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ALMAN HATLARINDAKi GEDiKLER BUYUDU 

Stalingrad' daki 
taarruzları çok 

Sovyet 
büyüdü 

-------. -------
RİJEVDE RUS AKINI SÜRA TLİ 

ALMANLARDAN TAM 66,100 ESiR ALINDI 

: ........................ : 
ı : 
ı Almanya i 
ı : 
i bu harbi ! ı 
I kaybetti i 
i : 
f Londra radyosunda f 
ı bir konuşma ı 
: : 

Londra : 30 {Radyo)- Al-
manya harbi kaybetmiştir. Çünki, 
Yugoslavya'ya iki bin tayyare 
ile hücum etmiş olan Almanların 
o zamanki hava üstünlüğü bugün 
müttefikler tarafına geçmiştir. Müt· 
tefiklerin bugünkü uçak islihsala· 
tı Almanyanınkinden çok daha 
büyüktür. 

Almanya mağliih olacaktır; 

Çünki, müttefik bııhriyesi bütün 
denizlerde, Okyamalarda serbe~t 
çe sef .!r ederek her tarafa asker 
nakletmekted ir. Bu suretle Avru
pa'nın hem cenubundan hem de 
garbından asker ihraç etme 
zamanı yaklaşmıştır. Moskova
Berlin hattı şark cephesindeki 
muharebenin kat 'i neticesinin el
de edileceği hattır. Almanlar ha
vada ve denizde olduğu gibi ka · 
rada da mağlub olacaklardır. Al
man milleti şimdiden 1918 sene
sindeki sefalet ve perişanlığı göz· 
önüne alabilir. 

Şark cephesindeki Alman or · 
duları kurtulmak istiyorlaı-sa bunu 
ancak Afrika'da Rommel'ın tatbik 
ettiği kaçış usulünde bulabılecek · 

)erdir. 

Bağdad'daki İngiliz 
ataşemiliter muavini 

öldürülmüş 
Bertin : 30 (Radyo) - Bağ

dad'daki lngiliz ataşemiliter mua
vini meçhul kimseler tarafından 

kurşunla öldürülmüştür . Sunun Ü· 
zerine lngiliz ve Amerikan daire
lerinin himayesi tedbirleri sıklaştı· 
rılmış ve Nuri Essait , efendilerini 
memnun etmek için faaliyete geç· 
miştir. 

Mısırın Türkiye 
sefiri değişiyor 

Roma : 30 (Radyo) - Kahire' 
den haber verildiğine göre , Tür· 
kiye , Irak ve Suudi Arabistan'· 
daki Mısır sefirleri tebdil edilecek· 
!erdir. 

Hitlerin genel 
kurmayı daveti 

Londra : 30 (Radyo)- Veri
len malumata göre, Hitler Afri· 
kadaki askeri vaziyeti tetkik için 
genel kurmayı Bertsgadhen'e da · 
vet etmiştir. Romada da bir as
keri toplantı yapılmaktadır. -

Moskova: 30 (Radyo) - Sta· 
lingrad bölgesinde Rus kuvvetleri 
taarruzlarına devam etmiştir . Şeh

rin şimal batısında binden fazla 
Alman öldürülmüş ve ileri hare
kete devam edilmiştir. 

Stokholm : 30 (Radyo)- Ge
neral Jukof orduları Moskovanın 

şimal batısında açılan Alman ge . 
diklerinden kütle halınde geçmiş · 

!erdir. Sovyetler açtıkları dört ge
diği Rijevde genişletmiştır . Alman· 
lar }eni takviyeler almışlardı.r . 

Moskova : 30 ( Radyo ) -
Sovyet haberler bürosundan: Son 
taarruzlarda Almanlardan alınan 
esirler sayısı 66,000 olmuştur . 
29 Sonteşrinde kıtalarımız yeni 
Alman müdafaa hattından ken · 
dine yol açmış ve üç mukave
met noktasını ele geçirmiştir . 
Armoking de işgal edilmiştir • 
20'.JO top , 3935 mitralyöz , 6000 
kamyon, 4700 vagon ve birçok 
yiyecek deposu da ele geçiril· 
miştir. Bütün Alman karşı taar• 
ruıları püskürtülmüştür. 

Bükreş: 30 ( Radyo )- Yük· 
sek mühendis mektebinde bir de · 
niz inşaat şubesi açılmıştır • Bu 
münasebetle söylenen nutuklarda 
Romen bahriyesinin Ruslara kar· 

(şı kendini gösterdiği söylenmiş· 
tir . 

Londra : 30 ( Radyo ) - Jz
vestiya gazetesi son Rus taarru· 
zunu bahis mevzuu ederek ez 
cümle şöyle yazmaktadır : 

" Almanların Volga ve Don 
nehirleri bölgesinde olduğu gibi 
bütün cephe boyunca da bozguna 
uğramaları saati pek yakındır. O 
zaman Leningrad , Stalingrad , 
Novorosisk cephelerinden de hah· 
sedilmeğe başlanacaktır. n 

Berlin : 30 ( Radyo )- Buz 
denizinde İngiltere veya Ameri· 
kadao Rusyaya yapılan n~kliyat 
eyluldenberi durmuştur . Üç ay
danberi bu yoldan lngiltere ve 
Amerikadan Rusyaya malzeme 
gelmemektedir • fngiliz bahriye 
nazırı Aleksandr Sovyetlere mal· 
zeme göndermenin Şimali Afri · 
kaya malzeme göndermekten çok 
güç olduğunu itiraf etmiştir. 

Berlin : 30 ( Radyo )- işgal 
altındaki Rus topraklarında or • 
duya konserve imal eden bir fab · 
rikaya Rus sabotajcıları konser 
veler içine arsenik koymak ister 
lerkeo yakalanmışlardır • Bolşe 
viklerin sabotajcılarını zehirlerle 
teçhiz ettikleri bununla da sabit 
oluyor . 

TUNUS iŞGAL 
EDiLMEK ÜZERE 

Norveçteki 
dahiti durum 
Londra : 30 (Radyo) - Ô~· 

renildiğ-ine göre , Nazilerin Oslo'· 

dan toplayıp gemilerle Almanya'

ya sevkeltikleri Yahudiler 1000 

kadardır. Bunlar sabahın erken 
saatlerinde yalaklarından kaldı

rılmışlar ve lüzumlu eşyalarını top· 

lamak için kendilerine ancak bir 

kaç dakika izin verilmiştir. Nor
veç'te bulunan bütün Yahudilerin 

müflis addedileceği ve mallarının 
müzayede ıle sattırılacağı hakkın-

da haberler dolaşmaktadır. Kömür 

azlığı vüzünden Alman makamla· 
rı önümüzdeki Paıartesind~n iti -

baren bütün mekteplerin talil edil
mesine kııra r vermiştir. 

Kahire : 30 ( Radyo )- Müt· 
tefik devriyeleri birçok hakim 
tepeyi tutmuş bulunuyor. Hücum 
için bütün vasıtalar yerlerini al-
mışlardır. Diğer taraftan havadan 
da bu faaliyet himaye olunmak-
tadır. Mibverciler takviye almak 
için nakliye uçakları kullanmak· 
tadarlar. 

Kahire: 30 ( Radyo )- Şim· 
di müttefik kuvvetler Tunusa on 
beş kilometre mesafededir. Şimdi 
Tunus top mf'Vzii içindedir . 

Sofya : 30 ( Radyo )- Mad
ridden Bulgar telgraf ajansı bil· 
diriyor: lngiliz haberler bürosu· 
nun Vaşingtondan öğrendiğine 

göre, Almanların Tunusa fazla 
miktarda takviye kıtaları ve u· 
çaklar getirmeleri, müttefik kıta· 
larının Bizerte ve Tunus şehir· 

lerirıe doğru ilerleyişini zorlaş· 
tırmıştır . Savaşların çok çetin 
olacağı tahmin edilmektedir . 

Cezair: 30 ( Radyo ) - Tu
nus cephesinin Fransız kısmında 
önemli hiç bir hareket olınamış 

tır. 

Amerikan i~cileri Tasaruf bonoları salmak için i&in alırken 

__ uzak ŞarCJ 

Amer ikahlar'n 
hava akınları 
Londra : 30 l Radyo ) - A . 

merikan bomba uçaklarının Kan · 
tona yaptığı son hücumda iki 
g .! nıi batırılmıştır . 19 Japon 
tayyaresi düşürülmüştür • 

Nevyork : 30 ( Radyo ) -
Japonlar Yeni Corc takım adala 

Tulagi Adasında Amerikalılar tarafından Japon üssüne tam bi.ı isabet 
rında bazı köyleri top ateşine 

tutmuşlardır . 

: ........................ : 
! BAY ÇORÇIL i 
! BiR NUTUK i 
i SÖYLEDİ i 
ı : 
ı : 
J İtalya öyle bir f 
ı bombalanacak ı 
İ ki,şimdiye kadar f 
ı yapılanlar solda ı 
J sıfır kalacaktır ! f 
Ankara: 30 (Radyo Gazetesl)
Çörçil dün akşam bir nutuk söy
lemiştir . Çörçil bu nutkunu do 
ğumunun yıldönümü münaıebe· 
tile söylemiştir. Başvekil bu nut · 
kunda Elalemeyn zaferinden, müt
tefiklerin Trablusu alacaklarından 
emin olduğunu, Amerikayı, İngi 
li:ı ve Fransız askerlerinin Alri· 
kada çok cansiperane çalıştığını 
buradaki harbin başka t:ırafa at 
lamak için bir basamak taşı ol 
duğunu söylemiş ve Akdeniz ha 
lıimiyetinin yolu kısaltacağını , 
ltalyaya bava akınlarının 1943 de 
Musoliniye çok başka şekilde tak· 
dim edileceğini , şimdiye kadar 
yapılan bütün bava akınlarının 
bu hücumlar karşısında solda sı· 

fır kalacağını ve bu bom bardı· 
maolardao sonra karar vermek 
hakkınıo İtalyan milletine ait ol
duğunu , lngiltere elinde 300,000 
İtalyan esiri bulunduğunu kay 
detmiş, Stalinin askeri liderliğini 
övmüş ve karşılıklı müjde tel 
grafları çekildiğini açığa vurmuş· 

tur. Bundan sonra Başvekil, Fran· 
sa vaziyetine geçerek Dö Golün 
sözlerine iştirak ettiğini, Fransa 
nın ayaklanacağına ve hakkını 
müdafaa edeceğine emin oldu· 
ğunu söylemiş ve meşhur şair 
Kiplingin " Eger n adlı şiirinden 
mısralar okumuştur • 

Çörçil , Hitlerio gizli ordu· 
ları bulunduğunu , 1942 yılının 
sonunun pek kanlı olacağıuı kay · 
dederek nutkunu bitirmiştir • 

Bütün lngiliz gazeteleri bu 
gün , mister Çörçilin nutkunu 
tefsir etmekle meşğul olmuş ve 
bilhassa ltalya üzerinde Önemle 
durmuşlardır • 

Almanya iaşe 
nazırının nutku 

Posen : 30 ( Radyo ) - Al· 
man iaşe nazırı söylediği bir nu · 
tuktcı istihsal seferberliğinden bah · 
setmiş ve memlekette iaşe du
rumunun hissedilir derecede iliş· 

tiğini kaydetmiştir. 

Bolivya Yahudileri 
Boenos·Ayres: 30 ( Radyo )

Bolivyalılar son senelerde mem · 
lekete hicret etmiş olan Yabu~i · 

lerden ıikiyet etmektedirler. 

~-~-~--~~~~-~~- - --- ~~~~~~ -
• 

ltalya'ya büyük 
bir akın daha 

LONDRA: 30 (RADYO) - PAZAR GECESi iTALYAYA 

YAPILAN HÜCUMDA 4000 KİLOLUK BOMBALAR ATILMlŞTIR. 
TORİNO'DA BÜYÜK YANGINLAR ÇIKMJŞTIR. TORINO'DAN 

300,000 KIŞl BAŞKA. YERLERE NAKLEDiLMiŞTiR. 

-
Fransa durumuna 
ait son haberler 

Vişi: 30 ( Radyo )- D. N. B: 
Ronyon adasını işgal eden deni1· 
ci Dö Golcular umumi valiye 
teslim olmasını bildirmişlerdir • 
Fakat vali teslim olmayacağını 

bildirmiştir . 
Madrid : 30 ( Radyo ) -

Barselon limanına Sifnan İlis 
Fransız denizaltısının makineleri 
sökülmüştür . 

İrlanda başkumandanı 
mahkum oldu 

Sofya : 30 ( Radyo ) - Ams· 
terdamdan Alman ajansının bil· 
dirdiğine göre , lrlanda orduları 
başkumandanı 15 sene , diğer 2 
yüksek rütbeli subay da on iki· 
şer seneye mahkum edilmişlerdir. 

Santanderde garip 
bir kız cesedi 

Madrid: 30 ( Radyo )- San 
tander yakınlarında bulunan bir 
kız cesedi üç gündür gömülme· 
miştir. Çünkü bütün adaleler hali 
elestikiyetini muhafaza etmekte 
dir . 

•············ 

BÜYÜK MİLLET 
MECLİSİMİZDE 
Ankara : 30 (a. a.) - Büyük 

Millet Meclisi bugün toplandı. Ô· 
len bir mebusun hatırası taziz e
dilmiş ve maaş :kanununa ek ka
nunun birinci müzakeresi yapılmış· 
tır . Meclis , Çarşamba günü top· 
!anacaktır. 

Pari:İ müfettişimiz 
Parti müfettişimiz sayın Dok· 

tor B. Talat Simer Mersine git 
mişlerdir • 

Osmaniye belediyesi
nin planlı çalışması 

Osmaniye : 30 ( Türksözü 
muhabirinden ) - Osmaniye be · 
lediyesi planlı bir şekilde çalış · 
maya devam ediyor • İstasyon Ö· 

nündeki arsa ve dükkanlar bele· 
diye tarafından istimlak edilmekte 
ve buranın büyük bir meydan 
haline getirilmesi düşünülmekte

dir. 

Gestaponun İtalya 
içindeki faaliyeti 

Himler'in yaptığı tetkikat 

• • • • • • • • • • • • • •••••••••••• 
: Moskova : 30 ( Radgo ) - Newyork' dan bildiriliyor : !tal- : 
f _lla' dan buraya gelen haberlere göre , Alman gizli polisinin baş f 
f kanı Himler ita/yada' da _llaptıgı b r tetkik se_llahatından Alman · f 
f _lla'ya avdet etmiş ve ft.alya'daki durum hakkında Hiller'e uzun f 
f bir rapor verilmiştir. ltalya'da vazi11elin gitlikçe fenalaşlılını f 
f nazarı .it~hare. ala~ Alman_hükıi.meti .ltalya'ya derha! ~ki bin A!- f 
f man gızlı polıs a1anının gonderılmesıne karar vermışlır. ita/ya - f 
f Y? gide~ hu 1lma~ gizli p~lis aıanları Cenubi ltalya' da 70 kişi f 
f yı tevkif etmışlerdır. Tevkif edılenler meyanında ltal11an Veliulı f 
f tının eski yaveri bir ltalyan albayı da vardır. f 

••••••••••••••••••••••••••• 



Sayfa 2 

Duyduklanmız 

Leylekle bulunan 
belediye dairesi 

H 
ollanda 'da Veht sahili hallcının 

garip bir Belediyeleri varmış. 
Bu belediye, gayri muntaıam 

plansız yolları olan evler arasında 
kayboluyormuş. Bunun için Bele
diye idaresi, halka Belediyenin 

nerede bulundnğunu uzaktan bel
letmek için Belediye yapısının da· 
mı üzerine ağaçtan yapılma bir 
leylelc • dıktirmiştir. Evlenect"lder 

veya yeni doğan çocuklarını te"· 
cil ettirecekler veyahut da Bele· 
diyede bir diğer işi olanlar Bele · 

diye dairesini bu leyleğe balcarak 
kola}ca buluyorlarmış. 

Tokyo her gün bom

bardıman ediliyor 

Amerika'nın Texas hükume· 
ti tayyareciler için ideal bir yer· 

dir. Burada hava daimal:açıktır . 

Hemen hiç yağmur yağmaz.' Bu 
sebeple pilotlar istedikleri kadar 
uçarak talim yapabilirler. Ame· 

rika hükumeti bunu gözönüne ala· 
rak burada tayyare talim mer· 
lcezleri kurmuştur. Bunlardan biri 
Hauston şehri civarındadır. 

Tayyarecilere hedeflere nasıl 
bomba atılacağrnı göstermek için 
çölde mukavvadan bü} ük şehir· 
ler yapılmıştır. Tayyarecilerin bu 

şehirde hedeflerini • bulmaları la
zımdır. Hedeflerden biri Tokyo 

şehridir. Tanareciler her gün 
bu hedefe bombalar atıyorlar. 

Birmanyo.'da 

afyon ve.ikası 

Harp dolayısile muhtelif mem
leketlerde bir çok vesikalar orta· 
ya çıkmıştır.' Bunlardan en gısribi 
Birmanya 'daki afyon vesikasıdır. 

Uzak şarkta, Japonya hariç, 
bütün memleketlerde halkın bü 
yük bir kısmı afyon müptelasıdır. 
Japonya Birmanya'yı ıaptettiği za· 

man buradaki halkm iptilasının 

önüne geçmek kabil olamıyacağını 
görmüş ve hiç olmazsa afyonun 
az kullanılması için bunu veıikuya 
bağlamıştır. Af yon vsikası ancak 
afyon tiryakilerine verilecektir. 

Eg;ı•ıs~·· . . -
TURKIYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Sah - 1.12.1942 

7.30 Program ve memleket saal 

ayan. 

7.32 Vücudumuzu çalt$tıralım. 

7.40 Ajanı Haberleri. 

7.55-
8.30 Müzik : Senfonik parçalar. 

12.30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

12.33 Müzik : Karışık pro~ram, 

12 45 Ajans haberleri. 
1 3.00 -

13.30 Müzik : Peşrev, Şarkı ve 

türküler. 
18.00 Program ve Memleket saat 

Ayarı. 

18.03 Müzik : Radyo salon orkeı· 

trası, (Şef: Necip Aşkın) 

18.45 Müzik ; Fasıl heyeti. 

19.30 program Memleket Saat 

Ayarı ve Ajans Haberleri. 

19.45 Müzik : Oda müziği Moıart 
ve boccerini. 

20.15 Radyo gazeteıi. 

20.45 Müzik : Solo ve Dün'lar. 

21.00 Konuşma (Evin ıaati). 

21.15 Müzik : Couperin'den bir 

süit. 
21.50 Konuşma (Posta lcutuıu). 

21.45 Müzik : • Klaıik Türk müzi · 

ği programı. (Şef: Mesud 

Cemil.) 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajanı 

haberleri ve Borsalar 

22.45/ 
2'2.50 Yarınki Program ve Ka-

panıs. 

TORKSôZO 

(tc ·, HA'BERLER ·· 
Altın f igatları 
üzerinde tedbir 

Havaetlığa 
yardımlar 

Altın alışverişinin delter 
usulüne bağlanması fikri 

Osmaniyede bağışlar 
Osmaniye Hava Kurumuna 

bağışlar devam etmektedir. Yeni· 
den bağışta bulunanların adları 

aşağıdadır : •••••••••••••• 

i . SENİRLİ ! ! 
t BütUn memlekette t 
: mehmetçlöe kış hediyesi: 
• hazu·lam ıor. Sende ha- • 
• zırladığ1n hediyeyi Ada- • 
t na Kızllayma tesllm et! • 

200 Lira Fabrikator Bay Ab· 
durrazak Güvenç ve kardeşi Hü
seyin ve lsmail Aıııl , 150 Fahri· 

Bize gelen malumata göre . 
alim fiyatlarının istikrarsızlığı, An
karadald alakadar makamların 
nazarı dıkkatini celbetmiştir. Son 
zamanlarcla, altın köylü tarafın· 

elan fazla alınan hir 1.iynet eşvası 
haline geldiği için köylülerimizin 
fazla mutazarrır olmamıtsıoı temin 
mabadile altın alış verişi hakkın

da bazı terlbirler haı.ırlandığı dün 
haber verilmiştir. Bu araria, ev· 
velce olduğu gibi altın alı$ veri
şinin defter usulüne bağlanması 

de düşünülmektedir. 
,•···········~ 

kator Bay Abriussemet ve Ahmet 

ve lbrahim Yücel kardeşler , 100 

Fabrikator Bay Ali Kürtül ve Ali 

Emeksiz , 60 Furuncu Bay Ahmet 

Adanalı , 50 Manif a\racıı Bay Hay· 
rullah Ôzl;an . 50 Masereci Bcıy 
Reşit Öz Sipahi, 50 Furuncu Bay 

Yeni limon mahsulü 
Osmaniye : 30 ( Türksözü 

muhabirinden )- Bu sene Osma· 
niyede portakal mahsulü iyi bir 
vaziyettedir . Fakat limon mah · 
sulü pek az olmuştur. 

Pazar günkü maçlar 
Pazar giioü şehir stadında 

futbol Jiğ maçlarının sonuncusu 
yapıldı. Bu maç, liğ şawpiyoounu 
meydana çıkaracak olan Demir 
spor - Milli Mensucat takımları 
karşılaşması idi . Bu maçı genç 
hakem .Nihad Calba idare edi · 
yordu. Yan hakemler ise ; Hayri 
Dericioğlu ve Kemal Yedibela 
idi . 

Bu maçta Milli Mensucat, ls 
taobul ve Ankaradan takımına 

üç oyuncu ilave etmişti . Oyun 
denebilir ki, tamamen De.nirspor 
hakimiyetinde cereyan etti . Za· 
mao zaman Millililer tehlikeler 
atlatmakta idiler. Birinci lıaftay· 
mın 15 inci dakikasında Milli sağ 
açığı Ankaralı lskender tarafın 
dan Demirspor kalesine ilk gol 
yapılmış oldu . 25 inci dakikada 
Demirspor orta hafı Rıza tara· 
f ındao çekilen firikiki santrfor 
Hasan kafa ile gole tahvil etti. 

Oyunun ikinci haftaymının or· 
talarına doğru Millililerin yine 
sağaçıkları tarafından bir gol ya· 
pılmışsa da , bu gol ofsayd ol· 
duğundan nazara itibara ahuma· 
mış, bundan ancak beş dakika 
sonra Demirsporluların ani bir 
akını golle neticelenerek oyun 
sonuna kadar zaman zaman her 
iki tarafın hakimiyetine geçmişse 
de neticede bir değişiklik olma· 
mış ve oyunu 2 - 1 Demirspor 
kazanarak liğ şampiyonu olmuş 
tur. Genç ve enerjik Demirspor· 
lulara tebrik ederiz. 

Nesebi gayri 
sahih çocuklar 

Ne~ebi gayri sahih çocukların 
vaziyeti hakkında profesörler tara
fından verilen cevaplar tasnif edil· 
miş , "Adliye ceridesı"nde neşri 
kararlaştırılmıştır. 

Bu anketlerin neşrini mütea· 
kip alakadar Vekalet mümessille
rinden ve salahiyetli kimselerden 
mürekkep bir komis} on kanunlnr 
da yapılması zaruri görülen esas· 
lan tayin ve tesbit edecektir. 

iLAN 

S(YHAN O(f T[ROARllGINDAtl: 
Bilumum zat maaşları sa

hiplerine Yerli mallar pazarı 

müessesesinden parası maaş 
sahipleri tarafından ödenmek 

şartiyle şahıs başına 20 metre 

pamuklu verilmesi kararlaştı

rılmıştır. Bu eşyalara ait ku

ponların Kanun~vvd - Şubat 

943 üç aylıkların tevzii sıra
sında muhasebece tevzi P-di· 

leceği ilan olunur. 14849 

1 Şehrimizdeki 
bina yazımı 

Adana şehrinin 22 mahalle 
sinde ve Ceyhan kazasında yapı· 
lan bina yazımı ile Adapazarı 

kazasına bağlı 22 köyde yapılan 
bina yazımı sona ermiştir • Bu 
köylerin 1933 mali yılı bina ver 
gileri yeni iratlar üzerinden alı

nacaktır. 

iki tehdid suçlusu 
Fabrikatör Asım Ôzbilen'e 

geçenl~rde gelen iki mektupta; 
250 lira para, 2 tabanca:Ve 250 
fişenk temin etm"i, aksi takdirde 
Asım Ôzbilen'in riavalı olduğu 
Saip tarafına geçerek kendisini 
büyük zararlara sokacakları bil
dirilmiş ve altına •·Karagölge., 
imzası atılmışır. Şehrimiz polisi· 
nin sıkı araması netic:esi failler 
meydana çıkarılmıştır. Bunlar, bi
rinci orta okul talebesinden Ve· 
cihıttin Ôzbilcn 'le Cevad Alan· 
bay'dır. Suçlular adliyeve tcslım 

edilmişlerdir. 

Dö Gol'ün seyahatı 
Ottava : 30 (Rıtd} o)- General 

Dö Gol , Vaşingtonu ziyaret e

derken buraya da davet edılecek

tir. 

: ........................ : 

İ MÜCELLİT YE BAVULCU } 
: H"d Ç . : : ı ayet erı : 
ı Cild işlerinizde temizlik, ı 
ı ucuzluk, sürat ararsanız (Al : 
ı tın kitap) cild evine uğrayınız ı 
ı Her türlü cild, okul çan· ı 
ı taları ve bavullar yapılır ve ı 
ı tamir edilir. : 
ı Adres : Türlcsözü mat· ı 
ı bassı sıra ında evkaf apart· :: 
ıı manı karşısında No : 76 ı ........................ 
::ııı::::ıı::::::::ı::ıı:ı: 

N6betçl eczane 

İSTİKAMET ECZAHANESİ 
Hükümet Yanında 

ı:ı::ı::ı::ıı:ı:ı:ıı:ıııııı 

Kaya Usta , 50 Ende! köyünden 
Bay Himmet oğlu Ahmet, 50 Za· 
hire tüccarı Bay Yusuf Akın , 50 

Çukurova bahçecilik kooperatifi 

işletme müdürü Bay Bekir Ôzkan, 

50 Furuncu Bay Enver , 50 Mani 

faturacı Bay Hasan Özde· 
mir , 50 Tiyatro patro~ Bavan 

Kara Hatice Çınar , 50 Tüccar 
dan Bay Ahmet Bicik , 30 Bak· 

kal Maraşlı Hacı Süleyman , 30 
Odun tüccarı Bay Hacı Ôkkaş , 

25 Tuhafiyeci Bay Abdurrahman 
Bilici, 25 Bakkal Bay Şaban Tar
tar , 25 Tüccardan Bay Memik 

Ôzbaygın , 25 Manifaturacı Bay 

Ali Keskin, 25 Zahire tüccarı Bay 
Hacı Ali Akın , 25 Kahveci Ah· 
met Durucan , 25 Bakkal Hacı 
Mustafa Delikişi , 25 Manifaturacı 
Bay Harun , 25 Bakkal Adar.alı 

Hasan At:ıy , 25 Mütekait Nahiye 
müdürlerinden Bay Nuri Kaya , 

25 8ay Hacı Ahmet Çalıkoğlu , 
25 Tuhafiyeci Bay Ahmet Kara Yi
ğit , 25 Ziraat odası başkanı Bay 
Fikri Başlamışlı , 25 Parti başka

nı Lütfi Sezgin , 25 Manifaturacı 
Hüseyin Çomu , 15 Bakkal Ah
met Yargıcı , 15 Bakkal Kilisli 
Mehmet , 15 Halkevi başkanı Bay 
Şeref Haznedar , 15 Manifaturacı 
Bay Hüseyin Sezer , 15 Manifa
turacı Bay Ahmet Akarcalı, 10 Tu
hafiyeci Ray Osman Ôztekin , 
10 Bakkal Bay Şemsi Kardaş, 10 
Tuhafiyeci Bay Bekir Kabasakal , 
10 Lokantacı Bay Küçük Mustafa, 
10 Odun Tüccarı Bay Muhittin 
Çenet. 

··-----------·· • • 

i Sahlık Arazi i • • ! Adana Vilayet merkezine ı 
! onbeş kilometre uzakta Bü- i 
! yük Dikilide , arasından su· i 
! lama kanalı , demiryolu , ve i 
! inşasına başlanan asfalt :jOSe i 
! geçiyor. içinde şimendüfer is· i 
! tasyonuda vardır . H e r i 
! türlü ziraate , Portakal , Lİ· i 
! mon , sebze bahçeleri yetiş· i 
! tirıneğe çok müsait birbirine i 
! muttasıl derecede yakın altı i 
! parçada sekiz yüz dönüm a· i 
! razi satılıktır. i 
! lcar getiren akarla da mü· i 
! badele edilebilir. i 
! D. N. Ankoğlu kardeşle- i 
! re müracaat. i 
! Telefon : 347 , 355 i ··-----------·· 

i 1 an 
BElEOİYE RİYASETİNDEN 

(Enkaz satılacak) 

Hayvan pazarı yamadaki pamukçu fabrikası ile Atatürk 

parkı içınde bulunup istimlak olunan binalardan çıkan tuğla 
çinko. salma. tahta. kapu pencere gibi inşaat malzemesi Birin

cikanunun üçüncü perşembe ve dördüncü cuma günleri saat 

dokuzdan on ikiye kadar mahallerinde artırma yolile satı· 
lacağı ilan olunur. 14847 

1 Birincikanun 1942 

ADANA Kil liSlSİ MÜOÜRlÜGÜNDEH : 
Cinsi Adedi Muhammen bedeli 

Siyah Spor iskarpin 60 18 Lira 

Adana Kız Lisesi meccani talebesi için 60 çift siyah spor 

iskarpin alınacaktır. Taliplilerin şeraiti öğrenmek üzer,. mek

tep idaresine müracaatları. Yevmi ihale 12 - l '2 - 1942 de 

Seyhan Maarif müdürlüğünde yapılacaktı ... 

27-1-4-9 14834 

Sathk kasa 
ulü Merakı oğlu Mahmud'un "Wıener-Ka~sen-Fabrik., markalı 

demir büyük kasaı11 iki anahtarı ve altının tahta sıındıS?ı ile birlikte 
25 Birinci kanun 1942 cuma günü saat 14 te müzayede ile Doktor Ab· 
dullah D~mırelin muayenehanesinde satılacaktır lşbu kasayı görmek 
istiyenlerin 1eş köprü başında göı. müteharnsı Doktor Abdullah De· 

irel'e müracaat etmeleri· 24-30 - 6 14826 

SEYHAN SIHHAT VE i~TİMAİ MUAVENET MÜOÜRlOGÜNDEN: 
Seyhan Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü Binasmın 

t 396 lira 34 kuruş bedeli keşifli tamiratın ihalesi açık eksiltme 

usuliyle 5-12 -942 Cumartesi günü saat 10 da Sıhhat Müdür

lüğünde yapılacaktır. isteklilerin mezkur günde Yüzde yedi bu

çuk muvakkat teminat parası olan 105 lirayı Maliye veznesine 

yatırdığına dair makbuzla birlikte gelmeleri ve keşifle fenni 

şartnamesini görmek istiyenlerin de Müdüriyete müracaat etme-

leri ilan olunur. 22-25-30-3 14819 

Seyhan vilayeti Daimi en
cümeninden : 

1- Adana- Kozan yolunun 9 t-000-23 +OOO kilometre· 

releri arasında yapılacak toprak tesviyesi kapalı zarf usulü 

ile {94427) lira (84) kuruşla eksiltmeye konulmuştur. 
2- Eksiltme 17-12-942 tarihine müsadif perşembe 

günü saat t 1 de vilayet daimi encümeninde yapılacağından 
isteklilerin teklif mektuplarını bu saattan bir saat evvel saat 
onda bu encümen reisliğine vermiş olacaklardır, 

3- isti yenler bu işe ait keşif e:vrakını ·görmek için Nafia 

müdüı lüğüne müracaat edebilirler. 
4- isteklilerin (597 l) lira (39) kuruş muvakkat teminat 

yatırmaları ve ehliyet vesikasıalmak üzre elli bin liralık nafia 

işleri yaptığına dair bonservislerile iki fotograf, bir adet elli 
kuruşluk, bir adet on beş kuruşluk maktuğ ve bir adet bir 

kuruşluk uçak pulunu dilekçelerine bağlamak suretile ihale

den üç gün evvel vilayete müracaatları lazımdır. 
5- Posta ile gönderilecek teklif mektupları iyice kapalı 

ve mühürlü . olacak ve postada vaki olacak gecikmeler ka-

bul edilmez. 23-27-1-6 14822 

Umumi Neşriyat Müdürü Macit Güçlü 

Basıldığı yer : Türksözü Maatbası 


