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STALiNGRAD HARBi 
ÇOK KANLI SAFHADA 
Ka/kaslardaki mulıarebe de 
şiddetle devam etmektedir 

Dili &IÇLl&LI ••• Al ILBaLITlllLDI 

Novrosiskte imha edildiği söylenen 

M. Müdafaa Vekilimiz 
yurdiçi seyahatinde 

MANiSA •ı 16 ( A. A. ) -
MiLLi MÜDAFAA VEKiLi AU 
RIZA ARTUNKAL BURA YA 
GELMiŞTiR • VEKiL HARA· 
RETLE KARŞILANMIŞTIR . 

Ankara: 16 (Rallya gazet .. 1)- 1 
Yeniden baılam ıı olan Stalinırad 1 
muharebeleri çok tiddetli bir 11f -
bayı ıırmittir • Kafkaılarda mu· 
harebeler ayni ıekilde devam 
ediyor • Almanların bir miktar 
ilerlediti bildirilmektedir . Fakat 
bu ilerlemeler röyet •tırdır • 

Londra : 16 ( Royter )- En 
10n Sovyet teblitine ıöre , Sta· 
linıradd• Almanlarm son hlcum· 
ları temamiyle pilıkGrtülmiltUir . 

Rus kuvvetleri 

ı ........................ ı , 

i Amırllla'da 1 
1 arat t111tıt1 i 
f LAYiHA AYAN f 
i MECLiSiNE GiTTi ! 
ı ı 
ı Ruzvelte yeni ı 
İ sel6hiyetler f 

Vaşington: 16 (Radyo) - Me· 

buıan mtcliıi fiyatların teıbiti 

hakkındaki kanun liyiha11na Ayan 

mecliıine ıöndermittir. Bu lAyihı· 

da reisicumhura ıenit ıelthiyetler 

verilmektedir. 

Dakar' a yeni 
bir akın mı? 

Bir Amerikan katilesinin Dakar'ı 
istila etmeye gittiği söyleniyor 

Ankarı: 16 (Radyo 8azetesl)
Fransız gazeteleri mlhim bir A-
merikan kuvvetinin Dakar'a müte· 
veccihen hareket etmekte oldutu· 
nu ve bunların Dakar'a çıkacakta-

rım lspanyol kaynaklanna atfen 
yazmaktadır. 

Bu haber bütün dünyada he
yecan uyandırmııbr. Umumiyet 
itibariyle bu ihtimal pek kuvvetli 
görülmektedir. Fakat bu haberleri 
timdilik ihtiyat kaydiyle telikki 

10.WIMI~) 

Dikkatler: 

Benzin darlığı var mı? •• 

S on glalerele tebrimiscle lae· 
men her rGr. bir feJ 1olda · 
tunelaa •e1a aobaahtuıelaa 

fiklyetlet" ektik olmaror • Tas 
bahraaı, içki buhranı flbi it~ 
fi_., ele ufak para balnam• 
elan büaeclilmekteclir • 

Otla ele matbaamıu luMlar 
relen tabi oto..Wli aahlpled 
1eal bir flkl7ette buluaclalar • 
Sıdaaarak dediler ld: 

Propaganda 
muharebesi 
devamediyor 

Londra : 16 ( Royter )- Sta
linırıdda Ruılat ıehrin timalinde 
yapılın Alman blcumunı muka· 
vemet ıöıtermeldedir. Çarpıımı· 
lar çok kanhdar . Sovyet kıtaatı 
itÇiler mahallesindeki bir kaç IO· 

katı terketmiftir. Diln 45JA1mın 
tankı tahrip edilmit , 1500 Alman 
öldilrülmlftür , Kafkaılarda bir 
redik:açan Almanlar derhal imha 
edilmiıtir . 

Stockbolm'dan gelen haberlere göre , Londra'da bava taarruzlanna kartı büyük 
hazırlıklar yapılmakta ve HükGmet daireleri ve sivil ballan bir laamı şehri terketmekte 

imişler. Yukandaki resim logiliz kadınlannın harp gayretini göstermektedir. 

- Geçimimiz, kıuac1m1& eli 
mizdeld otomoblllerleclir • Lfb 
bir fellrimlı HJa iflmlı•de: JOJı-. 

tur • Şi_.i ka1ellfartlar '"* 
elGıf(la çab .. billnek , otemobil· lngiliz, Alman 

gazetelerinin 

Ankar•: 16 (llallJa gu ... eQ
ProJ>8pnda AV8fl, harbin tavsa· 
chtı bufiinlerde büyük bir hacim· 
de devam etmektedir. lnailiz mat· 
bu•b Alman proJ>8randasanı , Al
man matbuab da lnailiz nqriyab 
nı ılddetle tenkid etmektedirler. 
Her iki taraf da istikbalin kendi 
leyblerine oldutunu tebarüz ettir· 
mektedirler. 

Aakar•: 16 [Rallya g azete•l)
Alman radyoau, Fon Bok'un bap
• ablditım yalanlamaktachr. Ve 
Alman ndyosu Fon Bok'un balen 
ŞD cephuinde çahtbflnı bildir
• ittir. ___ , ____ _ 

Berlia : 16 ( D. N. 8. ) -
Stalintradın fimalindeki iç büylk 
rece_a'e dtv"ım etmiftır. Amele 
..rt•lleti hemen hemen Al .... 
lutalın eline pçmiftir • R111lır 
pek blyük ıayiata utramlflır . 

Keza maaaaam bir traktör fahri· 
ka11 harap edilmiftir • 

Berliu : 16 (O.N.8.) - Nov· 
rosik'in Cenubundıki Rus kuv-
vetleri çevrilerek imha edilmittir. 

Harp esirlerinin 
zencire vurulması 
Londraı:16 ( Royter )- Harp 

eeirlerinin ıencire vurulm111 mes
eleıini bal için beynelmilel Kııal· 
baç komiteıi:Almanya ile lngil 
tere ara11nd• mutavauıt roll oy. 
namayı teklif etaıiftir. 

Mısırda lıarp için 
lıazırlıklar var 
Yeni teıkil edilen bazı kuvvetler 

Londra : 16 ( Royter )- Garp J Roma : ıs (Radyo) - Mııır· 
~Dde •lhim miktardı bir Yu- dan lıtanbul'• bildirilditine ıöre, 
nan kaneti nıife almlf bul11111- IOD haftalar aarfınd• biihHıaa 
yor. itte Abnanlar şimdi de Yu- Kabire'de karartma emirlerine her 
nan ukerlerini kartılannda gör· ne ıuretle olurta olsun itaat et. 
mektedirler • memit bulanan altı bin kiti çok 

Loadra: 16 ( Royter ) - Tob- lfır cezalarla tecaiye edilmittir. 
rvk mlttefik tayyareleri tarafın
dan bir defa d•ha bombılanllllf• 
tır. lalceleye bir bomba dlımlı , 
tebirde yınıınlır çıkmıttır . Ayni 
,ece Sollama da iiç akın yıpll 
•lf, iafUAlır , yanrınlar olmut
tar. 

Roma : 16 (Radyo) - Maıır· 
da laailiz otoritelerinın ittibaa ~t· 
tili yeni bir kararla Kabirenin açık 
tehir illn edilmemesi flıerine Ka. 
bire mbelerinde bulunan kabili 
nakil in riatika ve kıymetli eser· 
ler peyderpey Kahire 'den çıkarıl 
•ata baflınmııtır. Bu tedbirlerin 
ahnmuına sebep Kahire ıehrinin 
hava htlcumlanna maruı bulanma
,. ibtim alidir. 

-..~·nik meselesi 
V •tindoa : 16 ( Radyo ) -

Vela, Martinik aduı hakkındaki 
konaımal•nn yakında iyi bir te· 
kilde neticelenmesinden flmitvar 
oldutunu 16ylemiıtir • 

Kanada'da bir halk 
bloku kuruldu 

Bera: 16 (Radyo) - Otavvı· 
dan bildiriliyor: Kanada 'da halk 
bloku iımiaıde bir teteklsll hrul
muıtur. Bu ıiy•ıl bir parti detil· 
dir. Gayeli Kınadad• bulunan 
lnriliı ve Fran111 ırkları aruında 
daha ıiyade bir yakınlılr teais et· 
mektir. 

ı ........................ ı 
ı ı 

ı lhılt k j 
ı aşlin 1 
1 Guvadalkanal'da 1 1 . ı 
ı ve Salomonlar'da 1 
1 çetin muharebe f 
ı ı 
ı ı 

l
ı ..... ,.,.. 1 

t .... : .... tıan ı 
ı ı 

Vatinıton : 16 ( Radyo ) -
Bu sabah iç Japon -ıaalcliye re· 
miıi Paıifikte hasara utratalmlf
tar , 

Londra : 16 ( Royter ) -
Mlttefıkler Gundalkanılda Ja· 
ponl•rlı blylk bir hava maba

rebeıine fİrifmİf ve XJ japoD U· 

çatı dütürmltlerdir. Amerikahlar 

bu adaya takviyeler röndermif
tir. Salomonlırda da muharebe· 
Jer devam etmektedir. 

An karanın 
yıldönümü 

Ankara: 16 , ..... ,. a.z .... Q
Burün Ankar•nın devlet merkezi 
oluıunun 19 uncu yıldönlmüdlr. 

bu , yurd içinde ve _ ch11nda ali· 

ka uyandırmııbr. Londra Beledi· 
ye Reisi bu mflnasebetle bir me
saj neırederek , Ankara Belediye 
Reisine ve Ankara H.lkevine aa
adet temennisinde ve tebriklerde 
bulunmutlur. Londra Belediye Re
isi , Ankarayı Atatürk'ün ve ismet 
lnönü'nün yaratmıı ve büyütmekte 
oldutunu da bilhassa kaydetmif 
tir. 

Alman R8dyosu da ayni yıl 
döniimlnü kutlalDlfbr. 

Roma'da önemli 
ı antılar var 

1 

.......... ~ .. . ..... .. 1111 8111 
Daçe'ala rıllllllatı topla•ıror 

Roma : 16 (Radyo)- Roma' 
da Mussolini'nin riyaıeti altındı 
dün mühim bir -nazırlar toplantısı 
yapılmııtır. Bu toplanbda bir çok 
mlhim kanun projeleri kabul e· 
dilmiıtir. Bunlar ziraatın inkif8fı 
için bir_ takım projelerle , ŞimaU 
Afrika'da mutızamr olan sivil 
ltalyanlara taıminat itası , ecnebi 

istillsı albndaki mıntakalarda bu
lunan memurlann terfileri ve kl-
tıt • kitapların çotıltılmasına ait
tir. 

Roma • 16 (Radyo) - Duçe, 
senelik raporlannı vermek üzere hl· 
tün valileri, k111m kısam toplanma
ta davet etmiıtir. Dün, Genova, lm
peria , Spezia ve Livomo valileri 
Duçe tarafından kabul olunmuı
lırdır. 

Almanyaya giden 
Fransız iıçileri 

P•ria : 16 ( Rıdyo )- Frıa
ııı ifçilerinden mtltqekkil büyük 
bir kafile din Alm8Dyaya yola 
çıkarılmııtır. 

8AY Dll'lll 
lnıll&&IMI •. , ... 
llTllllYOa 

Rus hükumetinin 
Yeni bir isteği 

Moskova : 16 (Tıas) - Sov
yet hükumeti , balihaıırda mütte 
filelerin elinde bulunan bütün ko . 
mutan ve küçük zabitlerle Hes'in 
muhakeme edilmesini istemekte
dir. 

Maltaya hücumlar 
Londrı: 16 ( Royter )- Ye

di rGn 11rfında Maltaya yapılan 
hava hücumlarında 8S Mihver U· 

çatı düftlrllmlfHlr. 

Veyvel'in teftiıleri 
Londra : 16 (Royter) - Ge· 

neral Veyvel teftif eanuında Bir• 
manya hududunu pçmiı ve er
lerle subaylan ziyaret etmiltir. 

REN HAVZASINA 
HAVA HÜCUMU 

••rn 1a11r111a1ar 
Lontlra : il (Royter) - D6n .-c• ln~IU 6om6a a• 

~altları R•n IHıosa.,na 6a,alı laih:••lar yoplllfflır. Kimya 
la6rilıaları H laarp •ntlaatri nolıtalarıntla yan.,nl r plıarıl· 
n111tır. lnw/11• tayyarel•ri Hnr limanını tla 6om6cırclıman 
-.ı,l•tlir. llıi!llalılıp ••miai laaaara ·a1ra1ılm111ır. 

Berlin : il ( D. N. B. ) - lnwili• laaoa lıGOHtleri '•• 
pce Ren Nlp.ln• laacaml,,,.tla 6alan,,,.flrlr. 

lerimlsia zaruri mQnfıaclaa u 
tacak para U. r~lamekteyb • 
Fakat b ...... bemea bir llaltadar 
a.... 1 ı. J.aLlals • L --~111 
alnlerimiı olan bu teker baya• 
m11ıda ·mi ba beazinıidik Jhla 
den bepimla bot we lflb kül ... 
Ba1nm reçtiti halele h&ll ela 
benin balamadıtımısdaa bot kal 
clak • mlracaatıanm ... , ( Beam 
1ok 1 ) eevablaı ah1oruı. Ve b• 
1oldutaa ne kaclar eleyam ecle• 
cetini de keatlremi1orlar. Bu ya· 
zi1et kalflSında piea mlfteri
miu fldeme1iz 1 DiJCM'a& Ye ba· 
m acele ve feykaJMe ala..We ae 
,.,., 1apıp daprdaa ' - s ..... 
U fazla para de bea&ia bala.ak 
meobariyetiaele kalaalarmua ela 
Yardır. itin bqka acı bir ta..ıı 
elaha Yar: Beled.i1emlı blae sla
llk ilati1acımm .... p eclerek •1· 
hk brae ftl'alekteiir • Glalee 
ait beuiai alamHaak • rhkl 
haldamıa ela ka1bola1or. Yaal 
kupoa lalktlllllla kah1or. Ellmla• 
de ba1le htlktmda kalmlf ka 
poalar ela Yuclır. 

••• 
Hepai ele bu memleketle • 

çoculdan " laakikatea .., " 
kaaaaçları elleriacleJd otomobll
lerla lfleJIP. ltlemem..U.e baib 
olaa bu Yataaclatlana bu ...ı.. · 
malarıaı bid de ,.kından alAka· 
luclarclı n IOnlfbriak • Aw.ta· 
m1a malGmata r&e. talmi otomo
bWeri bayramda beaalalia bl
•lf Ye hAll ela ................ 
Karae iflae pllace : Maaıe..ı 
flal pçea JmPoalarua lalklllllla 
blcbtı hakikattir • Ent , ae ol· 
maf11 olm111 , bu Yataaclatı. 
bayramdan eYTeliacleaberl baf. 
kalm ... r Y• bltla takai oleme• 
billeri elGadeaberi çal..-amakta 
elar. Baaaa aebeplerial tabii all• 
kah makamlar bilir. Fakat aetlce 
itibari7le baaaa ,ak H .....,.. 

1iae bia çeki1oraı • Ç&akl 
lira1a plllme•i m•mlrla 
Jere otua lin Yermek medMni 
J•tiacle blı1oraa . Belecll,..ua 
den bla de rica ecll7oraı : Bira 
eYYel bu Yataaclatlar111 ........ 
çare balmalı Ye kendi .. bal.at 
leri olmıyarak .a.madaldan bee 
Iİa bpoalarllH ......... .. ... .. ....... 



Sayfa 2 

Duyduklaramız 

rrlJldere giren 
genç doktorlar 
lsveçli iki genç doktor, insa

nın tahammül edeffileceği soğuk 

derecesini tayin edebilmek için 
çı.rıl ~ıplak soyunarak bir frijidere 
ıırmışlerdir. Frijiderdeki soğuk 

- 30 derecesindeydi. 
Genç mütehassıslar buz dola· 

hının içinde , intibalarını da yaz
mağa karar vermişlerdi. 

iki dakika sonra yazamaz ol
muşlardı. Yedi dakika sonra da 
doktorlardan biri bayı'mıştır. Di· 
ğeri onbir dakika tahammül et
miftir. 

Böylece tecrübeye nihayet 
verilmiştir. Doktorların vaziyeti 
gayet vahimdi. Ancak iki saat 

i 
zarfında ayılabildiler. 

Doktorlardan biri : 
- Kanımın damarlarımda du· 

rakladığını hisseder gibi oldum. 
Demiştir. 

Çıkıı ifin girif .. 

Belçikada , Liyej şehrinde bir 
sinema vardır. Sinema üç kapılı
dır. Bu kapılardan ikisinin üzerin
de : •giriş~ kelimesi göze çarp· 
maktadır. Uçüncü kapıdaki yazı 

ıayet acaiptir : 
•Çıkışa mahsus giriş . ., 

hayvanlar •ıkleti 

Balina belki hayvanlar arasın
da en ağırıdır. Fakat toprakta 
Yllfayan hayvanları nazarı itibare 
alacak olursak en ağır hayvan fil. 

l
dir. Beş ton aIDrlı~ncta fillere pek 
çok def al ar te~adüi edilmiştir. Fil
den sonra , HıpuP.utam ve Bino
serus adındaki hayvan gelir. Bnn

farın ağırlığı iki tondur. Zürafa 
lbir ton ağırlı~ndadır. 500. kiloluk 
lbeyaz ayılara tesadüf edildiği gÖ· 

f.
ülmekle beraber bu hayvanların 
Q'ırlığı vasati olarak 400-500 ki
o arasındadır. Kaplanlar 200 kilo 

~ğırlığındadır. 

. ...--...... --~--..---
~~·!'·• 
TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
cuma- 17 .10.1942 

7 .30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

7 .32 Vücudumuz.u çalıştıralım. 

7.40 Ajanı Haberleri. 

7.55-
8.30 Müz.ik : Senfonik Program 

(Pi.) 
13.30 Program ve Memleket saat 

Ayarı 
13.33 Müzik : Türkçe plaklar 

13.45 Ajanı Haberleri. 
14.00 Müıik : Riyaseticumhur 

Bandosu. (~ef: lhsan Kün· 
çer). 

14.30 Ankara Sonbahar At Ko· 
fularının T"hminleri. 

14.40 -
15.00 Temıil : cŞu patavatsız.ın 

yaptığını doğru buluyor 
muıunuı?> 

18.00 Program ve Memleket saat 

Ayarı. 
18.03 Muıik : Radyo Dans Or· 

keıtraaı - Her Telden 
den programı. (Şef: Nıhad 
E.aengin) 

11.45 Radyo Çocuk kulübü. 

19.3Q Memleket Saat Ayarı ve 
Ajanı Haberleri. 

19.45 S~rb~ı on dakika. 
19.55 Muzik : şarkl ve türküler. 
20.15 Radyo Gatelesi 

· 20.45 Muıik : Mahur makamın

21.00 

21.15 
21.45 

2200 

dan şarkılar. 
Konuşma (Kendimiıi tanı· 

yalım.) 
Muıik : Dinleyici istekleri. 
Koouıma:(Meslekler konu· 

şuyor .) 
Müz.ik : Radyo aalon orkeı· 

TORKSOZO 17 Teşrinievvel 1942 

':·························· : Türkiye kömür satış ve tevzi 1 
Şehirdeki ev buhranı Parti Kaza 

Kongreleri ve ev kiraları 
Birçok aileler otellerde kalıyor 

C. H. Partisi Kaza Kongre
l~rine yarın başlanacaktır. Buna 
aıt cetvel aşağıdadır. Bu cetvelde 
Kongre günleri ve müşahitlerin 
adresleri yazılıdır : 

Şehrimizde_ bu ıene her } ıl-
dan daha fazla bir ev buhranı 

göze çarpmaktadır . Birçok memur 
ailelerinin otellerde kiraladıkları 

bir odaya sığınmaHa oldukları 

görülmektedir. 
. Diğe~ taraftan bazı ev sahip 1 

lerı de kıraları arttırmak için ev· 
!erinde kendilerinin oturacaklarını 
~ddia ederek evlerinin •. tahliyesini 
ıs~eme~t:dirler. Haber • aldığımıza 
gore vılayet bu gibi ev :sahipleri 
hakkında takibat yapacak ve bu 
gibileri milli korunma ka'nıınuna 
göre, ev 'ahipleri kendıleri otur· 
salar dahi içerideki kiracıyı artık 
evlerinden çıkaramıyacaktır. Ev 
sahiplerinin bu hakkı ayın 15 inci 
gününden itibaren sakit olmuş · 

tur . 

Maarifte tayinler 
Şehrimiz Birinci orta okul 

müdür muavinliğine ayni okul ta
rih - Coğrafya öğretmeni B. 
Mustafa Yılmaz, Kız lisesi müdür 
muavinliğine ayni okul tarih öğ · 

retmeni Nezihe Tüzün, Kız lisesi 
tabiye yardımcı öğretmenliğine 

Müberrıt Özalp , Erkek lisesi 
baş mavinliğine de ayni okul ma
tematik öğretmeni Muhsin Sivri
oğlu tayin edilmişlerdir. 

Sıhhat kadrosunda 
Şehrimiz lrahom mücadele 

hastanesi ve dispanseri asistanı 

Dr. Münir Ba) rak Ankara Nümu
ne hastanesi göz servisi asistanlı
ğına , Feke hükümet tabibi Dr. 
fhc;~n . f!öknPI Rnzrlnö-;ın hjikiımPt 
tabıplığıne naklen tayın ecıılmıştir. 

İmparatorluklar 
ve bir mütalea 

Londra : 16 (Royter) - Bu
günkü Taymis gazetesi ; lmpara
torluklar ve müstemlekeler mese· 
lesini mevzuubahsederek , Japon· 
ya gibi cebri imparatorluğun mu· 
vakkat olduğunu , bunların çok 
iğrenç karşılandığını yazmaktadır. 

Amerika Hazine 
Vekili Londrada 
Londra : 16 (Royter) - Bir· 

leşik Amerika Hazine Vekili Mor· 
gantar bugün ingiltereye vasıl ol· 
muştur. 

Madenlerde \:>ulunan 
büyük bir elmas 
Madrid : 16 ( Radyo ) -

Elmas madenlerinde 45 kratlık 
büyük bir elmas bulunmuştur . 
Bunun kıymeti 100,000 dolar tah
min edilmektedir. 

Dallara yeni bir 
akın mı? 

( Bası ı inci say/ada ) 

etmek lazımdır. Şimdi Dakar'da 
üç dört tümenlik bir ordu vardır: 
Atağı yukarı 60.000 kişi. Bu kuv· 
vetler gerek müstemlekelerden ve 
gerekse anavatandan gelmiştir. 

Piyasaya dün 
tuz çıktı 

Şehrimiz piyasasına dün bol 
mikdarda tuz çıkmıştır. Dün ala· 
kadarlardan aldığımız malumata 
göre, her türlü inhisar maddesi 
gibi bayilt":re muayyen günlerde 
tuz verilmektedir. Ve asla bir tuz 
buhranı mevzuu bahi~ değildir. 

Valimizin dünkü 
köy tetkikleri 

Valimiz B. Akif Eyidoğan 

yanlarında Tapu sicil muhafu.ı ve 
araz.i tevzi komisyon kontrolörü 
olduğu halde dün saat 12 de 
Hamzalı, Salmanlı, Boğalı , Dört · 
ağaç, Yolgeçen, Çaputçu , Kara 
yusuflu, Madamaçiftliği , Kayışlı , 
A~ba ve Alckapı kö} !erine git · 
mış ve bu köylerde arazi tevıi 

edilen köylülere tapularını ver-

mişler ve köylü ile uzun hasbi· 
hallerde bulunarak saat 14 dt: 
şehrimize dönmüşlerdir . 

ZA YI - Mardin Vilayetinin 
Nusaybin kazası İlk okulundan 

1935 senesinde aldığım tastiknamemi 
kazaen zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü olmadı-

ğını ilan ederim. 14601 
• ı.uw••- • ·---. _ 

95 No. lı evde Talat At
maca oğlu Mahmut 

Nimet Atmaca 

Osmaniye 18-10-1942 C.H. 
P. lçel bölgesi müfetti şi , Mardin 
mebusu Halit Onaran, Geyhan 18 
~O/ t942 C. H. P. Vilayet 1. H. 
azası Feyıi Oldaç. Kasım Ener 
Karaisalı 19/10/1942 c. H P. v' 
layet 1. H. azası Halil Savatlı 
Kadirli 19 10/ 1942 C. H P. Vi: 
l. H azası Tevfik Ramaıanoğlu. 
Dr. Kemal Satır , Kozan 20/ 10/ 
1942 • Feke 20/10 1942 C. H. p 
V. 1. H. azası Basri Arsoy, Saim
beyli 22J10/ 1942 , Bahçe 23 ıo ' 
1942 C. H. P. V. 1. H. azası Ri 
fat Yavero~lu , Adana 1 /1ı.1942 
C. H.' P. lçel bölgesi Müfettişi , 
Mardın mebusu Halit Onaran. 

i ._. . ..,, .............. ..,,.~ . ..,, .......... ,..,. .... . 
• • • s . i atıbk Ev • 
• • • • i Ocak mahallesinde 89 So ! 
i kakla 14 Numaralı ev acele ! 
i satılıktır. E.v iki katlıdır. 3 o- ! 
i d_a, m~tfak, tulumba ve elekt- ! 
~ rık tesısalını havidir. ! 
( Talip olanların Ayran mem- ! 
t ba suyu muhasibi Abdullah ! 
! Tiiren'e müracaatları. i 
• 1-8 14600 . 
• • • • .. .-. .................................................... ' 

İL AN 
Satılık Lanz veya Hofher 

mar.ka traktörü olanların aşatı 
dalu adrese müracutları ilan 

Ömn Sabancı 
Fabrikatör ve Tüccar 

2- 2 

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 veçhil~ 26-10-942 'pazar
tesi günü saat 16 da kapalı zarf usulile Adanada 6. ıncı işletme 
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 mektuplari(e birlikte ayni gün 
eksiltme saatmdan bir saat evvel komisyon reisliğine vermeleri 

lazımdır. 
Şartnameler An karada 2. inci işletme, lstanbulda 1. inci iş-

letme Müdürlüklerinden Mersin ve Adana istasyonl:arından be· 
delsiz olarak tedarik edilebilir. 4-10-14-18 1~697 

"XC:2CX:21:2C::zcug::;~:lı:XC:#**UU##XC:XC::::ıi 

Doktor 

Turgut Soyer 
Hüldimet <:ivarında İstikamet Ecz.!lhanesi karşısındaki çıkmaz 

M sokak içınde 121 numaralı evde hastalarını kabul eder. Haftanın 
M Salı ve Cuma günleri öğleden sonra fakirlere parasız bakılır . 

" 6 - 26 

! müessesesi Seyhan Vilayeti 1 
i Ajanlığından : ! 
İ Linyit kö~ürü gelmeğe İ 
1 başlamıştır. ihtiyaç sahiple-1 
: rinin müessesemizden bila-1 
1 bedel alacakları beyanna-1 
: meleri usulü dairesinde İ 
: doldurarak iade etmeleri : 
İ lüzumu ilan olunur. 1 

! Omer Başeğmez ve Şeriki 1 
1 Telefon: 168 14717 : 

••••••••o•••••••••••••••••= 
~0000000 000000000000000000• 

§' DOKTOR g 
ğ Osman K ozbek ğ 
o o 
0 

Belediye Baştabibi o 

g Abidinpaşa caddesinde Vakıflar g 
o Apartmanı beşinci dairede hastalarını 0 

g kabule başlamıştır. g o 
O 1O-16-20 - 24 14716 o 
[J eoooooooooooooooooooooooooi 
ı········ .......................................... ı 
f DOKTOR ı 

i A. MELiK t 
ı ı i Belsoğukluğu ve İdrar yollan mütehassısı i 
ı ı 
ı Adanomı.za avdet etmİf ue hastalarını kabule ı 

i baılamııtır. 9-10 i 
: .... "" .. " ........ """" .. """""" ...... ": 
oee•••••••••••••••••••••••o İ ADEMİ İKTİDAR VE BELGEVSEKLİGİHE İ 
e KARŞI • 

! FORTOBİN I 
: S. ve /.Muavenet Vekıiletinin Ruh•nlı•ı haiLdir 1 
• Reçete ile alınır her eczanede bulunur • 

• Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril • 1 Yağcami civan No. 14 - Eski Selanik Bankası 1 
• Posta Kutusu 105 14520 • 

oe••••••• .. •••••••••••••••o 
i 1 an 

Nafıa Müdürlüğünden : Seyhan 
1- Ceyhan köprüsünün Kozan tarafında yapılacak parke 

kaldırım inşası (6389} lıra üzerinden açık eksiltmeye konul· 

muştur. 

2- Eksiltme 26/ 101942 tarihine müsadif pazartesi günü 

saat 11 de Nafıa dairesinde yapılacaktır. 
Pariı ::16 ( Radyo )- Bütün 

Paris gaz.eteleri ehemmiyetli bir 
Ameri1'an kafilesinin Dekara dog
ru gitmekte oldu~unu bildirmek· 
tedir. Gaz.eteler bu haherin Mad
ridden geldiğini tasrih etmekte-

"xc:::::::xc:::::x::=:u:::::::::zc:xc::=::::xc:nu::M 
- -- 3- lstiyenler bu işe ait keşif evrakını görmek için Nafıa 

dir. 

KA YlP - Ziraat Bankasının 

14 - 8 - 941 tarih ve 3302 

~s::::::~;x;=;~*======~ 

! ~Muza/fer Lokman~ 

müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
4- isteklilerin (479} lira 18 kuruş muvakkat teminat ver· 

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

traıı, (Şef: Necip Aşkın) 
M~mleket Saat Ayarı, Ajans 

· numaralı cüz.danın& koymuş ol· 
duğum tatbik mührümü kaz.aen 
ıayi eyledim. Yenisini alacağım · 
dan zayi olan mührün hükmü ol 
madığı ilan olunur. 

1 ti " ~ Bergin hastalarını maayeneba·ı" 
müracaatları lazımdır. 9 - 11 - 16 - 18 1471 O 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basıldığı yer: Türksözü Maatbası 

haberleri ve Borsalar 

( 22.45/ 
22.50 Yamı\ti Proiram ve 

panıf. 

Ka· Zıpkıçı köyünden Ali oğlu 
Hamza Yıldırım 

U nesinde kabul eder. 
Mxc:::::xc::xc:xc::::xc:xz:xc::::xc::xc:xc::=:::sxc::s 


