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Leningrad cephesinde 
harekit canlanıyor 

KAFKASLARDA DURUM 
Fon Bok' un yerine harekatı 

etmekte Mareşal Litz idare 
Ankara: 30 [Radyo Gazetesl)
Vişiden gelen bir habere göre , 
Fon Bolı:'un yerine Mareşal Litz 
tayin edilmiftir. Ve yeni harek~Hı 
Lih idare etmektedir. Kafkaslar
da Almanlar Moıdok bölgesınde 

batı ilerlemeler kaydetmiştir. Fa· 
kat harekat ağırdır . Lenıngrad 
c~phesi iae yeniden ehemmiyet 
almıştır . 

Moskova : 30 ( a. a. )- Roy
ter ajar.ııının gönderdi~i hususi 
muhabiri Harold King yazıyor: 

Almanlar büyük ölçüôe hü 
cumlarla Stalingradın şimal batı 

dış mahallelerine ciddi bir akın 

yapmışlardır. Bu hücumlara yeni 
tanklar ve 30,000 kişilik taze pi
yade kuvvetleri İftirak etmiştir ki, 
bu kuvvet müdafaa kuvvetlerine 
pek çok üstündür . Almanların 
dünkü kayıpları ağır olmuş, fakat 
düıman ilerleme kaydetmiştir . 
Bir sokak dört defa elden ele geç
miş ve saveı giindüz ve gece de
vam etmiştir. Gün doğarken Rus 
lar bu sokakı muhafaza etmişler 

ve yalnı:ı bir sokakta 385 ölü say
mııtardır. 18 tank ve 4 sahra to · 
pu tahrip edilmiştir. 

Volga nehrinin , müdafilerin 
takviye ve iaıeleri için hayati Ö· 

nemi olan geçitleri Alman top· 
.çusunun ve hava kuvvetlerinin 
mütemadi ateşi altındadır . Fakat 
Volgayı tehdit eden Alman ba· 
laryalarından bir kaçı, nehir top
çekerlcrinin tam zamanında ve 
yerinde müdahalesiyle susturul
muotur . 

' Voronej cepheıinde Ruslar 
meskun bir yerde müteaddit so
kağı şiddelli bir hücumdan aonra 
geri almıılardır. 

Rjev cephesinde Rusların yeni 
bir hücumu düımanı bu kesimde 
volkanlarından ıürmüıtür . 

Sinyıvino kesiminde , Lenin· 
iraöın yükGnü hafifletmek için 
yapılan savaş devam etmektedir . 

Nevyork: 30 ( a. a. )- Stock· 
holmdan Nevyork Times gaıete
ıine gelen bir telgrafa göre, Feld 
Mareşal Von Kuschlen , şimali 
Ruıyada General Von Leeb'in 
yerıne Alman başkumandanhğına 
tayin edilmittir. Ayni telgrafa gö· 
rtı , yeni kumandan Leningrada 
brtı büyük ölçüde bir taarruz 
hazırlamakta ve buna dair emma-
reler göriUmektedir . · 

Moskova : 30 ( Radyo ) -
Stalingradıo şimal batısında çok 
tiddetli muharebeler devam et
meltteClir • DiR"er kesimlerde Al
ınanlar püskürtülmüıtür. 

ııııııııııııııııııııııııııı 

Dakar'a bir 
hücum mu? 

Ankara: 30 (Radyo Oazetesl)
Vi~iden gelen bir habere göre, 
Dakar'ın hücuma uğraması ihti-

•mili azalmamıştır. Dakar ıehrin
den büyük bir kısım halk da çı· 

· karıl maktadır. 

·ııııııııııııııııııııııııııı 

Bay Çörçil bir tetkik gezisincle 

Niçin Roma şehri 
bombalanmıyor ? -----·-.... -..,.;;;:. 

lngiliz başvekiline bu soruldu f 
Londra : 30 ( a. a. )- Avam Kamarasında , Romanın neden do· 

layı havadan bombalanmadığı sorulması üzerine ~- Ç~rç!l bu hus.~st~ 
evvelki demeçlerine kalacak bir şey olmadztını soglem1ştır . M. Çorçıl 
evvelki demeçlerinde Kahire veya Atina bombalandığı takdirde Roma· 
nın bombalanacatını bildirmişti. Bununla beraber , M. Çörçil lngiliz 
hava kuvvetlerinin ita/yadaki askeri hedefleri 104 kere bombaladıkla
rını söylemiştir. Bundan başka geçen yıl Cenova bombardımanı da da· 
hil oldu§u halde deniz bombardımanları da yapıldıtı gibi cenup /trılga
sına /ngiliz paraşütçüleri de indirilmiştir. M. Çörçil , şimal ltalyasın 
daki elektrik tesislerine henüz hücum edilmediğini ilcfoe etmiştir · ----

Yugoslav ~eteleri 
hala faaliyette 

KUDÜS : 30 ( RADYO ) - YUGOSLAV MÜSELLAH KUV

VETLERi DÜN PUTINO KÖYÜ CiVARINDAKi PETROL KU

YULARINA TECAVÜZ EDEREK ALMAN ASKERLERiN! vL· 
DÜRDÜKTEN SONRA KUYULARI ATEŞE VERMİŞLERDiR · ---

MADAGASKAR 
SAV AŞI .BİTTİ 

ARJANTİN MiHVERlE 
SİYASI MÜHASEBATI 

DÜN KATETTİ 
Ankara: 30 {Radyo g.ızeteal)
Ariantin mebuslar meclisi Mihver· 
le siyas[ münasebahn kesilmesini 
kararleotırmıştır. Bu karar 64 mu
halif reye hrşı 67 reyle alınmış 

tır. 

Mısır Kralı 

Faruk iyileşti 
Roma : 30 (Ranyo) -- Mısır 

Kral'ı Faruk'un bir müddetten be
ri rahatsız bulunmakta olduğu has· 
tahktan kurtularak iyileşti~i son 
haberlcröen öğTenilmi~lir. 

ı 
Londra : 30 (a. a.) - Başve 

kil M. Çörçil bugün Avam Kama· 
rasında cenup Madagaskar'da en 
son liman olan Tulear'ın Britanya 
kuvvetlerine mukavemetsiz teslim 
olduğunu haber aldı~ını bildirmiş
tir. 

Madagaskar hakkında haber 
vermesini istiyenlere cevap olarak 
M. Çörçil demiştir ki: 

Madagaskar'a ilk yapılan çı· 
karmanın muvaffakiyelini ve bu 
çıkarmanın her iki taraf için çok 
az kayıpla başarılmasını bilhassa 
donanmanın kabiliyetine ve kıtala
rın kıyıya süratle ve tam zama
nında çıkarmış olmasına borçlu
yuz. 

Majunga'nın zaptından Tulcar' 
ın zaptına kadar hareketlerin ce~ 
rey an tarzı hakkında tafsil at ver· 

merı.ı 2 aıei a&)fadal 

ı 
............ 

1 
İ Fakir Çif çi 
ıı tohumsuz 
ı 

ı kalmıyacak 
ı 
ı 
ı Zirai Politikamız 
ı 
ı 
ı 

........... : 
ı Ankara : 30 ( Türksözü ı 
ı Muhabirinden ) - Ziraat Ve· ı 
ı kaleti teşkilatı sonbahar eki· ı 
ı mi için vilayetlere lüzumlu ı 
ı tohumluk dağıtmağa başlamış· ı 
ı tar. Zirai istihsalin daima ço· ı 
ı ğaltılması po1itikası gözönün· ı 
ı de tutularak bu yıl sonbahar ı 
ı ekimi geçen yıldan daha ge· t 
ı niş mikyasta yapılacaktır . Fa-.ı 
ı kir köylüye tohumluk tevzii ı 
ı için her tarafta hummalı bir ı 
: faaliyet başlamıştır. Ziraat ı 
ı Vekaleti hiç bir fakir köylü· ı 
ı nün tohumsuz kalmamasını ı 
ı bütün teşkilatına ehemmiyet- ı 
ı le tamim etmiştir. ı 
ı ı .......................... 

Hitler'le 
Göbbels 
konuştu 

Alman Şeflerinden 
hiç bir kimse 

mevkuf değilmiş 

Alman milleti 
zalere eminmiş 

Ankara: 30 (Radyo gazetesl)
Göbbels bugün bir nutuk söyle
miştir. Mareşal Rommel'de bu nu· 
tuk söylenirken hazır bulunuyor
du. Göbbels , Almanyada Şefler
den kimsenin mevkuf bulunmadı 

ğını, Almanyada zafere büyük bir 
itimad olduğunu ve keza Alman 
milletinin Şeflerine itimadı bulun
duğunu tebarüz ettirmiştir. Göb 
beis, Londra radyosunun ve gaze
telerinin propağandalarına inanıl

mamasını da ilave etmiştir . Bun· 
dan sonra Hitler de söz almış ve 
kalabalık bir kitle önünde nutku
na devam etmiştir. 

Orta tedrisatı a 
Bugün 

Derse başlamyor 
Şehrimiz Orta tedrisat mü· 

esseselerinde bugün derslere baş· 
lanacaktır. Öğretmen kadrolarının 
bazı münhaller müstesna iyi bir 
vaziyette olduğu bildirilmektedir. 
Bu yıl talebelerimizin kitap ihti
yaçları da vaktinde temin edilmit 
bulunmaktadır . 

Mütedavil sermayeli 
müesseseler 

Ziraat Vekilliği hara ve mü
tedavil sermayeli müesseselere ait 
talimatnamelerin baıı maddelerini 
bugünkü şartlara ve icaplara uy
gun bir şekilde dekiştirmiye ka
rar vermiştir. 

İhtisas mevkileri 
ihtisas mevkilerindeki kadro 

ücretinin tamamını almakta bu
lunanların terfilerinin nasıl yapı· 

lacağı Maliye Vekilliğince ince
lenmektedir. 

• 
BAYHITLERE 

• • • 
SINIRHARBI 

iKiNCi CEPHE MEVZUU ETRAF.NDA 
Nevyork : 30 (a.a.)- MiAmi Herald gazetesi yazıyor : 
lngiliz radyosunun Fransızları k~yı bölgelerini boşaltmağa çağı ren 

beyannamesinin arkasında gizli olen maksat nedir ? Biıim fikrimiıce, 
bu hitab radyo başında bulunan Hitler'e kartı küçük bir sinir harbin
den başka bir şey de~ildir: 

"Constitution" ise şöyle diyor : 
Batı Avrupasında ıkinci bir cephenin kurulacağından artık şüphe 

edilemz. Bu belki yarın, belki de 1943 te olacak, fakat muhakkak 
bu cephe açılarak Hitler Almanyasının tamamiyle ezilmesi neticesini 
verecektir. 

Londra : 30 (a .a,) - İngiliz 
ordusundan yüksek rütbeli bir 
subay bugün Fransız milletine 
hitaben bir işgal ımkanı hakkında 
tekrar ihtarda bulunmuştur. 

Bu subay Jngiliz radyosunda 
Fransızca olarak yaptığı bu ih· 
tarda şöyle demiştir: 

Hariciye Vekili 
f amamen iyileşti 

Ankara : 30 ( a. a . ) - ilci 
Fransız toprağına bir lngiliz 

veya müttefik çıkarma ihtimali 
ameliyat geçirmiş olan Hariciye bugün her zamankinden daha zi · 

yade göz önünde tutulmalıdır. Vekili Numan Menemencioğlu bu 
Keza, donanmamızın Fransız au- sabah Nümune hastabanesindc:n 
Jarında müdahalesini ve İngiliz Çtkmıştır . Hastanın iyileşmiş ol· 

ması şerefine Profeıör Sauerbruch hava kuvvetlerinin işgal altındaki 
tarafından Ankara palasta bir Fransız kısmındaki askeri hedef- ziyafet verilecek ve ziyafette Nu-

lere hücumlarını da hesaba kat- man Menemencioğlu da hazır bu-
manız gerektir. Bir gün, amacı· lunacaktır . 
mıza varacağımızdan emin oldu · Hindistan'daki 
ğumuz zaman tearruı başlıyacak-

tır. kargaşalıklar 
Bu amaç Hitler Almanya· Kalküta : 30 (a. a.) - Bala· 

sının tamamiyle yenilmesinden soreden haber verildiğine göre , 
başka bir şey değildir. Bu hücu· geçen hafta Nadrak yakınında bir 
mun 1,ününden ve yapılacağı nok · kasabada polis nümayişçilere ateş 
tadan kimseye önceden haber açmış, 7 kişi ölmüş , birçok kim· 
verilmiyecektir. Bunu uygun ıa- seler yaralanmıştır. 
manında Fransız milletine bildir· Nersoo'da polis keza halka 
mek hususundaki vadimizi tutaca- ateş açmış ve beş kişiyi öldürmüş-
ğı:ı. tür. 

Milli müdafaa tahvilatı 
tamamen satıldı 

Maliye Vekilimizin millete teşekkürleri 
Ankara: 30 (Türksözü Muha

birinden) - Milli müdafaa istik· 
raz tahvilleri tamamen sahlmıştır. 
Bu münasebetle Maliye Vekili be
yanatta bulunarak millete teşekkür 
etmiştir. 

iktisat fakültesi 
mezunları 

Umumi Hesap Divam iktisat 
fakültesi mezunlarının , imtihansız 
olarak Ticaret ve iktisat Vekillik 
!erine alınabileceklerine karar ver
miştir. 

Vilki Çunkingde 
Londra : 30 (Radyo) - Ruz

velt'in şahsi mümessili Wilkie ha-
va tarikiyle Çunkinge varmıştır. 
Wilkie Çinde iki hafta kadar ka· 
lacaktır. 

Asker allelerıae 
kesilen para 
Bazı Valiliklerde belediyeler 

muhtaç aı1ker ailelerine yardım 
olarak memur ve müstahdem ay
lıklarından da yüzde bir kesmek
tedirler. Yalnız 50 liraya kadar 
olan aylıklar yardım mükellefiye · 
tine tabi bulunmamaktadır, Fev-
kalade zam kanunu ile aylıkları 
artanlardan da yüzde bir kesilip 
kesilmiyeceği bazı Valiliklerce Da
hiliye Vekilliğine sorulmuştur. 

Vekillik bu hu§usta valiliklere 
bir tamim yaparak fevkalade zam
la birlikte 50 liradan faıla aylık 

alanlardan da yüzde bir asker ai · 
lelerine yardım parası kesilebile· 
cekini bildirmiştir. 

: ............................ .. 
ı 

1 Belediye seçimi 
: 

İ bugün başlıyor 
ı 
ı ......................... : • ı 
ıı Şehrimizde Belediye Mecliai azaları seçimine bugün ı 
ıı ba,lanacaktır • Parti Vilayet idare Heyetinin Şehir i 

Mecliai azalıkları için tesbit ettiği namzed liateaini i diğer ıahifede bulacakarnrz. Seçim iki gün sürecek.tir • i 
ıı .................................................... ı 



Sayfa 2 

Şehirde ispirto 
sıkıntısı arttı 

Şehrimizde ıon günlerde saf 
ispirto bulunmadığını yazmıştık . 
Bir çok kimseler vr: bilhassa Ta
biplerimiz bundan pek müşteki

dir. inhisarlar Adana Başmüdür
lüğünün her meselede olduğu gibi 
bu hususta da hassasiyet göste
receğini ve siparişlerinin yerine 
getirilmesi hususunda Umum Mü 
dürlük neulinde teşebbüsatta bu
lunacağını ümit ederiz . 

Madagaskar 
savaşı bitti 

( B•Jı 1 iaci sa7l•d• ) 

dikten ve bu arada M. Annet'nin 
mütareke talebine işaret ett kten 
sonra M. Çörçil şunları söylemiş

tir : 
Bu sabah adanın cenubunda 

zaptedilmemiş en son liman olan 
Tulear'ın hiçbir bombardımana ih
tiyaç olmaksızın bir ültimatom Ü· 

zerine teslim oldu~unu haber al
dım.' 

Fransızların pek az silahlı mu
kavemet gösterdiklerinin doğru 

olup olmadığı kendi.sine 'oruldu
ğu zaman M. Çörçil şu cevabı 
vermiştir : 

Mukavemetin daha ziyade 
sembolik mahiyette olduğu kana
atindeyim. 

Toroı labrlkasıadan: 
Çiğit anb .. rımız, fabrikamızın 

çalıımasına mani <ılacak derecde 
dolmuştur . Bugüne kader çiğit
lerini kaldırmamış olan müşteri

lerimizin 8 - 10 - 942 tarihine 
kadar ve bugünden sonra da f ab
rilı:amızda pamuklarının çeldlc:.liği 

tarihten itibaren bir hnfta zar
fında kaldırmalarını rica ederiz . 
Yuhrıdaki müddetler zarfında 

kaldırılmıyan çiğitler , T. C. Zi
raat Banlı:ası Pamult müe scsesine 
o günkü rumt fiyatı mucibince 
aatış edilerek , bedelinin sayın 

müşterilerimize verileceği ilan o-
lunur . 2-3 Ga. 

KAYIP - Tasdikli mührümü 
kaybettim . Yenisini yaıdıraceğım
Jan hükmü yoktur. 

Karataş nahiyesinde Be· 
beli köyünden Hüseyin 

oğlu Ali Koç 

KAYIP - Adana askerlik şu. 
besine terhis kaydimi kaydcttir
diğim nüfus teı.kiremi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan hükmü yok
tur. 

Adananın Beyceli kö· 
yünden İdris oğ-lu Mus· 

l" lafa Atar çavuş 315 doğumlu 

Vakıf malların 
sigorta meselesi 
Vakıflar Umum Müdürlüğü , 

Vakıfların gelirlerini arttırma ve 
bu arada Vakfa ait bina ve gay
ri menkullerin sigortasını sağla

mak için yeni bir kanun projesi 
hazırlamıştır. 

Bilindiği üzere Vakıflar Umum 
Müdürlüğünün birçok işletmeleri 

ve ormanları bulunmaktadır. Yü
rürlükte bulunan kanun bu işlet

meler ve ormanlar mamulleri için 
Umum Müdürlüğe başka bir mües
sese ile iş } apmak imkanını ver
memektedir. Diğer taraftan Umum 
Müdürlük her yıl bütçesine sigor
ta için bir miktar para koymakta 
ise de bu para yanan ve zarar 
gören vakıf mallarını karşılamak · 

tan çok uzak bulunmaktadır. U
mum müdürlük bu proje ile Vakıf 
istihsalinin satılması ormanların iş

letilmesi hakkında islediği bir mü
essese ile muamele yapabilecek , 
i~in icaplarına göre ya Vakıf pa
ralar idaresinin sigorta ile iştigal 

etmesini veya herhangi bir sigor
ta şirketiyle birlik iş yapmak im
kanını bulabilecektir. 

KAYIP- 930_tarihinde almış 
olduğum askeri tezkeremi kayb· 
ettim. Yenisini alacıığımdan es 
kisinin hükmü olmadığını ilan 
ederim. 

Ceyhanın Ve}siye köyünden 
321 doğumlu Hasan oğlu 

Cafer Ôzsoy 

Adana halkevinden: 
15-Birinci teşrin-1942 per· 

şembe ,;günü evimiz tarafınö:ın 

daktilo kurıu açılncaktır. Kursa, 
Maişetini kendi i temin etmek 
mecburiyetinl.le bulunan muhtaç 
ve orta mektep mezunu \'eya 
vaziyetlerinin müsaitsizliği yüzün· 
den orta tahs \ini ikmal edemiyen 
kızlar alınacaktır. Kurs kudrosu 
(30) olduğundan isteklilerin bir 
an evvel halkevi bürosuna mii · 
racaatları ilftn olunur. 

ı ........................ ı 
J Biraya verilecek i 
ı dükkan i i Bt:lediye karşısında bakkal ı 

Agahın bulunduğu dükkan ki- ı i raya ve-rilccektir. Talip olan ı 
ların Cümhuriyet kahvesi sa- ı i bibi Abdullaha müracaatları . ı 

ı 2- 5 Ga. ı 

: ........................ : 

i 1 an 
SEYHAN P. T. T. MÜDÜRlOGONDEN · 

Muvazzaf askerlik hizmetini ifa için idareden ayrılan ve 
fiili hizmetlerini ikm:ıl eden P.T.T. Memurları müracaatları ha· 
linde derhal tevzif edil~ceklerinden vilayet P.T.T. Müdürlükle· 
rine v~ umunıl müdürlüğe müracaatları lüzumu ilan olunur. 

19-l 14637 

i l AH 

Belediye riyasetinden : 
t - Şehir halkı ihtiyacı için kapalı zarf usulile eksiltmeye 

konulan 100 ton mankal kömürüne gününde istekli çıkmadı
~ından ayni şerait dairesinde ve 19191942 tarihinden itibaren 
bir ay içinde pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Beher kilosunun muhammen bedeli 9,5 kuruş olup 
muvakkat teminatı % 7 ,5 hesabile 712 lira 50 kuruştur. 

3- istekliler haftanın salı ve cuma günleri saat on birde 
teminat makbuzları ve Ticaret odasından tastikli vesikalarile 
birlikte Belediye encümenine ve şartoameyi görmek istiyenle
rin her gün Belediye muhasebesine müracaatları ilan olunur. 

19-26-1-6 14633 

TORKSOZO 

ı .................................................. ı 
ı DOKTOR f 
ı • ı 

İ A. MELiK i 
J Belsoğukluğu ve İdrar yolları mütehassısı f 
ı ı 
ı Adan<ımıza avdet etmİf ve haatalarını kabule ı 

f baılamııtır. 1-10 J 
: .................................................. : 

i 1 an 
(Belediye intihabı başlıyor) 

İntihap Encümeni Reisliğinden : 
1 - Belediye intihabı Birinci Teşriin Birinci perşembe 

günü sabahleyin saat 8.30 da başlıyacak ikinci günü saat 18 de 
bitecektir. 

2- intihap belediye dairesi altındaki mezat salonunda 
yapılacaktır. 

3- Bütün şehir halkı Birinci Teşrinin birinci perşembe, 
ikinci cuma günleri sabahleyin saat 8.30/dan akşamın l 8 zine 
kadar ıeylerini atacaklardır. 

4- Belediye kanununun 41 inci maddesi mucibince rey 
atabilmek için evvela nüfus hüviyet cüzdanmın sandık başın
daki intihap encümenine gösterilmesi şarttır. Bunun için hem· 
şehrilerimizin şimcJiaen hazırlanması lazımdır. 

5 - lntihabın devam ettiği müddetçe bütün hemşerilerimizin 
reylt-rini kullanmaları rica ve ilan olunur. 29 - 30-1 14669 

1 an 
Devlet Demiryolları Adana 6. ncı İşletme 

Arttırma ve eksiltme komisyonu reisliğinden : 
Muhammen bedeli (22.500) yirmi iki bin beş yüz lira tu· 

tan (250.000)iki yüz elli bin kilo odun kömürü 9/10;942 cuma 
günü saat 16 da 6. cı işletme müdürlüğü binasında kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye çıkarılacaktır, 

Bu işe girmek istiyenlerin ( \687,50) bin altıyüz seksen yed 
buçuk liralık muvakkat tP.minat ve nüfus cüzdanları, kanuni 
ikamttgah vesikaları ve ticaret odası vesikalarile yukarıda 
tayin edilen günde (2490) numaralı kanunun emrettiği şekilde 
hazırlamış oldukları teklif mektuplarını ayni gün eksiltme sa
atmdan bir saat evvel Adana 6. cı işletme müdürlüğü binasm· 
da toplanacak arttırma, eksiltme komisyonu reisliğine verme
leri lüzumu ilan olunur. 

Sartname ve mukavele projeleri Adanada 6. cı işletme, ls
tanbulda 1.ci işletme , Ankarada 2. ci. Malatyada 5. ci işletme 
müdürlüklerinden. Osmaniye; Bahçe; ve Fevzipaşa, Pozantı 
ve Çifte han istasyonları şefliklerinden bedelsiz olar .. k görüle-
bilir. 22-27-1-6 14641 

i l AN 

Seyhan defterdarhğından : 
Keşif bedeli 

Açık eksiltmeye konulan iş lira k. 

Eski Maliye tahsil şübe biası-
nın tamiri 2000 00 
,, ., bir numaralı Maliye 

tahakkuk şübe binasının tamiri 896. l 9 

muvakkat teminat 
lira k. 

150 00 

67 21 

1- Yukarıda yaz\lı Hazineye ait binaların tamirleri açık 
eksiltmeye konulmuş olup 23/9/942 tarihinde yapılan müzayede 
de talip çıkmadığından on gün temditle 5/101942 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat on beşe talik edilmiştir. 

2 - Taliplerin bu miktar iş yaptıklsrına dair bonservisle· 
rile ehliyet vesikası almak üzere ihaleden üç gün evvel vi
layete müracaatları ve teminat mekbuzlarile muayyen gün ve 
saatte komisyonda hazır bulunmaları ilan olunur. 14978 

KARSIYAKA TAPU SİC İL MUHAflZll~INDAN · 
Mikdarı 

Köyü Cinai Mı2 
Danışment dört oda- 500 

1ı bir ev 

Hududu 
Doğusu poyrazı yol batısı Ahmet oğ
lu Halil evi kıblesi Emin ağa dingi 

Danışment Hefkere 1000 Doğusu Ahmet oğlıı Halil evi ba · 
tısı Osman oğlu Ramazan :ve Cu· 
mali poyrazı yol kıblesi Emin aka 
dingi. 

Adananın Darıışment köyünde kain ve evıafı yukarıda yazılı ev 
mezkur köy çifçilerinden Ahmet oğlu Halilin ve hefk.ere de Bekir oğ· 
lu AbdurJahmanın bila senet murislerinden kendilerine intikal etti
ğinden bahisle namlarına senetsizden tescillerini istemcktedirl"r. 

11/10/942 tarihine müsadif pazar günü tahkikat için memur gön· 
derileceğinden bu ev ve hefkere ile alakası olanlar var ise bu müd
det zarfında muhafızlığımıza veya mezkur günde Mahalline ginecek 
olan memura müracaat etmeleri lüz.uuu il!n olunur. 14978 

1 T eşrinievvef 1942 

1942 C. H. P. 
Adana Belediye Meclisi azaları Parti Namzetleri 

ASLI AZALAR 
1 - Basri Arsoy. Eczacı. 
2 - Bedri Gillek. Kırtasiyeci. 

3 - Cab~ar Çankaya. Kaıap. 
4 - Cabbar Ôısoy. Hurdavat 

tüccarı. 

5 - Coşkun Güven. Batbaacı. 
6 - Daniş Ankoğlu. Tüccar. 
7 - Fazlı Meto. Çiftçi. 
8 - Hasan Ataı. 
9 - Hakkı Salih Muratlı. Çiftçi. 

10 - Hazım Savcı. Çiftçi. 
11 - Hulusi Akda~. Çiftçi. 
12 - Hüsnü Yurdçu. C. H.P Ka· 

lem idare amiri· 
1:.i - Kasım Ener. Çiftçi. 
14 - Kemal Ağagil. Çiftçi. 
15 - Kemal Çelik. Avukat. 
16 - Kemal Satır. Doktor. 
17 - Kerim Uluscutürk. Montör. 
18 - Mahmut Barlas. Çiftçi. 
19 - Mahmut Has. Fabrikatör. 
20 - Mahmut Kibaroğlu. Çiftçi. 
21 - Memduh Pekbilgin. Tüccar 

ve komisyoncu. 
22 - Müveddet Altıkulaç. 
23 - Namık Dökmen. Dökmeci. 
24 - Nihad Oral. Matbaacı ve 

Çiftçi. 
25 - Ragıp Sepici. Çiftçi. 

26 - Rasih Ôzğen. Dit Doktoru. 
27 - Recai Tarımer. Çiftçi. 
28 - Rifat Yaveroğlu. Avukat. 
29 - Süleyman Özerdi!. Manif a-

t ura tüccarı. 
30 - Şevket Çekmeğil. Diş Dok-

toru. 
31 - Tevfik Ramazano~lu. Çiftçi. 
32 - Vehbi Necip Savaşan. Çiftçi. 
33 - Ziya Akverdi. Makine mü· 

hendisi. 
34 - Ziya Abdi Rona. Eczacı. 

YEDEK AZALARI 
Adil Ôzgiray. Çiftçi. 
Ali Bindebir. Marangoz. 
Ali Dayı. Çiftçi. 
Ali Ulvi KalakoA"lu. Fabrikacı. 

Ali Saracoğlu. Tüccar. 
Arif Cemal Akıncı. Acente müdürü. 
Bekir Karabucak. Fabrikacı. 
Bekir Sapmaz. F abrikaa. 
Bekir Akata· Çiftçi. 
Cevdet Çamurdan. Tüccar. 
Emin Ağaoğlu. Çiftçi. 
Ekrem Avni Zaimler. Çiftçi. 

Gani Girici. Tüccar. 
Hamza Naci Ekici. Çiftçi. 
Hamdi Onar. Doktor. 
Hüsnü Vural. Ticaret Odası Muha
sebecisi. 
lsmail Dülger. Çiftçi. 
Kemal Kurt. Bankada muhasip. 
Muzaffer Budak.? lnşaatcı. 
Mustafa Ata şok. Tüccar. 

Mustafa Üçok. Çiftçi. 
Nabi Menemencio~lu. Çiftçi. 
Osman Akda~. Çiftçi. 

Reşat Güçlü. Tüccar ve komisi· 
yoncu. 
Refika Recep Tümerkan. Terzi. 
Rıza Ôzşahin. Çiftçi. 
Rıza Atcı. Fabrikada muhuebe(•İ. 
Salih Eroğlu. Tüccar. 

Süleyman Sergici. Bor~a U. Katibi. 

Şükrü Mutlu. Hurdavat Tüccarı. 
Tahir Pamukcu. Çiftçi. 
Talat Ôzergin. Bakkal. 

Tevfik Sez.er. Tüccar. 
Ziya Kurttepeli. Tüccar. 

i.. Saym Yurttaşlar : .. i 
ı ı 
ı 1 fJ42 //kteşrininin birinci gün(Jnden itibaren Aclana Belediye ı 
ı meclisinin intihabına başlanıyor. ı 
ı Bayak Türk milletine tam bir erkinlik içinde eşsiz , •ay11ız ı 
ı refah ve saadetler bafışlayan Yüce Milli Şefimizin , defişmtz ı 
ı Gene/ Başkanı bulundulu Partimizin Adana Belediyesi a.ıl ve ı 
ı yedek azalık/arına gösterdill namzetleri yukarıya .11azarak •a_qın ı 
ı seçicilere arzediyorum, ı ' 
ı Ötedenheri .l/urdun se/Umet ve saadeti ulrunda lıer türlü ı 
ı fedakar/ılı eslriememiş olan sayın Adanalıların , Büyük Parti- ı 
ı mizin namzetlerine re_qlerini seve seve vereceklerinden eminim . ı 
ı c. H. P. Seyhan Vlllyet ı 
ı idar e Heyeti Rel•I ı 
ı M. Rltat GUlek ı 
ı ı "" .... " ................... " .. " ................ " 

SEYHAH Vill YETi DAİMi ENCOMENİNDEN : 
1- Bahçe -istasyon yolu üzerind eki köprün ün 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 yapılacakhr. 

3- isteyenler 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 fotograflarmı, bir 
adet (50) , 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 

Doktor 

Turgut Soyer 
Hükumet civarında istikamet Ecz.ahaneıi karf1S1ndaki çıkmu 

ıokak içinde 121 numaralı evde hastalarını kabul eder. Haftanın 
Salı ve Cuma günleri öğleden ıonra fakirlere parHız bakılır . 
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Umutni Neşriyat Müdürü : Maoit Güçlü 

Baıılsığı yer: Tü.rkaözü Maatbaıı 


