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harp gayreti 

~~~------~,·--------~~-
Babeşlştanda mlttellkler 

paktına dabll oluyor 

ROMANYADA 

Viyana hakem kararına 
aleyhtar neşriyat! 

Bfikreş ; 10 ( Radyo ) - Vi
yana hlkem kararı ·, bir milletin 
bütün haklarını rıaıarı dikkate al
mak istemeden bir karar vermiş· 
dir. Bu kararın değişmesi lazım· 

dır. Avrupa basını bilAistisna Ro· 
men milletini haklı göstermekte· 
dir. Biz de haklı olduğumuza e· 
min oldukdan sonra , Macar ida
resi altında inleyen kardeşlerimize 
Yapılıtn fena muameleye neden 
bir son vermek için uğraşmaya· 
hm. Romen milleti hiç bir zaman 
başkalarının malına göz koyma
mııdır. Fakat , bizim olan bu mu· 
kaddes vatan parçasının , vahşi 
bir idare altında lıalmasınA ta· 
hamnıül edemeyiz. Haklcımıu biz 
kendimiz arıyoruz. 

l\4ısır'ın bu seneki 
pamuk rekoltesi 

Bertin : 10 (Radyo)- Verilen 
malumata göre ; Muıır'ın Pamuk 
rekol~esi bu yıl 3. 215,000 kental
dir. Bu miktar , vasati istihsal o
lan 10.000.000 kentalin takriben 
üçde biri demektir. 

Bulgaristanda müsade-
re edilen Yahudi emlaki 

Roma : 10 ( Radyo )- Bul
gar hükumeti tarafından Bulgaris
tandaki Yahudilerin serveUerinin 
müsaderesi neticesinde , 1 milyar 
300 milyon leva elde edilmişdir. 
Son alınan kararlar neticesinde 
d aha 600 milyon levalık Yahudi 
emlakine e l konmuşdur. 

Türkiye • İtalya 
arasında bir anlaşma 

Roma : 10 (Radyo) - Tür
kiye ile ltalya arasında, Türkiye· 
nin ihtiyacı olan kimyevi madde
lerin Türkiye'ye idhali için her iki 
devlet arasında bir anlaşma im· 
zalanmıştır. 

Vaşington : ıo (a.a.)- Ha
beşistan imparatoru Haile Sela 
siye, Birleşik milletler pakt11Ja il· 
tihBlı isteğini ifade için reis Ro
osevelte aşağıdaki telgrafı gönder
miştir. 

«Hükumetim ve Habeşistan 

halkı, birleşik milletler paktının 

tahmil ettiği vazifelere i~tiraki 

hararetle istediği gibi, bizde, elı:o · 
nomik ue askeri memleket kay 
naldarımızı birleşik milletlerin tm • 
rine koymayı ve bunlann hürri · 
yet ve adalet için yaptıkları 

bütün fedekarlıklara candan yar· 
dım etmeyi diliyoruu. 

Reis Roosevelt, cevabında 

şöyle demiştir: 

cHabeşistanın birleşik milletler 
beyannamesine iltihakını kabul 
etmek büyük bir zevktir. Habeş· 
istanı, müstevli mihverin muvak
kat işgalinden topraklarını korta· 
ran birinci devlet olarak birleşik 

milletler arasında zevlde karşılı· 

yacağız.> 

Faşist genel sekreteri 
Roma : 10 (Radyo)- Münib' 

ten bildiriliyor : Faıist partisi ge
nel sekreteri Şark Ct>phesinden 
buraya dönmüşt ür. l-ıtasyonda 
bölge Nazi lideri , Vali ve şehrin 
diA-er ileri ;gelenleri tarafından 
karşılanmışlardır. 

İstanbula gelecek 
Bulgar futbolcuları 
İstanbul : 15 ( Hususi )- Sof

ya futbol muhtelit takımının üç 
maç yapmak üzere şehrimize ge· 
leceği öğrenilm iştir . Fenerbahçe 
ve Beşiktaş kulüplerimiz tarafın· 

dan get iril en Bulgar takımı , bu 
ayın 29 unda ilk maçını Fener
bahçe ile, 30 unda ikinci maçını 

Beşiktaıla ve bu t arihten sonra 
gelecek ilk pazar günü de üçün· 
cü maçını Fenerbahçe - Beşiktaş 

muhtelitiyle yapacaUır. 

Amerikanın moskova 
sefiri hareket etti 
Paris ; 10 (Radyo Paris Moo

dial)- Amerikanın Moskava se· 
firi Amiral Stanley, bugün hava 
yoliyle Moskovada l\yrılmıştır. 

Tass ajansı yamlıyor 

Anadolu ajansı 
garezkô.rlık 
aslô. yapmaz 

Kozan belediye 
meclisi kadrosu 
Koıan : 10 (Türksözü muha· 

biı inden)- Beledıye intihabının 

bittiRini ve reisliğine Zeki Akça· 
lının seçildi~ini telle bildirmiştim. 

Y tni belediye aıalarını tanı· 

tıyorum: Zeki Akçalı, Şerif Gü· 

ıünlü, Emin Kurdoğlu, Nadir 

Uturlu, Ali Biçer, Kazım Ôztürk, 

Ethem Güreken, Mustafa Yavo:r:, 
Mustafa Karabulut, Yusuf Demir, 

Ali Alil, Şükrü Kaya, Mustafa 

Göreün, Vehbi çelik, Kt'mali Arı 

~en, Hasan Saygılı. 

Ankara: 10 (Radyo Gazete•ll

Moskova radyosunun yapt~ğt neş

riya ta göre, Anadolu ajansı ve

rilr.n bazı haberleri tahrif etmek· 

tedir . Halbuki Sovyet ajan sları 

Türk iyeye kablo ile gelmekte ve 

bu yüzden gccilımtktedir. Bunun 

için Anadolu ajansı bazı defalar 

sürat temini için ayni haberleri 

Londradan Roytcrden tıülasa o 

!arak almakta ve ertesi gün Tas'ın 

gelen tam met nini aynen koy

maktadır. Göriilüyor ki, Anadolu 

ajanıı asla bir garezkarlık yap 

mamaktadır . 

söz ti Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL B0VEN 

GÜNDELiK SiYASİ GAZETE 
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: ........................ : 
ı : 
ı Amerika'da i 
: ı 

J zafer vergisi 1 
! ihdas edildi 1 
ı ı 

Ankara: 10 (Radyo Gazetesl)
Amerikan Ayan meclisi « Zafer 
vergisi > adiyle bir vergi ihdas 
etm:ştir • Bu vergi Ameıikada 

yılda 3,650,000 dolar varidat te
min edecektir. Bu vergi daha zi
yade sembolik mahiyettedir . 

• • • • 
BUTUN KAZALARDA 

Belediye Meclisleri için .. 
SEÇiM SON BULDU 

Şehrimizde Belediye seçiminin 
bitmiş olduğunu dün yatmıştık . 
Diğer taraftan aldı~ımız malumata 
göre, Ceyhan, Kadirli • Karaisalı, 
Saimbeyli, Koıan , Feke , Bahçe 
ve Osmaniycde de Belediye se-
çimleri bitmiı ve ittifakla Parti 
namzedleri kazanmışlardır. 

Rusgada 
vaziyeti 

• 
ıaşe 

ciddi 
AÇLIK TEHLiKESİ VARMIŞ ! 

Vichy : 10 (Radyo)- Fransız 

istihbarat Servisi tarafından bildi· 
rildiğine göre , Bülücistanın garp 
eyaletinde açlık tehlikesi baş gös· 
termiştir. Birçok şehirlerde örfi 
idare ilan edilmiştir. Halkın bir 
yerden bir yere göç etmesini giiç
leştirmek_üzere eyaletle 'tren mü
nakalatı tamamen tatil edilmiştir. 

Kervanlarla halk" için yiyecek ta
şınmakta ise de bütün Şarkda yi 
yecek buhranı olduğu için tedarik 
hususunda müşkülat çekilmektedir. 

raya dizilerek beklemek mecburi· 
yetindedir. Bu sebepten dolayı 

geçen kışta pek çok ihtiyar kim· 
seler açlıktan durdukları yerde 
ölmüşlerdir. Kömür kıtlığı da o 
dereceye varmıştır ki, Leningrad 
varoşlarındaki ağaçlar kesilmiş ve 
ahşap evler de yıktırılarak odun 
olarak kullanılmak üzere yığdırıl
mıştır. Mübalağa etmeden denile
bilir ki.Rus halkı, tarihinin en güç 
ve en feci kışının eşiğinde bulu· 
nuyor.,, 

ARA SIRA: 

BAYRAM 

Bir / ngiliz. gemisinin güoerteıind• ~alııma 

Madrid: 10 (Radyo) - Mad 
rid lspanyol gazetesi Londrada 
çıkan Daily Mail gazetesine atfen 
Rus halkının gelecek kıştaki vazi· 
yeli hakkında şu malumatı ver· 
mektedir: "Rus halkının gelecek 
kıştaki vaziyeti o kadar feci ola 
caktır ki, bunu tasvir etmek güç· 
tür. Halka verilen yiyecek miktarı 
bir daha tahdide tabi tutulduktan 
1'aşka , halk , bu mütevazi mik
tara alabilmek için bütün gece sı-

Novrosiskte çok kanlı 

Y 
arın Şeker Bayramımız . .. Ya· 
rıo sabah evlerimizde yavru· 

lanmızı bağrımıza basarak , 
bütün aile ferdleri bu sayılı gü · 
nün verdiği yeni bir neşe ve se
vinç içinde birbirine daha sıkı 

sarılarak bu mutlu günü kutla· 
yacaiız. 

Son bir hafta içinde şehrin 
içerisinde bir başkalık , çarşılar· 
da , insanlarında İnsana sevinç 
veren büyük bir hareket var . 
Terziler , tuhafiye , manifatura, 
kundura mağazaları tıkl.m tıklım 
alış veriş edenlerle dolu .. Yi· 
yecek satan yerler keza . . • 

muharebeler var 
~~--------·-------~~~ 

Stalingraddaki müdafaa 
........................... 
• • ı Almanyanm ı • • i iaşe durumu i 
i -ne halde ? i 
• • • • f Hitler paketleri f 

• • Berlin : 10 (Radyo)- lyi ha· 
ber alan Alman çevrelerindeki 
kanaate göre, Alman ziraat bir· 
likleri tarafından tesbit edildiği 

gibi bu yılki mahsul, bundan ev· 
velki son iki seneninkine nisbetle 
çok daha müsait olduğu ve işgal 
edilen Rus arazisinde de istihsal 
artmakta bulu nduğu için bu sene 
Avrupan ın iaşe durumu temin 
edilmiş bulunmakta•iır. 

A lmao hududundaki bütün is· 
tasyonlarda, Göringin son deme· 
cinde bahsettiği cHitler paketleri> 
bugünlerde dağıtılmıya başlamış· 

tır. Ağırlıkları yedi buçuk kilo 
olan ve içlerinde tereyağı, sucuk, 
hububat, un vesaire bulunan bu 
paketler, izinli giden askerlerin 
evlerinde ailelerile beraber ye· 
meleri içindir. Halen Alman yada 
halka dağıtılmakta olan iaşe kart· 
larında ekmek ve et miktarı es· 
kiıinden fazladır. Evvelce, hava 
tehlikesine maruz yerler halkına 

( Gerlal 2 ncl u 7facla l 

Ankara: 10 (Radyo gazetesl)
Sovyet cephesinde büyük muha· 
rebeler devam etmektedir. Novo
rosisk'te Alman ve Romen kıtala
rının bir miktar ilerledikleri bildi· 
riliyor. Buradaki muharebeler pek 
kanlıdır. 

Londra: 10 (Radyo) - Sta· 
lingrad savaşı yeni bir safhaya 
girmiştir. Almanlar, şehıin şimal 
batısındaki fahri kalar maballesini 
işgal için yaptıkları hücumlarda 
4000 ölü vermişler, 16 tank kay
betmişlerdir. 

Stalingradın zaptedileceği 
hakkında Hitlerin verdiği sözün 
yerine getirilmemesi ihtimalile 
Berlindeki askeri sözcü dün gece 
şunları söylemiştir: 

"Yeni Alman birliklerini ileri 
sürerek fazla kan dökmete artık 

lüzum kalmamıştır. Bundan böyle 
Alman ağır topları ve Stuka tay
yareleri şehrin temizlenmesine de· 

vam edeceklerdir. Her kesimde 

teşebbüs Almanların elindedir ... 

Almanlar, Staling-radın ~ima· 
linde ilerliyen Timoçenko ordu· 
lerını durdurmak için büyük bir 
gayret sarfediyorlar Timoçenko 
orduları Don ve Volga nehirleri 
boyunca yavaş, fal< at emin bir su· 
rette ilerlemektedirler. 

Şehrin cenubunda Ruslar, şid 
detli Alman taarruzlarını püskürt· 
tükten sonra mukabil hücuma ge
çerek ilerleme kaydetmişlerdir. 

: ........................ .. 
ı 

i F enerbahçe takımı 
i Mersine geldi 

....................... , 
Merain: 15 ( Türluô%Ü muhabirinden )- latanbul i 

Fenerbahçe takımı bir k aç maç y apmak üzere bugıin : 

l atanbuldan Mersine gelmiılerdfr. Mer•İılliler ve Tar· i 
auslular Fenerbahç~lileri garda hararetle k ,,,ıamıf· ı 

lardır. Adana Vali•i Bay A kif EyiJoğan da bu ka1- ı 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı : 
ı 
ı 
ı fılamalarda hazar bulunma,tur . l 

1 !. ......................................... ) ........ : 

Sokaklar, mini mini yavrula
rının ellerinden tutmuş onlara 
bayram için sevicıdirecek eşya 

almak için dolaşan ana babalarla 
dolu .•. Bakıyoruz, şehirde en kü · 
çük saydıtımız ihtiyat maddele 
rinden yiyecek, giyecek gibi en 
esaslı şeylere ka~ar her şeyimiz 
bol bol var 1 

* * 
Düşünüyoruz , dört seneden· 

beri milli ve dini bayramlarımı· 
zı, sayılı büyük günlerimizi es· 
kiden daha iyi, daha neşeli _kut· 
layoruz. Çünkü , dört yıldır ta· 
ribte eşi görülmemiş bir fecaalle 
devam eden ikinci cihan harbi , 
hemen bütün dün,ada her gün 
binlerce insanı yok ederken, kıy· 
metlerine paha biçilmez eserleri 
silip süpürürken ve harp sahne· 
!erinde kelimenin tam manasiyle 
kan gÖYdeyi götürürken biz, bü· 
tün milletlerin gıpta ettik!eri bir 
rahatlık içindeyiz . Dört yıldır , 
harp ve işgal felaketleri içinde 
yurd ve yuvaları bozulan , sefa· 
let, açlık ve hin bir ıztırabın acı· 
lariyle kıvranan insanların hali , 
insan olmamız dolayısiyle bizi 
de üzüyor • Dünyanın bugünkü 
korkunç manzarası her aıı önü· 
müzdedir. 

Dünyanın bu karışıklığından 
az çok biz de müteessiriz. Mem · 
lekelte her şey harpten Öncekin 
den beş on misli yükselmiştir • 
Hayat ağırlaşmış ve pahalanmış· 
tır. Bu sıkıntıları labii görmeğ"e , 
ona alışmağa çalışıyoruz Fakat, 
harp denilen en büyük felaket
ten çok şükür uzağız , 

Dün elinden tuttuğu yavru· 
suna bayramhlı bir kundura alan 
bir bemşerim dedi ki: 

S.G. 
!Gerlal ı ncl u1facla) 



Sayfa 2 

Ceghanda talebe 
pansiyonu açılacak 

Kaymakam ve Maarif memurunun teşebbüsü 
Ceyhan : ı5 ( Türksözü mu -

Kozanın elektrik l habirinden )- Maarıfsever Cey· 

ve mektep işi 
Kozan : 10 (Türksözü mu ha· 

birinden)- Kozan scnelerdenberi 
mahrum olduğu orta mektep, su 
ve elektrike artık kavuşuyor. Genç 
kaymakamımız Şevket Yurdakul 
teşebbüsü ile kozanlıları partide 
toplayarak bu üç iş etrafında 

uzun uzun mutaleda bulunmuş 

ve kozanlıların fıkirlerinide istihsal 
ettikten sonra bu i şler i n ancak 
bir teşekkül halinde başarılacağı 1 

kanaatine varılmış ve nihayet or 
ta mektep açma, su ve elektrik 
temin etme ııdı ı:ıltında bir teşek

kül kurulması seviçle ve itt ı fakla 

kararlaştırılmıştır . Bu cemiy~tin 

on iki idare he}eti aıac;ı olacaktır. 

Orta mektep açma, su ve 
elektrik temin etme cemiyeti hum· 
malı bir çalışma ~ takip etmüte· 
dir. Düne kadar }'aptl&n teberru 
6250 liradır. Bu miktar 18 k işiden 

temin edilmiştir. 

Aar sıra 
{Baştarııfı Böl'incide) 

- Bak, kardeşim . Şu çocuk r 
kundurasına yedi lira verdim l 
Eskiden taş çatlasa bunu bir bu 
çuk, iki liraya alırdık ! .. Her şey 
pahalı . Fakat buna da bin şükür!. 
Harpte değiliz ya .• Bundan bü · 
yük nimet olur m"u ? Allah bü· 
yüklerimizi başımız.dan eksik et 
meain !.. 

• • 
Şüphe yok , bepimiL böyle 

düşünüyoruz.. Evet, baz.an sıkıntı 
çekiyoruz . icabında belki gün· 
lerce kahve, şeker, içki ve diğer 
bazı ihtiyaç maddelerini bulama· 
yor ve diier milletleri biran dü· 
şünerek, "zarar yok,, deyip geçi· 
yoruz • Bu düşünce , hepimizin 
içinde çok sağlam bir şekilde 
kökleşmiştir . 

Şu halde yarınki Şeker bay · 
ramımız.ı : 

- Obl .. Çok şükür . Harpte 
değiliz. Sefil değiliz . Büyükleri · 
miz ve kuvvetli ordumuz saye· 
siode yurdumuzda rahatça yatı 
yoruz . Ekmeğimiz , bulgurumuz 
var, aç değiliz! .. 

Diye neşe ve rabatlılda kut· 
layac:ığızl.. - S. G. 

Almanyanın iaşe 
durumu 

(Başı 1 inci sayfada) 

fazla el verilir keo buna mukabil 
bazı yerlerde et miktarı aıallıl · 
mıştır. Bu suretle ar!ldaki fark dÜ· 
zelmiş olduğundan artık hava 
tehlikesine maruz olmıyaıı yer · 
!erde de normal n iktarda et ve· 
rilmeğe başlanmıştır. 

Türk gazetecileri 
Ottavaya vardı 

Oıtava : 10 (Radyo) - Türk 
gazetecileri Otta vaya gelmişlerdir. 

Ömer İnönü'ye dün 
törenle bröve verildi 

Ankara : 10 (a. a.) - Ömer 
lnönü'ye bugün merasimle turizm 
brövesi verilmiştir. 

Seyhan hususi muha
sebe müdürlüğünden: 1 

Hususi idareler tekaüt san-! 

dığı emeklilerinden olup Ada~ 1 

naZ iraat Bankasından maaş ı 
alan emekli ve öksüzlerin iaşe 1 

durumlarının tesbiti için hususi 

muhasebe müdürlüğüne müra· 

caatları 14721 

hanlıların himmet ve alalıadarla 
nn şahsi gayretleriyle kazamııda 

iki sene evvel açılan hususi orta 
okulda bu yıl tam devreli olarak 
tedrısata devam o !unacağ'ını ve 
öğretmenlerinin de Maarıf Veka-
letince tesbit edild i ğini geçenlerde 
yazmıştım . 

Okulun tam devreli olarak 
faaliyete geçmesinden sonra ta· 
lebe mevcudunun artacagında 
şüphe yoktur . Talebelerden ço
ğunu köylerle komşu kazalardan 
gelen talebe kşkil dtiği oihetle 
bu talebelerin ebeveynlerinin gö
zünden ve mürakabesinden uzak 
olduğu gibi öğretmenlerinin de 
daimi kontrol ve mürakabesinden 
mahrum bırakılıırak ders harici 
saatlerinde sokakta ve çarşıd a 

gezerek okul disiplinine a} kırı 
her hangi bir çirkin harekette bu· 
lunmalarını önlemek maksat ve 
gayesıni istihdaf eden kararların 
alakadarlarca alınmakta olduğu 

ve bu hususta baz.ı teşebbüslere 
geçildiği memnuniyetle haber a

lınmıştır . 
Bu cümleden olarak ilk önce 

orta okulun arka kısmındaki eş

hasa ait arsanın istimlaki ve ba· 
dt:ma bur&ya 150 - 200 talebe· 
nin barınabilmesi için bir parısi 
yon inşası mütesavverdir. Bu pan
s:yonda köylü ve komşu kazalar
dan gelen talebeler geceleri yat
malda beraber , beraberlerinde 
getirecekleri çiğ yemeklikler de 
pansiyonun mutbahında pişirilerek 
talebelerin tertemiz yemek yerre
leri temin olunacaktır . 

Diger taraftan yeniden te•is 
olunacak spor sahasındı; , talebe
ler boş valutlarını ten is, voleybol 
oynamakla ve okul kütüphane
sindeki kitapları mütalea ve pan
siyona konacak radyodan müzik 
ve diğer neşri} attan müstefıt ol-
maları sağlanacalctır. Ancak, mev· 
zuu bahis pansiyonun inşası ve 
içerisine lüzumlu mobilye ve mal· 
zemeıirıin temini için takribi 25-
30 bin liraya ihtiyaç olduğu ve 
bu paradan beş altı bin lirasının 
vilayt t maarif müdürlüğünce te
mini cıhetine gidildiği takdirde 
geri kalan paranın da vatan ve 
memleket işlerinde azami hassa 
siyet gösteren ve hiç bir feda· 
karlıktan çekinmiyen } üksek ha
miyetli Ceyhaıılıların yapacakları 

teberrülerle elde edilecektir. Pan
siyonun gelecek ders yılına ka
dar bitirilmesine çalışılacaktır 

M. S. 

Evlenme işlerine 
ait izahat 

Türksözü Gazetesi Müdürlü
ğüne-Muhterem Gazetenizin 10-
10-942 tarih ve 5527 sayılı nus
hasının ( Evlenme işlerine hız ve-
rilmeli ) başlığı altındaki yazınızı 
okudum , vaki olan iddia ihtimal 
ki doğru ve haklıdır. Ancak ben 
Nüfus müdürlüğüne yeni geldim. 
Ve vazifeye başladı~ım tarihten 
bu güne kadar geçen bir ay içeri
sinde 3000 ne yakın Vatandaş İŞİ · 

ni gördürdüm. Yaptığım tetkikata 
nazaran bir ayda görülen bu ka· 
dar işin evvelce bir sene zarfında 
görülememiş olduğunu da anladım 
Binaenaleyh vaki olan bu teehhür
lerin de senelerden beri nüfus alma· 
yan ve gizli kalmış olan nüfusla · 
rın ekmek karnesi dolayısiyle nü
fus dairesine vaki olan tahaccüm-
den ileri geldiği de aşıkardır. Bi

nııer.aleyh şimdi yeniden tanzim 
etmiş olduğum bir program dahi
linde çalışılmakta olmasına binaen 
azami iki ay zarfında bütün müte· 
rakim işlerin arkası alınarak bu 
suretle her günkü işlerin günü 
gününe yapılacağını temin edece· 
ğirni muhterem gazetenizin ayni 
sütünuna matbuat kanununun mad
dei mahsusasına tevfikan dercini 
saygılarımla rica edeıim.- Seyhan 
Nufus Müdürü Hıkmel Çınar 

TORKSOZO 11 Teşrinievvel 1942 
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i Türkiye .kömür satış ve tevzi İ ~ D EMIRiŞ 1 
! müessesesi Seyhan Vilayeti 1 ~ Eski istasyon karokolu karşısında Demiriş atölyesi harp 

Ki vaziyeti dolayısiyle memleketimize girmeyen yedek malzemeleri 

••• AJ' anlı g" 1 n dan 1 ·ı temin bakımından atölyesini RE.KTIFlYE ve PRES makinalariy· 
ı le bir daha teçhiz etmiş ve kadrosunu teknik elemanlarla ge-

nişletmiş bulunmaktadır. 

• Lı·ny·ıt ko•r mu·· ru·· gelmeg..,,, e • Mevcut bilumum makinaların gömleklerini REKTIFlYE. ll 
• • PRES işlerini , en eyi ve sağlam bir şekilde , her nevi yedek ~ 
: başlamıştır ,. htı·yaç sahı·pıe- 1 K p~r~~ları pi~ ~e kızıl döküm Soğuk _ve ~ı~ak dem~r işleri fr~~,e 

. • K buyuk ve kuçuk torna ve planya ışlerını elektrık ve oksı1en • • • •• • d b • ı " 1 1 kaynak işlerini çok titi:r. bir itina ile istenilen evsaf dan daha iyi = rının nıuessesemız en 1 a-. bir düzgünlük ve sağlamlıkla yapılmasına gayret edilmektedir. 

k b 
· • Sayın müşterilerimizin topdan ve perakende siparişlerinden çok 

: bedel alaca ları eyanna- • ı~ memnun kalacaklarını bir kere yaptıracakları işlerle daha iyi 

: mele ri usu 1 Ü dairesin de : ~ ~:~~~:~~klannı kuvvetle ümid eder, bir .defa :mübe ·~~cle~~ni 

: doldurarak iade etmeleri : ı~ DEMıRıŞ 

1 : lüzumu ilan olunur. : Ji Nuri Has ve Evlatları ve Şerikleri 
• 

18 
., 

1 1 

• l~ Telefon : 353 - Telg.Demirif A elana ~ 

! Omer Başegmez ve Şerıkı 1 ~wwwwww~~-~ 
: Telefon : 168 14717 : 

••••••••o•••••••••••••••••• 
SEYHAN OEfTEROARUGINOAtt : 

ı- Adana hükumet konağı salonunun ah~ap perice işi (9983 
lira l97) kuruş üzccinden eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 26- 10-942 tarihine müsad if pazartesi güoü saat 
15 de defterdarlık ihale komisyonunda yapılacaktırr 

3- lstiyenler bu işe aıt ketif evrakını görmek için defterdarlığa 
müracaat edebilirler. 

4- f 1Jteklilerin (748) lira (80) kuruş muvakkat teminat vermeleri 
ve ehliyet vesıkası almak üzere bu gibi iş yaptıklarını gösterir bon· 
servislerile bir aded (50) bir aded (15) kuruşluk maktu ve bir aded 
(1) kuruşluk uçak pulunu iki fotoğ'raflarıle birlikte ihaleden üç gün 
evvel dilekçelerine bağlamak suretile vilayete müracaatları lazımdır, 

11-16-20-24 14718 

i 1 an 
SEYHAN O[f TEROARUGINOAN · 

1- Adana hükumet konağ ı tam i ratı (2015) lira (87) kuruş üze· 
rinden açık eksiltmeye konulınuştur. 

2- Eksil tme 26-10- 942 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
ıs de defterdarlık ihale ko misyonunda yapılacaktır, 

3- lstiyenler bu işe ait keşif evrakını görmek için defterdarlığa 
müracaat edebilirler. 

4- isteklilerin (151) lira ( 19) kuruş muvakkat teminat vermeleri 
ve ehliyet vesi kaııı almak üzere bu gibi ış yaptıklarını gösterir bon· 
servislerile bir aded (50) bir ade'.i (15) kuruşluk maktu ve bir aded 
b ir kuruşluk uçak pulunu ve iki fotoğraflarını ihaleden üç gün evvel 
d ilekçelerine bağlamak surelile vilayete müracaetları lazımdı. 

11-16~18-22 14719 

-----
Seyhan Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mü

dürlüğünden : 
Refik Saydam Mukez Hıfzıssıhha Müessesesi Çiçek aşısı 

ihtiyacı için açık eksiltme suretiyle ( 160) adet dana alınacaktır. 
Beher dananın bedeli (70) lira olup tutarı ( 11200) muvakkat 

teminat parası (840) liradır. Açık eksiltme 24/10/942 cumar

tesi günü saat 10 da Sıhhat Müdürlüğünde yapılacaktır. is

teklilerin teminat paralariyle mezkur saatte açık eksiltmeye 

gelmeleri. Sartoamesini görmek istiyenlerin de Sıhhat müdür-

lüğüne müracaat etmeleri. 11-16-18-22 14720 
- ----------- -- ------

SEYHAN OEf TEROARUGINOAN : 
Aşağıda cins ve nıikdarlarile belediyece takdir olunan muham · 

men kıymetleri yazılı menkul mallar 16-10-942 tarihine müsadif 
cuma günü saat 14 te defterdarlıkta müteşekkil komisyonda pazı\r · 
tıkla satılacaklarından izahat almak istiyenlerin her gün milli emlak 
servisine müracaatları ve taliplerin de 0 

0 7,5 teminat makbuzlarile 
mezkılr gün vı- saatte komisyon fa bulunmaları ilan olunur. 14714 

Adet cinsi Takdir olunan kıymet 
Lira krş. 

1 Köh ne kamyon (Bens marka) 180 00 
1 Müceddet dış lastik 60 00 
1 Köhne ,, .. ıs 00 
6 Müstamel ,, 150 00 
4 ,, iç !astık 20 00 
4 !astık jandı 24 00 

•••••••• _.......... 00 .............. 00 00 .................. 4 
.._ •· +• •• e• •• •• o· • o· o· o ·e •• e· ee •• ·o o ·o ee •• •• c 

• 

DİŞ TABİBİ 

ORHAN OKTAY 
Belediye ve Yeni Eczahane karşısıııdaki çıkmaz sokakta 43 
Numarada her gün ve Zaruret halinde geceleri dahi hastala 

rını kabule başlamıştır. 

ADANA 

~ :: :: :: :: :: :: :: = :: = = = = :: = :: :: : ............ : :x # :: ' 

Doktor 

Turgut.Soyer 
Hükumet civarında istikamet Ecnhaneıi karoısındaki çıkmaz 

i 
sokak içinde 121 numaralı evde hastalarını kabul eder. Haftanın 

Salı ve Cuma günleri öğleden sonra fakiı tere parası:r. bakılır . 
4 - 26 

:ır.:z:::uu=========::z:uuuu 

ı"""""""""""""""""""""""""ı 
J DOKTOR . f 
ı • ı 

i ·A. MELiK ! 
i Belsoğukluğu ve İd~ar yolları mütehassısı J 
ı ı 
ı Adanamıza avdet etmİf ve haatalarrnı kabule ı 

i baılamıftır. 8-10 i 
:""""""""""""""""""""""""": 

i 1 an 
Seyhan Nafıa Müdürlüğünden : 

t - Ceyhan köprüsünün Kozan tarafında yapılacak parke 

kaldırım inşası (6389) lıra üzerinden açık eksiltmeye konul· 

muştur. 

2- Eksiltme 26; 10;942 tarihine müsadif pazartesi günü 

saat 11 de Nafıa dairesinde yapılacaktır. 

3- lstiyenler bu işe ait keşif evrakını görmek için Nafıa 
müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4- isteklilerin (479) lira 18 kuruş muvakkat teminat ver· 

meleri ve ehliyet vesikası almak üzere bu miktar iş yaptıklarını 
gösterir bonservislerile bir adet (50), bir adet ( 15) kuruşluk 
maktu, bir adet bir kuruşluk uçak pulu ve iki fotoğraflarım 
dilekçelerine bağlamak suretile ihaleden üç gün evvel vilayete 

müracaatları lazımdır. 9- 11-16-18 14710 

Salih Bosna Fabrikası, sayın 
müşterileri nazarı dikkatine. 
Yağmur mevsimi gelmiştir. Çekilen pamukların satılmaması 

ve sahipleri tarafmdan fabrikamızdan çekilmemesi ve anbar

larımızın da temameu dolmuş bulunması itibarile balyalar ve 

pamuklar bizzarur açıkta kalmaktadır. Bu yüzden vukua ge· 

lecek zarar ziyanları fabrika kabul edemiyecektir. 

Binaenaleyh gerek tüccar ve gerek Müstahsil elinde bulu

nan koçanlar muhteviyatının tescil ve tanzim tarihlerinden iti

baren azami bir hafta zarfında fabrikadan kaldırılmasını, kal. 

dırılmadığı takdirde Borsa nizamoamesinin 82. maddesinin 

bahş<!ylediği selahiyet dairesinde muamele tatbik edilmekle 

beraber bu müddetin hitamından sonra balya başına beher 

gün için yevmiye !lO kuruş ardiye ücretinin alınacağını sayın 
müşterilerimize saygıyla arz ve ilan olunur. 9-11 1471 l 

Umumi Neşriyat Müdürü : Maeit Güçlü 

Basıldığı yer: Türk.sözü Maatbası 
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