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i Reisicümhurumuzun İ 
İ Etimesutta tetkikleri i 
ı ı 
ı : 

1 Milli Şefimiz , Ömer İnönünün 1 
ı ı 

1 akrobasi uçuşlarını tetkik ettiler 1 
i Ankara : 17 ( a. a. ) - Reiaicümhu- etmiıler ve Hava Kutumu Baıkanından ı 
ı rumu.z lımet lnonü bugün saat B,3o da ve Ôiretmenlerinden izahat alarak ıehre ! 
ı Etimeaat hava kampını ziyaret etmiıler , • 
ı Ömer lnönünün akrobaıi uçuıl·· rını takip avdet buyurmuılardır. f 
L .......... H ............................................ H ...................... : 

• 
ikinci 
cephe 
nasıl 
açılır? 

1 
Vaşington: 17 tRa<lyo)- Amc • 

rika Scncıto şdı dıyorki: clkinci 
cr.pht-. askeri şef 1 f'rin hımrlık la 
rını bitirdildcrı 1aman açılacaktır 

ve düşman heıiroı:te u~rayacıık 

tır" 

Mısır'daki 
son hava 
hücumları 

On. Oblnlek 
Delblye gitti 

Mütteli1f tayyareleri bir uçuıta 

ALMAN ÜSLERİNE 
HAVA AKINLARI 
Londra : 17 ( Royter )- Dün 

gece Londra üstünde Alman tay-
yareleri uçmuı ve bombalar at
mıştır . Hasar olmuş , }angınlar 
çıkmıştır . Diğer taraftan lngiliı 

tayyarelerı de Hol!andadaki Al· 

man üslerine hücumlarda bulun

muşlardır. Bir fabrika bombardı-

man edilmiıtir. 

Salomon'daki 
muharebeler 
Japonların bazı 
gemileri batlı 

Ankara: 17 (Radyo Oazete•l)
Salomon adalarındaki muharebe 
şiddetlenmiştir. Amerikan hücum

botları Jopon gemilerinden bir 

çoğunu hasara uğratmıılardır. 

Londra : 17 ( Royter )- Ye

ni Ginedeki muharebelerde dcği· 
tiklik azdır. Buna Japon üssü şid-

detle bombardıman edilmiştir . 

Kiske adasına da iki ağır hücum 
yapılmıştır . 

Dakar meselesi 
Ankara: 17 [ Radyo Gazetesl)
Bir Alman kaynağı Dakarda ha
reketin başlamış olduğunu bildir
miş ise de bu haber Vişi tara
fından yalanlanmıştır . 

Londra : 17 ( Royter )- Da
kar hakkında Vişiden gelen ha· 
herler hakkında Londrada hiç 
bir tefsirde· bulunulmamaktadır . 

Amerikan masrafları 
Vaşington : 17 ( Radyc1 ) -

Ru:r.ve,t önümüzdeki yıl harp mas 

raflarının 74,000,COO,OOO dolar ol
duğunu kongreye bi!dirmi§tir. 

Kanadada harp 
istikrazı açıldı 

Londra: 17 ( Royter )- Ka· 
nada Başvekili bir nutuk vererek 
750,000,000 dolarlık bir harp iı
tikraıının açılmış olduğunu ıöy

Jemiotir. Baıvelı:il harp va:ıiyotin· 

den de bahsetmiı ve henüz kati 
üstünlüğün ne tarafta olduğunun 
meçhul bul•nduğunu ilave eyle
miştir. 

Ortaşarktaki 

askeri tetkikler 
Londra : 17 ( Royter )- Or

taıark tald lngili:ı komu tanı Gene· 

ral Alekaandr son günlerde Be-

l rut ve Şamda teftişler yapmış , 

askeri şeflerle görütmüştür. 

Çölde fırtınalar 
Ankara: 17 (Radyo gazeteal)
M11ırda kum fırtınaları yüzünden 
harekat olamamaktadır . Yalnız 

ıiJdetli hava akınları cereyan et 
miştir. Tobruk ve Bingaziye mü
teaddit hücumlar olmuştur. 

Londra : 17 ( Royter )- Mı

ıır cel)heıinde hava hücumları 

devam etmektedir . Bardiya ve 
Sollumdaki asltert hedefler şid
detle bombalanmııtır . 

Kahire : 17 ( Royter )- ln
gili:ı bomba uçakları Tobruğa hü· 
cum ederek liman tesislerini, ge· 
mileri ve benzin depolarını şid

detle bombalamıılardır. Di~er he
deflere de hava hücumları olmuı· 
tur • 

Stalingrad ve-Kalininde 
büyük Alman taarruzları 

iyi bir netice vermedi 

Londra : 17 ( Radyo )- İn
giliz kumandanlarından Ohinlek'in 
Yenidelhiye geldi~i iffa edilmiş· 
tir. 

Rusya Bulgaristanı 
dün protesto etti 

Ankara: 17 [Radyo gazete•l )
Sofyada 4_komünist aleyhtan bir 
ıergi açıldığından, Sovyet hükfı· 
meti Bulgar hükumetini protesto 
etmiştir. 

Ankara belediye 
reisinin Londra 
belediye reisine 
çektlll telgraf 
Ankara : 17 (a. a.) - An· 

karanın hükumet merkezi seçilme· 
si dolayısiyle Londra Belediye Re
isinin Ankara Belediye Reisine 
gönderdiği tebrik telgrafına Nev· 
zad Tandoğan teşekkür telgrafı 
ıöndırmiştir. 

Çok kanlı mubarebeler olmaktadır 
Ankara: 17 (Radyo Oazete•l)
Almanlar büyük asker ve tank 
kuvvetleriyle Cenup Rusyada hü
cumlarda bulunmuştur. Büyük mu
harebeler olmaktadır. Stalingradda 
Sovyetler bazı sokakları terket
mek mecburiyetinde kalmıılardır. 
Moskova şimalinde Katinin böl-

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

gesinde Almanlar büyük hava 
hücumlarında bulunmu ştur . Kaf · 
kaslar cephesinde harekat bütün 
ıiddctiyle devam ediyor. Sovyet· 
ler Novorosiıkte karşı taarruzlarla 
düımanı tardetmiştir. 

Moskova : 17 ( Radyo )- 16 
llkteşrin gecesi lutalarımız Stalin· 

• 'd .d ! Liyon a genı en 
! grevler oldu • • . . ...................... . 
f l ondra : 11 ( Royter ) - Liyo,ula yeni 6revler • 
ı ve nümayiıler olmuıtar. Bunun aı:bebi Almanyaya ı 
f iıçi gönderilm•meıiJir. J, gal altı~da olma:an ~ra.~: • 
f •anın bir çok y erlerine Gestapo aıanları 60nderı1Jı6• • 
f bildirilmektedir. f 
~ ............................................... . 

gıad ve Mor.dok çevrelerinde düı 
mania şiddetli muharebeler yap
mıştır. Di~er cephelerde değişik· 
lik yoktur. Stalingrad çevresinde 
düşmanın üstiin kuvvetler le yap · 
tığı ıiddetli taarruzlar püslrürtül· 
müştür : Gündüzün 43 düşman 

tankı tahrip .ve .bir alay imha edil
miştir. Kıtalarımız çok-çetin mu· 
barebelerden sonra endüstri ma
hallesini boşaltmıştır. 

Londra : 17 (Royter)- Le· 
ningrad müdl'fileri inadla mfida· 
faaya ·devam etmektedirler. Moz· 
dok ta da şiddetli~ muharebeler ol
maktadır. Ruslar bütün Alman 
hücumlarını püskürtmüılerdir. Al· 
mantarın üç bölüQ'ü bir noktada 
imha edilmiştir. 

Almanlar dün bırbiri arka· 
aından 100 tankla 25 hücum:yap
mıştır. Mozrfokta da müteaddit 
Alman hfü:umları olmuştur. Bir 
çarpışmada 200 Alman öldürül
müştür. Novoroıiıılıin cenubi ıar
kisindc Alman kuvvetleri biraz 
ilerlemeğe muvaffak olmuştur. Fa-

<Gerlal S ncl aa1fad.al 

Führer - Duçe 
Brennerde 

görüşecekler 
ANKARA : 17 ( RADYO GAZETESi ) - AMERiKAN KAY

NAKLARINDAN GELEN HABERLERE GÖRE, HlTLER'LE MUSSO

LINl YiNE BRENNER GEÇiDiNDE GÖRÜŞECEKLERDiR. HER MÜ

HiM HAREKETİN BAŞLANGICINDA HlTLER'LE MUSSOLlN[ GÖ

RÜŞÜRLER. ACEBA 13U GÖRÜŞME DE BÖYLE BÜYÜK BiR HA

REKET iÇiN MlDlR ? BUNU BiR MÜDDET SONRA ANLA YA· 
CAGIZ. 

-- -
Y ogoslavgadaki 
silahlı isyanlar 
Hücumlar gittikçe şiddetleniyor 

Bern : 17 (Radyo)- Yugoslavya'da silahlı isyanlar devam etmek
tedir. Çeteler, ııtman zaman şehirlere hücumlar yapmakta ve işgal 

kuvvetleriyle çarpışmaktadır. Bu hücumlar gittikçe artmakta ve şid· 
dctlenmcktcdir. 

Hind yurdu bu 
şekilde kurtulamaz 

Bir şefin dün yaptığı beyanat 
Kal'küta : 17 ( Radyo )- Es 

ki Madras Başvekili beyanatta 
bulunarak ; Hindistanda görülen 
karışıldı~ın memleketi istiklale ka
vuşturamıyacağını , e~er Hindis· 
tan Japonların eline düşerse, va
ziyetin çok feci olaca~ını , lngi· 
!izlerden temamiyle memnun ka· 
lınılmasa hile onlara yardım edil
mesi li:ıım geldiğini • zaferi Mih
verin değil , müttefiklerin kaza· 
nacağını katt bir lisanla söylemiı· 

tir . 

Amerika - Arjantin 

Rakı saklayan· 
bir bayi 

Tezkiresi alındı ; 
mahkemeye verildi 
Müıterilere rakısı bulunmadı. 

ğını söyleyen r Tamtam ] adın

daki içki bayiinin dükkanında lo
hisar Başmüdürlüğü tarafından ya
pılan bir arattırma neticesinde 
üçyü:ı kilo rakı bulunmuştur. Bu
nun üzerine bu bayiin elinden 
ruhsat tezkiresi alınmış ve Milli 
Korunma Kanunu mucibince ken

nakliyat anlaşmasi I disi de Müddei omumiliğe veril-

Londra : 17 ( Royter ) - A· miıtir · 
merika ile Arjantin arasında bir il Kültür Direktörümüz 
deniz nakliyat anlaşması imza İ 
edilmiştir. 1 stanbula nakledildi 
------------ ı Senelercienberi Vilayetimizde 
Stlmerbank •elleri Küttür Direktörlüğünü büyük bir 

gayret ve başarı ile yapmış olan 
Ankaraya gitti Kültür Direktörümüz B. Ekrem 

Gürsel'in İstanbul Kız lisesi tarih Birkaç gündenberi şehrimizde 
tetkiklerde bulunan Sümerbank 
umum müdürü B. Hulki Alisbah 
ve Malatya bez ve~ iplik fabrika 
ları Türk :anonim şirketi umum 
müdürü B. Sukiiti Sözen ve 
Sümerbank mecliıi idare reisi Gn. 
Sami, umumi Utip Suat Keskin, 
Pamuklu müesseıeler müdürü Ö
mer Sugan, bugünkü toros eks
preıiyle An karaya gitmektedirler. 

Dünkü yağmur 
Dün şehrimize devamlı yağ, 

murlar düşmüştür. Gelen haber· 
!ere göre, hemen bütün Çukur
ovaya bol yağmurlar yağmıştır. 

öğretmenliğine tayin edildiğini te
essürle haber aldık. 

Adanada bulunduğu müddet 
içinde çalışkanlığı ve temiz ah· 
lakı ile kendisini yalnız Maarıf 

muhitine sevdirmekle kalmayıp 

büyük bir dost muhiti yapan B. 
Ekrem Gürsel'in Vilayetimizden 
ayrılması Adana Maarifi içiu bir 
kayıptır. 

Arkadaşımıza yeni vazifesinde 
de başarılar ve uğurlu yolculuk
lar dileriz. B. Ekrem Gürsel bir 
kaç gün sonra şehrim i zi terkederek 
yeni vazifesi başına gidecektir. 
Yerine lcimin geleceği henüz belli 
degildir. 

B. Ruzveltin karısı 
Londraya geliyor 

Ankara: 17 (Radyo Gaz etesi)- Verilen bir habere göre , 

A merika Cumhurreiıi Ruzvelt'in kamsı yolunda /ngiltere'· 
ye ıidecek ve bir müddet londra' da kalacaktir. 
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Sayfa 2 TORKSOZO 

Duyduklarımız 

General Dllur 
ve ıoo adedi 

Rakamlar , bazı insanların ha
yatında mühim roller oynamıştır. 

Meşhur Fransız generali Düfur'un 
hayatında (10) adedi büyük bir 
rol oynam ıştır. 

Düfur 1787 de do~du . Kolle· 
j" 1797 de ı;ı-irdi . - Paristeki Poli · 
teknik mektebine de 1R07 de ka
bul edildi. Federal -orduya 1817 
de intisap etti. 

Kırk vaşında -. vani 1827 ne 
miralay oldu. 1837 de babası öl
dü , aile -rei!Iİ oldu. Altmış yaşın 

da 1847 de sreneral oldu. 
1857 de terfi ederek" Neucha

tel işiyle meş~ul oldu. On senP. 
sonra . 1867 "de icıtifasını vererek 
resmi işlerden· f'lini çekti. 

Miralay-ve" yabani domuz 

Zürihli miralay 'Jean - Hen
rive 1654 seresinde başardı~ı ac; 
keri işlerd,.n dolayı XIV ünrü Lui 
tarafından birçok asalet ünvanla
rı bahsedilmişti. Miralav bilhascıa 

so~ukkanlılı~ivle meşhurdur. 

Bir ~ün Kralla avlanıyorlardı . 

Kral sordu : 
- · Miralay , şimniye kadar 

hiç bir düşman ' karşısınn::ı ricat 
etmeni~iniıi bilivorum Fakat bir 
yabani domuzdan kaçaca~ınlZl 

zannediyorum. 
Bu vaziyet karşısında ·Kral 

kendisini tecrübe ve imtihan et· 
mek üzere büyük bir ormanlı~ın 
ortasında yakın bir ahırın önüne 
dikerek posta bekletti. Ve S?"ene 
Kral tarafından Vf'rilen emir üze
re yabani domuzlar kamilen mira
layın beklediği istikametten tara-

fa kışkırtıldı. 

Arası çok geçmeden Kral , 
pürtelaş , miralayın yanına geldi 
ve kendisine sordu : 

Hatayda esaslı bir 
arkeoloji çalışması 

Hatay beş mıntıkaya ayrılarak 
dikkatli surette tetkiklere başlandı 

Antakya : 17 (Türksözü mu-

Evlenme töreni 
Kız enstitüsü idare memuru 

Ba}an Şahen".le Gülmenle Bay 
Ali Altınord u'nun evlenme tören· 

habirinden)- Hatay'da bu güne 
kadar Arkeoloji araştırmaları, ka
zılıp hep ecnebiler tarafından ya
pılmıştı. Türk Tarih Kurumu bu 
}ti, ileridP. yapılacak kazılara esas 
olmak üzere Hatay mıntık asında leri dün gt' ce halkevi salonunda 
çalışmaya karar vermiş; bunun kalabalık bir davetli kitlesi hu-
için Türk Tarih Kurumu azasın- zu ruoda yapılmıştır. Genç evli-
dan profe

0

sör Remzi Oğuz Arık'ın !ere uzun yıllar, saadetler dileriz. 
rei'lliği altında Mimar Mahmut 
Akok, Arkeolog : Hayri Sağlam· Stalingrat ve Kalininde 
tunç, Arkeolog Raci Temiıerden 1 •• •• 

müreHep bir heyeti Hatay'a gön· buyuk Alman taarruz· 
dermi~t~. Ankara'dan ayrılan he- ı lan iyi bir netice ver· 
yet bu tun Oı ta Anadoluyu ve To· 
rosları ilgilendiren Eski yolları da medi 
gözden geçirerek kendi vesaiti ile 
Antakya'ya gelmiştir. (Başı 1 inci sayfada ) 

kal 300 kışi zayi etm işlerdir. 

Londra ; 17 (Royter)- Al· 

Ôğrendığimize göre , heyet 
yaptığı araştırma "programınrla 

Hatayı beş mıntıkaya ayırm ı ş; il-
kin Antakya şehrini, bahçeler al· manlar Stalingrad'da kati bir ne· 
tında kalan Eski Antakya'yı, An· tice Almak için durmadan savaş· 
takya kalesini ve civarını , sonra maktadır. Almatı uçak fi loları 

Sü.,.·eydiye :mıntıkasını; dııha sonra cepheyi _ ve C.! phe' gerisini saatler· 
Amık:O'/ası hüyüklerıni; nihayet ce bombalamıştır. Almanlar hava 
lskendcrun ve : Arsu7 sahil mıntı · 
kasını araştırmaya başldmıştır. 

Heyet _kısa zamanda ve sis · 
temli bir surette bütün bu prog · 
ramı yerine gttirmiş, gelecek yıl 
üzerinde _ d uracıığı _kazı sa haları nı 
da tesbit etmiştir. 

Aynı zamanda bu mıntıkadaki 
ara~tırmaları teşvik eden büyük· 

taarruzu esnttsında şiddetlı bır 

topçu ateşı açmışl ardır. Mu hare 

beler peı şem beden beri_ gc:celı gün· 

düzlü devam etmektedir. - -

- Miralay , domuzu gördü- !erimizin görüşünü .de pek yerinde 
• olduğu bu tetkiklerle teyit edil· nüzmü ? .. 

- Evet , Sir. 
- Pek ala , ne - oldu ? .. 
- Ne olacak ? .. Ahıra sok· 

tum. Ve sizi beklemeğe başladım. 
Hakikaten domuz ahırdaydı. 
Ve mesele şundan ibaretti : 
Miralay posta beklerken ya-

bani domuzun köpükler saçarak 
olanca kuvvetiyle kendisinden ta· 
rafa koştuğunu görmüştü. Bu va · 
ziyet karşısında miralay dayandı 

ğı ahır kapısım birdenbire açarak 
yana kaçtı. Hayvan içeriye girin
ce derhal kapıy(kapamıştı. 

Bu müstesna macera kendisi
ne gayet cazip bir şöhret temin 
etmişti. 

AlmanyaJa•toplanarı eıki 

eıya parçaları 

Yabancı gazetelerde okuduğu 
muza göre,· Alman talebesi, 1942 
yılının ikinci üç ayında kemik, pa
çavra, kitap, kağıt, maden parça
ları, artıkları olmak üzere 100,000 
ton lüzumsuz eşya toplamıştır. Bu 
eski, artık, parça eşya, cinsine 
göre, şu suretle taksim olunmak
tadır : 7,213 ton kemik, 12,032 
ton paçavra, 30,193 ton kitap, ka
ğıt, 1000 ton maden parçası 47,659 
ton eski demir ve 2,025 ton baş 
ka muhtelif eşya. Avrupanın diğer 
memleketlerinde de bu gibi eşya 
parçaları toplandığı gazetelerde 
zaman zaman görülmektedir. Kom
şu memleketlerden Bulgaristanda 
bir kaç ay evvel talebe tarafından 

bakır gibi eski maden parçalarile 
yünlü, pamuklu kumaş parçaları, 

paçavraları toplanmıştır. 

Cümhuriyet bayramı 
için hazırlıklar 

Cümhuriyetin 19 uncu yıldö 

nümünün ht-r senekinden daha 
parlak kutlanması için C. H .. P. 
Genel Sekreterliğinden Vilayet· 
lere bir tamim yapılmıştır. 

Bu münasebetle şehrimizd~ de 
dün: Valimizin Başkanlığında bir 
toplarıtı yapılmıf ve kararlar alın-, 
mııtır. 

miş bulunmaktadır, Şimdiye kadar 
Ecnebiler tarafından yapılan Kla· 
sik devir araştırmaları ~ müzecilik 
bakımından cazip, meml~ketlerine 
götürmeleri mümkün _ ve karlı eser 
!ere inhisar etmişti. : Müzemizde 
kalanlar, devede kulaktır ve iza
hı da - pek gec yapılan - ecnebi 
neşriyata kalmıştır. 

Yalnız Amık ovasına inhisar 
eden Proto historik aramalar ise 
mahdut bir kaç hüyükte kazı yap
maya, diğer 180 hüyüğü _bunlara 
göre tasnif etmeye varıp da} an
mıştır. 

Ovanın muayyen bir kısmına 
inhisar eden bu dört, beş hüyük· 
te hazine arama şeldindeki kazı · 

tarın şamil bir test olabileceği ne 
kadar şüphe ile kaı şılanırsa, neş · 
riyatın yokluğu, müzede bırakilan 
vesikaların karcktersizliği, laono · 
lojik esasın - Türkiye içın- he· 
nüz tam ifadesini bulmadığını gös
termektedir. 

Mesela: İngiliz \XI oolley 'in aç
tığı "Açana11 büyüğü metinleri, 
ancak muayyen bir devri tarihle· 
mede esas olabiliyor. 

Hatay kronolojisi için bir ne
vi esas alınan , Amerikalılann 

kazdığı ( Cüdeyde_ büyüğü) eser
leri ; gerek müzede çalışmak is
teyenler için , gerek Hat.ty mıntı

kasının tarihini kitaplardan öğre n· 
mek isteyenler için pek az rualze
me ile temsil edilmektedır. Bu 
malzeme ise esaslı bir çalışmaya 

hiç yetmez. 

Hem Anadolu Proto·historik 
kültürlerini tanıyan ; hem klasik 
arkeolojiye ve Ege , Kıbrıs , lran 
kültürlerine vakıf olan bir Türk 
Arkeoloji heyetinin Hatay'da ya
pacağı hafriyat , işte bu sebeple, 
gerek memleketimizin tarihi , ge
rek müzelerimiz , gerekse gelece
ğin turistleri için çok faydalıdır. 

Hatay'ın Mezopotamya , Mısır , 
Ege , Suriye ve Filistin , Hitit 
tarihi ve medeniyetleri ile o ka
dar yakından karışması.,. Burada 
çalışmanın müstesna zorluğunu , 
o nisbette cazibesini l faydasını 

teşkil etmektedir. 

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

pazar - 18.10.1942 

8.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

8.32 Müzik : Maışlıu (Pi.) 

8.40 Ajans Haberleri. 
855-
9.30 Müıik : Uvertür ve marş 

!ar. 
12.30 Program ve Memleket saat 

Ayarı 

12.33 Müzik : Karışık proğram 

12.45 Ajans Haberleri. 
13.00 Müzik : Saz eserleri, şarkı 

ve türküler. 
1330 -

14 30 

18.00 

18.03 

18.45 

19 00 
19.15 

19.30 

19.45 
19.55 
20.15 

20.JO 

21.00 

Müzik : Radyo salon orkes· 

trası, (Şef: Necip Aşkın) 

Program ve Memlelcet saat 
Ayarı. 

Muzik : Radyo Dans Or · 
kestrası (Şef: Nıhad Esen· 

gin) 

Müıik: Fasıl heyeti. 

Konuşma (Ziraat saati). 
Müzik : Fasıl heyeti prog · 
ramının devamı. 

Memleket Saat Ayarı ve 

Ajans Haberleri. 

Serbes on dakika. 
Muzik : şarkılar. 

Konuşma (Dertleşme saati). 

Muzik : Keman ve piano 
koı seri. 
Konuşma ~vin saati.) 

21.15 Muıik: şarkı ve türküler. 
21.50 Ankara Sonbahar At Ko 

22 00 

22.30 

22 45/ 
22.50 

şularının neticeleri. 
Müzık : Oıms müziği (Pi.) 

Memleket Saat Ayarı, Ajanı 

haberleri ve Borsalar 

Yarınki Program ve Ka· 

oanıs. 

Heyet yakında Adana yolu 

ile Ankara'ya dönecek ve ileriki 

mesaisini Tarih Kurumunun içinde 

hazırlayacaktır. Kendilerine muvaf
fakiyetler dileriz. 

Parti Kongrelerine 
başlayacak kazalar 

Bugün Osmaniye ve Ceyhan 

kazalarında Parti Kaza Kongreleri 

yapılacaktır. Kongrelerde buluna· 

caktır. müşahitler bu kazalara git 

mişlerdir. 

Kaybolan bir 

aile babası 
Yukardaki resim Aslen Eski· 

şehrin Kızılca Duran köyünde 

do~muş ve lstanbul Üsküdar, 
Çamlıca Altundar, Bağlar Bırak 

mahallesi (Hane 3, 16, 162) nüfus 
kayıtlı ve 1286 doğumlu Adana 

emvalinden maaşı olan muhasebe
ci mütekaidi Bay Hasan Tahsin 

Yurdakul 3-8-94'2 tarihindenberi 
kayıptır.! Hasan Tahsin Yurdıtkulun 
10- 8-942 tarihinde Mersinde ol 
du~u bılahare:bu muhitte görülme 
diği zabıta tahkikatından anlaşıl
mıştır. 72 yaşlarında olan Bay 
Hasan Tahsin Yurdakulu gören
lerin liHfen aşağıdaki adrese ma · 
lumat vermelerini rica ederim. 

Adana Askerlik şubesi 

Muamelat memuru 

Hamit Güçerdem 

ı ........................ ı 

İ MOCELLİT VE BAVULCU İ 
f Hidayet Çeri i 
ı Cild işlerinizde temizlik, ı 
ı ucuzluk, sürat aranamz (Al ı 
ı tın kitap) cild evine uğrayınız.. : 
ı Her .. türlü:cild,~olrnl çan- ı 
ı talan ve- ~bavullar yapılır ve ı 
ı tamir edilir. ı 
ı Adres : Türhözü mat· ı 
ı bassı sırasında ev\taf apart· ıı 
ı manı karşısında No : 76 ı : ...................... .. 

.. --- .... -......... _,,.. 
• • i Satılık Arazi i 
i i 
! Adana Vilayet merkezine ! 
! onbeş kilometre uzakta Bü- ! 
! yük Dikilide , arasından su· ! 
! lama kanalı , demiryolu , ve ! 
! inşasına başlanan asfalt şose ! 
! geçiyor. içinde şimendüfer is- ! 
! tasyonuda vardır • H e r ! 
! türlü ziraate , Portakal , Li- ! 
! mon , sebze bahçeleri yetiş · ! 
! tirme~e çok müsait birbirine ! 
! muttasıl derecede yakın altı ! 
! parçada sekiz yüz dönüm a ! 
! razi satılıktır. ! 
! icar getiren akarla da mü- ! 
! badele edilebilir. ! 
! D. N. Arıkoğ'lu kardeşle- ! 
' re müracaat. ! 
! Telefon : 347 , 355 ! 
~ ....... ---.... ____ .. , 
i-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-1 
i Satılık Ev i i i 
i Ocak mahallesinde 89 So i 
• kakla 14 Numaralı ev acele i i satılıktır. Ev iki katlıdır. 3 o- t 
i da, mutfak, tulumba ve elekt- i 
, rik tesisatını havidir. i i Talip olanların Ayran mem- i 
i ba suyu muhasibı Abdullah i 
i Türen'e müracaatları. i 

~ · -·-·~:·-·-·-·-~:~:._._; 

18 Teşrinievvel 194~ 

••••••••••••••••••••••••••• 1 Türkiye kömür satış ve tevzi 1 
İ müessesesi Seyhan Vilayeti İ 
i AjanlıQmdan : i 
1 Linyit kömürü gelmeğe 1 
1 başlamıştır. İhtiyaç sahiple- 1 
1 rinin müessesemizden bila-1 
: bedel alacakları beyanna-1 
1 meleri usulü dairesinde 1 
: doldurarak iade etmeleri : 
1 lüzumu ilan olunur. 1 • ö • 1 mer Başeğmez ve Şeriki! 
: Telefon: 168 14717 1 
••••••••o•••••••••••••••••• 

i 1 an 
S(YHAN O(f f [ROARUGINOAN · 

1- Adana hükumet konağ"ı tam ı ratı (2015) lira (87) kuruş üıe· 
rinden açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 26-10-942 tarihine müsadif paza rtesi günü s1at 
15 de ddterder/ık ihale kom isyonunda } apılacıı kt ı r, 

3-~lst iyenler bu işe ait keşif evrakını görmek için ddterda rlı~ıı 
müracaat~ edebilirler. 

4- isteklilerin (151) lira (J9) kuruş muvakkat teminat vermeleri 
ve ehliyet vesikası ~almalc üzere bu gibi ış yaptıklarını gösterir bon· 
servislerile bir aded (50) bir ade<i (15) kuruş luk maktu ve b ir aded 
bir kuruşluk uçalc pulunu ve iki fotoğrafları n ı ihaleden üç gün evvel 
dilekçelerine bağlamak)ureti le v ılayete mür acaatları laı.ımrlı. 

11-16- 18-22 14719 

Seyhan Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mü
dürlüğünden : 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Çiçek aşısı 
ihtiyacı için açık eksiltme suretiyle ( 160) adet dana alınacaktır. 

r\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 tksiltmeye 

gelmeleri. Sartnamesini görmek istiyenlerin de Sıhhat müdür-

lüğüne müracaat etmeleri. 11-16-18-22 14720 ____ , __ _ 
i 1 an 

Seyhan Nafıa Müdürlüğünden : 
l - Ceyhan köprüsünün Kozan tarafında yaptlacak:parke 

kaldırım inşası (6389) lıra üzerinden açık eksiltmeye konul· 

muştur. 

2- Eksiltme 261101942 tarihine müsadif pazartesi gunu 

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 fotoğraflarını 
dilekçelerine bağlamak suretile ihaleden üç gün evvel vilayete 
müracaatları lazımdır. 9 - 11-16-18 14710 

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- 1 O -942 ·pazar· 

tesi günü saat 16 da kapalı zarf usulile Adanada 6. ıncı işletme 
Müdiirlügü 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 Ankarada 2. inci işletme, lstanbulda 1. inci iş· 
letme Müdürlüklerinden Mersin ve Adana istasyonlarından be· 

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

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basıla ığı yer: Türksözü Maatbası 


