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f Şark cephesinde harbin en kanii safhalara 1 

Stalingradda Almanlar 
ümitsiz vaziyetteler 

Rijevde kanlı muharebeler 
olduğu ve Almanların burada 
çok zayiat verdiği söyleniyor 

Merkez kesiminde 

•••••••••••••• 

! Afrikada ! • • 
f MOTTEf iKLER f 
: TUNUS-BİZERT : 
: YOlUNU K[Sli : • • • Llbya~a ve • 
: Elageylada : 
: yenilik yok : 

: Hava Akınları : 
Ankara : 1 [Radyo gazetesl)
Libya ve El· Ageyla cephelerinde 
dün ve bugün keşif faaliyetinden 
b3Şka bir şey olmamıştır. Rir müt
tefik kolunun Tunus ile Bizerte 
arasını kesmek i.ızere bulunduğu 

bildirilmektedir. 

Londra : 1 ( Radyo ) - Tu 
nus ve Bizerte üzerine hücum· 
lar devam etmektedir . Mihverci · 
lerin büyük topçu kuvvetlerinden 
mahrum oldukları görülüyor. Ma· 
tor yakınlarında muharebeler ol 
maktadır. 

Londra : 1 ( Radyo )- Son 
günlerde şimal Afrika sularında 
25 Mihver denizaltı gemisi batı
rılmıştır • 

Kahire : 1 (Radyo) - Birin· 
ci lngiliz ordusu mihvercileri Tu
nusun sahil } oluna atmıştır. lngi· 
lizler kuvvetli hücum müfrezeleri 
kullanarak mihver müdafaasını i
kiye yarmak istemektedir. Mütte
f ıklcr Bizerti işgal etmeden evvel 
Tunusa girmek istemektedir. 

Berlın : 1 (Radyo) - Führer 
karargahında , Cumartesi günü 

. Afrikadaki paraşütçü kuvvetler 
komutanını kabul ederek kendisi
ne nişan vermiştir.: 

Roma : 1 (Radyo) - ltalyan 
ağır bomba tayyareleri Cezairde 
bir çok hava meydanlarına hücum· 
(arda bulunmuşlardır. Bir çok yan
gınlar çıkarılmıştır. 

Ankara: 1 (Radyo Gazetasi)
Şimal Afrika halkına dağıtılmak 

üzere Amerikadan bir milyon 
350,000 dolarlık eşya gönderilmiş
tir. 

Amerikada yeni 
harp istikrazı 

Vaşington : 1 ( Radyo ) -
Amerika maliye nezareti yeniden 
dokuz milyar dolarlık bir harp 

: istikrazı açmıştır . 

Hür Fransızlara 
iltihak eden ada 
Londra : 1 ( Radyo )- Ma· 

dagaakar şarkındaki Reviye!l a 
dası Hür Fran11zlara iltihak et· 
miştir. Cibutideki Fransız asker· 
leri de lngiliz Somalisine gelerek 
lngiliz subaylarile görüşmelere 
haılawıılardır. 

tarihin en büyük tank muharebesi oluyor 
Stokho/m : 1 (Radyo) - Şark cephe.ini.., merkez ke· 

siminde dünyanın r11 büyük tank muharebesi cereyan et
mektedir. Almanlara göre, iki günde 1024 Rns tanlu tah· 
rip edilmiftir . A iman a•kerleri burada büyük bir imtihan 
gec;irmektedir. Bu muharebe Rijevle Nevel ara•ında cere· 
yan etmektedir. 

Moskova : 1 ( Radyo ) -
Sovyet cephelerinde her karış 
toprak için büyük kan dökülmek· 
tedir . Rijev şehri sokaklarında 
muharebe büyük şiddetle devam 
etmektedir. Almanların sol cena· 
hı Rus tazyiki altındadır . 

Stokbolm : l ( Radyo ) -
Stalingrad cephesinde Alınanların 
vaziyeti gitgide ümitsiz bir hale 
gelmektedir. 

Moskova : 1 ( Radyo ) -
Gece kıtalarımız r Stalingrad ve 
merkez cephesinde taarruzlara 
geçmiştir . Düşman kovalanmış 

ve bir çok yerler alınmıştır. Düı
manın Stalingraddaki birçok hü· 
cumu püskürtülmüştür . Burada 
250 Alman öldürülmüş , on tank 
tahrip edilmiştir . 

Moskova : 1 ( Radyo ) -
KıtaJarımız muhtelif cephelerde 
birçok müstahkem mevzileri zap 
letmişfü , Almanlar 20,000 ölü 

1 

vermişlerdir. Birçok meskun yer· 
Jer de Almanlardan geri alınmış 
ve birçok malzeme iğtinam olun
ruuştur . 

Moskova : 1 ( Royter j -
Rijevdeki Almanların vaziyeti va
himdir. Ruslar geçtikleri bölge
lerde mayn tarlalarını temizle· 
mekle meşguldur . Almanlar hü · 
yük .7ayiat vermiştir . Rijev-Vi
yazma d~miryo)u Ruslar larafm · 
dan kesilmiştir • 

Berlin : 1 ( Radyo ) - Rus 
ların Moskova kesiminde taarruza 
geçtikleril,haberi burada : ihtiyatla 
karşılanmaktadır. Timoçenko or· 
duları. taarruzuna devam ediyor. 
Ve bu ordulu takviyeler ralmıç 
tır.~Bununla beraber Rus baskısı 
hissedilir derecede azı.lmıştır • 

Bertin : 1 ( Radyo ) - Si· 
renayik cekhesinde mevzii çar· 
pışmalar kaydedilmiştir • Hava 

IGerlal Z ncl sayfada) 

UZAKŞARK'T AKi 
MUHAREBELER 
Amerikalllar Buna'nın bazı 
yerlerinde sahile vardılar 
Oavadalkanaı mabarebeslnde 
lnllormaıı Japon kadınları 

Partekiz Cumhurreisi 
beyanatta bulundu 

Lizbon : 1 (Radyo) - Porte· 
ldz Cumhurreisi millete bir mesaj 
neşrederek , Portekizin bitaraflı

ğını bozması için ortada bir sebep 
mevcut olmadığını bildirmiştir. 

1 
Ankara: 1 (Radyo gt.lzetesl)
Asker üniforması geymiş Japon 
kadınlarının . Govadalkanar muha
rebelerine iştirak ettikleri haber 
verilmektedir. 

\ı aşington : 1 (Radyo)- Bu
n ada muharebeler şiddetlenmiştir. 
Amerikalılar bazı mıntakalarda sa· 
hile varmıştır. 

Çörçilin son nutku 
ve Mihverciler 

" Çörçil, Mihver hükumetleriyle milletlerinin 
arasını açmak istiyor ,, 

Ankara: 1 ( Radyo Gazetesi ) - Çörçil tarafından evvelki akşam 
verilen nutuk bütün dünyada yangılar uyandırmıştır. Mihvere göre , 
Çörçilin bu manevrası yeni bir şey değildir . Çörçil eskiden de Al· 
man milleti ile şeflerinin arasıoı açmak istemişti • Bugünkü Ulusta 
Falih Rıfkı Atay. Çörçilin nutkunu tahlil ederek , Çörçilin zafer için 
yeni hadiseler vukubulabileceğini , hunlara hazırlanmak lüzumunu 
bildirdiğini ve bu hazırlık için müttefik milletleri çalışmaya davet 
ettiğini kaydetmiftir. 

Denizden çıkarılmış bir Japon harp esiri bir Amerikan gemisinin 
hapishanesinde .!/emelini yerken. 

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

Musolini komutayı 
ele almamış 

Bastiko azledilmedi 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı ....................... , 
i Ankara radyo gazetesi) - Şimali Afrikada /tal- i 
ı yan Ba,komutanı Baıtikonun azledildiği ve idar•yi ı l Musolininin ele aldığı hakkındaki haberleri Berlin rad- ı 
ı yo~u tekzip etmektedir • i 
L ........ " .. """" .. "" ...... " ........ " .. "": 

SICILYA'YA 
SON HOCUM 

Kaminzo fabrikaları 
berhava edildi 

ıtalyanıar 

harpten bıktı 
kuvvetlerimiz hareket halinde bu• 
lunan kıtaları bombalamış ve ma· 
kineli tüfenk ateşine tutmuştur . 

Hava kuvvetlerinden yardım gö· 
ren Alman ve İtalyan zırhlı teş· 
killeri Tunusta ilerliyen motörlü 

düsman müfrezelerine hücum et· 
miştir. Düşmandan esir alınmıf 

tır. Savaş uçaklarımız Ce78ir li· 
manındaki tesisleri gece ve gün· 

düz bombalamış ve bir deniz ta 
şıtına isabet kaydedilmiştir . 

Amerikadaki 
yiyecek maddeleri 

Ankara: 1 (Radyo Gazata•l)
Amerika müstehlikler birliği hü· 

tün yiyecek maddelerinin vesika

ya bağlanmasıoı istem iştir • 

İngiltereye akın 
Bertin : 1 ( Radyo ) - Al· 

ıı;an av uçakları cenup lngiltere· 

ye hücumlarda bulunmuş, iki İn· 
giliz uçağını denize düşürmüş· 

tür. Biz de iki uçak kaybettik . 

ADANANIH OTOMOBil 

LlSTiGi İHTİYACI 
Vilayetimiz. emrine 98 iç , 98 

dış otomobil lastiği tahsis edildiği 

alakadarlara tebliğ edilmiştir. Bu 

lastikler ihtiyacı olanlara tevzi e

dilecektir. 

TULON HADiSELERI 
~~~------··---------~~-

Limanda yangınların hô.lô. 
devam ettiği haber veriliyor 

GESTAPO ŞEFi BIMLEB TULONA UELDI 

BAT AN DONANMA KOMUT ANI ALMANLARIN ELİNDE ESİR 

Vişi ordusunun terhisine başlandı 
Ankara : 1 (Radyo gazetesi)- ten sonra Tulona iiltiği bildiri!· j 
Tulon şehri hala dumanlar içinde- mektedir. 
dir. Ve yanmakta olan gemiler 

göze çarpmaktadır. Bu fılonun 

komutanı şimdi Almanlar elinde 

sivil bir vaziyette esirdir. 

ltalyan radyosu : "- Mütte

fik devletler en nihayet pek ziya

de bel bağladıkları Fransız donan· 

masanı kaybetmişlerdir. Tulon me· 

selesi , Fransa donanması mese

sini kökünden halletmiştir. Şimal 

Afrika harekab da ispanyanın gö

zünü açmıştır.,, demektedir. 

Madrid : 1 (Radyo) - Tu· 
(ondaki Fransız donanması komu
tanı Almanlar elindedir. Ve göz 

altına alınmıştır. General intihar• 
dan vaz geçirilmiştir. 

Ankara : 1 [Radyo Gazata•l]
Alman giıli polis şefi Himlerin 

' Vışide Mareşal Petenle görüştük 

Londra: 1 ( Radyo )- Frao 

sada ordunun terhisine haılan · 

mıştır. Her gün üç bin kişi ter

his edilmektedir • 

Londra : 1 ( Royter )- Ge

neral Noges dün Cezaire gelmiş, 

Darlan tarafından kabul edilmiş 

ve sivil makamlarla temaslarda 

bulunmuştur • 

Londra : 1 ( Radyo ) - Ge · 

len haberlere göre , Tulon bir 

duman tabakasile örtülüdür . Ba 

tan kruvazörler hala yanmakta· 
dır. 

Roma : 1 ( Radyo ) - Hit· 

lerin emrile Fransada , yeni reji· 

me sadık bir ordunun kurulma

sma başlanacaktır • Bu teşkilatı 

bir Alman Generali yapacaktır. 

Parti grapunda 
Hariciye Vekilimiz 

ızabat verdi 
Ankara : 1 ( a. a.) - Cüm · 

huriyet Halk Pertisi Meclis Gru
pu bugün toplandı. Hariciye Ve · 
kilimiz dünya vaziyeti ve Tür· 
kiye siyaseti hakkıoda beyanatta 
bulunmuş ve alkışlar arasında 

kürsüden inmiştir. 

Kömür yok! 
Şehrimizde dün hemen biç 

bir kömürcüde kömür bulunama-

mıştır. Halk kömürsüzlük yüzün· 
den müıkül bir vaziyette kal· 
mıştır. Buna sebep; şehre gelen 

bir kısım kömürlerin Karşıyakada 
bazı kimseler tarafından toptan 

mübayaa edilmesidir. Bu vaziyeti 
islah etmek pek gerçektir. 



Sayfa 2 

Duyduklarımız 

Hayvanat bahçesinde 
sevinçli bir doğum 

Kopenhag ha~·vanat bahçesinde 
sevinçli bir doğum \'akası ol
muştur. Bu bahçenin kuruluşun· 

danberi illıt defa olarak bir ı. üra· 
fa yavrusu doğmuştur. Böyle vn· 
kalar hayvanat bahçelt!rinde çok 
nadirdir. Çünkü iklim değiştiren 

hayvanların .çoğu üreyemez. Bir 
kaç sene evvel Kopenhag hayva
nat bahçesinde doğan küçük na· 
rin zürafa yavrusu rlikkalsizlik yü
zünden boynunu kırmış , binneti 
ce bir kaç dakika sonra ölmüştür. 
Yeni doğan zürafa yavrusu .sağ 
lamdır. Boyu 160 santimetre olup 
a~ırlığı 75 kilogramdır. 

Is/anda' da bağcılık 

Bağ çubuğu sıcak iklimi se· 
ver , pek soğuk mıntakalardıt ye
tişmez. Fakat Avrupa'rın Şimalin· 
de lslanda adasının soğuk ve sisli 
mıntakalarında lslar.da bahçıvan· 
lan on sene çalışarak bağ çubu· 
ğunu yetiştirmeğe muvaffak olmuş· 
lardır. Bugün aldıkları neticeler 
lslanda bağcıları için iftihar edile· 
cek derec-:dedir. lslanda'da bağ 
yetişmesine buranın sıcak kaynak 
suları }ardım etmiştir. Bu sıcak 
sular borularla bağ çubuklarının 

dikildiği geniş cam evlere götürül· 
müşlür. Sonbaharda bu kapalı u
zun geniş yapılar içeri!linde yetiş· 
tirilen bağlardan 40,000 kilo gram 
üzüm alınmıştır. 

Şarh cephesinde har
bin en kanlı safhaları 

(Başı 1 inci say/ada) 

Vaşington : 1 ( Radyo )- Hal 
beyanatta bulunarak, ltalyada fev· 
kalade hadiseler beklendiğini,batta 
Romada bile bir şeyler . olursa 
bunun tatbiki karşılanmasını, çün· 
kü,ltalyan milletinirı harpten bık
tığını :.öylemiş ve Arnavudlara 
hitap ederek, kendilerini İtalyan· 
lara karşı ayaklanmaya davet et· 
miştir . 

Londra : 1 ( Radyo )- Müt· 
tefik . tayyareleri Sicilyadaki Ko· 
minzo fabrikalarına yeni hücum· 
lar yapmışlardır . 

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Çarşamba - 1.12.1942 

7.30 Program ve memleket .c:aal 

ayarı. 

7.32 Vücudumuzu çahştır11lım. 

7.40 Ajanı Haberleıi. 

7.55-

18.03 Müzik : Radyo salon orkcs· 

trası, (Şef: Necip Aşkın) 

12.30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

12 33 Müzik : Karışık proğram. 
(Pi.) 

12 45 Ajan:. haberleri. 
•J.00 -
13.30 Müzik : . Kürdilihicazkar 

MelcamındanIŞarkılar. 

18.00 Program ve Memleket saat 

8.03 

18.45 

19.30 

19.45 

20.15 

Ayarı. 
Müzik ; Fasıl heyeti. 

Mü7.ilc: Radyo Dans Orkes
rası. (Şef: Nihad'"Eserıgin). 

program Mcmle-lcet · Saat 

Ayan ve Ajanı Haberleri. 

Müzık : Yurttan Sesler. 

Radyo gdzeteıi. 

20.45 Müzik : Bir Marş Ôğreni· 
ynruz. 

21.00 Konuşma (Evin ıaati). 

21.15 Müzik : Kr:man Solo'ları 

(Pi.) 
21.30 Temsil - Kimgil Ailesi. 

21.50 Müzık : Riyaseticumhur 
Bandosu. (Şef : Ihsan Kün· 
çer ). 

22.30 

22.45/ 

22.50 

Memleket Saat Ayarı, Ajans 

haberleri ve Borsalar 

Yarınki Program ve Ka· 

panış. 

TÜRKSôZO 
2 Birincikanun 1942 

Adana' da 
buhranı 

odun 
var! 

Odun pazarında mevcut olan yaş 
dut odununun kilosu beş kuruş 

Şehrimizde bir odun buhranı 
baş göstermiştir. Şehir hdlkı bu 
vaıiyetten çok müştekidir. Dün 
odun pazarında yalnız bin ciııs o 
dun <ıatılmakla idi. Çok yaş olan 
bu dut oılununı.n kilosun da heş ku 
ruşlan verilmekte idi. Alakadarla· 
rın bu işe süratle el koyarak şe 
hir halkının bu ihtiyacını lemin 
etmf'ieri lazımdır. 

Osmaniyede bir 
müsamere verildi 
Osmaniye : 1 ( Türksözü mu · 

habirinden ) - Osmaniyt: Parti 
reiı.i Lutfi Sezgin ile Belediye 
reisi Abdura7Zak Güvenç:· elele 
vererek~şehirde gençlik~ hareket · 
leri Ü.terinde de canla başla ça 
lışmaktadırlar . 

Nitekim~l Osmaniye gençliği 
birkaç gün evvelf güzel bir~ miı · 
samere .; veruıiştir . Bundan böyle 
de sık sık halka müsamereler ve· 
rilecektir . 

Memurlar kooperatifi 

Şehrimizde teşekkül ettiğini 
bildirdiğimiz "memurlar koopera 
tifinin ilk defa olarak Kanarada 
bulunan peynirleri memurlara u
cuz fiyatla vert'ceği haber alın 
mıştır . 

KAR~IYAKA TAPU SiCil 
MUHAflZllGINDAH · 

Mehmandar köyünde kfün 
( Şaı kan Karataş şosası , Garben 
f\.lehmandar köyü ve şehir yolu , 
Şimalen her iki yoll!n oirleşdiği 

yol makas , Cenuben Jandarma 
karakolu) ile mahdut mahallin mü· 
teğayyip eşhastan] metrük oldu
ğundan bahisle hazine namına tes 
cili talep edilmekledir 13-12-

942 tarihine tesadüf eden Pazar günü 
mahalline keşif ve tahkıkat için 
gidileceğinden bu yerle alakası 

olanlar varsa bu mütdet zarfında 
muhafızlığımıza veya mezkur gün 
de mahalline gidecek olan memu· 
ra müracaat etmeleri lüzumu ilan 
olunur. 14847 

PORTAKAl SATl~I 
Ziraat iş!P.tmeleri kurumu

na ait Portakal bahçelerinin 
bu seneki mahsulü Dörtyolda 
satıJacakhr. lıan olunur. 

1-3 14848 

iLAN 
TÜRK HAVA KURUMU ADANA 
ŞUBESİNDEN : 

Kurban bayramında ke
silecek kurbanların derilni 1 
inci Kanunun 8 inci Salı günü 
saat l 6 da satılmak üzere ar· 
tırmaya konmuştur. isteklilerin 
o gün ve saa lte şu be binasına 
gelmeleri. 27-30-3 14832 

Halkevi Reisliğinden: 

•••••••••••••• 

J ~rniRli ! ! 
• Yiyeceğe , giyeceğe t 
t ve blitUn zaruri madde· f 
• lere etiket kondu. Eti f 
f ketsiz gördUğUn_ hiç bir f 
f şeyi alma ! f 
•••••••••••••• 
Adana sinemaları 

BİR ŞİKAYET 
Asrımızda sinema seyretmek 

bir eğlence, kafa yorgunluklarını 
giderme , bütün maniisiyle bir 
ihtiyaç halini almıştır. 

Adanamızda da bir kaç si 
nema bulunmaktadır • Bunlardan 
birisine girmek isterseniz aman 
sız çarpışmalardan sonra bir bi 
let alabiliyor ve içeri girdiğiniz 

zaman ; bir kalabalığın sandalye 
kavgası ile karşılaşıyorsunuz. Ya 
ayakta seyretmek, ya da çıkmak 
mecburiyetinde kalıyorsunuz. Fa 
kat,yol bulabilirseniz çıkınız .. Her 

yer sandalya ve ayakta duran 
zavallılarla dolu . Düşünüyoruz; 
acaba bir yangın çukurunda bu 
halk nereden çıkacak , buna ma · 
ni olmak için niçin Belediye işe 
karışmıyor ? 

Bunlar yetmiyormuş gibi ( Bil
hassa pazar:günleri ) bir gürültü. 
İçerde bir zabıta memuru yok ki 

müdahale etsin t Yok diyorum 

çünkü; varu bile gürültüden yok 

olduğuna hükmetınek mecburi· 
yeti hasıl oluyor . 

Üçüncü bir dert : Şayet yer 
buldunuz, oturabilirsen otur ... Dört 
taraftan sigara duıpanları , sigara 
içil menin yasak olduğunu bildi· 
ren bu haberle alay edecek de · 

recede yükseliyor • İki taraftaki · 
lere: - Sigara içmek yasak ve· 

ya sigara içmek belediye yasağı 
dır levhalarını gösteriyorsunuz . 
- Herhalde sizi alakadar etmez, 
cevabı ile karşılaşıyorsunuz . 
Ayni cevabı belediye zabıta me· 

murlarından da aldığımızı biraz 
gülünç bulacalısınız. Vak'a şöyle 
geçmiştir : 

Bir pazar günü sinemada he· 
Jediye zabıta memuruna ( ki şah· 
:san tanıyorum ) : 

- Niçin sigara içenlere mü· 
dahale etmiyorsunuz. Sualine : 

- Belediyenin vazifesi gece
dir, gündüz değildir. Cevabını al 

dım. Dona· kaldım . Siz olsanız 

ne cevap verebilirsiniz? Anladım 

ki, o levhalar , o memurlar bir 
süsl. Bugün de bunlar devam edi · 
yor vt-. bize bu sinemalarla 
belediye arasında sıkı bir işbir 
liği olduğuna hükmettiriyor . 

E. D. 

: ........................ : 
İ MÜCEllİT VE BAVUlCU f 
: H.d Ç . ı ı ı ayet erı ı Evimizde senelik resim ve 

fotoğraf sergisi 12/Birinci Ka
nunı942 Cumartesi günü saat 
(15) de açılacaktır. Eserler en 
geç 7/Birinci Kanun/942 güoü 
Halkevine teslim edilmiş ol· 
malıdır. Fazla malUmat almak 
istiyenJerin evimiz bürosuna 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

ı Cild işlerinizde temizlik, ı 
ı ucuzluk, sürat ararsanız (Al- : 
ı tın kitap) cild evine uğrayınız .: 
ı Her türlü cild, okul çan· ı ! taları ve bavullar yaplltr ve ı 1 
• tamir edilir. ı 

21-27-3 14797 ı 
ı Adres : Türkaözü mat· ı 

ıı baası sıruında evkaf apart· ıı 

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

Memurların 
yiyecek ihtiyacı 

Gelen haberlere göre , Tica
ret Vekaleti , memurlara dağıtıla
cak ucuz yiyecek maddelerini stok 

! etmeğe başlamıştır. Bu( ay başın
da şeker tevziatı yapılacak , son· 
ra da :yiyeceklerin dakıtılmasına 
başlanacaktır, , 

Diğer taraftan geliri az fakir 
halkın da vilayetlerce tesbitine 
devam edılmektedir. Bu hususta 
hamlanan:listeler Vekalete gel· 
mekledir. Hükumet bu dar gelirli 
vatandaşlara da memurlar gibi 
yardımda huh .. rıacağı cihetle haz.ır· 
lıklara başlamışhr . 

Talebelerin 
defter ihtiyacı 

Mekteplerin defter ihtiyacının 
ithalatçı birlikleri umumi katipliği 
tarafından giderilmekte olduğu ya
zılmıştı. Vılayetlere yapılan ilk 
tevziattan sonra defter stoku ya
pılmıştır. Bunlar , sene sonuna 
kadar isteyen vilayetlere dağıtıl
mak üzere hazır bulundurulacak
tır. Ucuza malolan def terlerin ka
ra borsaya intikal ettirilmemesi 
için Maarif idareleri tarafından 

tedb•r alınmıştır. Mektepler , her 
sınıfın talebe miktarını Maarif ida
reııine bildirmektedir. Maarif ide· 
rt:leri her sınıfta bir çocuğa isa· 
bet eden <lefler miktarını tesbit 
ettiğinden tevziat bu esas dahilin
de yapılmaktadır. 

K A. YIP - Terhis tezkiremi 
1ayi etlim. Yenisini alacağımdan 

eskisinin hükmü olmadığı ilan o· 
lunur. 14846 

Adnna Kürkçüler Zıbkıcı K. 
den 327 doğumlu Halil oğlu 

Mehmet Alper 

ilan 
TÜRK HAVA KURUMU ADANA ŞUBESİNDEN · 
(3125) lira keşif bedelli kurumumuz binasındaki tamirat 

açık eksiltmeye konmuştur. Sı l 21942 Salı günü saat 16 da ihale· 
si yapılacaktır. Şartnameyi görmek ve eksiltmeye girmek isteyen· 
ı~rin şubemize gelmeleri. 24-28-2 14829 

ı:ııııııııı:::ı::::ıı:ııııı eo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oe 
Nlbetçl eczane g ÜROLOG - OPERATIR g 

o DOKTOR O 
o o M. Rif AT ECZAHAHESI 

Kale Kapısında ğ Suphi Şenses ğ 
ııııııııııııııııııııııııııı O Böbrek - Mesane - Tenasül O 

O Hastalıkları Mütehassısı O 

g YENi POSTAHANE KARŞISI g 
O Fakirler parasız muayene edilir O 

Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 
Umumi Neşriyat Müdürü: 

MACIT GÜÇLÜ 1 g 6-30 14685 g 
Basıldığı Yer: Türksözü Mtb. ı • O O O O O O O O O O O O O O O O O 0 O O O O O O O. 

Seyhan Defterdarlığından : 
Hazine Hissesi 

Mesahası Hazine de yeri 

Mahallesi Mevlcii Cinsi Ada Parsel M/2 Hissesi Lira Kuruş 

Cemal paşa İlyas ağa Arsa 577 75 2435 Tamamı 447 00 

" Vali Konağı cad. ,, 566 2 180 " 
90 ()() 

Karasoku Bucak Ev 171 4 109,5 " 
1000 00 

Koca vezir Mermerli Arsa 229 56 159 ,, 159 00 

Reşat bey Set şusesi .. 483 20 900 .. 315 00 

" 
llyas ağa • 497 35 570 

" 
287 50 

" " • 494 5 350 • 350 00 
Döşeme Bağlar yolu 

" 
329 128 30 

" 
90 00 

Çınarlı Şabaniye • 395 2 296 • 350 00 
Kurtuluş Yeni istasyon .. 541 3 390 • 78 00 

" " " 
545 7 625 ,, 125 00 

" .. " 
545 4 95 

" 
19 00 

" " " 
54S 5 70 • 14 00 

, > 562 2 125 > 62 50 

> > il 562 8 135 , 40 50 
.. > , 533 3 245 , 73 50 

> > • 517 1 6000 Yarısı 1500 00 

Yılanlı Şuayip efendi Ba~ yeri Tapu T. No: 13400 Tamamı 240 00 

Eylill 942 20 Eski dönüm > 

> > > Ağustos 110/ 111 11,5 > 115 00 
> # > 320 ı 12/113 11,5 , 115 00 

Yukarıda evsafı yazılı yirmi par('a gayri menkulün mülkiyetleri pe~in para ve açık arttırma ile 
satışa çıkarılmıştır. Kati ihaleleri 14-12-942 tarihine ınüsadif Pazartesi günü saat 14 de icra kılına· 
caktır. izahat almak isteyenlerin her gün ve her saatte Milli emlak servisine müracaatları ve taliplerin 
de % 7,5 teminat makbuzlariyle birlikte mezkur gün ve saatte komisyonda bulunmaları ilan olunur. 

28-2-6-10 14836 


