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BELEDiYE SEÇiMi 

•• 
DUN SON BULDU 

-------. ------
ŞEBIR MECLiSi AZALIKLARINA ITTlfALA 

NAMZEDLERI INTIBAP EDiLDi PARTi 
Sehrimizde 9 gündenberi de· 

vam etmekte olan Belediye seçi· 
mi dün öğleden sonra son bul· 
muıtur. intihap encümeni dün 
gece ıeç vakte kadar reylerin 
tasnifi ile meıgul Glmuıtur. 
Gece yarısı ediodiğimi:ı malumata 
göre, Belediye meclisi az.atıkla· 
nna Cumhuriyet Halk Partisinin 
gösterdiği namzetler ittifakla se · 
çilmiştir. Yeni şehir meclisine 
muvaffakiyetler dileriz. 

l 

Danımarka'da 
ayaklanma 1 

Ankara : 9 [Radyo gazeteel)
Danimarkalılar bir toplantı yapa
rak Alman aleyhtarı tezahürat 
yapmıştır . Üniversite gençleri , 
« J.Şgal :kuvvetleri memleketimizi 
terketmelidir 1 > ve • Kahrolsun 
Almanlar • Diye bağırmışlardır. 

Yeni siılem uçaklardan bi,,iıi 

Sahilimizde karaya 
oturan Romen vapuru 

Vapurun yolcuları enterne edildi 

HARP SONU 
DÜNYASI 

Ank&re : 9 (Radyo gazetael)
Harpten sonraki dünya için alı· 

nan tedbirler, ortaya atılan plan
lardan bahsediliyor . Mesela ; Al
manların büyük bir Cermen teı· 
kilitı, miiltefiklerin ise yeni dünya 
nizamı hakkmda planlar tasarla· 
dığı ıöyleniyer. 

Hindistan vaziyeti 
Ankara; 9 (Radyo Gazetesl]
Hindistanda partiler arasında ko
nuımalar olmuştur. Yeni bir for
mül teıbit edildiği,Hindistanm istik 
laline halel getirmemek ıartiyle is· 
teyen gruplara müıtaldl olmak 
hakkı verilebileceği söylenmekte· 
dir. 

Norveçte idamlar 
Ankara: 9 (Radyo Gazetesl)
Alman makamları Oslo belediye 
mecliıi azalarından 70 kiıiyi tev
kif etmiılerdir. 

Londra : 9 ( Royter )- Nor· 
ve çte 9 vatanperver daha idam 
edilmiıtir . Sabotaj baharıesiyle 
öldürülen Norveçliler otu:ı dördü 
bulmuştur. 

Fon Papen geldi 
lıtanbul : 9 ( Türk5öıü mu· 

habirinden ) - iki hafta evvel 
Berline gitmif olan Almanyamn 
Aolıara Bül'Ük Elçisi Fon Papen 
dün akıam hususi bir tayyare ile 
ıelarimize gelmiştir. Büyük Elçinin 
bugün Ankeraya hareket edecegi 
ıanıJmaktadır. 

İstanbul : 9 (Türksözü Muha· 
birinden) - Geçen ayın 19 unda 
Rumanyanın lbreil limanından Ru· 
men bandıralı Vitorul isminde bir 
vapurla hareket eden 120 Yahu
diden, aradan günler geçtiği hal· 
de bir haber alınamamış ve tek
nenin ya fırtınadan , yahut da 
meçhul bir denizaltı tarafından 

batmlarak içindekilerle beraber 
sulara gömüldüğü sanılmıştı. 

Gemi ayın 22 sinde lstanbul· 
da bekleniyordu. Bu tarihte gel
memesi üzerine Rumanya hükume
ti tarahndan Türk makamlarına 

keyfiyet bildirilmiş ve sularımızda 
bir kaza ihtimaline mebni araştır

malar yapılmıştı. 
Dün aldığım bir haberde va

purun Karadenizde Türk sahille
rinde karaya oturduğu ve içinde
kilerin Sapancaya getirilerek bey
nelmilel kavait mucibince resmi ma
kamlar tarafından enterne edildik
leri öğrenilmiştir. Gemideki mü
rettebat ve yolcuların hepsi ta 
mamdır. 

lzmir : 9 - Mersinden limanı· 
mıza gelmekte olan Çanakkal~ 
vapuru , Çeşme önünde karaya 
oturmuştur. Limanımızda bulunan 
Batı vapuru , Denizyolları Umum 
Müdürlüğünün emriyle gece yarı
sı derhal hadise yerine hareket 
etmiştir. Çanakkale vapurunun 
seyir ederken büyük bir gürültü 
ile gece karaya oturduğu haber 
alınmıştır. Vapurda lzmir ve lstan
bul için mühim miktarda yiyecek 
maddesi ve 180 yolcu vardı. Yol 
cular Çeşmeye çıkarılmış , ora
dan lzmire getirilmiştir. Bir kısmı 

(Gerlal Z aol UYfada l 

FRANSA ÜSTÜNE 
HA VA AKINLARI 

Japonların 
deniz kaybı 

Ankara : 9 (Radyo gozetesl)
Salomon adaları civarında yeni 
büyük bir deniz muharebesinin 
başladığı ve bir kaç Amerikan 
tayyare gemisinin ve diğer bazı 

gemilerin batırıldığı hakkmdaki 
haberleri ~teyid eden (bir ma • 
lumat gelmemiştir. Fakat mütte· 
fiklerin verdiği malumata göre , 
sekiz parça Japon gemisi batırıl· 
mıştır . 

Amerikalıların 
Ruslara yardımı 
Vaşington : 9 (a.a.)- Yapı

lan anlaşmaya göre, Amerikalılar 
Ruslara 750,000,000 liralık barp 
malıemeıi gönderecektir. 

Petenin affı 
Vişi : 9 ( Radyo ) - Ram&· 

zan münasebetiyle Marefal Peten 
imzaladığı bir kararname ile 1938 
denberi Tunusta mevkuf bulunan 
bütün Araplarm serbest bırakıl· 

masını emretmiştir . 

Vilki cephede 
Londra : 9 ( Royter ) - Ha

len Çin topraklarında bulunan 
Vilki Sarınehir sahasındaki mu· 
ha rebe hatlarını tetkik etmiştir. 

.......................... 

. ş·ı· d • ı ı ı e ı • .h • ! mı vere i 
! harpmi i 
: açacak? ı • • • • ı Mihver aleyhinde ı 
f yapılan nümayiş f • • Ankara 8 (Radyo gazelesl)-

Şehir suyu 
OLAN BCTON 

DÖN VERiLDi 

YENi KURUi.MUŞ 

ÇEŞMELERE 

lstiyenler evlerine su alabilirler 

Şehir suyunun muvakkat tesi
satla ıehrimize getirilmiş bulun 
du~u malumdur. Dün yeni kurul
muş olan bütün çeşmelere su ve· 
rilmiştir . 

Mihverle münesabatını kesmemif 
olan yeğane hükumet Şili'dir. Rus 
radyosuna göre, Şilideki talebeler 
birliği hükumetten ba11 taleplerde 
bulunmuştur. Bunlara göre, tale· 
beler, Şilinin Mihverle münaseba
tını kesmesini, Mih'ler tab'a~ının _ 
tevkifini, emlaklerinin müsadereıioi 
istemişlerdir. 

Şehir halkından bir çok kim
seler Belediyeye müracaatla ev· 
!erine su almak arzusunda olduk
larını bildirmişlerdir. 

Ôğ'rendlğimize göre , istiyen 
her vatandaşın evine su verile-

cektir. isteklilerin Belediyeye mü· 
racaat etmeleri lbım gelmekte 
dir. 

Yunanistanda 
ayaklanmalar 

Ankara : 9 (Radyo Gazetesl)
Gelen haberlere göre , Yuoanis
tanda ayaklanmalar olmuıtur. Ve 
söylendiğine göre , şimali Yuoa
nistanda ltal} an işgal kuvvetleri 
geceleri sokaklara çıkamamakta· 

dırlar . Keza Yugos!avyada da 
ayaklanma hareketleri baş gös
termiştir. Lavaı Parııte 

Almanyaya yollanacak 
işçiler meselesi 

Ankara : 9 (Radyo Gazetul)
Laval Parise gelerek bir demeçte 
bulunmuştur . Laval , Almanya
nın Bolşevikliğ" karşı çarpışma· 

sının Fransa için de iyi olacaiını, 

mücadelenin i}'i niyetlerle yapıl· 

dığını saylemiştir. Lava! ifçi me· 
selesinden de bahsetmiştir. 

İngiliz kaynakları, Lavalin 
Almanyaya ifçi hususunda taah· 
hüdünü yapamadığını, çünkü 350 
bin işçi talebine kıırşı, Lavalin 
ancak 17.000 işçi gönderdiğini 
bilhassa tebarüz ettirmektedir· 
ler. Almanyaya işçi göndermek 
aleyhinde bu unan onda fada 
yüksek memur dün istifa etmiı 
tir, 

Amerika' dan 
lngiltere'ye 

gelen kuvvetler 
Londra : 9 ( Royter ) - A

merikadan lngiltereye yeniden ba· 
zı kıtalar gelmiştir. 

: ........................ .. 
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Ortada dönen 
şeker fırıldağı 

Şehir ylae şekersiz kaldı 
ı ....................... .. 
ı ı 
ı Şehrimizde dört beı gündür bakkallarda feker •a- i i tılmcımaktadır • Bakkalların bazısı kendilerine yeni ı 
ı gelen parliden ıeker oerilmediğini, bazı•ı da toptancı ı 

ı tüccarların feker getiremediklerini söylemektedir • Bu ı 
ı İfin hakikati nedir? Şehri ıekerıizlikt•n derhal kurtar· ı i mak için ne yapmalıdır? Alakadarların bu iıe el koy- ! 
ı ması gerektir. ı 

ı Bazı toptancılar da • aipariılerinin ıeker fabrilıaaı ı 
ı tarafından ihmal edildiğini ıöylemektedirler. ıı 
ı . 
.................................................... : 

. 

Stalingrad ve Voronejde 
çok kanlı savaşlar 

Almanlar Stalingradın işgalinde 
pek istical göstermiyecekmiş ! 

Ankara: 9 [Radyo Oazatesl]-
l Stalingradda Alpıanlar iki üç so· 

kak daha :işgal ederek biraz iler. 
!emiş bulunmaktadırlar . Alman 
kaynaklarına göre , Almanlar he
defe varmıılardır. Bunun için Sta· 
lingradın İ§galinde istical göste
rilmiyecektir . Voronejde mevzii 
savaılar devam etmektedir. Şeh
ri11 yanmakta olduğu bildirilmek
tedir . 

Londra : 9 ( Royter ) - Al
manlar Stalingradın iki sokağını 
ele geçirdikten sonra duraklamış. 
!ardır. Çünkü Sovyet mukavemeti 
müthiıtir. AJ111anlar mütemadi tak
viye almalarına rağmt"n muvaffak 
olamamaktadır . 

Kafkc.slarda fidd~tli savaılar 
devam etmektedir • Mo:ıdokta oo 
üç Alman tayyaresi düşürülmüı

tür. 

!arını şiddetli muharebelerle kır· 

maya devam ediyorlar . 
Sovyet kıtaları Voronej çev

resinde meskun bir yere girmiı

lerdir . Voronejin şimalinde de 
Sovyetler dört gün süren bir 
muharebeden sonra ilerlemişler· 
dir. 

Mozdok çevresinde Sovyetler 
uzun ve şiddetli muharebelerden 
sonra meskun bir yerden çekil· 

mişlerdir. Fakat bu cephenin di
ğer kesimlerinde Sovyetler bazı 
ilerlemeler kaydetmişler ve mev
zilerini kuvvetlendirmişlerdir. 

Moskova : 9 ( a. a. )- Tass 
ajansının bugün bildirdigine göre, 
şimal batı cephesinde mühim bir 
mulıavemet merkezi Sovyet kıta· 
ları tarafından ele geçirilmiştir. 

Londra : 9 ( Royter )- Bu sabah ağır bomba uçaklarımız Şimalt 
Fransa üzerinde uçmuılardır. Amerikan kuvvetleri de bu akına İ§tirak 
etmiflerdir. Dün g~ce Cenubt lngilterede büyük bir hava talimi ya
pılmıftır. Bu talimlerden iyi neticeler alınmııtır. Mühim inkifaflar gö
rülmüştür. On iki geceden beri Alman tayyareleri lngiltere üzerinde 
uçamamaktadır . 

/ngiliz "kumanda'' askerlerinin talimlerinden bi11 sahne: 

Moskova : 9 ( a. a. ) - Sta
lingradda Almanlar Volgaya he
men hemen eriotikten sonra tek· 
rar geri atılmışlardır. 

Berlin : 9 (a. a.) - Sta]inı· 
rad'ın Şimal mahallesinde Alman
lar Rus mukavemet yuvalarına 
karşı muvaffakiyetli savaşlar yap
tı. Bu savaşlarda huıusi Alman 
kuvvetleri ordu teşkillerine yardım 

Bir talim eınaııncla komando'lar tam techizatla derin bir • 
ıu depoıunda yüzüyorlar. 

Stalingradm fİmal batısında 

Sovyet kıtaJarı düıman müdafaa· CQeılll J nol DJfacla). 



Sayfa 2 

Gülelim 

lngilizle Amerikalı 

Bir lngiliz gemisinde bir Ameri
kan gazetecisi seyahat ediyor· 
du. Yemekte konuşuyorlardı. 
Amerikalı: 

- Bizim Amiral gemimizi her 
halde görmediniz? .. Diye sordu. 

Dinleyenlerden bir kaçı : 
- Hayır .. Diye cevap verdi· 

ler. 
- Öyle ise dinleyiniz. Bizim 

Amiral gemimiz o kadar buyüktür 
ki , kaptan emir verirken güver
tede otomobille dolaşmak mecbu
riyetinde kalır. 

lngiliz bahriyelilerinden biri 
gülerek : 

- Bizim Amiral gemimizi gör-
dünüz mü acaba ? 

Diye sorar. 
Amerikalı , cevaben : 
- Hayır, der. 
- Öyle ise dinleyiniz .. Bizim 

Amiral gemimiz o kadar büyük· 
tür ki , kaptan patatesin iyi pişip 

pişmediğini anlamak için kazanı 
denizaltı ile dolaşır. 

20 ıini pefİn ver .•. 
- Bonjur Muiz neredesin çok· 

tanberi gözükmüyorsun .. Sana 
rastladığımdan dolayı bilsen ne 
kadar memnunum. Fakat seni mü· 
teessir görüyorum. Nen var?. 

- işsizim. Bu yüzden sıkılı

yorum. 
- Hiç sıkılma Muiz. Allaha 

dua et ; işin oldu. Dükkandaki 
muhasibi kovdum. Ona 60 lira 
veriyordum. Sana seksen veririm. 
Yarın gel i~e başla l 

- Dinle Salamon 1 • • Sana 
karşı minnettarıµı. Eksik olma. 
Yalnız senden bir isteğim var. 
Y ann sabah sana bir muhasip 
göndereceğim ona ayda 60 lira 
verirsin. Yalnız bana üstü olan 20 
lirayı şimdi ver. 

Fotografc;ıda 

Bayanın biri fotoğrafçıya gi
derek oğluna ait bir enstanteneyi 
büyütüp büyütemiyece~ini sorar. 

Fotoğrafçı büyük bir telaşla 
cevap verir. 

- Tabii Bayan büyütürüz. 
- Öyle ise başından kasketi· 

ni de çıkarabilir misiniz? .• 
- O da oJur , efendim. Kü

çül< bir retüş kafidir. Yalnız bu 
vaziyet karşısında oğlunuzun saç* 
lannı tarif etmeniz lazımdır. San 
mı.. Siyah mı?.. Kıvırcık mı.. DüzJ 
mü .. 

Kadm büyük bir soğukkanlı
hkla cevap verir : 

- Kasketi çıkarınca görürsü-
nüz. 

T ÜRKiYE R A DYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Cumartesi - 10.10.1942 

7.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

7 .32 Vücudumuzu çalıştıralım. 

7.40 Ajans Haberleri. 

7.55-
8.30 Müıik : Senfonik program. 

13.30 Program ve Memle"el saat 

Ayarı 

13.33 Müzik : Türkçe plaklar. 

13.45 Ajanı Haberleri. 

14.00 Müzik ; Riyaseticumhur 
Bandosu. (Şef: Ihsan Kün · 

çer). 

14.30 Ankara sonbahar at ko 
fularının tahminleri. 

14.40 -
15.00 Temsil. 

18.00 Program ve Memleket saat 

Ayarı. 

18.03 Müzik : Radyo Dans Or· 
kestrası · Her telden prog· 
ramı. (Şef: Nıhad Esengin .) 

18.45 Radyo Çocuk kulübü. 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajanı Haberleri. 
19.45 Serbea on dakika. 
19.55 Müzik : Fasıl heyeti. 

20.15 Radyo Gazetesi 
20.45 Müzik : Şarkı ve türküler. 

TORKSOZO 

- -i ._ ,_ H·A·B RLER -
Okullardaki ders 
saatleri kararlaştı 

Tohumluk İŞİ 
Ziraat Müdürümüz 
Ceyhandan geldi 

Yaz saatinin tatbikına · devam 
edilmesi kararlaştırılmış bulunduğu 
cihetle 1 sonteşrin 942 tarihinden 
itibaren okullarda vakit cetvelleri 
aşağıda ~esaslara göre tertibi en -
miştir. 

1- ilkokulların derslere baş 
laması saatleri, ilkokullar talimat
namesinin 18 inci maddesine göre 
tertib ve vılayet makamının tas· ! 
dıkile tatbik olunur. Yarım gün 
öğretim yapan ilkokullar da bu 
esaslara göre davranırlar. 

Bu okullarda çifte öğretim 

yapanlarda sabahki devrelerde 
dersler 8.45 te başlayıp 12,10 da 
bitecek ve öğleden sonra"i dev· 
rede de 12,25 te başlayıp 13,50 
de sona erecektir. 

2- Liselerde, ortaokullarda 
öğretime saat 9 da başlanacak ve 
15,45 te son verilecektir. Bu okul· 
tarda çifte öğretim yapanlarda 
sabah ·devresi 8,30 da başlayıp 

13 te bitecek, öğleden sonraki 
devre de 13,10 da başlayıp 17.40 
ta sona erecektir. 

3- lstanbuldaki Kız F.ostitü· 
terinde öğretim 9 da başlıyarak 

16,50 de bitecek, İstanbul dışın
daki Kız Enstitülerinde ise 8,45 
te başlayıp 16,50 de sona erecek
tir. 

4- Erkek teknik öğretim 

okullarında derslere 8,30 da baş
lanaı ak 17 ,30 da son verilecektir. 

5- Ticaret öğretim okulların· 
da derslere 9 da başlanarak 16,10 
da son verilecektir. 

6- Bütün orta ve teknık ö~" 
relim okullarında okul idareleri 
disiplin veya umumi iş hayatı ba
kımından zorlayıcı sebepler gö· 
rürlerse derslere nihayet 15 da
kika daha erken veye daha geç 
başlıyabileceklerd ir. 

Kağıt satışı 

Öğrendiğimize göre mektep 
defterleri imaline mahsus kağıt· 

la'f'dan maada ithalatçı ve ihracat· 
çı birlikleri mevzuuna dahil bü· 
tün maddelerin satışları serbeı!t 
bırakılmıştır. 

Çok Çocukla 
ailelere yardım 
Bahçe kazasında 8 çok çocuk

lu aileye ikramiye dağ'ıltılmışlır. 

At koşuları 
Sonbahar at yarışlarının ikin

cisi yarın şihir hipodromunda ya· 
pılacaktır. 

İzmirdeki şirketlerin 
satın alınması işi 

Ankara : 9 ( Türksözü Mu· 
habirinden ) - İzmir Sular Ano 
nim Şirketinin hükumetçe satın 

alınması için müzakerelere bugün 
de Nafıa Vekaletinde devam edil~ 
di. Gene Belçikalılara aid bulunan 
lzmir Elektrik ve Tramvay şirket
lerinin satın alınmasına müteallik 
müzakerelere de yakında başla

nacaktır. Müzakereler neticelen· 
dikten sonra bu şirketler lzmir 
Belediyesine devredileceklerdir. 

21.00 

21.15 
21.45 

22 00 

Konuşma (Kendimizi tanı
yalım.) 

Müıik : Dinleyici istekleri. 
Konuşma (Meslekler konu· 
şu yor.) 
Müzik : Radyo salon orkes· 

trası, (Şef: Necip Aşkın) 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajans 

22.45/ 

22.50 

haberleri ve Borsalar 

Yarınki Program ve Ka· 

panış. 

Ceyhan belediye 
seçimi bitti 

Ceyhan : 9 (Hususi) Ceyhan 
belediye intihabı sekiz gün devam 
ettikten sonra son bulmuş ve ne· 
ticede partinin göstermiş olduğu 
ve geçenlerde isimlerini bildirdi· 
ğimiz namzetler seçilmiştir. 

Evlenme işlerine 
hız verilmeli 

Ceyhan : 9 (Türksözü Muha· 

birinden)- Kasaba ve Vilayet

lerde evlenme muamelelerinin be· 

lediyelerce, köylerde de muhtar

lar tarafından yapıldığı malumdur. 

Bu itibarla köy muhtarları ahar 
vilayet ve kaza nüfus idarelerile 
dogrudan doğruya muhaberede 
bulunmakda ve evlenecek kız ve 

erkeğin evlenmelerine· mani hali 

olup olmadığı posta veya telle 

sorulmalıtadır. 

Bir müddettir bir keç muhta · 

rın, Adana nüfusunda mukayyet 

gençlere ait Adana nüfusuna gön· 

derdikleri "Nüfusdan kayıt ihracı 
kağıtlarının " halen gelmediğini 

ve bu yüzden başlanan evlenme 
muamelelerinin natamam hldı· 

ğından ve tarafeynin sızlanmakta 

olduğundan şikayet etmektedir· 

ler. 

Şurası da kayda şayandır ki; 
"yine muhtarların anlattığına na-
1.aran'' başka vilayet ve kaza nü
fus idarelerine gönderilen bu gibi 
evlenme muamelelerinin çabucak 
geri döndüğü ve fakat Seyhan 
nüfusundan bir türlü cevap alın · 

madığı iddia olunmaktadır.-M S. 

Dış Vilayetlerin tohumluk ih
tiyaçlarını karşılamak üzere Vila· 
yetimiz Ziraat Müdürlüğünün fa
aliyete geçti~ini yaımıştık . Bu 
maksatla Ceyhana giden Ziraat 
Müdürümüz Bay Nuri Avcı buğ· 
dz.y ve arpa temin v~ aevki işle

rini görerek dün şehrimize dön
müştür . 

Seyhan kadastro 
hakimliğinden : 
F.sas: 942/ 197 
Mahkememizde: Eylı11 926 la· 

rih ve 26 No:lu tapu ile kadast
ronun Reşat bey mahallesinde 
kain 437 ada 8 parselinde mukay. 
yet arsa sahibi Abdullah kızı Sı 
dıka aleyhine yine gayri menkule 
le. evvel 933 tarih 62 No: lu tapu 
ile mutasarrıf bulunduğunu iddia 
eden Adananın Kasap Bekir ma · 
hallesinde 94 No: evde Mustafa 
kızı Melek Zaruı tarafından tas 
hihi kayıt davası açılmış olup 
müddeialeyh Sıdıkanın adresi bi
linmediğinden ve evvelce ilanen 
yapılan davete rağmen mahkeme· 
ye gelmediğinden duruşma 20-10 
-942 tarihine talik ve hakkında 

gıyab kararı verildiğind~n duruş· 
ma günü hazır balunmadğıı tak· 
dirde muhakemenin gıyabında 

yapılacağı ilan olunur. 

Adana Hususi Muha
sebe Müdürlüğünden: 

Kapalı çarşıda 2 l 3, Sipahi 

pazarında 46 No: lu dükkanlar 

22-10-942 de açık arttırma 

ile icare verilecektir. 

Taliplerin Vilayet Daimi 

Encümenine müracaatleri. 

10-16-18-20 14715 

Seyhan Vakıflar 
Müdürlüğünden : 
Kızılay civarmda Vakıf 346/ 

oturan Romen vapuru 14 numarah hanede (355) lira 
(80) kuruş bedeli keşifli tami· 

(Başı ı inci sayfada) rat pazarlıkla eksiltmeye ko· 

Sahilimizde karaya 

buradan lstanbula gönderilecektir. nulmuştur. 

Vapurun bu kaza sebebile başaltı İhalesi 20-10-942 Salı 
kısmının delinmiş olmasından kor· günü saat 10 da yapılacaktır. 

kulmaktadır. Taliplerin Vakıflar idaresine 
Bununla beraber Çanakkale müracaatları. 14713 

vapurunun kısa bir zamanda kur· : .................... ••••: 

2:;;::~;::m:: ~:~::~:~ i MOCElliT V[ BAVUlCU İ 
çok kanlı savaş ı Hidayet Çeri : 

(Başı ı iaci say/ada ) ı Cild işlerinizde temizlik, ı 
ı ucuzluk, sürat ararsanız (Al- ı 
S tın kitap) cild evine uğrayınız . :: 
ı Her türlü cild, okul çan
ı taları ve bavullar yapılır ve ıı 
ı tamir edilir. 

etmiştir. Alman savaş uçakları 

aşağı Volgada düşman ikmal yol
larını bombalamış, demir yollariyle 
vagonları tahribetmiştir. 

Berlin : 9 ( Radyo ) - Kaf· 
lcasya çevresinde kıtalarımız iler
lemiş ve orınan muharebelerinden 
sonra yeni tepeler ele geçirmif 
tir. Don c.ephesinde Romen ve 
İtalyan kıtaları düşmanı geri at· 
mışlardır . Cephenin orta kesi 
minde hücum kıtalarımızın mu· 
vaff akıyetli teşebbüsleri sırasında 
bir çok düşman sıgınağı ve da· 
ynnak noktası içindekilerle bere
ber yok edilmiş ve bir çok esir 
alınmıştır . 

İlmen gölü cenubunda da 
muharebeler olmuş , ordu biı lik 
leri ile sahra müfrezeleri hava 
kuvvetlerinin pek tesirli yardımı 

ile günlerce süren çetin taarruz 
muharebelerinde önemli bir top
rak kesimini ele geçirmi~lerdir . 
Sovyetlerin iki tuğayı yok edil· 
miştir . 27 Eyhildenberi burada 
3288 esir alınmış 12 tank 108 
top, 400 mitralyöz, 123 alev ma
kinesi ve pek çok piyade silahı 

ele geçirilmiştir. 

ı Adres : Türluöıü mat· ı 
ı baası sırasında evkaf apart- i 
ı manı karşısında No : 76 ı : ...................... .. 
.. ...... - •• - .... - - •• •! 
! Satılık Arazi ı 
• • i Adana Vilayet merkezine ! 
i onbeş kilometre uzakta Bü- ! 
i yük Dikilide , arasından su· ! 
• • ! lama kanalı , demiryolu , ve i 
! inşasına başlanan asfalt şose i 
! geçiyor. içinde şimendüfer is- i 
! tasyonuda vardır . H e r i 
! türlü ziraate , Portakal , Li- i 
! mon , sebze bahçeleri yetiş· 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. Ankoğlu kardeşle- i 
! re müracaat. i 
! Telefon : 347 , 355 i 
! ••••• •••• - .......... - .-
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DEMIRiŞ 
1 

Eski İstasyon karakolu karşısında Demiriş atölyesi harp 
vaziyeti dolayısiyle memleketimize girmeyen yedek malzemeleri 
temin bakımından atölyesini REKTJFlYE ve PRES makinalariy· 
le bir daha teçhiz etmiş ve kadroı:unu teknik elemanlarla ge· 
nişletmiş bulunmaktadır. 

Mevcut bilumum makinalarm gömleklerini REKTIFİYE • ~I 
PRES işlerini , en eyi ve sağlam bir şekilde , her nevi yedek 
parçaları pik ve kızıl döküm Soğuk ve sıcak demir işleri frez,e 
büyük ve küçük torna ve planya işlerini elektrik ve oksijen ~J 
kaynak işlerini çok titiz bir itina ile istenilen evsafda~ daha i_yi ı 
bir düzgünlük ve sağlamlıkla yapılmasına gayret edılmektedır. 
Sayın müşterilerimizin topdan ve perakende siparişlerinden çok 
memnun kalacaklarını bir kere yaptıracaklan işlerle daha iyi 

K anlayacaklarını kuvvetle ümid eder, bir defa tecrübe etmelerini 
~ bekleriz. 13-15 

~ DEMiRiŞ 
~ Nuri Has ve Evlatları ve Şerikleri 

Telefon : 353 - Telg.Demiriı Adana 
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SEYHAN VİLAYETİ DAİMİ ENCOMENİHDEN · 
1- Bahçe· f stasyon yolu üzerindeki köprünün istasyon 

ciheti kenar ayakları inşaatı (7600) lira üzerinden açık eksilt· 
meye konulmuştur. 

2- Eksiltme 15-10-942 tarihine müsadif perşembe günü 

saat (10.30) da vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 
3- İsteyenler bu işe ait keşif evrakını görmek için Na

fıa müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

isteklilerin (570) lira muvakkat teminat vermeleri ve bu 

gibi iş yaptıklarına dair bonservislerile iki fotograflarını, bir 

adet (SO) , bir adet 15 kuruşluk maktu ve bir adet (1) kuruşluk 
uçak pulunu dilekçelerine bağlamak suretile ihaleden üç gün 

evvel vilayete müracaat etmeleri lazımdır. 

27-1-6-10 14664 
-----------------~---

i 1 an 
Devlet Demiryolları Adana 6 ncı İşletme 

Arttırma Eksiltme komisyounu Reisliğinden: 
Muhammen bedeli (18.225) lira tutan muhtelif eb'dda 135 

Mı3 ikinci sınıf kereste şartnamesi veçhi!~ 26- 10-942 'pazar· 

tesi günü saat 16 da kapalı zarf usulile Adanada 6. ıncı İşletme 
Müdürlügü binasında eksiltmeye çıkarılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1366 lira 88 kuruşluk muvakkat 

teminat akçelerile kanuni ikametgah vesikaları, Ticaret odası 
vesikaları nüfus kağıtları ve 2490 numaralı kanunun emrettiği 
şekilde hazırlamış oldukları teklif mektuplarile birlikte ayni gün 

eksiltme saatmdan bir saat evvel komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Şartnameler Ankarada 2. inci işletme, Istanbulda 1. inci iş· 
letme Müdürlüklerinden Mersin ve Adana istasyonlarından be· 

delsiz olarak tedarik edilebilir. 4-10-14-18 14697 

:"""""" .. """ ...... """" .. """ .. """' 
ı DOKTOR ı 
ı • ı 

İ A. MELiK 1 
ı ı f Belsoğukluğu ve idrar yolları mütehassısı f 
ı : 
ı Ada"':ımıza avdet f!tmiı ve haatalarını kabule ı 

i baılamrıtır. 7-10 J 
ı .... """"""""" .. """""""""""""ı 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macıit Güçlü 

Basıldığı yer: Türksöıü Maatbaşı 


