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HAMLESiNE OEÇMEK~'OZEREDIB 

-
Vilkinin beyanatı 
Şimdiden harp sonu 

kestirilmelidir 
Nevyork : 8 ( Radyo ) 

Vilki Pörl . Har bur hücumu yıldö 
nümü münasebetile bir nutuk 
vererek : 

" - Şimdiden harp gayret· 
leri için bir neticeye varılmazsa 
harp sonunda müttefik devletle· 
rin birbirlerinden ayrılmaları ih 
timali olduğunu söylemiştir " 

- -
Parti grupunda 
dünkü konuşma 

Ankara : 8 (a . a.) - Parti 
Ml"clis grupu bugün toplandı . İk· 
tiıad Vekili grizo yüzünden vuku
bulan infilakt11 altmış üç amele 
öldüğünü, bunlaı ın ailelerine taz
minat verile ceğıni söylemiştir. 

Bundan ıonra Kazım Karabekirin 
kimıesiz çocuklar ve gençler hak· 
kında ne gibi tedbirler alındığı 

hakkındaki takriri üzerinde du 
rulmuş ve konuşmalar olmuştur. 

Celseye 18,10 da nihayet veril · 
mittir. 

Yarınki 

Ankara : 8 [Radyo Gazetesl]
Mihver kıtalarının Tabuba kasaba
sını ele geçirdiği ve mühim mu · 
harebelere girişildiği bildirilmekte· 
dir. Sf kizinci İngiliz ordus .nun 
ikinci hamlesine başlamasına inli 

zar edilmektedir. 
Montgomeri beyanatta b11 l11 -

narak : 
" - Mihveri Afrikadan ataca

ğız demiştim. Kararım değişrııe· 

miştir. Askerlr-rim bunu yapacak· 
tardır . ,, Demiştir. 

Ankara : 8 (Ra dyo gazetes l) 
Dakar'daki Fransız komutaniyle 
müttefikler arasında bir anlaşma 
imza edilmiştir. Buna göre , Gu
vason, müttefıklere Dakar limanı· 
nı serbestçe kullanma_ hakkını ver 
mişlir. 

l Gerisi 2 net sayı !lda l 

Fransa durumu 
Moslı.ova: -8 ( Radyo )- Ce · 

nevreden alınan haberlere göre , 
Almanlar Vişi hükumetinden ,Fran 
sız polisinin:dağıtılarak bunların 

yerini Alman polisinin almasını 
istemişlerdir . Vişi polisinin bü 
yük bir kısmının Dö Gol taraf 
tarı olduğu anlaşılmıştır . 

Makenzi Kingin 
beyanatı 

Ottava : 8 ( Radyo ) - Ka
nada Başvekili buraya döndü . 

Beyanatında, Ruzveltle bütün dün 
~ya meıelelerini konuştuğunu söy· 
)emiştir • 

Nızam 
, 
• 

B. Edenin 
• A 

sıyası 

nutku ve dünya 
mahfilleri 

lnfillere Kra/z!Altmcı George' · 
un ikinci kuzeni olan ve 41 yaşın
da,. bulunan: Lord Loui~ Mounibat 
ten düşman işgali altındaki toprak 
lara yapılan "komando,, akınları 
plcinlarının hazırlanmasında haşlı 

ca bir rol ·oynamaktadır. Ve ln
giliz müşterek hıırekô.t kumanda· 
nıdır, 

Çörçilin yeni 
bir mesajı 

Anltara :8 [Radyo gazetesl)
Çörçil işgal altındaki Britanyalıla 

ra bir mesaj göndererek , bugün 
durumun değ• ştiğini , bütün birleş 
miş milletlerin hücuma geçtiğini , 
medeni nizama v.-: mesud bir ha
yata doğru yüründüğünü , japon
yanın mağlup edileceğini , kalb· 
lerin sağlam tutulması lazımgeldi 
ğini , lngilterenin kendilerini bı· 
rakmıyaceğını söylemiştir. 

Nahas paşanın nutku 
Ankara: 8 [Radyo Gazetesl]
Mısır Başvekili Nabas-paşa bir nu-

tuk söyliyerek,Mısıra Mihvercilerden 
temizlediklerinden dolayı mütte -
fiklere teşekkür etmiştir . Nahas 
paşa ayni zamanda Ruzvelle bir 
teşekkür telgrafı göndermiş ve 
Ru:ı.velt' buna eevap vermiştir. 

Antoneskoya suikast 
habeı i yalanlanıyor 

Mersinde Varlık vergisi 
cetvelleri dün asıldı 

• 
ilk cetvel 25,000 Liradan yukarı 

verecek olanlara • 
vergı aittir 

MEB SIN VALiSiNiN 
Mersin : 8 ( Türksözü muhabirinden ) - Bu

gür.kü Yenimersin arkadaşımızda çıkan yazıyı ay 
nen naklediyorum : 

" Varlık vergisi hakkındaki kanunun emret 
tiği şekilde toplanmış ve mükellefleri tesbit etmiş 
bulunan komisyon vazifesini bitirmiştir • 

Komisyonun tesbit etmiş olduğu vergi mü
kellefleri ve 25 bin liradan fazla olan vergi milı.· 

tarları aşağıya kaydedilmiştir. Dün akşam geç va · 
kıt Valimizi ziyaret eden bir muharririmize vergi 
komisyonu reisi vazifesini ifa eden kıymetli Vali· 
miz Sahip Örge şu demeçte bulunmuştur : 

- Komisyonumuz uzun ve titiz çalışmalardan 
sonra kararlarını tam bir ittifakla vermiştir . I Ier 
isim üzerinde kanunun emrettiği şekilde bütün 
materyallerden istifade edilmiş ve arkadaşlar ara 
sında bir görüş ve kanaat birliği hasıl olmadan 

vergi teshil edilmemiştir . Bilhassa harp kazanç· 
ları üzerinde çok titiz davranan komisyonumuz 
evvela kanuni, sonra vicdani vazifesini hakkiyle 
ifa edebilmek ve bunun vicdani mesuliyetini de 
üzerine almak gibi tam bir maddi ve manevi mes · 
uliyeti gözönünden hiç bir saniye uzak tutmamış-

tır. Bu suretle verdiğimiz karardan dolayı vatan 
ve kanun ve hatta vicdan vazifemizi elimizdeki 
imkanlar ve vasıtalar nishetinde ifa. etmiş olduğu 

muzu kuvvetle zannediyoruz 
Komisyon arkadaşlarımızın heran göz önünde 

tuttukları maddi ve manevi mesuliyet karşısında 
mesailerini tam bir hassasiyetle ifa etmiş olduk· 
larına da ayrıca bir kanaatim vardır . Bu sebepten 
komisyon azalarının mesailerini • kanunun emret· 
tiği vecibelerile tatbiki hususundaki hassasiyetle 
rinden dolayı takdir ile anmağı ayrıca bir borç 
bilirim • 

DÖN YAPTIÖI DEMEÇ r ...... 
ı Şaşo kardeşler fJe Şaşol Kohen 
ı Nazım~ Gandur Kardeşler 

ı Mehmet v e Şefik Hariri 
ı Nazım Miskavi 
: Ahmeı::Ramazan 
ı Zeki Bilmen fJe Mehmd Akil 
ı Anadolu inkişaf Şirketi 

ı: Hancıo~lu Mehmet Necati 
Mustafa ve Sal<ih Gandur i Mehmet Akil ve ortakları 

: Mustafa Erdişli 
ı Fahri Gıirani ve o~ulları 

• Mersin Akdeniz limited Şirketi 
: Jozef K afoni ve Şürekası • ı Mahmut Rumani 
: Müteahhit Hazık Ziya fJe orla~ı 
ı Fuad Barhur 
ı Toros Limited Şirketi 
ı Bahaeddin Közberi ve Şürekası 
ı lbrahim Derviş ve Fazıl Sıddık 
ı Abdulhamit Nasır 
ı Cemal Alp ve Abdülhamit D~mire/ 
ı Mülhem Şelf un i Mehmet Canlı ve ortakları 
ı Mehmet ve Ali Safa 
ı Mehmet ve lsmail Saydam 

ı Vıtal Stromza 
ı Şükrü Diyap 
ı Sait Çıjtçi Kardeşler 

ı Mehmet Sabahaddin ve ortaklaı ı 
ı Enis ve Cemil Tarlıan 

ı ...... 

........ 
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45,000 ı: 
30,000 ı 

30,000 ı 
30,000 

30,000 i 
30,000 ı 

20,000 ı 
30,000 ı 
27,000 ı 

25.00~ ı 
25,000 ı 

ı ........ ı 

Sovyetler cephesinde 
değişiklik olmadı 

Saffet Arıkan 

Ankara'ya geliyor 
Roma : 8 (Radyo) - Berlin'

den haber verildiğine göre : Ber
lin'de bulunan Türkiye büyük el· 
çisi Saffet Arıkan hükumetine ra
por vermek üıere yakında Anka-Almanlar Rijevde mukabil taarruza geçti 

Ankara: 8 (Radyo Oazete•I)- 1 

Sovyet cephesinde ·:muharebeler ı 
devam~etmektedir. Sovyetler son 
hafta-içinde~elli altmış bin:"Alman 
esiri~almaktan ·başlı:a bir:muvaf· 1 

fakıyet elde edememiştir .' Sov · 1 

tahmin - etmek: mümkün değildir . 
Voronej batısında yeni:bir Sov · 
yet taarruı.unun:lbaşladığı haberi 
henüz teyid edilmiş değildir . 

' ra'ya hareket edecektir. Malum 
olduğu üzere Saffet Arıkan gc· 

' çen Ağustos'da Bertin sefaretine 
tayin edilmişti. 

Nevyork : 8 ( Radyo ) - Bu harp sonundaki nizam - - meselesi 
lngiltere ve bilhassa Amerikada fikirlere musiren takılan bir me 
ıeledir. Bu hususta siyasi mahfiller muhtelif mutalealar:ileri sürmek· 
tedir. Vilki de son beyanatında harp gayelerinin şimdiden tesbit 
edilmesi lüzumuna işaret etmektedir. Bay Eden ise son tbeyanatında 
harp sonu gayelerini çizmemiş, yalnız· A lmanyanın., saldırıcı hareket 
lerini:daima önlemek için beynelmilel bir teşkilat Jüzumundau da 
bahsetmiştir· . 

Londra : 8 ( Radyo ) - Mister Eden yarınki nizamdan bahseder 
lı:en : " Herhangi bir~beynel .... ilel teşkilatın ·nk vasfı sulhu korumak 
filı:rinde olan devletleri temamile temsil etmektir n demiştir . 

An karii: 8 CRadyo Gazetes i )- -yetlerl henüz ~,Stalingr~d çevr~ 
Antoneskoya bir merasim esna 1 sindeki Almanları imha edeme· 
sında:suikast yapıldığı hakkında- miş bulunuyor. Şimdiden bir şey 

Bugünkü:Alman tebliğine' gö
re, Almanlar._ Rijevde mukabil 
taarruza geçerek!, Rus hatla~ 

\:on beş:kilometre kadar yarmış- ı 
lGerlsl 2 ncl S&J'fadal j 

ŞEHİR lOKANTALARINIH 

PAHAlll ıGINOAN ŞİKAYET 

NOT : İngiltere hariciye nazırı Edenin' bu telgrafta:~bahis mev
zuu olan nutlı:u 3 ilkkanunda Royterin verdiği · metin: temamile mu· 
hafaza edilmek şartile ·neşredilmiştir. ..................... 
f Almanya ispanyadan 
! geçmek isterse ... . ~~-~-----------

!General Franko yol vermiyecek • . . ................. . • • f Londra : B,~( Radyo ) - General Fran ko A lman· f 
f ların /•panyol topraklarından get;mek için y apacak· f 
: ları her:ıeıebbüaü:kar1ılıyacoğı11ı:ıöylemiftir. •• 
f Londra : 8 (j 1Radyo ) - Franıız /şpanya hudu· f 
: dunun yeniden açılacağı ıöylenmelıtedif'. f 
................ ....................... 

ki haberleri-: Bükreş radyosu tek 
zip etmiştir . 

Hindistan valiliği 
Londra : 8~C: Radyo )- Hin 

distan ul'.llumi,.. v&lisioin vazifesi, 
yerine henüz başka birisinin bu · 
lunamaması dolayısile kısa bir 
müddet için uzatılmıştır. 

Nevyork: 8 (:Radyo )- Lord 
Halifaks~bir nutuk söyliyerek , 
Amerikan efkarı umumiyesinin 
Hindislanla yakından alakadar 
olduğunu•söylemiştir . 

Denize indirilen 
Amerikan gemisi 
Nevyork : 8 ( Radyo ) -

Bir uçak gemisi denize indiril 
miştir . Gemiye: " Bankevil ,, Adı 
verilmiştir • • 

Vatd n gazetesı 
kapatıldı 

Ankara : 8 ( a. a. )- Vatan 
gazetesi, açıkça kışkırtıcı neşri 

yatından dolayı iki ay müddetle 
kapatılmıştır . 

Yukarıdaki:,resim, Amerikan tank mütehassısı ve Avrupadaki 
Amerikan kuvvetleri ba~kumandanı korgeneral Dwinht 

Eisenhower' e aittir. Buna ait bir yazıyı digu say/ ada bulacaksınız 
1 • 

Lokantalarda normal 
tarife tatbiki isteniyor 

Birçok hemşerilerimiz gaze · 
temize müracaatla , şehrimizdeki 
lokantaların pahalılığ'ından şilı:a· 
yet • etmektedirler. Bize anlatıldı · 

ğına göre, son zamanlarda porsi · 
yonlar hem' çok~ azaltılmış , hem 
de 40 - 50 kuruş · gibi fiyatlar 
konmuştur ~Ve bilhassa içkili lo 
kanta larda tarifeler pek yüksek· 
tir. Doksan beş kuruşluk bir rakı 
135 kuruşa ve r deha büyükleri 
daha yüksek fiyatlara satılmakta · 

dır . 
Alakadarların lokanta tarife · 

lerile tekrar meşgul olmaları la · 
zımgeldiğini sanıyoruz . 

Halkevimizdeki 
fotoğraf sergisi 

Halkevimizde 12 kanunuevvel 
cumartesi günü saat 15 de bir 
fotoğraf ve resim sergisi açıla 

calı.tır . Bu sergi için bir de juri 
heyeti seçilmi~tic . 

• 



• 
Sayfa 2 

Portreler 

Eisenhovver 
Şimali Afrika müttrfik 
orduları baıkomutanı 

Ş
iınali Afrikaya çıkan Anglo -
Sakson kuvvetl~ri Başkumanda
nı General Dwigth D. Eisen

hower , lsviçrenin Berne eyaleti
nin bir köyünden , 18 inci asırda, 
Amerikaya hicret etmiş olan bir 
ailenin neslindendir. Bu aile, Bir
leşik Devletler Amerikaıının Texas 
eyaletinde yerleşerek çiftçiliğe baş· 

lamıştır. 

D. D. Eisenhower , 1890 se
nesinde , ailesinin sahibi bulundu
ku çiftlikte doğdu. Altı sene son· 
ra da , ebeveyni ile birlikte, Kan• 
sas eyaletine nakletti ve burada 
ilk ve orta tahsilini bitirdi. Bu 
mekteblerde , çalışkaıılığı ve spo· 
ra me akı ile tanındı. 

Dwigth , 1911 senesinde , A
merikanın en iyi askeri mekteble
rinden biri olan cWesi Point• har
biyesine girdi ve mülazım çıktı. 
1917 senesinde , Amerika harbe 
girince , Avrupa cephesine gönül
lü gitmeğe talib oldu. Bunun ü 
zerine , yeni teşekkül etmiş olan 
tank müfreze!>ine .' tayin edilerek 
Fransaya gönderildi. 

Genç zabit , Alman cephesin
de gösterdiği cesaret \ e müfreze 
sini idaredeki mahareti ile dıkkati 

celbetti ve birbiri arkasından terfi 
etti. Harb nihayetlendiği zaman 
kaymakamlığa yükselmişti. 

General: Eisenhower , 1940 
senesi Sonkanununda Ametilcaya 
döndü. Burada , sırasiyle 3 üncü 
fırkanın , 5 inci kolordunun , 3 
üncü ordunun erkanıharbiye reis· 
liğini yaptıktan sonra , umumi er 
kanıharbiye harekat şubesi reisli 
tine ta} in olundu. 

O , 24 Haziran 1942 senesin
de , bir derece yükseltilerek , ln
gilteredeki Amerikan ordusunun 
başkumandanlığına tayin olundu. 

Eisenhowcr, lngiltereye , ikin
ci cephe açmak fikrile: gelmişti. 
Bunun için , daha Londraya ayak 
basar basmaz, Amerika kuvvetle
rine ınensub kumar.danları topla 
mış ve onlara : 

''- Ben , bozgunculuk ve 
bedbinliğe , kat'ıyyen müsamaha 
etmiyeceğim. Kimin küçük bir za
fını görürsem , derhal evine gö ı 

dereceğim.> 

Demişti ve bu andan itiba
ren , lngilteredeki Amerikan or· 
dusunu çalıştırmağa başlamıştı. 

İngiliz gazetelerinin söylediği· 
ne göre , Eisenhower , Londraya 
geldiği günden itibaren , dairesi· 
ne kapanmış , ve pek az davete 
de icabet etmiştir. Bütün vaktini , 
ordusunu islaha ve planlar tanzi
mine hasrrylemiştir. 

General Owigth D. Eisenhower, 
oıta boylu , çakır gözlü , irice 
ağız ve çenelidir. Tepesinde , bir 
kaç kumral tüyden başka saç yok
tur. Söz söyleyişi , bir makine 
gibi sür'atlidir. Hususi musahabe
lerinde dinlemesini ve güzel fıkra· 
lar anlatmasını sever. 

General , her sabah , saat 
ıeki1de makamına gelir , Pazar 
günleri de dahil olduğu halde , 
günde on iki ~aat çalışır ve mai
yetini de , bu suretle çalıştırır. 

Böyle iken biriç ve poker oyun
larında ustadır. 

Eisenhovver'in, şimdi Vaşing· 
tonda bulunan karısı , Colorack> 
eyaletinin Oenver şehrinde yerleş · 

miş bir ailedendir. Bir tek o~lu 
vardır ki, o da , bir seneden be · 
ri babasının yetiştiği harbiye 
mektebine devam ediyor. 

Sovyetler cephesinde 
değişiklik Qlmadı 

tBaştarafı Birincide) 

lar ve Rus irtibat hatlarını kes· 
mi4lerdir. Velukiluki şehri henüz 
Alma11ların:elinde bulunmaktadır. 

Moık\>va: 8 ( Radyo )- Şark 
cepheıinde muharebeler devam 
e tmektedir . Son 24 saat içinde 
ıavatlar daha büyümü4tür. 

TÜRKSôZO 

·ıc , HAB RLER 
..... -
Faturasız rmal 
satmak yasağı 

Köy ebelerinin 
maaşları meseleri 
Şimdiye kadar ücretleri köy 

sandıklarından tesviye edilmekle 
olan köy ebcltrinin umumi bütçe
ye alınaı ak bunlardan dııha çok 
istifade edilmesi ve bu suretle do· 
ğum yardımının köylere kadar 
parasız olarak devlet eliyle götü· 
rülmesi çok muvafık olacağı düşü
nülmüş ve bu hususla Sıhhat ve 
lçtimııi Muavenet \/ ekaletince bir 
kanun projesi hazırlanmıştır. 

Alıcı fatura istemek, satıcı da 
fatura vermek mecburiyetindedir 

Tacir sıfatını haiz hakiki ve 
hükmi şahısların sattıkları mallar 
için fatur8 vermeleri ve alıcının 
bu faturayı satıcının da faturanın 
bir kopyesini mu haf aza etmeleri 
mecburiyeti 9 sayılı karar il~ va 
zedilmişti. 

Buna rağmen ban alıcılar , 
fiyat murakabesi yapıldığı sırada, 
satıcıların fatura vermediklerini 
ileri sürm<"kte ve fatura ibraz et· 
mekten kaçınmaktadırlar. 

Haber aldığım17a göre , Ti
caret Vekaleti , fiyat kontrolünde 
böyle her hangi bir sebeple fatu
ra ibraz edilmemesine mani olun
mak üzere 9 sayıl( karara bir fık
ra eklenmesi hakkında harnladı~ı 
projeyi Başvekalete takdim etmiş 
tir. 

Bu fıkra şudur : ( Tacir sıfa
tını haiz hakiki ve hükmi şahısla
rın ticaret için fatura<;ız maı satın 

almaları yasaktıı ). 
Bu suretle , satıcı fatura ver 

mek mecburiyetine tabi tutulduğ-u 
gibi , alıcı da fatura almak mec · 
buriyetinde kalacaktır. 

Çalınan koliler 
için tahkikat 

Aldığımız malumata göre , 
Adana posta hanesine gelen koli · 
feri çalan şebekenin ele başıları 
Adanada tevkif edılmiş , bunların 
çaldıkları tüccari eşyanın bir kıs
mını Mersinde sattıkları teıbit o
lunduğundan zabıta dün Mersinde 
tuhafiyeciler çarşısında bazı dük
kanlarda araştırmalar yapmıştır. 
Bu araştırmada çalınan tşyadan 
bir: lıı:ısmı meydana çıkarılmıştır. 
Tahkıkata devam olunmaktadır. 

E;ı?ı•>~ 
~ . -

TÜRKiYE RAD YOSU 

A NKARA R ADYOSU 
Çarşamba - 9.12.1942 
7.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

7.32 Vücudumuzu çalıştıralım. 
7.40 Ajanı Haberleı i. 

7.55-
8 30 

12.30 

12.33 

Müzik : Rad}o salon orkes 
trası, (Şef : Necip Aşlc•n) 
Program Vf' Memleket saat 
Ayarı 

Müzik : Karı~ık Program 
(Pi .) 

12 45 Ajans haberleri. 
13 00 -
13 30 Müzik: Muay}er ve Hicaz 

Makamından Şarkılar. 
18.00 Program ve Memleket saat 

Ayarı. 

18.45 Müzik i Fasıl Heyeti. 
18 45 Müzik : Radyo Dans Or

lmıtrası - (Şef: Nıharl Esen 
gin). 

19.30 program, Memleht Saat· 
Ayarı ve Ajanı Haberlcı i. 

19.45 Al.Müzik : Yurttan Sesler. 
20. 15 Rad} o gazetesi. 
20.45 Müı.ılc : Bir Halk Türküsü 

öğreniyoruz. 

21 00 Konuşma (Evin saati). 
21.15 :_ Müzık:: Şan?Soln'lan. Mu

azzez Ünal ( Soprano ) 
Devlet (Kon- servatuar Ta
ebesinden ). Piano : Ô~ 
retmen Sehlösinger. 

21.30 Temsil - Kimgil Ailesi. 
21 50 Müzik : Rıyaaeticumhur 

Bandosu . ( Şef : İhsan 
Künçer). 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajans 
haberleri ve Borsalar 

22.45/ 
2~.50 Yarınki Program vr. Ka-

1 ------------.......................... 
• • : Ş[H İRlİ l : 
• f t Smır Boyundak i f 
f Kahram anlar için f 
f sende bir hediye f 
• hazırla va Adana f 
: Kızı layana tesllm et J ı ....................... 

Memurlar için 
gelen şekerler. 

Dün tadat yapıldı 
Şeker fabrikası Adana me

murJarı için bir parti şeker gön 
dermiştir. Bu şekerler dün vila 
yet ve banka memurları tarafınd::ın 
tadat edilmiştir . Bugün yarın 

memurlarımıza şeker tevziioe baş 
lanacaktır.:Her memur~nüfus~ba · 
aşın 500 gram şeker alacaktır . 

Veteriner kadrosunda 
Merkezr,Veterineri İsmail Hak 

kı Doğu Yenişehir Merinos çift 
liği asistanlıj"ına kadro ve maa · 
şile tayin edilmiştir . 

Şimali Afrika cephesi 
(Başı 1 inci sayfada) 

C.H.P. Seyhan Vilayet 
İdare heyeti reisliğin
den : 

C H.P. ve Halkevi binasının 
çatı kısmında j'apılacak (1171) li
ra (50) kuıuşluk tamirat ve saire 
12/ 1211942 Cumartc~in günü saat 
(16) rla Parti binasında Pazarlıkla 
ihale erlilecektir. lsteldilerin keşif 
ve şartname} i görmek için hergün 
Parti kalemine müracaatları ve 
ihale saatinde Parti bin8sına gel 
meleri ilan olunur. 9-11 14668 

... -----------.... . . 
1 Satılık Arazi • • ! 
! Adana Vilayet merkezine i 
! onbeş kilometre uıakta Bü- i 
! yük Dikilide , arasından su· i i lama kanalı , demiryolu , ve i 
• inşasına başlanan asfalt şose i i geçiyor. içinde şimendüfer İs· i 
i tasyonuda vardır . H e r i 
i türlü ziraate , Portakal , Li· i 
i mon , sebze bahçeleri yetiş i 
i tirmeğe çok müsait birbirine i 
i muttasıl derecede yakın altı i 
i parçada sekiz yüz dönüm a i 
i razi satılıktır. i 
i icar getiren akarla da mü- i 
•
• badele edilebilir. i 
• D. N. Arıkoğlu kardeşle- • 
• - t • • re muracaa . • 
! Telefon : 347 , 355 ! !·-----------·! 

Londra: 8 ( Radyo )- Deyli 
Meyi gazetesine göre , müttefik 
ler,: Tunusta: önlerine çık.an fır
sattan istifade edememiştir. Mih 
verciler kendilerini toparlamadan 
harekete• geçmek li:r:ımdır 

Kahire : 8 ( Radyo )- Müt 1 ı .. •• .......... •••• .... ••: 
tefik hava kuvvetlerinin faaliyeti ı1 Mu· CElll"T VE BAVULCU 1ı artmaktadır. Elagey la muharebe · 
sinin yaklaşmakta olduğu bisso 

Junuyor. ı H"d Ç • ı 
Rabat : 8 ( Radyo )- Fran- : 1 ayet erı ı 

sız kuvvetlerinin tuttuğu kesimde ı ı Cild işlerinizde temizlik, ı 
kayda değer birşcy o lmamıştır · ı ucuzluk, sürat ararsanız (Al : 

• ı tın kitap) cild evine uğ-rayınıı.: 
ııııı:ıııı ı.ıııı:ı:ıııııııı ı Her türlü cil<l okul çan- ı 

Nlbetçl eczane ı taıa~ı ve .. bavuııar' .> ap11ır ve :: . . . ı tamır edılır. 

iSTiKAMET ECZAHAN[sl ı Adres : Türksözü mat· ı 

Hükuınet Yanında 

ı::ıııııııı1 ı:ıı::ııııı:ııı 

ı baa!ı sıruında evkaf apart ı 
ı manı karşısında No : 76 ıı : ...................... .. 

- -
:unn::x::-::~xuu:::ux:u~:K 

= D O K T O R i 
!Muza/ fer Lokman~ 
= Bergin bastaıarını mnayeneba-! 
~ nesinde kabul eder. ~ 
x x x:xx: :::x:xx:x:x:xxxxxux 

i 1 an 
SEYHlN VilAY[Tİ DAİMi ENCOM[NİNO[N 

l - Osmaniye - Fevzipaşa yolunun 15 000 kilometre

sinde Mamure şosası üzerinde: Mamure köprüsünün rıcat dı
varı istikamdinde 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 - isteyenler bu işe ait keşif evrakını görmek için Nafia 

müdürlüğüne müracaat edebilirlf>r. 

4 - lsteklilP.rİn ( 192) lira (38) kuruş muvakkat teminat 

vermeleri ve ehliyet vesikası almak için bu miktar iş yaptık
larına dair bonservisleriyle iki fotoğraf . bir adet 50 ve bir 

adet 15 kuruşluk maktu ve bir adette 1 kuruşluk uçak p ulunu 

dilekçelerine bağlamak suretiyle ihaleden üç gün evvel Vila· 

yete müracaatları lazımdır. 6- I 1- 16-20 14860 

9 Birincikanun 1942 

DECCA Marka 
Amerikan mamu- ~ 
latı BATABYALI ~ 

• 000000000 000 00 0 00000 00000• 

g CROLOO - OPERATOB g 
O DOKTOR O 
o o 

g Suphi Şenses g 
o o 
O Böbrek - Mesane - Tenasül O 
O Hastalıkları Mütehassısı O 

g YENi POSTAHANE~~KARŞISI g 
O F akirler paraaız muayen e edilir O 

o 9-30 14685 o o o 
e ooooooooooo o oooooa oo o ooooe 

Satıhk un değirmeni ve 
masara taşları 

Tam takım çJkmak , tabii zımpara ve olka niz taşlanmız 
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 : in önü caddesi Merm erci 
lbrahim Cavlaz numara 279 2-15 

Adrese dikkat edilnıtsi sayın müş•erilerJeo ayrıca rica olunur 

ADANA Kil lİS[Sİ MODÜRlüGOND(N : 
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 - 12 - 1942 de 

Seyhan Maarif müdürlüğünde yapılacaktı ... 

27-1-4-9 14834 

l l A N 
Belediye Riyasetinden : 

( Enkaz satılacak ) 
Hayvan pazan yanındaki pamukçu Fabrıkası ile Atatürk 

parkı içinde bulunup istimlaktolunup binalardan çıkan tuğla 
çinko, salma, •.tahta kapu, pencere gibi inşaat malzemesi Birin

ci kanunun 1 O~uncu perşembe ve 11 inci cuma günleri saat do

kuzdan 12 ye kadar : mahallinde artırma yolile;satılacağ) ilin 

olunur 

Umumi Neşriyat Müdür ü : Macit Güçlü 
Basıldığı yer : Türksözü Matbaası 


