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"Stalingrad düşmez,, 
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Almanlar bazı yerlerde 
büyük güçlük içindeler 

~-----------···--------------
GENERAL TIMOÇENKO YENi TAKVİYELER ALDI 

Ankara: 23 (Radyo Gazetesl)
Staliorrad'da muharebeler bütün 
liddetiyle devam ediyor. Stalin· 
1'9<1 mldafıleri Stalin'in emrine 
tityet ıc>ttermektedır. Şimdi Sta
l\"grad kan, att'ı ve ır.tırap şeh· 
~ır. Moıdok krsiminde Rusların 
telrar taarruza geçti2i bildiriliyor. 

Stalinırad kesımindeki hare· 
l.ata felince: Sovyetler ı•mal lı:e
liaıinde vaziyetini biraz düzeltmiş 
•e mukabil taarruza geçmittir. 

Baıı sokaklardan Almanlar 
9tlraralmııtır. Tımoçenko orduları 
ltkviyeler almaktadır. Gelen tak
Yiyelerin büyük:bir lnımır.ın Uzak
lark'tan getirildiği unn edilmek 
ledir. lnıiliz kaynaklarına göre, 
StaUnrradın dütmiyeceti hakkın· 
d .. i kanaat kuvvetlenmiftir. Al· 
-.anlar bıt1 yerlerde kilomt:tre· 
ief'ee teri çelcilıniftir. 

Berlin : 23 ( a a. ) - Kıf
l.a c;evreıinde büUin karıı bi 
--.ıaı ı paılı:ürtOlen diifmanın çe

tnnuz.lanaa ratmen Alman 
..... a1arı denm ediyor. Stalin

... ri içılMle ve civarında 

edea "'9Mrebeler ual
l>ki-"l'Hetie .4ewım «li • 

...................... , 
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ı 
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Sooyet sanayi 6/JplerinJen 6it '4'• 
Moslcova : 23 (a,a.)- Alman 

taııt uçakları, Stalingrad mu ha· 
rebe meydenına dotrudan dotru · 
ya asker indirmeye devam edi
yorlar. Almanlar, timalde Volga
)'• ve ıehrin cenubuna uhıımak 
;jçfn serfettilr.lui ıa;.fetıer sırasında 
iç dört keıime birden hQcam et-

melde ve r.ayıf bir nokta aramak· 
tadı.,.... Sokek 11111here•eıep..fwaki· 
iri bir cebean~m be&Uade devtım 

ediyor. 
Londra : 23' (a.a.)- Moslwva 

radyosu, bu •.,.•h erkenden fUD· 
lan ıöylemittlr. St•linırad muha
harebesi dün uaml şiddetini bol· 
muştur. Bir toppu diiellosundaa 
aonra götü ~ae muharebeler 
ol8"lştur. ~rlerimiz dnplerioi 
kullanarak Almanları aığındıklan 

her mahalden çıkerm11Jvl1r. H•· 
•Gerlll 1 ilet ..,.... ------ ------ -----

i Türkiye ateşten bir 
çemberle sarılıdır Hariciye 

Vekilimiz 
iyileşiyor i ı 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

Fakat, Türkiye 
boyun eğmez Muvaffakıyetli 

bir ameliyat 

Ankara : 23 ( a. ı. ) - Ha· 

iye Vekilı Numan Menemenci

una hurin Ankar11 Nümune 

~l!lnkü 

• • 
Orada ismet lnönünün 
................................................. 

1 Suriyede bügük bir isgan İ 
1 hareketi varmıf:. I 1 
ı y ı 
ı Peıte: 23 ( Radyo ) - Alman tei6ral harelıeani baatırmalı için Amerikan har1t1 ıl 1 ajanaının bilJirJifine göre, Sariyedelıi A- lıavoetleri de harellet• geçmiıtir . Fa,at i .. 
ı roplar müateolilere lıarıı iayan dmiılerdir. )'anın baahrılman için aarleJilen 6iitan ı 
ı Bu vaziyet /ngilizleri petrol kayaları balu- gayrdl•r• raimen iayan harekatı gittilıf• 1 
ı mından ciddi entliıelere düıürmüıtfır. /ayan f•Jdetlenmelıtetlir. 1 
ı • 
ffffffffffffff ffffHHffffffHffH .. HffffHffffHMffHffHHHHHHffH H HH ... 

isveçte son 
seçim ve 

MihvercUer 

lstanbulda gece 
9.30 dan sonra 
herşey duracak ----Solc'1lann kazanması 

Amerikada büyük 
sevinç uyandırdı 

Ankara: 23 (Radyo Gezeteal)
lıveçte yapılın seçimde Solcu
ları• kazanması Amerikeda bü
yük bir mt'mnuniyet uyandırmış

tır. Almanya is", bu vaziyet kar
fısındı ciddi bir alaka göstermiş
tir . 

Şehrin gece hayatına ait bazı 
tasarruf ted~irleri alınacağı söyleniyor 

lstanbul : 23 ( Türksözü Mu
habirindcm ) - Haber aldığıma 
göre , Vilayet • bu sene lstanbula 
tahsis edilen kömürlerden azami 
istifadeyi temin maksadıyle bazı 
kararlar almayı düşünmektedir. 

Bu kararlardan olmak üzere 
ilk olarak elektriklerde , nıtkiJ va. 
sıtalannda ve sair bazı yerlerde 

Milli takımımız tasarruf temini için gece hayatımn 
Alman yaya gı· diyor çok erken başlamasını ve bütün , 

eğlence yerlerinin azami gece 9.30 
İstanbul : 23 ( Türksözü Mu- veya 10 da kapanmasını mümkün 

habirinden ) - Ankaradan bildi· kılaa teıibirler araştırmaktadır • 
rilditine ~öre , Alman Spor teş• ·-~..,.Ô,~r nd k mız gör , mı.. 
killtı tarafından Tirkıp Mrttt alındıktan sonra şehırdekı bü-
Futbol takımı • üç maç yapmak nakil vasıtaları son seferlerini 
üzere Almanyayı davet edilmiş- 9 a alacaklar ve bu saatten son-

tir. ra ne vapur , ne tren , ne de 

Kral FaruQun 
hastalıQma 
mihverciler 
ne diyorlar? 

tramvay bulunamıyacaktır 
Nakıl va ıtalaımın tarifelerin

de yapılacak bu değışiklite bütün 
eğlence yerlerinin çıkma saatleri 
de uydurulacak , ve sinemalarla 
tiyatrolar 7 ,30 da başlayarak 9,30 
da seanslanna nihayet verecekler-
dir. Bu suretle hem nakil vasıta
larından hem de elektrik •e hava· 
gazından istifade temin edilebicek 
ve kömür sarfiyatının mümkün 
mertebe önüne geçilecektir. Vila-
yet bu husustaki kar rını bir teb
liğle neşredecektir. 

Yunanistana 
yollanacak buğday 

Gnl. Fon Bok 
azledildi 

Almanya aıllerl 
rtcau araıl8da .......... 

Bay Hitleriw pyeleri 
artık değişti mi ? 

Ankara: 23 (Radyo Gazeteal)
Hitlerle Generalleri eraıında an· 
laomazlak çıkmıştır . Fon Bok'oo 

azledildiğ'i aöylenmelctedir . Buna 
sebep Generalleıın Ruı harbinin 
derhal taafıye edilm'eıi fıkriJir . 

Halbuki Hitler mev1il muharebelerle 

hareketin önümüzdeki yaza bırakıl· 

masını istemektedir . 

Fakat Mihver kaynakları ba 
haberleri yalanlamılrtadır . 

Londra : 23 ( Radyo )- Hit
ler tarafından dün Mareıal Fon 
Bo~ az.ledilmiştir. 

Stokholm : 23 ( Radyo ) -
Fon Bok'a Hıtler tarafından me· 

zuniyet verilmiıtir. 
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ıftır. Ameliyatı Almanyadan 

n Operatör yapmııhr . Has

rı ııhhati iyidir. 
Yüksek idaresi vardır 

1 

Ankara : 23 ( Türksözü Mu
hahirinden ) - Şehrimize gelen 
malumata göre , 1zmir sahillerine 
civar bulunan Yunan adalarına 

Kızılhaç tarafından gönderilecek 
1000 ton ıın için bu adalardaki 
'Mihver askeri otoriteleri kendile· 
rine ait sebeplerle t-vvelce muha-

Londra : 23 ( Royter ) -

Royterin askeri muharriri yaza· 

yor: Hitl~rle Genr.ralleri arasında 

yeniden anlaşmazlıklar çılctı~ı bak· 

kında haberler gelmeye baılamıt· 

tır. Bu gibi güçlükler ıüphesiz 

ilk defa baş göstermiyor . Fakat 

bundan evvel Alman Genel Kur

mayı ıhtiyat tavsiye cttiki halde 

Hıtler tehlikeleri göze alıyordu . 

Şimdi ise vaziyet akıinedir . Hit· 

ler orduları istirahat ettirmek r•
) esini hedtf tutuyor . Görülüyor 

ki Almanlar btlyük tehlıke için· 

500 
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oktorlarımızın 

Unkü tetkikleri 
Şehrimizde Sıtma mücadele 
'tüsünde tekamül kursu gör
te olan 80 genç başlarında 
'tü mildürü Doktor B. Seyfet
Okan oldutu halde dün mez· 
Yı reımişler, hayvanatın ke· 

ini, yüzülmesini ve sotutma 
atını ıörerek şehircilik hıfzıs· 

bakımından tetkikatta bu· 
tlardır. 

~merikada yeni 
tadyo istasyonu 

•: 23 (Radyo gazet .. 1)
•l elektrik firketi Amerika

i bir radyo iıtaayonu aç-

• Bu iıtaıyon Mihvere karşı 

&r propatanda netriyatında 

caktar. Ve ilk neırtyat ya-

r. 

Vişi : 23 ( Radyo ) - Fran
sızca Tan gazetesi diyor ki : 
Türkiyenin vaziyeti ön planda gel · 
mektedir. Türkıye vaziyeti büyük 
tcemmü ile mütalaa .. dilmelidir. 
Çünkü, Tiirk polilikasının deA-iş
mez bir politika olciuğu müteaddit 
defalar görülmüştür. Türkiye ateş 
ten bir çemberle çevrilmiştir. Bu 
vaziyet içinde Türkiyenin tarafsız-

lığı ancak Milli Şef ismet lnönü'· 

nün yüksek idaresi sayesinde ka· 
im olmaktadır. Bugünkü atır şe· 

rait içinde bile Türkiyenin bu ta
rafsızlığını değiştırecek hiç bir se
bep görülmemektedir. Çünkü Tür-

kiye bütün engelleri bertaraf et
rnesini bilen devlettir. Türkiye bo· 
yun eğmemiştir ve eğmeyecektir. 

•••••••••••••••••••••••••• 

! Finlanda münferid i 
! sulh şayialannı ! 
i tekzib ediyor i 
f Ankara: 23 (Radyo gazeteal) - Finlandiya , mGnferid ı 
f Sulh yapmak arzuıu hakkındaki ıayiaları tekzip etmektedir. f 
f Şu bale gare , hariçteki elçilerin beyanatı f&bıi mütalaalardan f 
f ibarettir. . f 

·-~ ........................ . 

) 

Kra1 Fa~ulr 
Rorua : :.!J ( Radyo J - ;:)ta

fani ajansı lstanbul'dan bildiriyor: 
Mısır Kralı Faruk'un hastalık ha
beri , bura siyasi mahfillerinde 
büyük bir alaka uyandırmııtır. Bu 
hastalık Gandı 'nın hastalığı gibi , 
lngiliz siyasi usullerinin bir teza
hürü addetmektedir. Çünkü ma· 
Ilım oldu~u veçhile , Kral Faruk 
fngiltere ıçin hiç de arzu edilen 
bir şahsiyet değıldir. 

Kendisi Kıbrıs'a neffedilmek 
tehdidile kabinenin teşkilini Nahas ı 
pataya vermeye icbar edilmif idi. 

lefet göstt>rmişlerdi. lzmir Alman 
konsolosluğunun tcşehbüsu netıce
sinde Mihver askeri mzıkamları , 
unların gönderilmesine muvafakat 
etmişlerdir. Arslan adlı bir motö· 
rümüz ıie unların adalara sevkıne 
başlamıştır. Kızılhaç murahhasları 

tevziatı tanzim için adalara git
mişlerdi r. dedir. 

Gazetecilerimizin 
Iskoçya tetkikleri 

LONDRA : 23 ( ROYTER ) - LONDRADA BULUNAN TÜRK 

GAZETECiLERi BUGÜN MÜHiMMAT FABRiKALARINI GEZ -

MIŞLER VE GÖRDÜKLERi lNTlZAMLI ÇALIŞMADAN TAK • 

DIRLE BAHSETMiŞLERDiR . 0CLE.YIN INGILlZ TiCARET KOR

PORASYONU TARAFINDAN KORPORASYON BiNASINDA 

VERiLEN ZIY AFETTE HAZIR BULUNMUŞLARDIR. TÜRK GA

ZETECİLERi BU AKŞAM BiR KAÇ GÜN KALACAKLARI 

lsKOÇ:X-AYA HAREKET EDECEKLERDiR • 



Sayfa 2 

uyduklarımız 

Havadis filmleri 

A 
lmanyanın harbe girditinin 

dördüncii yıl baılanııcında 
150 inci Alman askeri, haftalık 
avadiı filmi çevrilmiıtir. Bu fi· 
im ıark cephesinde Alman ı.a· 

ferlerini göstermektedir. Yeni fil · 
min bütün Avrupada hafta içe· 
riıinde göıterilmesi için Bertin 
filim laboratuvarları, iki gün zar· 
fında her filimden 2000 kopye 
har.ırlamaktadır . 

Devlet sekreteri Guterer'in 
Salıburgta verdi~i bir konferansta, 
harb hıvadiı filimleri için her 
hafta iki milyon metre filim çev· 
rilmeıinin lazımgelditini söylemiı· 
tir. Alman 11kert havadis filimleri 
34 devlette gösteriliyor, halbuki 
1939 yılıncfa ise ya!nız 16 mem· 
lekette göıterilirmif. 

315 niila•la lırallılı 

Muharebe, dünyanın her ta 
rafını kaaıp kavururken küçük 
Tori - lsland ada11 halkı kendi · 
terine yeni bir kral seçmişlerdir. 

Tori • lıland ada11, şimdiki 
halde bitaraf olan lrlandanın garp 
aahiline yıkın bir' yerdedir. Nil· 
fuı1u 315 dir. Yeni kralın intihabı 
bir saat sürmiiş ve 258 reyle ha· 
lıkçı Jak Presbi imal ilin eılil· 
miştir. Tahta çı"ına münuebetile 
ıöylediti nutukta kıral, bütün 
kuvvetile millet ve vatan için ça
lııacatını, bildirmiı, bunu müte· 
akip 7 ıene hüküm sürerek 79 
yqmda ölen eski kıral Heeretinin 
hitıra11 anılmıf ve kıral ıeçimi 
meraıimine iftirak edenler, vata 
nan şimdiki harbin dehfetinden 
hariç lı:almaaı için dua etmitlerdir. 

Tori - lıland adasında, ne 
kahvehane, ne polis ve ne de 
hapishane vardır. Bu ada halkı, 
hiç vergi vermez. Burada her kes 
yalnız kendisi için çahımaktadır . 

Şiddetli f ırtanalarda bar.an 
adanın harici dünya ile alikuı 
tamemen kesilir. Halk, tiddetli 
rüzgArlara ve deniz iklimine kartı 
dayanıklı, çok ııhhatli ve 1&2'· 
lamdır. 

Bunun içindirdir ki Tori · lı· 
land adasında doktor yoktur. Bu 
ifi, biraz tıp malümatı olan bir 
yafla hastabakıcı hemfire batar · 
mık tadar. Şimdi bu adanan ye · 
gine ıaye1i, harbin dehfetindeo 
ur.ak kalmaktır. 

TVRKIYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Pertembe - 24.9. 1942 

7.30 Prorram ve memleket saat 
ayan. 

7 .32 Vtlcudumuzu çalıştıralım. 

7.40 Ajanı Haberleri. 
7.55-
8.30 Müzik : Karlflk program. 

12.30 Proıram ve Memleket saat 
Ayan 

12.33 Müzik : Karıfık proğram. 
J2.45 Ajanı Haberleri. 
13.00-
13.30 Mflzik : Peşrev, Semai ve 

ıarkılar. 

18.00 Prorram ve Memleket saat 
Ayarı. 

18.03 MOzik : Çifte faaıl. 

19.00 Konuıma (Ziraat aaatı). 
19 15 Müzik : Tanro'lar (Pi.) 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajanı Haberleri. 

19.45 Mizik : Serbest 10 dakika. 
19.55 Miaik : j.S. Bach'dan 

20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Milzik : Uvertilr'ler. (Pi,) 

21.00 Konuşma (Evin ıaati.) 
21.15 Müzik : Müzik sohbetleri. 
21.45 Müzik : Radyo Senfoni 

orkestrası . (Şef: Ferid 

Alnar.) 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajanı 
haberleri ve Borsalar 

22.45/ 
22ı50 Yarınki Proanm ve Ka· 

panıı. 

roıocsozo 

- -

Hamur işleri arbk 
serbest bırakılıyor 

Mazhar Kazancı 
Beden Terbiyesi Umum Mü

dürlüğü l.atiıare Heyeti azasından 
Bay Mazhar Kazancı beraberinde 
Beden Terbiyesi Müdürü olduğu 
halde matbaamııı, Parti Müfetti,i· 
ni, Parti Reisini, Belediye Reisıni, 
Halkevi Reisini, Maarif Müdürünü Ankaradan şehrim ize gel~n ha 1 

berlere göre • Ticaret Vekaleti 1 Kabve, Çay ıatııları ziyaretle Adana spor işleri üze· 
rinde konu,malar yapmıştır . makarna, bisküvi ve hamur işleri ı 

imali için un verilmesine müsaade 1 
olunması halclcında bir kararname 
projesi hazırlamaktadır. Runa gö · 
re, önümüzdeki "Y başından iti 
baren bu maddelerin imali kabil 
olacaktır • 

· Ceyhandaki 
maarif faaliyeti 

inhisarlar idaresi her tarafta 
kahve ve çay bulunması için hu 
mıtddderi utanlara bol miktarda 
mal vermeğe başlamıştır . 

Önümüzdeki ayın yedisinden 
itibaren çayı kapalı kutular içinde 

Bay Maıhar Kazancının bu 
Cumartesi günü tam saat on se· 
kizde Adana Halkevinde Beden 
Terbiyesi ve spor hakkında umu· 
ma bir konferans verect-ğini mem
nuniyetle haber aldık . 

ve kahve de çekirdek halinde in· "Stalingrad düşmez,, 
hisarlar tarafından satışa başlana· k 
caktır. anaati kuvvetleniyor 

Kahvenin ve çayın tamam~n (Bqı 1 inci sayfada) 

C h 23 ( T- k - - lnhı"sarler idaresi tarafından ha· va karardığı zaman birkaç sokak ey an : ur sozu mu· düşmandan temiılenmifti. Her 
habirinden ) - Geçtrıki mektu zırlanması ve mühürlü kutular ve evde her sofa bir muharebe mey. 
bumla Ceyhandaki maarif faali şifeler içinde satılması için de danı olmu,tur. Merdivenler Al· 
yetinden kısaca behıetmiıtim . Bu hazırlıklar ilerlemektedir . man cesetlerıle dolmuştur. 
hususta alikadarlardın aldığım lstanbulda lrnrulmasına baş · Londra : 23 (a.a .)- Nevyork 
yeni malumata nazaran,Tatlıkuyu, lanı lan atôl) eler iki aya le adar radyosu, Stalingrad müdafilerinin 
Narlık ' Kaldırım ve Ayas ) eni tamamlanacak ve bundan sonrıı sokak muharebelerinde tıpkı Is . 

1 panya dahi it harbinde Avustur · 
köy ihtiyar heyetlerinin vaki mü- her iki madde cl i~ı-r nhisar mad · yalı madencilerin yaptığı gibi, 
racaatları üzerin~ bu köylerde deleri gi bı tek tipler halinde sa· dinamitli mermıltr kullandıklarını 
birer hususi ilk okulun ıçılma111 tışa bışlanaca1'tır . bildiriyor. 
yolunda Maarif memurluğunca ---------

icap eden hazırlıklar yapılmakla ı-a-o-a--o-o+o-a-+o-a-+-a.+-aa+++••++•••• 
dır . 

Diğer taraftan , köy okulları • Sat ilk U Deg"' • • T 
talebe kitapaarayları evvelce iki • 1 n ırmenı aşı 
yüz elliıer kitapla teıis ~dilmiş 9 
olan altı köy okulu için yeniden + Çakmak ve tabii zımpara taşları geldi. Aynca masere 
birer miktar kitap ilave ve bu + tam takım dink , bulgur ve Tuz taşlan gelmiştir. Sayın 
ıuretle mezkur köyler talebe ki· i Hemşehrilerime müjdeyi bir borç bilirim. 
tapıarayları genııletilmektedir . Ay MU t · . 1 •• .. dd · '' 2 7..,. ıı 
rıca dokuz köy okulundd da iki racaa yen ·. nonu ~a esı ,.,.o '::I I 
yüzer kitap!& birer talebe kütüµ- + Mermercı I brah ı m Cavla z :J 
haneıi kurulmaktadır. Bundan baı· O 10-15 14597 
ka bütün köy okullarında altmııar + 
kitapla teıis edilen öğretmen kü- •++ .. ++++++++~O+++++++ 
tüphaneleri bu yıl yeniden elliıcr - ----- - -

kitap ilivesile zenginleştirilmektedir . 
Köy okulları için bir miktar da 
derı Aletleri alınacaktır. - M. S. 

Beden Terbiyesi Umum 
Müdürünün teşekkürü 

Beden Terbiyesi Umum Mü· 
dilrUltü Bölgemiz Baıkanlığına 

rönderdiği bir ya~ıda , Türlciye 
yiizme birinciliklerinin hazırlığı 

ve icrası esnasında gösterdikleri 
gayret ve mesaiden dolayı Beden 
Terbiyeıi Seyhan Bölsresi Müdürü 
Rıza Salih Sarayla Su sporları 

ajanı Rıfat Çelikkula tebrik ve 
teıekkürlerini bildirmiıtir . 

lzmirdeki İtalyanlar 
askere çağırıldı 

İzmir : 23 ( Türkaöıü muha 
birinden ) - lımirde bulunan 19 
yafından 34 yaıına kadar ltalyan 
tebaaları askere çatır ılmıılard ır . 
ltılyanlar hazırhklannı yapmıya 
b8flamıtlardır . Kendilerini Kon· 
ıolosluk davet etmit~ir . 

iLAN 
inhisarlar Adana baş
müdürlüğünden : 

TiCARET YE SANAYİ OOASIHOAH : 
Sicil ticaretin 89 numaraaanda kayıth Demlrit MGeaseaeainln 

Biriııci Noterlikt t>u tasdikli 1 9 942 tarihli sirk61eri sureti Ticaret 
kı1nununun olbabtaki m11ddeıııi11e tevfik&ıı &fıtğıya c;ıkarıl1trak iliu 
olunur. 

SiRKÜLER No : 1 
Adanadıı Dö~tHue wahallesi11de Eski istasyon Karakolu karşısm· 

da kurulu Dewirif atölyesi timdiye kadar Saim Yalçıner idaresi al
tında faaliyetine devam ederken bu kere Saim Yalc;ıner'in mezkür 
11tCSlye ile alakası kesilerek bugünden itibaren 

Narı Baı ve evıatıarı ve Şerikleri 
Unvanı altında ve hususi bir şirket haliude İfe baılawıf hu· 

luumaktadır. 

Atölyenin umuru huıusu Emin Ôzgür'e tevdi edilmiftir· Her 
türlü evrakın muteber olması ve tirketi bir taahhüde sevketmeıi 
için Emin Özıür'ün Nuri Has ile müştereken ve tirketin reımi mü· 
bürü ile birlikte vaz'1 imza etmeleri lazımdır. 

Nuri Has veya Emin Özgiir gaybubetleri esnasında tayin ~ 
cekleri vekilleri marifetile tirket evrakı imza edilerek ıirketi haırice
karıı temıil ettirilebilirler. 

Nuri Hu'ın Adanada bnlunmadıtı zamanlarda tayin ettij;. ve 
kili elyevm Ömer Sabancı olup Nuri Hu namına vaz'ı imaay• me· 
zun ve selibiyettardır. 

Şirketin resmi mübürii ile Emin Ôzgiir ve Ômer Sa&aDcırıttn 
zirde mevzu imzalarının nazarı itibara alıomuını rica eder, Şi·rke · 
timiz hakkın~a emniyet ve teveccühlerin esirgenmemesini dileriz:. 

14650 DEMIRIŞ 
Nuri Has oe evlatl1Jtrı ve şerilcleri 

Emin Özgiir fU suretle imza eder : imza 
Ôa..er Sabancı fu suretle imza "der: imza 

24 Eyltl 1942 

Eski istasyon karakolu karşısında Demiriş atölyesi harp 
vaziyeti dolayısiyle memleketimize girmeyen yedek malzemeleri 
temin bakımından atölyesini REKTIFlYE ve PRES makinalariy· 
le bir daha teçhi:ı t"tmiş ve kadrosunu teknik elemanlarla ge· 
nişlelmiş bulunmaktadır . 1 Mevcut bilumum makinaların gömleklerini REKTIFİYE • 

~ PRES işlerini , en eyi ve satlam bir şekilde , her nevi yedek 
K parçaları pik ve kızıl döküm Soğuk ve sıcak demir i,1eri frez,e 

büyük ve küçük torna ve planya işlerini elektrik ve oksijen 
kaynak işlerini çok titiz bir itina ile istenilen evsafdan daha iyi 
b ir düzgünlük ve sağlamhkla yapılmHına gayert edılmektedir. 
Sayın müşterilerimizin topdan ve perakende sipariflerinden çok 
memnun kalacaklarını bir kere yaptıracakları işlerle daha iyi 
anlayacaklarını kuvvetle ümid eder, bir defa tecrübe etmelerini 
bekleri ı. 4-15 

DEMiRiŞ 
Nuri Has ve Evlatları ve Şerikleri 

------- - ---- - .. ~ --------------

-

DIŞ TABiBi 

ORHAN .. OKT AY 
Belediye vr; Yeni Eczahane karşısu.daki çıkmaz sokakta 43 
Numarada her gün ve Zaruret halindt> geceleri dahi hastalı 
rını kabule başlamıştır. 

ADANA 

······~··················· 

f REFİKA TÜMERKAN i 
ı BiÇKi YURDU f 

ı 1-9-942 elen itibaren lıt'yıt maamel .. ine 6aılan- f 
t mrıtır. Kayt olmalı ve ı•rati an lamalı için B116•'1İ lıili- t 
••• ttivarında yurt rmd6rliifiin• mürac4Claf etlilMeli • 
• 11-15 14514 ................................ ~ --· .. ------- _ ... 

i 1 an 
Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden : 

1 - Adana-Kozan yolunun 27-29 kilometreleri arasmd• 

(20()ı()) metrelik toprak tesviyesi (17500) lira üzerinden kapak 

zarf usulü ilr. eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 8/101942 tarihine müsadif perşembe günü 

( 10.30) da vilayet daimi encümeninde yapılacatmdan isteklilet 

teklif mektuplarını kapalı olarak bu saatten bir saat evvel saat 
(9.30) da daimi encümen reisliğine vermiş bulunacaklardır. 

3 - lsteye ııler bu işe ait keşif evrakım görmek için Nafia 
müdürlüğüne müracaat edebiliı ler, 

4- istekliler ( 1312) lira muvakkat teminat vermeleri ve elit 
liyet vesikası almak üzere bonservislerile iki fotograflannı bit 
adet elli ve bir adet on beş kuruşluk maktu ve bir adet bir kili 
ruşluk uçak pulunu dilekçelerine bağlamak suretile ihaledet 

üç gün evvel vilayete müracaat etmeleri lazımdır. 
5- Posta ile gönderilecek mektuplann dış ı.arh mühür ~~ 

mu ile iyice IGapatılacaklır. Postada olacaK gecikmeler ka.,. 

edilmez. 13-19-24-30 14617 ~ 

Umumi Neşriyat Müdürü: Macit Güçll 
Basıldıtı yer : Türksözü Maatbası 

4223 Sayıla Çay ve Kahve 
kanonu mucibince 7 10-942 tari· 
binden itibaren kahve ve çayın 
iubiıar metaı ol11rak piyasaya çı
karılacatından aahcı elinde satıl· 
mayarak kaJmlŞ kahve, çay varsa 
aıikdarını ıözii geçen bu tarihten 
evvel 48 .. at zarfında en yakın 

inhisarlar idaresine bildirilmesi 
icabetmekte oldutundan keyfiyet 
il&o olunur· 24-26 14651 

J ............... 
i At koşuları i ! Maçkada Satıhk Arsa 

KAYIP - Askerlik teı hiı tez
keremi kaybettim. Yenisini alaca· 
catımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Errani Osmaniyesi 
Hoşitlerden Hasan 

otlu Ahmet 317 dotum1! 

ZA Yl- içinde ukeri vesikam 
yazıb olan nlfus cilzdanımı ;zayi 
ettim. Yenisini alacatamdan es· 
ldainiu biikmil olmadıtı ilin olu• 
nur. 

Ceyhanın Kelmeti köyiln· 
elen Anlan otlu Turan Ahmet 

f Yüksek yarış ve i11lah en f 
t rümeni namına 4 ve 1 t Bi· ı 
• rinci teşrin 942 pazar günleri 
f at koşuları icra olunacağı ve f 
f Birinci haftanın kayıt mua· f 
f melesinin 1 Birinciteşrinin ak· f 
f şamına, ikinci haftanın kayıt f 
f muamelesinin 8 8irinciteşrin f 
f akşamına kadar devam ede· f 
f ceği ilan olunur. 2-2 • ................... , 

SATILIK BAG 
Yeni ist111yona çok yakın iki 

odalı, ıofalı, taht ve iyi ıuyu ha. 
vi mamur beı dönüm ba~ ac~le 
satılıktır. Taliplerin Egcpalaı oteli 
idaresine müracaatJarı. 14648 

3-3 

Maçkada Tramvay caddesi Uzarlnde uo.20 metre ceph••I uıe. tO metre derlnlll 
lfraza mUsalt , ortaarnda eeferathane binası olarak yapıaı tamamlanmamı• bD 

KArgl.- bir bina we ayMca iki ufak binası olan mahal aatıllyor. 

EMLAK VE EYTAM BlNllSINOAN : 
ESAS NO: · YERi KIYMETi 

2775 Beşiktaş Vişnezade m·ahallesi Lira A!"sa ve üzerinde nala· 15342.50 M2 

Maçka ve T eşvikiye cac.'deferi 1. t 99.438 marn kagir büyük bir 
2 Mükerrer numara•• P~ıfta bina ile ayrıca iki ufak 
66, Ada 703; Parse'l 4 bina. 

izahatı yukarda yaıala •ayri men~<uller peşin para ile ve kapalı zarf usulü ile sahlacaktır. ıc...; 
zarflar 21-10-942 Çarşanba günü ıaat 14 te Bankaııuz lstınbul Şubesi Satış Komisyonu huzurd 
açılacak ve en yüksek t.eklif merke2e bildirilecek ve haddi layik görüldüğü takdirde Maliye Vekil' 
den istizan edilerek muvafakat cevabı alındıktan sonra kati ihalesi yapılacakbr. 

istekli olanlann Ankara merkezi ile lstanbnl , İzmir , Bursa şubelerimizden birer lira mukabiÜI' 
de bir şartname edint~rek bu şartname ahkamı dairesinde tanzim edecekleri tekhf mektubunu , ~ 
edilen 21-10-942 ('arşanba günü saat 14 e kadar İstanbul şubemiz Müdürlüjiine tevdi etmele~ 
zamdır. Sataş bedelini~ ödenme~:inde alıcıya , bina ve ars tmn ipoteki mukabilinde kolaylık pter;N1111':.J1s · 
lir. Fazla izahat almak isteyenlen"n ~tanbul Şubemiz Emlak scrviıine müracaatlan ilin olunur. 

24 29-6-15 14551 • 


