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Terek üzerinde Ruslar 
taarruza geçtiler 

ALMANLAR DA DÖN TAARRUZDA BULUNDULAR 
Anlı:ara: 4 (Radyo Gazeteel)
Alman kaynaklarının bildirdiğine 1 
ıöre,Stalingrad cephesinden başka 
Almanlar dij'er bütün cephelerde 
taarruza geçmişlerdir. StaHngrad 
şimalindeki bir milyon mevcutlu 
Sovyet ordusuna karşı da bir Al· 
man hücumu başlamış bulunu· 
yor. Alman:ihtiyat tümenlerinin 
bu hareketlere iştirak etmesi muh 
temeldir. 

Almanların Stalingraddan vaz 
geçmedikleri ve Sovyet orduları 

üzerinde bir netice aradıkları an· 
Jaşılıyor • Fakat bu gayelerde 
ne dereceye kader muvaffak olu· 
nacaktır? Bu şimdilik malum de 
tildir. 

Diter taraf tan Sovyetler de 
birçok noktalarda bücumlaranı ta· 
zelemiflerdir. Elde edilen muvaf· 
fakıyetlerin:pek o kadar kazançlı 
olmadığı sanılıyor . Rijev bölge
sinde Almı.n kuvvetlerinin iyi 
bir durumda olmadığı da söylen 
mektedir. Son bir habere göre , 
75.000 kişilik bir Alman istihkam 
frupu tehdit altındadır . Bu ha 
beri Almanlar ne teyid , ne de 
tekzip etmiş değillerdir. 

Moskova : 4 ( Tass )- Rus
lar Rijev halısında Almanların 

bir battını işgal etti • Almanlar 
gerilerden takviye almak mecbu 
riyetinde kaldı. 

Stokholm : 4 ( Radyo ) -
Stalingradda yaralanan Almanlar 
memleketlerine gönderilm iyerek 
Bulgaristana sevkedilmektedir • 

: Halkın • Alman yaralıları ile te · 
masa yasaktır. 

Moskova : 4 (Radyo)-Terek 
üzerinde Sovyetler yeni bir taarru
za geçmişlerdir. 

UZAKŞARK'T A 
MUHAREBE 

Vafington : 4 ( Radyo ) -
Buna ve Gonada Japonlar şid · 
detle mukavemet göstermektedir. 
Muharebeler devam ediyor • A· 
merikan tayyareleri birçok yer
leri bombalamıştır • 

Karanlıkta gören bir 
alet icad edildi 

Stokholm : 4 (Radyo)- Tele
viz}'Onu icad eden mühendis şim. 
di de karanlıkla gören bir alet 
y11pmıştır. Bunu icad eden mühen
dis Berci'dir. Bu aletin ismi Not
tavizördür. 

Ekvatör Vişi i 1 e 
münasebetlerini kesti 

Vaşirıgi0n : 4 ( Radyo ) -

Ehatör hükumeti Vi~i ile siyasi 

münasebatını kesmi~ ve Vişideki 

müme11iline geri dörımesini bil· 
dirmiştir • 

Norveç garbinde 
Alman tahkimatı 
Stokholm : 4 (Radyo) - Al· 

mantar Norveçin Şimal batı kıyısı · 

nı tahkimle meşguldur. Norveçlile

rin bu işe yardımı talep edilmiş

tir. 

Kaza memurlarına 
ucuz ekmek 

Ekmek ve ekmeklik hububatın 

Adanada olduğu gibi kazalardaki 

sabit gelirlilere de teşmili için a

lakadar Vek~letler nı>zdinde \ı ila· 

)'~tçe teşebbüsatta bulunulmuıtur. 

Bir mütt~fik tank fabrikası 

Parti Vilayet kongresi 
bugün toplanacak 

Cümburiyet Halk Partisi vi· 
layet kongresi bugün saat 10 da 
Parti vilayet salonunda toplana
caktır. Bu münasebetle dün Os 

maniye, Karaisah, Ceyhan , Ko 
zan, Kadirli , Feke ve Saimbeyli 
Parti kaza heyetleri de şehrimize 
gelmişlerdir • 

Tunusta müttefikler 
biraz ilerlediler 

Hava faaliyetleri devam ediyor 
Ankara: 4 [Radyo Gazetesl)
Elageyla cephesinde müttefik kuv· 
vetler toplanmaktadar. Hava ba· 
rekatı geniş mikyasta cereyan 
etmektedir. Alman tebliğine gö 
re, son muharebede müttefikler· 
den 752 esir alınmıştır. Son mu 
barebelerde Akdeniz sularanda 
lngilizlerin iki muhrip.iki forvet, 
iki nakliye gemisi • bir uçak ge
misi, ve diğer üç gemi kaybet 
tikleri bildirilmektedir • 

Kuhire : 4 ( Radyo ) - İn· 
giliz uçakları 20 Alman tayyaresi 
düşürmüştür. Mareşal Romel Trab 
lustan ve Avrupadan yeni takvi
yeler almaya muvaffak olmuştur. 
B ilha.ssa bu takviyeler arasında 

atır zırhlı kuvvetler vardır . 

Hafif savaş uçaklarımız A · 
sredabya meydanında 12 Alman 
uçağını tahrip etmiştir • 

Londra : 4 ( Radyo )- Roy 
ter muhabirinden : Müttefik zıhlı 
kuvvetleri Matöre doğru arazi 
kaz.anmıştır • iki yandao gelen 
Amerikan ve lngiliz kuvvetleri 
burada birleşecektir Tonusa kar 
şı bir kıskaç hareketi başlamış 
bulunmaktadır . Başlıca lngiliz. 
zırhlı kuvvetleri bu harekata iş· 
tirak ediyor. Mecezelbabın işgal 
edilmesi müttefiklere Tunus yo· 
hıou:açmıştır. Mihver kuvvetleri 
bu şehirde büyük miktarda mü· 
bimmat bırakmıştır . 

Berlin : 4 ( O. N· B. ) -
Tunusta muharebeler ayni şid 
detJe devam etmiştir. Mühim A 
merikan :zırhlı kuvvetleri dar bir 
sahada sıkışarak kalwıştır. Ame 
rikalılar ağır kayıplar vermiştir . 

Bütün Amerikan taarru:zJarı tard 
edilmiştir. Cenupta kıtalarımı:zla 

Amerikan-İngiliz kıtaları arasında 

rikalalar 210 esir vermiştir • 
Londra : 4 (lRadyo:) - Al · 

manlar Tunus cephesinde alev 
saçan makineler kullanmaktadır • 

İntihar eden Fransız 
gemilerini kurtarmak 

çarelerine dair 
An~ara: 4 (Radyo Gazetesl)
ln~ihar eden Fran,ız. gemilerinin 
kurtarılması işini tetkik etmek 
üzere bir Alman heyeti Tulon'a 
gelmiş ve bu heyet hiç bir ge
minin kurtarılamıyacakı neticesine 
vararak Almarıyaya donmüştür. 

Mosiglinin tevkifi 
Ankara : 4 [Radyo gazeteal)
Franssnın eski Ankara elçisi Mo
ıigli Liy0nda tevkif edi!erek Al· 
manya gönderilmiştir . 

İngiliz kampına gelen 
kazazede tayfalar 
Londra : 4 ( Radyo ) - 350 

ticaret gemisi tayfası dün ak§am 
bir İngiliz kampına gelmiştir . 
Bunlar geçen eylulde torpillenen 
gemilerin tayfasıdır. 

BOÖAZLAR VE 
İNOlf.TERE 

Ankara: 4 (Radyo Gazetesi)
Avam Kamarasında 8ot~zlara 
yapılacak muhtemel bir tecavQz 
hakkında fikri sorulan Bay Eden: 

" - Biz pek tabii olarak 
Mootrö muahedesi hükümlerine 
bağlı bulunuyoruz 1 . ,, 

başlayan muharebeler lehimize ~-============= ııeticetenruiştir. İngiliz ve Ame· ıİ -

Şehrimizde 
kupon tevzii 

Dul, yetim ve 
mütekaitlere 

Sümerbank için 
kuponlar verildi 
Şehrimizdeki bütün mütekait, 

dul ve yetimlere dün maliye vez
nesi tarafından kuponlar tevzi 

edilmiştir • Bu kuponlarla dul , 

yetim ve mütekaitler Sümerbank 

matazalarındaa pamuklu ve di· 

ter kumaşlar alabileceklerdir. Bu 

kuponları hamil bulunanlarıo nü 
fus texkirelui ve maaş cüzdan 

larile birlikte şehriıniz Sümerbank 

aatış mağazasına müracaat etme 

leri liz.ımdır. 

Osmaniyenin Hava 
Kurumuna bağışları 

Osmaniyede hava kurumuna 
bağışlar devam etmektedir. 

Değirman ocağı, köyünden 10 lira 

Hekim lsmail, 10 lira Ahmet Coş· 

lrnn, 15 lira Salih Coşkun, 10 lira 

lsmail Ceylan, 10 lira Oıman Yıl· 

maz, 7,5 lira Hüseyin Erdoğan, 

5 lira Abdullah Akın, 5 lira Ali 
Kıhç, 5 lira Beylullah Kaya, 5 lira 

lımail Topal, 5 lira Ahmet kenar, 

5 lira Mehmet Çakır, 5 Hra Ali 
Erdoğdu, 5 lira Sadullah Çelikkı-

ran, 5 lira Aziz Karakuş, 5 lira 
Veli Turaç, 5 lira Halil Yavuz, 
5 lira Hüseyin Balıkçı, 2,5 lira 
Hamdi Akkoyun, 2,50 lira Musta-

fa Yanık, 2,50 Mustafa Koca, 2,50 
Şerif Ötmez, 2,50 Ali Çakır, 
Kırmıtlı köyünden 100 lira 

Hasan Doğan , 100 Habil 
Ôztürk, 50 lira Mustağa Erg-an 

50 lira Ömer Doğan, 40 lira Meh

met Avşar, 15 lira Ahmet Akgün, 
10 lira Bekir Ergan, 10 lira Musa 
Fidan, 10 lira Hacı Doğan, 10 lira 

Ahmet Öztiirk, 10 lira Ali Kara 
5 lira Yusuf Ziya Oluk, ~ lira 
Hüseyin Doğan, 'l,5 lira Osman 

inal. 

Yeni Köyden 50 lira Rasim 
Kahraman, 20 lira Mehmet Bek· 
taı Aydemir, 20 lira Hasan Türk, 

20 lira Hacı Bilal Yıldız, 10 lira 
Asiye Yalçın, 10 lira Tevfik Tüılc, 

10 lira Halit Avcı, 7,5 lira Hasan 
Kahraman, 5 lira Hüseyin Kahra
man, 5 Mastııfa Ceyhan , 5 Sü· 
lcyman Çoşkun, 5 Ali Marangoz, 
5 Hüseyin Özbek , 2,5 Mehmet 
Üzmak, 

Cevdetiye köyün 101 ira Osman 
Baıaran , 10 Mehmet Eker , 10 
Ali Çelebi , 5 Ôkkaş Soydemir , 
5 Dede Önal , 5 Ali Akıncı , 5 
Ali Ersoy , 5 Mustafa Ersoy , 5 
İlhan Önal , 5 Zekeriya Başaran, 
2,5_ lbrahim Kocamaz , 2,5 Arap 
Biçer , 2,5 Mehmet Akıncı, 2,5 
Bekir Körce , 2,5 Nuri Türkmen 

2,5 Ali Mete, 2,5 Mehmet Hik

met. 

Bay Halin Musolini 
nutkuna ait demeci 

Ankara : 4 (Radyo gazetesl)
Kordel Hal Musolinioin nutku 
hakkında : 

< - Henüz bu nutku gör
medim. Okumuş dahi olsam, na· 
ııl bir kıymr:t ifade edeceğini 
kestiremem . > demittir . 

lsviçre Üzerinde 
uçan tayyareler 

Memleket meseleleri üstünde 
Tasarruf zihniyeti 
kökleşmelidir ! 

ı""""" """""" : ı 
ı Gece odamızda yaktığımız bir ampulü ı 

f gecede bir saat noksan yakmanın i 
i memleket mikyasındaki manası büyüktür i 
:""""" """""J 

Gerek umumi , gerekse bu· 
ıuıi bayatımızda .. mabrukat , gı.:ıa 

maddeleri kadar mühim bir rol 
oynamaktadır. Ekmeksiz , yahut 
yem~k yemeden yaıanamıyacatı 

gibi, sobasız veya mangalsız da 
yaşanamaz . Hususi hayahmıı.da 

bir ısınma vasıtası olarak kulla
nılan kömür, umumi hayatımızda 
medeni ihtiyaçlarımızın başhca 

enerji kaynatını teşkil eder: Şe· 
birlerin tenviratı , nakil vasıtala· 

rının gidip gelişi , fabrikaların 
işlemesi, hep kömürün vücuduna 
bağlıdır. Biran için kömür bula· 
madığımı:zı farzetsek , ısınmak 
imkanlarından mahrum kalacatı· 
mı:z gibi, tramvay , vapur , tren 
iJb.. gibi nakil vdsıtalarından , 
gündelik ihtiyaçlarımızı temin e · 
deo birçok istihsal vasıtalarından 
da mahrum kalırız. 

Bugün memleketimiz, birçok 
memleketlere bakarak kömür dar· 
lığı çekmiyor. Fakat normal za· 
manlarıo kömür bolJuğu içinde 
de değiliz . Harp. devam ettitine 
göre, daha kötü günlerin gele
bilecetini de hesaba katmak mec 
buriyetindeyiz. Onun için , mut · 
laka hükumetin takyidat koyma· 
ıını beklemeden , kendimiz de 
milletçe, gıda maddesi kadar mü · 
him_ olan kömür işinde azami 
tasarruf imkanları arayıp bulmalı 
ve bunlara derhal tatbika koyul· 
malıyız f • 

Kömürün tramvaylarda, tren· 
lerde , vapurlarda , fabrikalarda 
tasarrufu bir· ferd işi olmaktan 
ziyade bir: müessese , bir şirket 

İfidir. Fakat kömürün fertçe en 
kolay ve en mümkün olan tasar· 
ruf şekli, elektrik enerjisinde ta 
sarruf ıuretiJedir . 

Elektrik , bugün memleketi
mizio hemen:hemen her şehrin 
de, her kasabuıoda mevcut oldu· 
tu gibi birçok köylerinde de 
mevcuttur. Evlerini elektrikle ay· 1 
dıolatan vatandaşların sayLSl, Tür· 
kiye ölçüsünde milyonları geçer .. 
işte bu milyonluk kütlenin, gün· 
delik yaşayışında elektrik ener
jisinden yapacağı her kilovat e · 
lektrik tasarrufu, dolayısiyle mew· 
leket ölçilsünde tonlarca kömür 
tasarrufu demektir . Bu tasarruf 
umumi hayatımız.da en ufak bir 
sarsıntı doğurmAdan yapılabile· 
ceti için, bilhassa kıymetlidir. 

Trenlerin , vapurların, tram· 
vaylarm , batta fabrikaların tah 
didi dolaytsile de kömür tasar
rufu yapllabilir . Fakat bu tarz 
kömür tasarrufu, az çok , umumi 
hayatımızda bir aksülamel uyan· 
dırdığı halde, evlerimizde kullan
dığımız elektrikten yapacağımız 

tasarruf , umumi hayatım ızıu dü · 
zeninde en ufak bir aksakhk bile 
doğurmaz. . 1 

Evlerimizde , dükkanlanmız 
da, kahve, gazino ve sinemalarda 1 

yapacağımız elektrik tasarrufu 
rakamla ifade edildiği :zaman , 

bunun hiç de küçümsenmiyecek 
bir tasarruf doğurduğunu görmek• 
teyi:z 1 • 

60:vathk ( aşağı yukarı 80 85 
mumluk ) bir elektrik :ıawbası 
10 saat yandığı takdirde 0,6 ki · 
lovat elektrik enerjisi istihlak 
eder. Bu lambauın , .. yanışını bir 
saat az.altırsak, yani, bu lambayı 
10 saat yerine 9 saat yakarsak 
24 saatte 0,06 kilovat elektrik 
enerjisi tasarruf etmiş oluruz. Bu 
büyüklükte 17 elektrik lambası 
24 saatte birer saat noksan yan· 
mak suretile 9,06~kiJovat elektrik 
enerjisi tasarruf ederlerse, yuvar· 
lak hesap 1 bir günde 1 kilovat 
( 17 X 0,06 - 1,02 ) elektrik 
enerjisi tasarruf edilir. 

1 Kilovat elektrik enerjisinin 
tasarrufu basit gibi görünüyorsa 
da, biç de böyle değildir. Yapıla.o 
hesaplara göre, bir kilovat elek· 
trik enerjisinin istihsali için sar· 
fedilen kömürle , 100 kilogram 
dökme demir , 50 kilogram çelik 
istihsal edilebilir Gene bu mik
tar elektrik enerjisine sarf edilen 
kömürle , 88 kilo ekmek pişe· 
biJir •• 

Tasarruf edilen bu elelıtrik 
enerjisi, Türkiye mikyasında alı· 
narak, binlerce, on binlerce kilo· 
vata çıkaracak olursak, o zaman 
bundan yapılacak tasarrufun ifade 
edeceği rakamlar da 1000, 10,000 
15,000 kiloıram dökme demirin 
istihsaline • veyahut 880 , 8800 , 
88,000 ilh.. kilo ekmek pişiril· 

mesine muadil olur . 
Odalarımızdaki elektrik lam-

balarının mumlannı azaltmak , 
lambalarımızı, ancak bava karar
dıktan sonra, her zamanki yakıf 
zamanımızdan bir saat sonra yak· 
mak, bilhassa koridorlarımızda • 
mutfaklarımız.da , abdesthaneleri· 
mizdeki elektrik lambalarını , iş· 

leri bittikten sonra , kapatmağı 
unutmamak suretile , oamütenabi 
el,.ktrik enerjisinden tasarruf ka · 
bildir . Ve bu hareket , zahmet· 
sizce, her hangi bir fedakarlığa 
katlanmadan yapılabilir. 

Hasan Ali Ediz 

Paraguayda 
bir ihtilal 

Nevyork : 4 (Radyo) - Para· 
guayda bir ihtilal harekeli baıta

mışlır. 

Kibrit yok 
Dün şehirdeki bayilerde kib· 

rit bulunamamıştır. Bayilerden 
sorduğumuzda ; Serbayide de kir
bit mevcudu olmadığı cevabı alın· 
mıştır. 

B. Kemal Akman 
Ankara Belediye müfettiş1e· 

rinden beoıferimiz B. Kemal Ak· 
man evelisi gün şehrimize gel· 
miştir. Hemşerimize boş geldin 
deriz. 

Heryo tevkif edildi 
Bern : 4 ( Radyo ) - Gece 1 

bazı bölgelerde hava ıehlihsi işa- Roma : 4 ( Radyo ) - Ea~i BofrJekil Heryo ve daha 

reti verilmiştir. bir lıaç eaki nazır t~vk;f rdilmiftir. 



Sayfa 2 

Tarih, Tetkik 

Harbı umumi 
ve bugünler 

B
u harp ortaya bir çok yeni ıilah 
çıkardı. Fakat bu silahların hiç 
biri insanları hayrete , dehşe

te , şaşlı:ınlığa uğratmadı. Belki 
dehşete uğrattı, fakat asıl mühimi 
hayrete ve şaşkınlığa uğratma · 

rııasıdır. Bu cümleyi kaydedişimin 

sebebi , umumi harbe ait bir ve
sikadır. Bu vesikayı beraber oku 
yalım O vakit çıkan bir gazete , 
Parisin 120 kilometre uzaktan , 
Alman topları ile bombardıman 

edilmesi haberinin Pariste uyandır
dığı dehşeti şöyle anlatıyor : 

"Bütün Paris vesaiti nakliyesi 
bir taraftan işaret almış gibi dur· 
du. Ahali yeraltı mevkilerinden 
çıkmak istemiyordu. Deliklere ka
panan halk bir müddet sonra aç· 
lığın tesiri ile meydana çıkınca 

yeni müşkülat başgösterdi. Haller, 
lokantalar , dükkanlar kamilen ka
pandı~ı cihetle yiyeceğe ait hiç 
bir şey tedarik edilemiyordu. Faz
la olarak Parisin topla bombardı
man edildiğine dair ortada türlü 
türlü rivayetler dolaşıyordu . Hü 
kumet evvela meselenin bir tay· 
yare taarruzundan ibaret olduğu
nu zannetti. Fakat lop mermileri 
gözden geçirilince hayret ve deh· 
şet arttı. işte bu esnada gazeteler 
ikinci tabılar çıkardılar. Kleman 
son , otomobille sokaklarda dola· 
şarak halkı teskin etmeğe çalıştı. 

Düşmanın 120 kilometre uzak 
ta olduğu resmen ilan edildiği hal
de buna kimse inanmıyordu. (O 
bizi aldatmak isliyor , hepimizi 
ahmak yerine koyuyorlar , diyor
lardı.) 

' 1Akıiyon Fransız gazetesi Fran
sız riyaziyecilerinden birinin maka l 
lesini neşretti. Riyaziyeci bu topun 
yüz metre uzunluğunda bir mer
misi bulunduğunu ve ancak yirmi 
dakikada bir top atabileceğini id· 
dia ediyordu. ikinci gün yedi da · 
kikada bir top atılıp mermiler Pa
riıin göbeğine düşünce dehşet 

büsbütün arttı.,, 

Umumi harpte tayyareler bom
ba atmakla beraber , bazı cephe· 
lerde çiviler de atılıyor, bu suret 
le her çivi bir aıkerin başına sap
lanarak öldürüyormuş. Bugün dört 
bin kiloluk bombalar atılıyor ve 
düıtüğü yeri bir cehennem haline 
getiriyor, insanlar fennin bu le· 
rakkisi karşısında faşırıyorlar. 

Niyaıi Ahmed 

··~1•>7•'1 .. . -
TÜRKiYE . RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Cumartesi - 5 .12.1942 

7.30 Program ve memleket saat 
ayan. 

7.32 Vücudumuzu çalıştıralım. 

7.40 Ajanı Haberleri. 
7.55-

8.30 Müzik : Senfonik parçalar 
(Pi.) 

13.30 Program ve Memle"et saat 
Ayarı 

13.3J Müzik ~ Türkçe plaklar. 

13 45 Ajans haberleri. 
14.00 Müzik : Riyaseticumhur 

Bandosu (Şef : Ihsan Kün 
çer). 

14.30 Ankara Sonbahar At Ko 
. şularının Tahminleri. 

H.40-
15.00 Temsil : "Şu Patavatsızın 

Yaptığını Doğru Buluyor 
musunuz ?,, 

15 30 Riyaseticıtmhur Filarmonik 
Orkeatruı Konserinin Dev
let Konıervatuarı Sa !onla
rından neklen neşri. 

18.00 Program ve -Memleket saat 

Ayarı. 

18.03 Müzik : Radyo I?ons Or· 
keatrası - Rumba ve Kon
ga 'lar Prograını (Şef: Nihad 
Esengin). 

18.55 Radyo Çocuk Klübü. 

19.30 progretn, Memleket Saat 
Ayarı ve Ajanı Haberlcrı: 

•••••••••••••• 
! $EHİRlİ 1 f 1 

f Şehirde her satıt f 
: yerinde her mala : 
f etlket!kondu. Eti· f 
• katini görmediğin • 
f bir malı almr 1 f • • ........................ 

Açık teşekkür 
Kardeşim Samed Kuşçunun 

çok tehlikeli ve teşekkühitı iti· 
barile istisnai bir vaziyette bu· 
lunao Apandisit ameliyatını bü· 
yük bir maharet ve kudretle ba
şaraıa güzide ve kıymetli opera· 
tör Fehmi insele minnet ve teşek· 
kürü bir borç bilirim. 

Ağabeysi 

Halid Kuşçu 

ZAYl - Askeri yoklama mu· 
amelesini havi! nüfus l tezkiremi 
zayi eyledim • Yenisini. çıkaraca · 
ğımdan eskisinin hükmü .yoktur • 

istiklal; mahallesinden 
Cevdet oğlu Recai 

Ersal 339 

Satıhk ev 
Eskihamam mahallesi Hasan · 

a~a camii caddesinde 114 numn·I 

rada iki daireli üst ve alt ye'di 

oda ve üç mutbab, geniş avlusu 

derununda asma ve içilir suyu 
havi oturakçı Mahmut ağadan 

muhdes bir bap hane pazarlık 

suretile satılıktır. Görmek ve al· 

mak istiyenleıin vereseler Tekili 
olan Singer kumpanyasında tah 

sildar Rıfat Karaköseoğluna mü· 

racaatları. 3 - 3 

··-----·· .. ---·· ...• 
i A i Satılık razi • ! 
! Adana Vilayet merkezine i 
! onbeş kilometre uzakta Bü· i 
! yük Dikilide , arasından su- i 
! lama kanalı , demiryolu , ve i 
! inşasına başlanan asfalt şose i 
! geçiyor. içinde şimendüfer is- i 
! tasyonuda vardır . H e r i 
! türlü ziraate , Portc:kal , Li i 
! mon , sebze bahçeleri yetjş i 
! tirmeğe 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- 9• • M • re muracaat. i 
! Telefon : 347 , 355 i 
~ ·-----------.. 
: ......................... : 
İ MOCULİT VE BAVUlCU İ 
ı H.d Ç , ı ı ı ayet erı : 
ı Cild işleriniıde temizlik, ı 
ı ucuzluk, sürat ararsanız (Al · ı 
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 
ı Adres : Türkaözü mat- ı 
ıı baası sırasında evkaf apart· ıı 

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

TÜRKSÔZÜ 

i LA H 

Adana Belediye Riyasetinden: 
Adanada küp (kesme) ve kristal (toz) şekerin toptan Vt'! 

perakend~ azami satış fiyatları tadilen aşağıda gösterildiği şe
kilde tesbit edilmiştir : 

1 - Küp şekeri (kesme) 
A) Toptancıların perakendecilere sandıkla satış fiyatı safi 

beher kilosu beş yüz on beş kuruştur . 
B) Perakende satış fiyatı kilosu beşyüz atuz bt>ş kuruştur. 

2 - Kristal şeker (toz) 
A) Toptancıların perakendecilere çuvalla satış fiyatı safi ki· 

losu dört yüz doksan beş kuruştur. 
B) Perakende satış fiyatı kilosu beşyüz on beş kuruştur. 
Ş~kerin şirketce alınmakta olan ambalaj bedelleri ambalajın 

satıcıda kalması itib3riyle satış fiyatına dahil değildir. 
14856 

ilan 
SEYHAN ORMAN ÇEVİRGE MOOORLOGONDEN : .. 

1 - Hatay vilayetinin Dörtyol kazası dahilinde çatalka

ya ormanından 12 ay zarfrnda kat • imal ve ihraç etmek üze· 
re satışa çıkarılan ve 1 - 11. - 942 Salı günü arttırması ya· 

pılan 820 kent~l 40 kilo meşe kömürüne taliplerinin verdiği 
bedel haddi layik görülemediğinden 1 - l 2 - 942 günün

den itibaren 10 gün müddetle temdit edilmiştir. 

2 - lhal~ günü 11 - 12 - 942 Cuma günü saat 15 
de Seyhan Orman Çevirge Müdürlüğü binasında yapılaıcaktır. 

'.i - Muvakkat teminat 21 lira 54 kuruştur. 
4 - Meşe kömürünün beher kentalı muhammen bedeli 

35 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavele projP.rleri Orman Umum Mü

dürlügünde • Seyhan Orman Çevirge Müdürlüğünde Dörtyol 
Orman Bölge Şefliğinde görüle bilir. 

6 - Muvakkat teminat makbuzları l lı - 12 - 94:! Cu

ma günü saat l 5 den evvel komisyon riyasetine verilmoi la

zımdır. 
İsteklilerin Ticaret odası vesikalariyle birlikte belli edilen 

gün ve saatte müracaatları ilan olunur. (Köylülerden bu vesika 

istenmez.) l 485i' 

i 1 an 
Karşıyaka Tapu Sicil Muha.fızlığından : 

Köyü Cinsi Miktarı H CJ D U D U 

Karğa kekeç hevkere 3 dönüm Şarkan : yol , Garben Deli Durmuş. 
Şimalen Evlici oğlu Mehmet ve tepe, 
Cenubtl battal. 

> > Tarla 60 dönüm Şarkan : yol , Şiınalen yol , Garben 
yol , Cenuben Cafer ve Hacı kızı 

Hatice . 
> > Tarla 11 dönüm Şarkan : Cebel , Garben yol , Şima-

len dere , Cenuben Kerim ve yol. 

Adananın Karğ'a kekeç köyünde kain hudut ve evsafı yukarıda 
yazılı 3 parça gayrı menkullerin Selim oğlu Ali Yurdakulun bila 
senet tahtı tasarrufunda olduğundan bahc;i~ namına tescilini talep 
etmekledir. 

13 - 12 - 942 tarihine tesadüf edenı Pazar günü mahalline 
keşif ve tahkikat için gidileceğinden rn. yerlerle alakası olanlar var· 
sa bu müddet zarfında muhafızlığımıia vey1ı mezkur günde mahalline 
gidecek memura müracaat etmeleri liizumu ilan olunur. 14858 
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g tlROLOO- OPERATOR g 
O DOKTOR O 
o o 

g Suphi Şenses g 
O Böbrek - Mesane - Tenasül O 
O Hastalıkları Mütehassısı O o o 
O YENl POST llHANE~ KARŞISI O 

O. Fakirler paroıız muayene edilir O 
o o o. 7-30 14685 o 

19.45 Serbest 10 Dakika . 

19 55 Müzik i fasıl Heyeti. 

20. 15 Radyo gazeteıi. 

eaooooooooooooooooaoooooooe 

20.45 Müzik : Şar~ı ve Türkü
ler. 

21.00 Kon4şma ( Kendimizi Ta
nıyalım .) 

21.15 Müzik : Dinleyici lıtekleri. 

21145 Konuşma ( Meslekler Ko
nuşuyor). 

22.00 Müzik : Radyo salon orkos.· 
trası, (Şef : Necip Aşkın) 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Aiaıı• 
haberleri ve Borsalaıı 

22.45/ 

2ı,50 Yarınki Program ve Ka· 
panı~. 

0 ••••••••••••••• , .......... 0 

I ADEMİ İKTİDAR VE BELGEY$EKLiGiHE İ 
e KARŞI • 

1 S. ••~ ~.~ ~!,.Ç! ~.!.n~i~dir 1 
e Reçete ilt! almır her eczonede bulunur • 

e Cenup mınhkası ajanı Bahri Diril 1 
: Yağcami civarı No. 14 - Eski Selanik Bankası • 

• Posta Kutusu 105 14520 • 
Cl .......................... D 

3 YOksek Evsal 

1. Metanet 
11.!Zerafet 

111. Hassasiyet ~ 

D@ll 
R A D 1 O 

5 Birincikanun 1942 

DECCA Marka 
Amerikan mamu- ~ 
latı BATABYALI 

1 
ı! Ömer Başeğmez ve Şeriki 1 
1 MÜSSESESİ ~J 
1 Telefon: 168 Telgraf: BAŞEGMEZ 1 
~www~ww~~-~w~~~~ 

Seyhan vilayeti Daimi en
cümeninden : 

1- Adana-Kozan yolunun 9+ 000-23+ 000 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 l 1 de vilayet daimi encümeninde yapılacağından 
isteklilerin teklif mektuplarını bu saattan bir saat evvel saat 

onda bu encümen reisliğine vermiş olacaklardır: 
3- lstiyenler bu işe ait keşif ~vrakını görmek için Nafia 

müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4- isteklilerin (5971) 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 

• 
T. I ş Bankası 
&Oçtlk tasarral hesapları 

1942 ikramiye plAnı 
KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayıa, 3 Aiuıto•, 

2 lkinciteırin tarihlerinde yapılır 

1942 ikramiyeleri 

1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lire 
3 " 

1000 " 
-: 3,000 " 

2 
" 

750 " = 1,500 " 
3 

" 
500 " - 1,500 " 

10 " 
250 " - 2,500 " 

40 .. 100 ,, 4,000 
" 

50 " 
50 " - 2,500 ., 

200 " 
25 •• 5,000 .. 

200 " 
1( 

" - 2,000 " 

TUrklye ı, Bankasana para yatırmakla yalnız 
para blrlktlrml• ve faiz almıf olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de deneml• olursunuz 

l"'-~vı..J~"-"'"-"'J~-......,,.......-.,,,...._.;v....,.,._......,""""'.._..,._.,""""'~~ 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit GüçHi 

Basıldığı yer : Türksözü Matbaaın 


