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Vişi hükômeti 
Parise taşınıyor ı 

Yeni ·tevklller ve ılrglnler 

: ........................ :
1 

:: Tiryeste Alman ıı 
• 1 
ı Askeriyle doldu ı 
ı ı 
ı Londr" : 5 (Radyo)- ı 
ı Tlryeste llman1 Alman ı 
ı askerleriyle :dolmuftur. ı 
ı Liman ve gar: Alm•nla· ı 
ı r1n':,ldareslndedlr , de· ı 
ı nablllr. ı : ........................ : 

Afrikadaki 
çarpışmalar 
Tanaı sınırında 

yenilik olmadı 

DURUM KARIŞIK 

Kahire : 5 ( Radyo )- Diln 
ileri çevredeki devriyelerimiz fa· 
aliyette bulunmuştur • Bomba u 
caklarumz hücumlarda bulunmuş· 
tur . Torpil tayyarelerimiz iki 
Mihver gemisini batırmışhr. Ce· 
nup Sicilyadalı.i hava meydanları 
da şiddetle bombalanmıştır . 

Kahire : 5 ( Radyo ) - Bi · 
zerte ile Tunuı bölgesinde mu · 
harebeler devam etmektedir. Bil· 
hassa Tunustaki bava muharebe· 
leri şiddetlidir . Buradaki üslere 
yapılan bilcumlarda büyük yan · 
gınlar çıkarelmışhr. 

Londra : 5 ( Radyo ) - A· 
merikan kıtaları Terasada yüzden 
fazla Alman esiri almışlar ve 
Mihvercileri sabile do~ru sür· 
milflerdir. F ranıız kuvvetleri de 
yüzden faı.la eıir almışlardır. 

Ga. Dl Gol • Darlaa 
vaziyeti aaııl bir 
şekil alacak 7 

Ankara : 5 (Radyo gazetesl)
Şimali Afrika'da bir hükumet kur· 

duğunu ilan eden Darlan'ın duru· 

mu müttefikleıi olduğu gibi mih· 

vercileri de alakadar etmeldedir. 
Londra radyosundaki bir konuş

mada bu vaziyetin iyi karşılanma 

dığı tebarüz ettirilmiştir:· İtalyan 
radyosu da Darlan ve Dö Gol 
meselesini·eıe almış ve aceba bi· 
rini , diğeri "mi ? diye sormakta
dır. 

Ankara : 5 (Radyo) - Dün 

akşam eski başvekillerinden Rey
no tevkif edilmiştir. Keza Franl!a· 
nın e. ki Ankara elçisi Marsigli'den 
başka Jan Boroto ile Lon Juho 
ve Fransuva Petarg tevkif edılmiş· 
!erdir. 

Vaşington :~s:~( Radyo ) -

Aqıiral Darlanın, kendisini devlet 
reiıi ilan etmesi ile şimali Afrika 
da vaziyetin daha~ ziyade karış 
tığı görülmektedir. 

Londra : 5 (Radyo) - Fran 

sa'daki dahili durum hakkında bu
gün Alman radyosundan bazı ma· 
h1mat alınmıştır. Bu arada hülu'.l· 
metin Paris'e nakledileceği anla· 
şılmaktadır. 

Berlin : 5 (Radyo)- Vichy'· 

dPn bildirildiğine göre , devlet 

düşmanlarını ve komün"stleri mu· 

hakeme etmek üzere fevkalade 

mahkemeler kurulmuştur. 
Bertin : 5 (Radyo)- Fransa'· 

nın Dijon şehri halkıra vaktiyle 
Alman işgal kuvvetleri kumandan 
lı~ı tarafından bir Alman zabitine 
yapılan suikast faillerinin rueyda· 
da cikarılmadığından dolayı tarh· 
edilmiş olan on milyon Frank a · 
biren bu faillerin tevkif edilmiş 

olması üzerine iade olunmuştur. 

Ruzvelt'in demeci 
Ar kara : 5 [Radyo Gazeleal]
Ruzvelt bir nutuk vererek, mem· 

Jeketteki sanayi erbabına hitap e

d~rek, düşman~karşısında fevkala· 

de çalışmak lüıumunu işaret et

miş, harp gayretlerinin ve istihsa· 

lin artırılmasını dilemiştir. 

GAZETECiLERİMiZ 
YURDA DÖNDÜ 

Kahire: 5 ( Radyo )- Türk 

gazetecilerinden Abidin· Daver , 

Ahmed Şükrü Esmer ve Zekeriya 

Sertel ile Birleşik Ameikanın 

Ankara Büyük Elçisi Staynhard 

buraya gelmişler ve bugün An· 

karaya bareket:etmişlerdir • 

Norveç'den başka yere 
nakledilen Almanlar 

Baku : 5 ( Radyo ) - Stok

holm'den gelen bir habere göre , 

Norveç'deki Alman tümenlerinden 

bir tanesi vapurlarla başka yerle 

re nakledilmiştir . Diğer bazi as 

keri birliklerin de nakli için hazır· 

lıklar yapılmaktadır. 

Parti villlget 
kongresi yapıldı 
Yeni idare heyeti intihap edildi 

Parti vilayet kongreJi dün •ahah saat 1 O da kaza delegelerinin 

iş~irAllkilc. toplanmıı, öl/eden sonra da çalışmalarına devam etmi#ir : 
Vılayet idare heyetinin çalışma raporu okunup kabul edildikten sonra 
dele~ele.r~n di~ekleri dinl~nmiş ve müteakiben yapılan seçimde Seqhan 
Partı vılayet ıdare heyetıne ~unlar seçilmiştir : Mustafa Rifat Gülek 
l Kasım En~r, Kemal Çelik, T ev/ik Kadri Ramazanolf/u K. ı S t ' RU ~ ı; • ema a ır , 

ı,at ~verotlu , BaJri Arsoy, Halil Savatlı ve Dani~ Arıkoglu . 
lntıhap .onunda konere, Reisicümhurumuz.a ve Parti Genel S k · 

reterimize tdz.im ve baglılık telgrafları çekilmeJini kararlaştırarak :a. 
lışmalarına &on vermiştir . 

/ngiliz bomba tayyareleri tarafından Franaa' da Renault otomobil 

Fabrikaaına ika edilen haaar 

Napoli'ye 
hücum 

Bir zırbb iki 
kruvazör battı 

Ankara : 5 (Radyo gazetesl)-
Napoli $ehrine İngiliz uçukları 

büyük bir akın yapmışlardır. Bir 
ltalyan zırhlısı ile iki kruvıızör ba· 
tırılmıştır. Musolini valilere bir ta 
mim göndererek büyük şehirlerin 
yavaşça ve sür'atle boşaltılmasını 
istemiştir. 

ı ......................... .. 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı : 
ı 

Pirede/ta/yan as
kerlerinin • 

ısganı 
• 
ı ı ....................... .. 
ı LONDRA : 5 (RADYO) - PiREDE BULUNAN (TAL i 
! YAN ASKERLER! CEPHEYE GiTMEK İSTEMEDlôlNDEN ı i TEVKiF EDiLMiŞ VE ZiNCiRE VURULMUŞLARDIR . i 
.................................................... ı 

Sovyetler cephesinde 
çetin muharebeler var 

Nal çık batısında Ruslar birçok 
top, tüf enk, otomobil aldı 

\ 

ALMAN MUKABiL TAARRUZU DEVAM EDiYOR 

Ankara: 5 ( Radyo Oazateel )-1 
Volga ile Don nehri arasında Sov
yetlerin taarruzları devam etmek
tedir. Kotanikova bölgesinde ise 
Almanlar taarruza hakimdirler . 
Sovyetler Stalingrada hakim ol 
maya çalışmaktadır • Her iki ta · 
raf da büyük tank birliklerini 
muharebe sahasına sokmuş bu
lunmaktadır . Cephede kar fırtı· 
naları şiddetle devam etmektedir. 
Neticetıin ne şekil_alacağı henüz 
kestirilemez . 

Moskova: 5 ( Radyo j- Mer

kez cephesinde savaşlar çetin ol 
maktadır .tNalçıkın cenup batı · 
sıoda da muharebeler şiddetlidir. 
Almanlardan yüzlerce top , oto 
mobil, tank ve mühim miktarda 
malzeme iğtinam edilmiştir • Ri · 
jev cephesinde 1500 kadar Alman 

imha olunmuştur • 

.je];\(a(e]31:f~I 

Moskova : 5 ( Radyo ) -
Don kıy111nda Alman mev~ileri 

zaptedilmif , 1000 kadar Almao 
öldürülmüştilr . Rijevde birçok 
meskun yerler istirdat edilmiştir. 

Rus birlikleri Rijevde ini~ 
bir hücum yapmıştır • Almaolar 
muharebeye bütün ihtiyatları ıür 
müşlerdir . 

Helsinki : 5 ( Radyo ) -
Yirmi binden fazla Rus esirinin 
açlalı.tan öldütü hakkında Mare· 
şal Mannerhaymin beyanatta bu· 
luoduğuna dair haber asılsızdır. 

Moskova : 5 ( Radyo ) -
iki Alman alayı tarafından yapı
lan hücum püskürtülmüştür • 

Loudra : S ( Radyo )- Sta· 
lingradda kuşatılan Alman tümen· 
lerinio ilk bozgun 1&fhasını al· 
lathğı anlaşılmalı.tadır • 

Hindistanda tevkifat 
Bcrlin : 5 (Radyo)- Karaşi'· 

den biidirildiğ'İne göre , bu şehir· 
de on biri kadın olmak üzere .31 
kişi tevkif edilerek hapise atılmış· 
tır. Bunların suçları bazı tezahür· 
tere iştirak etmiş olmaktır. Diğer 

taraftan Bombay'da çıkan Bom 
bay Chronicle gazetesinin idare· 
hanesi taharri edilmiş ve sahibi 
tevkif olunmuştur. 

Riom mahkemesi maz· 
nunları nakledildiler 

Londra : 5 (Radyo) - Nev· 
york'dan bildiriliyor : Vichy'den 
buraya gelen haberlere göre , 
Riom mahkemesi maznunlarından 

Mandel ve arkadaşları Alman hü· 
kumetinin talebi üzerine Berlin'e 
nakledilmişlerdir. 

Çorumda hasar 
verici zelzeleler 

ı ........................ ı 
ı . ı 

i lf alyadaki i 
ı : 
i dahili durum ı 
ı : 
1 ne halde? i 
ı ı 
ı : l ltalJadakl i 
ı sabotajlar ı 
ı : 

Londr11:5 (Radyo)- Bir kopya 
ıı Loodraya kadar gelen ltalyau 
Sosyalist partisinin bir broşürüne 
nazaran Sosyalistler ve amele ; 
Faşiıt rejimini ortadan kaldırma· 
ğa teşvik olunmalı.tadırlar. Henüz 
daha unıumi bir isyan zamanı gel· 
mediae de amelenin gizliden giz · 
liye sabotaj hareketlerinde bulun 
lunmaları tavsiye olunmaktadır. 

Loodra S (Radyo) - V. N· 
Ever, yaptıtı bir konuşmada şun 
ları söylemiştir: 

" ltalyada yakında dahili kar 
kaşahklara intizar edilebileceğine 
dair Mr.Cordel Hul tarafından söy· 
lenmiş olan sözler, birçok farazi· 
yelere ve ş .. yialara yol açmış ola 
cak ki herkes bu buıusta fikir yü 
rütüyor; ve hatta bazılarımız ltal· 
yada ordunun isy.an ederek Mus· 
soliniyi vuracağını ve hemen 
Almanyaya karşı harbe girişece · 

ğini bile bekliyoruz galiba 1 Bu 
gibi hadiseler bizim noktai na· 
zaramızdan çok güzel olurdu 
amma, bunların hakikatte cereyaıı 
etmesini beklemek pek safdillik 
olur . Orduda hoşnutsuzluk ile 
ordunun açıkça isyan etmesi ara· 
sıoda dağlar kadar fark vardır • 
Fakat yapılabilecek başka şeyler 
yok mudur? Vardır 1 Hükumet ta 
rafından menedilmiş olan İtalyan 
Sosyalist partisi el altından da· 
ğıttığı beyannamelerle halkı pa· 
aif mukavemete, sivil itaatsizliğe 
davet etmiştir. Falı.at burada bile 
umumi grev filan DJevzuubahis 
değildir. Bu çeşit itaatsizlik ola· 
bilir. Ve çok emin menbalardaa 
gelen haberlere göre • bazı köy· 
lerde köylüler hükumetin tahsil· 
darlarına hücum ederek pa 
vermekten imtina etmeğe başla· 
mışlardır bile . 

" ltalyada halk arasında boş· 
nutsuzluk artacak ve sivil itaat· 
sizlik yapılacaktır. Fakat bundan 
fazlasını beklemek için , Afrika 
ve Akdenizdelı.i askeri durumun 
müttefikler lehine olare.1' daha 
fazla inkişaf etmesini beklemek 
lazımdır • Hatta .belki o zaman 
bile ümitler ve hesaplar bota 
çıkabilir. Günün birinde bir İtal· 
yan muhareheııi başlarsa , bunu 
kazanmamız için ltalya dahilinde• 
gelecek yardıma değil sadece 
kendi kuvetimize güvenmeliyiz. 

" ltalya muharebesi başlaya · 
bilir mi ? Başlayabilir amma , 
önce Libya ve Tunustaki hare · 
kab lehimize olarak bitirmeli • 
Afrikada,Alı.deııizde ve batta hal 
yan kıyılarında bava hakimiyetini 
yüzde yüz temin etmeli • Afrika· 
dan ltalya kıyılarına asker geçir· 
mek imkanlarını sağ'lama batla· 
malıdır. Tabii bu arada , Alman 
bava kuvvetleriJe karşılaşarak on 
ları yenmek de şarttır . 

" Şu halde, ltalyadau ne faz 
la yardım beklemeli , ne de bu 
yardımın ( tahakkuk etse bile ) 
hepsinin birden gelece~ini um· 
malıdır. ,, 

Nişan töreni 

Londra : 5 (Radyo)- Sicilya· 

da Almanların işletme hususunda

ki emirlerine iaat etmeyerek isyan 

eden ltalyanlara Alman askerleri 

ateş açmıştır. ölenler, tevkif edi· 

lenler çoktur. 

Çorum : 5 ( a. a. ) - Burada geçen gece vukabulan 
zelzele kazcı/arda oldalıça büyük ha•ara ıebebiyet vermiı· 
tir. Birçok evler yı,ulmıflır. Bazı köylerde bütün ev/er yı
kılmıftır. Beıölü, doku.z yaralı vardır. Hayvan kaybı mü· 1 

himdir. 

Kız liıe.si öA-retmenlerindeo 
Bayan H. Güoeytürlı.le vilayetimiz 
emniyet müdürü Muhsin Gökka· 
yanın nisan törenleri dün Hallre· 
vi salonunda büyük bir davetli 
kalabalığı huzurun.fa yapılmıftır. 
Genç nişanhları tebrik eder ve 
kendilerine uzun ve wesut bir 
hayal dileriz, 
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Günün Gölge.i 

Barp içinde 
demlryola 

·ıc , HAB RL R. 
Münakale , buhran yıllann•n en 

güç davalarından biri olmuş

tur. Yollarını , bütün ihtimalle· 
ri gozonune alarak döşememiş 

olanlar şöyle dursun , Avrupa'nın 
en kesif demiryolu şebekesiyle ta
nınmış memleketleri bile , sıkıntı 

içindedirler. Ordu nakliyatı, nor
mal zamanlar programını altüst 
etmiştir. Bir yerden bir yere en 
kısa zamanda taşınması imkanı 

olmadıkça , bütün kuvvetler ölü· 
dürter. Üç kıtada diyar diyar da· 
kılıp serpilmiş olan Almanya'ya 
hareket serbestliği veren başlıca 

Amillerden biri motörlü ordu ve 
uçak 1&yısı ise , öteki de ht'r 
halde Oorpmüller'in demiryolu a· 
ğıdır. 

Buna rağmen harb içi Alman
yaaını görmüş olanlar , demiryol
larında seyrisefer düzeninin halk 
için çoktan kaybedilmiş olduğunu 
söylemekte birlıktirler. Trenler 
kalabalık ve itinererler günün ih· 
tiyaçlariyle ayarlıymış. 

Fakat bu sıkıntı , yalnız ııey 

risefer bakımındandır. Yapımının 

ham maddeııi demir , işlemesinin 
tılsımı kömür olan trenin , asıl 

derdi , bu maddeleri yüzünden
dir. 

Memleketimizde , sır olmak· 
tan çoktan çıkmış bir demiryolu 
sıkıntımız var. Birçok hatlarda se· 
ferler kıııılmış , yolcu kalabalığı 
hem bizzat kendilerine , hem de 
idareye zorluklar çıkarmıştır. Her 
yolcu , devletin rahatça seyahat 
ettirmek taahhüdüne girmiş oldu
ğunu öne sürerek , en küçük sı

kıntıyı acı bir şikayete çevirmek· 
te kendini haklı bulmak ister. 

Bunları hepimiz görüyor , 
duyuyor, dinliyoruz. Hele ilk buh 
ran yıllarında , hemen her yolcu· 
lukta , hemen her yol arkadaşı
mızdan aldığımız ihtar şu olurdu: 

- Bunları ya1~c;anız a ... Gaze· 
tecinin vazifesi halkın dileklerine 
tercüman olmak değil midir ? O 
halde neye yazmaz , neye. anlat· 
mazsınız ? 

Neyi yazacaktık ve kime hita · 
bedecektik ? Bunu bilmiyen yok· 
tu ki ... 

Bu çeşit şikAyetlerin sona er
mesindeki sır , fedakarlık duygu
sunun gün geçtikçe daha şuurlu 
bir hal alması olduğu kadar , hal· 
kın , sıkıntı sebeplerini , en az 
bu idarenin mesulleri kadar anla
mıf olmaıındadır. 

Münakale darlığı ve zorluğu , 
anlaşılması kolay sebeplere daya 
nır , ve halktan buhrandan gelen 
her darlık ve zorluğun istedıği 

feyi ister ; fedakarlık ve feragat. .• 
Orta Avrupa'da yaptığı bir 

tetkik seyahatinden daha geçen
lerde dönen Devlet Demiryolları 
Umum müdürü Bay Cemal Ser· 
ter'den dinledim: Almanya'da va
gonlara şu manalı yaftayı yapış· 

tırmıılar : "Önce zafer, sonra ııe· 
yahat.,, 

Bizim zeferimiz , istiklal ve 
hürriyetimizin kılına dokun':iurma
dan dünyanın barışa kavuşacağı 

günü beklemek olduğuna göre , 
vagonlanmızdan ayni manalı ihta 
rı var kabul edelim. 

Halktan beklenen ferıtgat bu
dur işte.. . Fedakarlığa gelince , 
gittikçe yakınlaıan daha mesut 
yılları bekliyerek , dişimizi sıka · · 
cağız. Fakat bir feyi de bilmemiz 
lazımdır : Devlet , şimdikinden 
daha iyisine kavuşmak veya hiç 
olmazsa böyle devam edebilmek 
için bizim aklımıza gelen ve gel
miyen her çarenin üstündedir. 

Demiryolcuların korkulu mev· 
simleri geldi. Seyahat edenler, bu 
dondurucu soğukta , dağ başların· 
da nöbet tutanları gördükçe , ta
hammülsüzlük etmekten her halde 
vazgeçerler. En az bu nöbetçiler 
kadar fedakAr olmak yeter. 

-
Ceyhanda varlık 
vergisi hazırlığı 
Ceyhan : 5 (Türksözü Muha · 

birinden ) - Varlık sahibi mü· 
kell~flerden varlıkları nisbelinde 
varlık vergisi tarh ve tahakku 
hakkında her Vıliiyet ve Kaza 
merkezinde olduğu gibi Ceyhan
da da , kanunun l tarif atı dairesin
de teşekkül eden varlık vergisi 
komisyonu her gün öğleden ııon· 

'

. ra Kaymakamlıkda Kaza Kayma· 
kamı Bay Sadi Çıdalın başkanlığı 
altında toplanarak çalışmalarına 

devam etmektedir. Halen mükel-
leflere ait cetvellerin hazırlarıma

siyle uğraşılmaktadır. - M. S. 

Nüfus işleri 
düzene girdi 

Yeni nüfus müdürümüz Hik· 
met Çınarın vazifeye başlamış 
olduğu 27 temmuz tarihinden bu · 
güne kadar evvelce teraküm eden 
işlerden eski ve yeni olmak üze 
re 4431 doğum ve 296 gizli nü· 
fus ve 2373 zayi ve tebdil olmak 
suretile 7100 nüfus cüzdan sici· 
iane kaydiyle sahiplerine verilmiş 
olduğunu ve yine bu meyanda 
774 evlenme ve 338 ölüm 91 
tashih kayit ve l 96 nakli mekan 
ve 26 boşanma . vakası muamelesi 
ikmal ve temamen sicilane işlen· 

miş olduğunu ve 3000 e yakın 
ikramiye verilecek olan altı ço· 
cukluların kaydi' çıkarılmış oldu· 
ğunu ve bu suretle nüfus işleri 
nin artık intizama girip nüfus 
dairesine müracaat eden her va · 
tandaşın müdüriyetten verilen bir 
numara ile yirmi dört saal zar· 
fında muamelesi ikmal ile cüz· 
danını almakta olduğunu mem· 
nuniyetle öğrendik • Yine istih · 
baratımıza nazaran bir sene müd· 
detle zayiinden nüfus cüzdanı 
verilmesi hakkındaki vilayet ma · 
kamının emri, şimdilik yalnız as 
kerlik ve mektep ve sıhhat iş 

lerile aylıklı olanlara verilme su· 
re tile kaldırılmıştır. 

El# ı •>;gJI 
ıi) • -

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Pazar - 6 .12.1942 

8 .30 Program ve memleket saal 

ayarı. 

8 .32 Mü,ik : Marşlar (Pi.) 

8.40 Ajanıı Haberleri. 
8 .55-

9 30 Müzik : Uvertür ve Marş
lar (Pi.) 

12.30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

12 33 Müıik : Sesli Filmlerden 
Parçalar (Pi ) 

13 45 Ajans haberleri. 
13.00 Müzik : Şarlcı ve Türküler. 
1330 -
14.40 Müzik : Radyo salon orkeıı· 

trası, (Şef : Necip Aşkın) 

18.00 Program ve Memle1'et uat 

Ayarı. 

18.03 Müzik : Raclyo Dans Or

kestrası - (Şef: Nihad Esen 
gin). 

18.45 Müzik l Fasıl Heyeti. 
19.00 Konuşma (Ziraat saati), 

19.15 Müzik : Fasıl Heyeti Prog. 
ramının Devamı. 

19.30 program, Memleket Saat 
Ayarı ve Ajanıı Haberleri. 

19.45 Serbeııt 10 Dakika. 
19.55 Müzilc : Şarkılar. 
20.15 Konuşma (Dertleşme Sa· J 

ati). 
20.30 Miizik : Beethoven - Ap-

pasııionata Sanat 'ı. 
Çalıanlar : Wilhelm Kempf 

Ve hiç unutmıyalım : önce, 21 00 Konuşma (Evin ııaati). 

zafer, sonra her fey... 21.15 Müzik : Şarkı ve Türkü-
K•mol Z•ki Genco•man ler. 

-Ut,.US- · 21.50 Ankara Sonbahar At Ko 

-
\ B. Ekrem Akiiren 

1 
İstanbul Ziraat . mektebi mü· 

dürlüğüne tayin edilen Adana 
Ziraat okulu müdürü Bay Ali 
Ekrem Aküren yeni vazifesine 
başlawak üzere şehrimizden ay 
rılmıştır • Arkadaşımıza bayırlı 

yolculuklar ve yeni vazifesinde 
de muvaffakıyetler dileriz. 

Sofya elçimizi 
Kral Borisin kabulü 

Sofya : 5 ( F~adyo ) - Kral 
Boris , Türkiyenin yeni Sofya 
Plçisi Vasfi Menteşi kabul etmiş 
tir. Elçi itimatnamesini takdim 
etmiştir . Bu kabulde Başvekil 

de hazır bulunmuştur. 

-
Osmaniyede 600 gram 

ekmek 30 kuruşa 
Osmaniye : 5 ( Türksözü 

muhabirinden ) - Belediye rei· 
simizin ve kaymakam vekilimizin 
ça_lışmaları ekmek işi üzerinde 
balkı memnun edici bir semere 

vermiştir. Şimdi Osmaniyede 600 

gram ekmek otuz kuruşa 
maktadır. 

satıl · 

Amerikada milli mü
dafaa bonoları satışı 

Vaşington : 5 ( Radyo ) -

l Milli müdafaa bonoları satışı ye · 

j kunu 734,500,000 doları bulmuş 

tur. 

i 1 an 
SEYHAN VilAYETi OAiMf ENCÜMENİNDEN 

l - Osmaniye - Fevzipaşa yolunun 15 000 kilometre
sinde Mamure şosası üzerind~ Mamure köprüsünün rıcat dı
varı istikam~tinde inşa edilecek yol imlası ve is tin at duvarı 
işi 2565 lira üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 24 - l 2 - 942 tarihine müsadif Perşem
be günü saat onda Vilayet daimi tncümeninde yapılacaktır. 

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

4 - İsteklil~rin (192) 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 l kuruşluk uçak pulunu 
dilekçelerine bağlamak suretiyle ihaleden üç gün evvel Vila· 
yete müracaatları lazımdır. 6- l 1-16-20 14860 

SEYHAN SIHHAT VE i~TİMAİ MUAVENET 

MODORlOGONDEN : 
Seyhan Sıhhat ve içtimai Muavenet müdürlüğü binası 

B94 lira 34 kuruş bedeli keşifli tamiratının ihalesi açık eksiltme 
usulile 14 - 11. - 912 Pazartesi günü sut 10 da Sıhhat 
müdürlüğünde yapılacaktır. isteklilerin mezkur günde yüzde 
yedi buçuk muvakkat teminat parası olan 105 lirayı Maliye vez
nesine yatırdığına dair makbuzla birlikte gelmeleri ve keşifle 
fonni şartnamesini görmek istiyenlerin de:müdüriyete müracaat 
etmeleri ilan olunur. 14816 

-- ---------· -

Sathk kasa 
ulü Merakı oğlu Mahmud'un "Wıener-Kassen-Fabrilc., markalı 

demir büyük kasası iki anahtarı ve altının tahta sandığı ile birlikte 
25 Birinci kanun 1942 cuma günü saat 14 te müzayede ile Doklor Ab
dullah D!mırelin muayenehanesinde satılacaktır lşbu kasayı görme1' 
istiyenlerin 1aş köprü başında göz mütehassısı Doktor Abdullah De-

Seyhan vilayeti Daimi en
cümeninden : 

1- Adana-Kozan yolunun 9 t-000-23 ı..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 11 de vilayet daimi encümeninde yapılacağından 
isteklilerin teklif mektuplarını bu saattan bir saat evvel saat 
onda bu ePcümen reisliğine vermiş olacaklardır. 

3- İstiyenler bu işe ait keşif ~vrakını görmek için Nafia 
müdüı lüğüne 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 ı 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 f 4822 irel'e müracaat etmeleri· 24-30- 6 14826 

------·~----------~---------------------~~--------------------------------------------------~---------

Satıhk ev 
ve arsa 

Kadirli kasabasında ve bele· 1 
diye karşısında Nigar Yıldırım 
mutasarrıf bulunduğu fevkani dör 
oda ve altında iki dükan ve bir 
mağaza ile bitişiğindeki arsalarda 
üçte bir hissesini satacaktır . Ta· 

li p olanların idaremize müraca· 
atları . 14862 ---: ........................ : 
} MOCEllİT VE BAVULCU i 
ı H"d Ç . : ı ı ayet erı ı 
ı Cıltl işlerinizde t<":mizlik, ı 
ı ucuzluk, sürat ararııanız (Al ı 
ı tın kitap) cild evine uğrayınız. : 
ı Her türlü cild, o1'ul çan- ı 
ı taları ve bavullar yapılır ve ıı 
ı tamir edilir. 
ı Adres : Türhözü mat· ı 
ı baası sırasında evkaf apart· ıı 
ı manı karşısında No : 76 • : ........................ . 

şularının Neticeleri. 
22.00 Müzik : "Rembrandt., ve 

"Börenhof'da Düğün, Film
lerinden Parçalar (Pi ) 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajanıı 
haberleri ve Borsalar 

22.45/ 
22.50 Yarınki Program ve Ka

oanış. 

Seyhan Defterdarlığından : 

Mahallesi 

Cemal paşa 
,, 
Kara soku 
Koca vezir 
Reşatbey 

• 

" 
Döşeme 

Çınarlı 
Kurtuluş 

,, 
,, 
,, 
> 
> 

• 
> 
Yılanlı 

> 
, 

Mevkii Cinsi 

lıyas ağa Arsa 
Vali Konağı cad. ,, 
Bucak Ev 
Mermerli 
Set şuseııi 
llyas ağa 
.. 
Bağlar yolu 
Şaban iye 

Yeni istasyon 
,, 
.. 
,, 

> 

> 

> 

Arsa 

.. 
• 

,, 
.. 
.. 
,, 

,, 
> 

" 
> 

• 

Ada 

577 
566 
171 

229 
483 
497 
494 
329 
395 
547 
545 
545 
54S 
562 
562 
533 
517 

Şuayip efendi Bağ yeri Tapu T . 

> > 

> 

Eylül 942 
Ağustos 

320 

Parsel 

75 
2 
4 

56 
20 
35 

5 
128 

2 
3 
7 
4 
5 
2 
8 
3 
1 

No: 

20 
110/ 111 
112/ 1 t3 

Hazine Hissesi 
Mesahası Hazine de yeri 

M,12 Hissesi Lira Kuruş 

2435 Tamamı 447 00 
180 ,, 90 00 

109,5 ,, 1000 00 

159 • 159 00 
900 

" 
315 00 

570 ,, 287 50 
350 • 350 00 
30 .. 90 00 

296 • 350 00 
390 • 78 00 
625 ,, 125 00 
95 .. 19 00 
70 • 14 00 

125 > 62 50 
135 > 40 50 
245 > 73 50 

6000 Yarıc;ı 1500 00 
13400 Tamamı 240 00 

Eski dönüm > 

11,5 > 115 00 
11,5 > ııs 00 

Yukarıda evsafı yazılı yirmi par('a gayri menkulün mü11'iyetleri peşin para ve açık arttırma ile 
satışa çıkarılmıştır. Kati ihaleleri 14-12-942 tarihine müsadif Pazarteııi günü saat 14 de icra kılına
caktır. izahat almak isteyenlerin her gün ve her saatte Milli emlak servisine müracaatları ve taliplerin 
de Yo 7,5 teminat makbuzlariyle birlikte mezkur gün ve saatte komisyonda bulunmaları ilan olunur. 

28- 2- 6-10 14836 


