

1 P.T emizi - 00,00 00,00 
-----·--~-' 
Kapım alı 1 

ı ~-Y. Çiğidi oo,oo 
\-K. Çi.=ğ_i_d_i - •·-ıs-.o-o- =:-11-:00 
1 Su_:;aın 57,50 
Bu~day yerli 72,00 ,-72,50 
Arpa 0,00 0,00 .___,_ ___ -
Yulaf 0,00 0,00 

ı"" .................... : -===~-=· ==-"'---==il 

i MÜCULİT VE BAVUlCU f ıımmmıımmmmıı i : Nöbetçi eczane 

i ~:~:,:,~~d5::'.zı;k, i TOROS ECZAHANESI 
: ucuzluk, sürat ararsanız (Al · : Yeui Cami Yanmda 

ı tın kitap) cild evine uğrayınız.• ıı:ıı:ıı:ıuıııı:ıııııııııı 
ı Her türlü cild, okul çaH· ı --- --• . 
: tala'.ı ve_ .bavullar yapılır ve : y dd , 
• tamır edılır. • ur aş 
ı Adres : Türhözü mat· : • 
ı baası sırasında evkar apart· ıı 
! manı karşısında No: 76 ı Kıztlaya üye ol ......................... 
eo ö o o-o cio o-o o o o o o o o o o o o o o q o oe 
g tlROLOG - OPERATÖR g 
o DOKTOR O 
o o 
g Suphi Şenses g 
o o 
o Böbrek - Mesane - : Tenasül O 
O Hastalıkları Mütehassısı O 

g • VENi POSTAHANE KARŞISI g 
O Fakirler para11.z muayene ıedilir O 

g 14-30 14685 g 
eoooooooooooooooooooaoooooe 

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 günü sao.t 16 da kapalı zarfla 
ihaleye konulmuştur. 

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

Kireçler : Mersin , Tarsus , Adana , Osmaniy~ ve isken• 
derun istasyonlarında veya aralarındaki herhangi bir istasyon 
ve durakta yerinde vagon içinde teslim edilecektir, 

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

------·--·--------- ... -·-·----------
i 1 an 

ADANA HUSUSİ MUHASlBE MÜOÜRlÜGÜNDEN: 
Vergi borcundan dolayı İo;t i klal mahallesinde 309 ada 31 parselde 

AmerikalıTomas H. Bavere ııit ahşap ev, tarla ve çinkodan fabrikası 
6 - 1 - 943 çarşamba günü birinci ihAlesi yapılacağından alıcı olan-
lanlaı ın idere heyt":tine müracatları. 17- '23- 27 - 3 l 14897 ___ ,_,......._ ________________ -----------

i 1 an 
SEYHAN VilAYETi DAİMİ ENCÜMENİNDEN · 

- Osmaniye - Fevzipaşa yolunun 15 000 kilometre· 
sinde Mamure şosası üzerind~ Mamur·e köprüsünün rıcat dı
varı istikamı::tinde inşa edilecek yol imlası ve istinat duvarı 
işi 2565 lira üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 24 - 1 2 - 942 tarihine müsadif Perşem
be günü saat onda Vilayet daimi t.ncümeninde yapılacaktır. 

3 - İsteyenler bu işe ait keşif evrakını görmek için Nafia 
· müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - lsteklilt:~rin ( l 92) lira (38) kuruş muvakkat teminat 
vermeleri ve ehliyet vesikası almak için bu miktar iş yaptık
larına dair bonservisleriyle iki fotoğrat , bir adet 50 ve bir 
adet 15 kuruşluk maktu ve bir adette 1 kuruşluk uçak pulunu 
dilekçelerine bağlamak suretiyle i\aleden üç gün evvel Vila· 
yete müracaatları lazımdır. 6- 11- 16- 20 14860 

ll:f oırmcırnnon r.flfZ 

•••••••••••••••••••••••••• 
f Bayanlara Müjde f 
f ~niAa~n ff • •• • ! OZEN i 
: Biçki - Dikiş Evi : 
f lstanbul Modern Dikif Yurdu mt!.zunu f 
f Diploma No : 135 f 

: Seher Göker ! 
f I - B_ayan . elb.ise .~e çamaşırları , .~~fanto .' Tayyör, Ropla- f 
ı nn uıuhtelıf şekıllerı, Pı1ama, Tuvalet, duz ve ışlemeli Buluzlar. f 

il - Her nevi fantazi ve Vazo çiçekleri, f 
: IlI - Her nevi Erkek ve Kadın Yün i'leri, f 
f IV - Er1'ek ·pijama ve Gömlekleri f 
f Bütün işler dikkat ve itina ile yapılır. f 
f Fiallar mütedildir. f 
f Sayın müşterilerinin siparişleri vaktinde hazırlanır. f 
f Adres· : Müze karşısında 4 No. evde ı 
f 3-8 14875 C. S. ADANA f 
•••••••••••••••••••••••••• 

SEYHAN DEfTEROARLIGINOAN : 
1 - Eski bir numaralı Maliye Tahakkuk Şube binasının 

896 lira 19 kuruş keşif bedelli temiratı açık eksiltmeye konul
muştur. 

:! - Eksiltme 23 - 12 - 942 tarihine müsadif Çarşam· 
ba gün Ü saat 1 O da Seyhan Defterdarlığından ~ yapılacaktır. 

3 - izahat almak ve şartnameyi görmek isteyenler her 
gün Milli Emlak St"rvisine müracaat edebilirler. 

4 - Taliplerin ihaleden üç gün evvel bonservislerile birlik
teehliyet vesikası almak için vilayete müracaatları ve % 7,5 
muvakkat teminat makbuzlarile birlikte mezkur gün ve saate 
komisyonda bulunmaları ilan olunur 10-13-19-20 14869 

i 1 an 
SAUH BOSNA UN VE ~IR~IR f ABRİKASIHOAN : 

Fabrikamızda çektirilmiş olan pamukların uzun müddet kal· 
dırılmamış haşalarımızm fuzuli ,. olarak işgal edilmesi neticesi 
çtrçırlarımızın faaliyetine >ekte gelmektedir. 

Binanaleyh şimdiye~kadar çektirilmiş alanların tarihi ilandan 
itibaren 15 gün zarfında ya bizzat sahipleri ve satılmış olanla· 
rm da satın alanlar tar«;ıfından , fabrikamızdan kaldırılmadığı tak· 
tirde bütün masarifat sahiplerine ait olmak üzere presi! ettirile· 
ceğini .. ve badema çekilecekleriıı de koçan tarihinden itibaren 
yine onbeş gün içinde kaldmlmadığı suretde ayni muamelenin 
tatbik edileceği )ayın müşterilerimize saygı ile bildirilir. 

18-23 14899 

i 1 an 
SEYHAN DEf TERDARUGIHDAN · 

Hazineye ait olup halen sanat okulu avlusunda bulunan
hurda silindir makinesi takdir edilen 800 lira muhammen be
delüzerinden açık arhrma ve peşin para: ile satışa Çlkarılmış 

olud kafi ihalesi 24-12 -942 tarihine müsadif Perşembe gü· 
nü saat!l4 de Defterdarlıkta müteşekkil Komisyonda icra kıhnaca 
ğından izahat almak ve görmek isliyenlerin her gün ve h~r sa 
atta Milli Emlak servisine müracaatları ve taliplerin % 7,5 te· 
minat makbuzlarile birlikte mezkur gün ve saatte komisyonda 
bulunmaları ilan olunur. 1 O - 15- 18-22 14870 

CEYHAN BElEOIYESINOEN : 
Açık Eksiltme İlanı 

Ceyhan belediyesinin 33j numaralı sokakta; ( 34 - 35 nu
marah sokaklar arasrndaki ) 115 metre tuldan ibaret hamyol 
sahasında yaptıracağı moloz ·•teşıyle adi kaldırım ve yaya kal· 
dırım inşaatı ( 6519 ) lira:(,97 ) kuruş kaşif tutarlı olup 23 - J 2· 
942 Çarşamba günü saat 15 de açık eksiltme suretile ve bele
diye encümeni tarafından ihale edileceğinden isteklilerin% 715 
muvakkat teminata 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 bunmalan ilan olunur. 

15 - 1 7-l 9 14892 

Satıhk un değirmeni ve 
masara taşları 

Tam takım ç.ıkmak , tabii zımpara ve olkaniz taşlarımız 
gelmiştir. Ayrıca dink bulgur ve masara takımile taşlarının 
satışlarına başlanmıştır. Taşların kutru 60 santimden 130 san· 
time kadardır. Sayın müşterilerime müjdeyi bir borç bilirim. 

Adres: lnönü caddesi Mermerci 
/brahim Cavlaz numara 219 9 -15 

Adrese dikkat edilmesi saym müşterilerden ayrıca rica oluqur 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 
Basıldığı yer : Türksözü Matbaası 


