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SEKiZiNCi ORDU MISIR'DA TAARRUZA GEÇTi 
1 GARP CEPHESINDEKi ASKERİ HAREKATIN SON SAFHASI 1 

Stalingrad'da yeni 
Alman taarruzları 

Almanların Tuapseye yirmi 
kilometrede olduğusöglenigor 
Ankara: 24 [Radyo Gazetesl)
Alman kıtaları yeniden Stalingra · 
da karşı hücumlara başlamıştır · 
Fakat yeni terakkiler~ kaydedil 
diğine dair bir haber alınama 
mıştır . StalingradıJ 26 mahalle · 
sinden 22. sinin Almanlar eline 
geçtiği haber v/.! riliyor. Fakat bu 
malumat teyta edilmemiştir. Moz 
dok bölgesinde ',bir değişiklik 
yoktur. Yalnız 1 Almanlar Tuap 
seye 20 kilometreye]' kadar yak

laşmışlardır . 

!•••••••••••••• • • : Belgrad'da : • • i tevkifler i, 
Taarruz Büyüktür, 
netice bilinmiyor 

f t Ankara : 23 (Radyo gnzetesl)-
f f Mısır cephesinde gerek mihverin 

ı Yüzlerce kişi •• ve gerekse lngilizlerin hazırlan· 

• 
hapsolundu f makta olduklarını söylemiştik.. Dün 

gece sekizinci lngiliz ordusu tay· 
f f yarclerin müzaheretiyle büyük bir 

Moskova : 24 (Radyo)- işgal taarruza geçmiştir. Taarruz bü· 
altında bulunan Yugoslavya'da ve k 
bilhassa Belgrad'da Alman polisi yüktür. Fa at ne dereceye kadar 

bir çok kimseleri tevkif etmiştir, muvaffak olacaktır ? 

Şimdiden bunu kestirmek 

mümkün değildir. İngilizler uçak 

ve diğer kuvvetler itibariyle Mih· 

vercilere üstündür. Fakat, bu 
üstünlük çok fevkalade bir dere-

cede midir ? Bu şimdilik biline· 
mez. Mısır cephesinde önümüz-

deki günlerde çok meraklı haber

ler almamız muhtemeldir. 

yapılan araştırmalar netic:esindo ·-------------------
yüzlerce kişi tevkif edilmiştir. 

Garbi Avrupa'da fevkaladelikler 

Hitler; Mussolini 
ve Laval'le bir 

konuşma yapacak 
Marsel Dea'nın nutku - Yeni mülakat- 1 il 
şehrinde örfi idare-Laval'in yaptığı temaslar 

Londra::24 "'(Royter)-• Almanlar 
Stali•gradda simal garbi fabrika
lar mahallesine tekrar hücuma geç
mişlorılir. Alınan haberlere göre, 
bütün bücumları•Rus kıtaatı püs 
kürtmüştür . Beş Alman tankı 
tahrip edilmiştir 1· Ruslar Alman 
ların bir müstahkem bölgesine 
girmiş 240:düşmao öldürmüştür • 

Tayyare gemilerinden havalanan Albacore tayyareleri İngiliz donanmasının hava koluna verilen iki 
satıhlı keşif tayyarelerinin en yenileridir·_Resimde, bir Albacore tayyaresi bir lngiliz tclyyare gemisinin 

Ankara: 24 (Radyo Gazetesi)- : 
lngiliz radyoc;una göre • Lil'de 
örfi idare ilan edilmiştir. fşgal e
dilmiş ve edilmemiş Fransa'da 
Alman aleyhtarlığı çok büyümüş· 
tür. 

Hladlıtan'da 
kargaşalık ! 

Bertin : 24 (Radyo) - Al
manlar Stalingradda kızıl teşrin 
fabrikasını zapt etmişlerdir. 

Bayan Bazveıt 
ingllterede 

Londra : 24 ( Royter )- Kral 
ve Kraliçe":\ İngiltereyi:· ziyaret 
etmiş olan Bayan-~ Ruz.velt için 

Bukingham-sarayını: tahsis etmiş· 
lerdir . Kral ve]Kraliçe Bayan 
Ruzvelt 'erefine dün gece bir 
ziyafet vermişlerdir. 

Darlanın teftişleri 

Vişi : 24 ( Radyo )- Amiral 
Darlan Dakarda Rişliyo-ve diğer 
harp gemilerini ~:ve _ kara kuvvet· 

lerini teftiş~etmiştir. Amiral Dar· 
lan ıimdi Rabata:"gelmiştir • 

Almanyaya giden 
Fransız işçileri 

Loodra : 24 ( Royter )- Al· 
manyaya .:2sooo Fransız~: _işçisi 
gönderilmiştir • Bunların yerine 
Al manyadaki bir kısım Fransız 

esiri serbest bırakılacaktır. 

Graf Von Spee 
zırhlısı çıkarılıyor 
Londra : 24 (Radyo)- Uru· 

guvay hükumetinden bildirildi~ne 
göre, geçen sene La Plata neh· 
rinin ağzmda~kendi kendini:batır
mıı olan Graf Spee Almıın harp 
gemisi sudan çıkarılacaktır. Par
çalarından yeni silahlar yapılarak 
Almanlara kar~ı kullanılacağı da 
ayrıca bildirilmektedir. 

Alman denizaltıları 
ve Fransız üsleri 

Sofya: 24 ( Radyo )- Vichy· 
den bildiriliyor ::Bazı İngiliz ga
zeteleri Aotil adaları ile garbi 
Fraoıız Afrikası kıyılarında Al· 
man denizaltılarına üsler veril· 
ditinden şikayet etmektedirler. 

güvertesinden havalanmaktadır 

Alman - ltalgan 
üslerine hücumlar 

Londra : 24 ( Royter )- İtalya 
tekrar-bombalanmıştır. lngiliz tay

yareleri Ceaovaya bir çok yan· 

gın bombaları atmıştır·. Şehirde 

yangınlar hali devam etmekte· 

dir. 3,5 tonluk:bombalar da atıl· 

mııtır. Bütün' tayyareler salimen 
üslerine dönmüştür. 

Londra ~: 24 ( Royter )- in· 
giliz tayyareleri garbi Almanya 
ve işgal altındaki· Fransa üzerin· 
de uçuşlar'" yapmışlar ve askeri 
üslere bombalar' atmışlardır. 

IRAKTA ANARŞİ 
ÇIKTIGI ŞAYİASI 
Berlin ; 24 (Radyo)- lrak'

daki karışıklıklar gitgide artmak 
tadır. Bu vaziyet lngiliz işgal 
kuvvetleri için bir tehlike olmak· 
tadır. 10 uncu İngiliz ordusunun 

verdi~i bir emre göre, hiç bir 
lngiliz askeri yalnız olarak kışla · 
)arından çıkmıyflcaktır. Ancak 5 
veya 10 kişilik gruplar halinde 
dolaşılacak tır. 

·········~··· 

Bir Amerikan 
lleyetl Londratla 

Londra : 24 ( Royter )- A· 

merikan tayyare .. mütehassısların· 

dan bir heyet on beş gün kalmak 

üzere İngiltereye gelmiştir ', 

• • • • • • • • 

Almanlarla Macar 
askeri geçinemiyor 

• • ••••••••••• 
: BAKÜ : 24 ( RADYO ) - PEŞTE'DE ALMAN VE MA· : 

f CAR ASKERLERi ARASINDA SIK SIK HADİSELER OL- f 
f MAKT ADJR. PEŞTENlN MEŞHUR LOKANTALARININ B1R1N- f 
t DE MACAR VE ALMAN ASKERLERi ARASINDA VUKUA f 
ı GEL~~ ~AN~I B_~R ÇARPIŞMADA ÜÇ ALMAN ASKERi: 

f ÖLDURULMUŞTUR. t 

••••••••••••••••••••••••••• 

.......................... 
~ ı 

1 Uzakşark 1 
ı 1 : 
ı savaş arı ı 
ı ı 
ı ı 
ı On iki Japon ı 

i gemisi llattı i 
ı : 
Ankara: 24 (Radyo Oazeteel)
Müttefik hava akınları Uzakşarkta 
çok şiddetlenmiştir. 10 Japon ge 

misinin batırıldığı bildirilmekte 
ve bunların arasında bir ~:kruva 
zörün de_ dahil bulunduğu ilave 

edilmektedir. Salomon adalarında 
muharebeler devam ediyor • Bu· 
rada Japonların muvaffak olabil· 
mesi için Guvadalkanaldaki hava 

meydanını işgal etmeleri lazım· 
dır. Bu adaya Japou takviyeleri 
geldiği halde durumda bir deği · 
şiklik _ olmamıştn . Mamafih bu 

vaziyetin Japoular aleyhine ol
duğu kati olarak söylenemez . 

Nitekim Amerikan kaynakları da 
ayni mutaleadadır • 

Yeni Ginenin - cenup batısında 
da Amerikan bava kuvvetleri fa· 
ali yet göstermiştir • Şimal batı 
kesiminde ise yalnız keşif faali· 
yeti olmuştur • 

Londra : 24 ( Royter )- La· 
bao civarında Japoı:. kruvazöriyle 
bir muhribin ve diğer on ticaret 
gemisinin batırıldıiı haber veril· 
mektedir • 

Ölen jtalyan 
generalleri 

Roma : 24 (Radyo)-Bu harb· 
de şimdiye kadar 11 İtalyan Ge
nerali muharebede ölmüştür. Bir 
Habeşistanda, ikisi doğu cephe· 
sinde ve diğerleri Şimali Afrika· 
da ölmüşlerdir. 

Ankara: 24 (Radyo gazetesl)
Hitler ; Mussolini ve Lavalle gö-

1 

1 
rüşecektir. Buna sebeb , ltaya'da 1 

bazı kaynaşmaların baş göster· ı' 
mesidir. 
Ankara: 24 [Radyo Gazetesi]-

1 
Marsel Dea , Pariste demiştirki : 
"Fransa şu önümüzdeki bir kaç 
ay içinde ya her şeyini kurtara-

cakbr. Veya gaybedecek. Fransa l 
Avrupa birliğine dahil olmalıdır. 

Ankara: 24 (Radyo gazetesi)- , 
Laval Vişi'deki Amerikan masla· ı 
hatgüzariyle uzun görüşmeler yap- . 
mıştır. 

Filistin tamamen 
Y ahudilerinmi olacak 

Roma : 24 (Radyo) - Siya
nist şeflerinden doktor Waysmann 
radyoda şöylediti bir nutukta bü· 1 

tün arap aleminin nüfuz ve infia- 1 
lini mucip olan bir lisan kullanmış
br. Waysmann demiştir ki: "Müt
tefikler Filistini muhakkak surette 
Yahudilere vereceklerdir. Çünkü 
Filistin demek siyon demektir. Si
yon ise Yahudilerin mev,ud top· 
raklarıdır. Siyonizmin gayesi olan 
bu toprakların Arapların elinden 
kurtarılması pek yakında mümkün 
olacaktır.,, 

Budape§te : 24 ( Radyo ) 
Tokyo radyosunun bildirdiğine 

göre , Hindistanda yeuiden mü· 
him kargaşalıklar/ çıkmışlar . Bir 

çok büyük· şelıirlerde yerli halk 

ile polis kuvvetleri arasında 
çarpışmalar olmuş ve bazı tevki· 
fat yapılmıştır • 

Ruzvelt'in demeci 
Ankara: 24 (Radyo Gazetesl)
Ruzvelt beyanatta bulunarak de· 

miştir ki : "Japonya esir Ameri· 
kan tayyarecileri ne tazyik yapar-

sa Cenevre mukavelesini ihlal et
miş olacaktır.,, 

Funk'un Çekoslovak 
milletine ihtarı 

Baku : 24 (Radyo)- Çekos· 
lovakya umumi . valisi Funk, yeni 

bir nutuk irad cderelı; Çeklere 
ihtarda bulunmuş ve selefi Heid • 

rich'in siyasetine devam edeceR"ini 
ve Çek münevverlerinin aşın ha· 

reketlerine kat'iyen müsaade et· 
miyeceğini söylemiştir. Funk, Lon-

dra'da bulunan Çek Yurtseverleri· 
oin Çekya'da bir ihtilal çıkarmak 

için yaptığı bozgunculuk hareket
lerine kartı Çekya'daki ailelerinin 

mes'ul tutulacağını bilhassa işaret 
etmiştir. 

Ankara' da yapılan 
askeri nierasim 

~---------··---------~~-
Asteğmenliğe nakledilen genç subaylarımız 

Ankara: 24 ( a. a. )- Yedek subay okulunu-ı asteğ
menliğe nakledilen yeni •ubayları bugün Ulus meydanında 
toplanmı,lar ve Anıta çelenkler koymuşlar ve bir geçit 
resmi yopmı,lardır. 

Yeni subaylarımızdan bir heyet Ebedi Şef Atatürkün 
muvakkat kabrine felenk koymu,lar ve kabrin önünde ta
zimle eğilmiılerdir. 
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Sayfa 2 

Duyduklanmız 

Harp Hileleri 
Giornale d' ltalia gazetesinin 

Don nehri cephesindeki muhabiri, 
Rusların şu harp hilelerini yazmak
tadır· "Bir gün bir ltalyan askeri, 
diri olarak esir etmek istediği bir 
Rus askerini takip etmiş . Fakat 
nehir sahilınde artık Rusun kaçe
uııyacağını , duracağını zanneder· 
ken bir de ne görsün , bu Rus 
askerı, derin nehir üzerinden bat
madan kaçmağa , yürümesine de 
vem etmiş . Böylelikle Rus kaç p 
kurtulduktan sonra İtalyanlar tara
fından nehirde yapılan tetkikler
den , nehir suyu seviyesinin 40 
santimetre altında Ruslar tarafın

dan kurulmuş bir köprünün bulun
duğu anlaşılmıştır. 

Bir defa da ltalyan askerleri 
Rus cephesinde , bir ,kaç metre 
uzakta önlerinde yerin oynadığını, 
kımıldadığını görmüşler. Bunu ev
vela serap gibi göz şaşırtması 

ıannetmiş1 er. Fakat bu kımıldarııa
mn bir kaç yüz Rus askeri oldu· 
ğunu ve ceketlerinin de toprak 
renginde renkli , benekli boyan· 
dığını , bunun için yerdr-n farke 
demediklerini anlamışlardır.,, 

Bir insan susuz net kadar 
ya,ayabilir ? 

Amerikada Michigan üniversi
tesi profesörlerinden doktor Col
ler bir insanın ne kadır müddet 
susuz yaşıyabileceğinı araştırmış , 
bir çok tecrübeler yapmıştır. Ne
ticede susuzluğun vücudun ağırlı

ğının yüzde: altı nispetinde azal
masına sebep olduğunu meydana 
çıkarmıştır. Bur.dan sonra susuz
luk gene devam ederse vahim bir 
şekil alabilir. 

Amerikalı doktorun hesabına 

göre 70 kiloluk bir insan vücu
dunda büyük bir anza olmadan 
4 kilo kaybedebilir. iki üç gün 
su içmemek bu kadar kilo kay
betmeğe sebep olur. Bu müddet 
geçtikten sonra dil sertleşir , cilt 
kurur , gözler çukura batarsa Bu 
susuıluk neticesi ölümün başlan• 
ğıcıdır. 

Normal bir insanın 2 litre su
ya ihtiyacı vardır. Çok terleyen· 
lerde , ameliyat neticesinde su 
kaybedenlerde bu ihtiyaç daha 
fazladır. 

TÜRKiYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 
Paıar - 25.10.1942 

8.30 Program ve memleket saat 
ayan. 

8.32 Müzik: : Marşlar (Pi). 
8.40 Ajanı Haberleri. 
8.55-
9.30 Müıik : Uvertür, ve marş· 

lar (Pi) 
12.30 Program ve Memleket saat 

Ayan 
12 33 Müzik : Karışık progrl\m. 
12.45 Ajans Haberleri. 
13.00 Müzik : şarkı ve türküler. 
1330 -
14 30 Müzik : Radyo salon orkes· 

trası, (Şef: Necip Aşkın) 
18.00 Program ve Memleket saat 

Ayarı. 

18.03 Müı.ik : Radyo Dans Or · 
kestrası (Şef: Nıhad Esen· 
gin) 

18.45 Müzik : Fasıl heyeti. 
19.00 Konuşma (Ziraat saati)• 
19.15 Müzik : Fasıl heyeti prog-

ramının devamı. 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajans Haberleri. 

19.45 Seıbes on dakika. 
19.55 Müıik : Karışık makamlar

dan şarkılar. 
20 15 Konuşma (Dertleşme saati) 
20.30 Müzik : Keman ve pJano 

konseri 
21.00 Konuşma (Evin ıaati.) 

21.15 Müzık : Peşrev, şarkı ve 
türküler . 

21.50 Ankara Sonbahar At Ko · 
şularının neticeleri· 

22 00 Müı.ik : Viyana havaları. 
22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajans 

haberleri ve Borsalar • 
22.45/ 
22.50 Yarınki Program ve Ka

panıa. 

TORKSOZO 

Yeni ekmek kartları 
bugün tevzi ediliyor 
Şehrimiz Belediyesi Teşrini 

seni ayı ekmek kartlarının da · 
ğıtmasına bugün başlayacaktır. 

Kart tevziatı eskisi gibi mahalle 
birlikleri tarafından yapılacak ve 
ay başına kadar devam edecek· 
tir. Belediyenin buna ait bir teb 
liğe.tını 'da diğer sütunlarımızda 
bulacaksınız . 

Lik maçları 
Bugün şehir stadında li~ maç

larının ikinci haftası milnasebetiy· 
le Milli Mensucat gençlik-Ma-

latya Mensucat gençlik, Adana 
gençlılde de Adana Demirspor 
gençlik kulüpleri karşılaşacaklar · 
dır. 

Mersinde şeker 
aramaları 

Mersin ; 24 (Türksözü Muha · 
birinden)- Şehrimizde şeker sak-

lanması ihtimalı olan ların nezdin

de aramalar yapılmışt•r. Bu ara

malarda büyük bir stokla karşı · 

lanmıştır. Yalnız ufalc bir ıki ima · 

lathane sahıbınin evlerinde ima
lathanelerindeki mikdardan daha 

fazla şekere rastlanmıştır. Bunlar 
halckında kanuni takibat yapıla· 

caktır. 

.......................... 
: lnönü Türk : 
• Birliğinin sembolüdür f 

• '°' • f Cumhuriyet 29 f 
f T. evvelde doğdu f ......................... 

Halkevimizde 
bir konser 

Halkevimizde bu ak,am saat 

20,30 da bir ,konser verilecektir. 

Konserde gaırp bestekarlarının en 

ı-üzel eserleri çalıoacaktır • Dün 

bu konser için davetiyeler dağı 

tılmıştır . 

Nikah 
Genç fudbolcularımızdan Bay 

Nuri Akçam ile ~ilayet Köy iş' eri 

memurlarından Bayan Fehime Do

mur'un ~nikah törenleri dün be· 

lr.diye nikah salonunda seçkin bir 

l<ıılaba!ık hurnrunda yapılmıştır. 

Gençlere saadetler dileriz. 

i l A N 
Belediye Riyasetinden : 

(2 nci Teşrin Ekmek kartları dağıtılıyor) 
1 - 2 nci Teşrin ekmek kartlarının müşterek birlikler ta

rafından dağıtma işine 25- 10-942 Pazar gün Ü saat dokuzdan 
itibaren başlanacak ve 29 Birinci Teşrin Cumhuriyet bayramı 

günü müstesna olmaıc üzere 31-10-942 Cumartesi günü ak
şamına kadar devam edecektir. 

2 - Dağıtma işi aşağıda yazılan mahallerde yapılacaktır. 
Her ailenin oturduğu semtlere göre bu yerlere yukarda yazılı 
günler zarfında Nüfus kağıtları ve d'\mgah Teşrin kartları yazı
lı kısımları ile birlikte aileden birisi tarafından müracaatla 2 n· 

ci Teşrin kartlarını almaları. 
3 - Bu kartlar müstahsil olanlarla ellerinde hububat bulu

nanlara verilmiyeceğinden bu gibi vatandaşlar şehrin muhtelif 
semtlerindeki Halk fırınlarından faydalanabilecekleri. 

4 - Hükumetçe, memur , müstahdem , Tekaüt , Eytam ve 
aramil ayrı·.:: olarak buğday alacaklarından henüz beyanname-
lerini ait dairelerine vermiyenlerin sür· atle bu muamele yi~tamam · 
lamaları ve bu gibi sabit gelirli vatandaşlar için ayrıca kendi 
dairelerince hususi ekmek kartları dağıtılacağından ellerindeki 
nüfus kağıtlar(.ve Eylı1l - Teşrin kartlarının bakiye ve yazılı 
kısımlan ile oralara müracaatları , ilan olunur. 

Kart dağıtılacak yerler şunla,.dır : 

1--- Ulucami mahallesi 
2 - Mestanzade, Türkocağı, 

Hüriyet, Alidede, Sarıyakup M. 
3 - Kocavezir, Hanedan, Kuruköp 

rü, Sucuzade, mahalleleri 
4 - Tepebağ mahallesi 
5 - Köprüköyü ,. 
6 - Döşeme mahallesi 
7 - Karasoku ,, 
8 - Cemal paşa ., 
9 - Cumhuriyet, Seyhan M. 

10 - Mıdık, akkapı, Mirzaçelebi 

1l - Çınarlı, Kurtuluş mahalleleri 
12 - KayaJıbağ ,, 

13 - Karşıyaka 
14745 

,, 

(Ulucami Parti ocağı binası). 
(Hüriyet Parti ocağı binası). 

(Kuruköprü Parti ocağı binası) 

{Tepebağ Parti ocağı binası) 

(Köprü köyü Parti ocağı binası) 
(Döşeme Parti ocağı binası) 

(Pamuk pazarı karakolunda) 
(Yeni istasyon furununda) 
(Karşıyaka ekmek satış yerinde) 
(Köprü sokağı Parti ocağı bi
nasında) ı 

(Çına•lı Parti ocağı binasında) 
(Kaya1ı ltağ Parti ocağı bina· 
sın da) 
(Karşıyaka Parti ocağı bina· 
sında) 

DİŞ TABİBİ 

ORHAN OKTAY 
Belediye ve Yeni Eczahane karşısmdaki çıkmaz sokakta 43 
Numarada her gün ve Zaruret halinde geceleri dahi hastala 
nnı kabule başlamıştır. 

ADANA 1 
............... •e *O ft' an •• an ...... C* A* .... #ft e• ............... : :: :: x: : 
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BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

1 
24- 10 - 1942 

1 

ı- C/NSI W.LO FIATll 
az En çok 
S. K. S. 

Koza ı 00 00 oo,ool 
lr<ıevland Ç. · ıoo,ool ,-----

94,0u 88,50 Klevland 1 
1

1' Klevland il 00,00 00,00 ' 

1 M. Parlağı oo.oo 00,00 1 

P. Temizi oo.oo 1~.oo I \~apımalı 
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ZAYİ - içinde askeri terhis 
tezkireıo kayıtlı bulunan nüfus 
cüzdanımı zayi ettim . Yenilerini 
çıkaracağımdan eskilerinin hükmü 
olmadığını ilan ederim • 

Adananın Salihiye ma
hallesinden 42 numaralı 
hanede Mehmet oğlu 

Recep Ünlü Arıcı 
326 doğumlu 

ilan 
Ulucami mahallesinde Kalckapı 

mevkiinde kain ve Kadastronun 
136 ada, 1 Parselindeki kahveha 
nenin 108 hissede 11 hissesi ve 
136 ada 26 parseldeki kabveha· 
nenin de 36 hissede 11 hissesi 
vasisi bulunduğum· Elife namına 

Bele-'iye mezat salonunda satılığa 

çıkarıldığından ve ihalei katiyesi 
3 - 11 - 942 tarihinde icra kı · 
lınacağından isteklilerin mezat 
salonuna müracaattan ilan olunur. 

Adres : Kayalıbağ mahalle· 
sinden Elife vasisi Vahide. 

i l AN 
Adananın Ağmehmet mahal· 

lesinde ölü keresteci Mustafa Ne
catiye ait 77 Vö 197 No. lu evler 
deki his.>esi bulunan oğlu Kemal 
Kerestecinin umumi vekili bulun · 
marn dolayısiyle kiralamak iste· 
yenlerin bana müracaat etmeleri 
dığer vereselerden tutanların yan 
hissesini vekili umumisi bulundu
ğum Kemala isabet ettiğinden 
bana getirmelerini yanlışlığa ma· 
hal kalmaması ve alı.si t rlkdirde 
kiracılardan kira bedelinin alına-

cağını ilan ederim. 14713 
Adana borsa karşısı Zl 

No .lu yazıhanede:tüccar 

Mehmet Tekin 

ı-·-·-~-~;~~;--;~---·-·ı 
. . 
! Ocak mahallesinde 89 So ! 
! kakla 14 Numaralı ev acele ! 
! satılıktır. Ev iki katlıdır. 3 o- ! 
! da, mutfak, tulumba ve elekt- ! 
! rik tesisatını havidir. ! 
1 Talip olanların Ayran mem-1 
i ba suyu muhasibi Abdullah i 
i Türen'e müracaatları. i 
i 6- 6 14600 i . . 
t---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ .. - •• •• -------- •• •• •• .. • i • • 
• • ! Sahlık Arazi i 
• • ! Adana Vilayet merkezine ı 
! onbeş kilometre uzakta Bü- i 
! yük Dikilide , arasından su- i 
! 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. Arıkoğlu kardeşle- i 
! re müracaat. i 
! Telefon : 347 , 355 i 
~ • •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• i 

25 Teşrinievvel 1942 

i 1 an 
Milli Mensucat Fabrikası İşletme T .A.Ş. 

Umum Müdürlüğünden : 
Çırçırlarımız 1/lkinci teşrin/942 tarihinden itibaren yerli 

koza işlemeye başlayacaktır. Bu itibarla gerek pusulalı ve 
gerekse pusulasız çiğit istihkakı olan müşterilerimizin bu tari
he kadar Klevland çiğitlerini temamen kaldırmaları lazımdır. 
Aksi takdirde ardiye ve nakliye masrafları kendilerine ait 
olmak üzere bir ardiyeye nakledilecektir, 

Ardiyede kalan çiğitlerin yanmasından, bozulmasından ve 
her türlü hasarattan dolayı fabrika idaresi mes'ul ve muha· 
tap değildir. 

Fabrikamızda çekilen pamukların çekildikleri tarihden 
itibaren azami on beş gün zarfında koçan sahipleri ve bunları 
satın alanlar tarafından mutlak surette kaldırılması lazımdır • 
Aksi takdirde pamuklar prese fabrikalarına nakledilecekdir. 

Nakliye ve prese masrafları kendilerine ait olmak üzere 
presel~necektir. 

Koçan tarihinden on beş gün sonra pamuklann yanmasın· 
dan avarye olmasından, eksilmesinden dolayı fabrikamız hiç 
bir sebep ve suretle mes'ul ve muhatap olamıyacağmı ilan 
ederiz. 25-27-29 14743 

i 1 an 
Seyhan Vilayeti daimi encümeninden : 

1- Adana-Osmaniye-F evzipaşa yolunun 99- 650 kilo
metrede Çona köyü ile 109-998 kilometresinde kanlı geçit 
karakolu arasındaki şosa üzerinde inşa edilecek (10) adet su
lama büzleri (9 t 79) lira ( l 9) kuruş üzerinden eksiltmeye ko
nul muştur. 

2- Eksiltme l 2-11-942 tarihine müsadif perşembe gü
nü saat ( l O) da vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3- lstiyenler bu işe ait keşif evrakını görmek tçin Nafia 
müdürlügüne müracaat edebilirler. 

4- isteklilerin (688) lira (44) kuruş muvakkat teminat 
vermeleri ve ehliyet vesikası almak üzere bu miktar iş yap
tıklarını gösterir bonservislerile iki fotograf, bir aded (50), 
bir adet ( 15) maktu ve bir adet bir kuruşluk _uçak pulunu di· 
lekçelerine bağlamak suretile ihaleden üç gün evvel vilayete 
müracaatları lazımdır. 25-29-3 - 7 14744 

•••••••••• .. ••••••••••e•••• • • : Radyo tekalQlnln iki mucizesi 1 
: ORION VE DECCA 1 
• Radyolarını Mutlaka Görünüz. • . .. .. .. . 
: SOBA Yerli ve Avrupa mamu-1 
• latı zarif ve sağlam so- • • • e balar ve yemek ocakları e • • •• •• • • 1 Standart Markaİı TELEFON Makineleri11 
e ve ELEKTRiK Edevatı e • • 
İ Alfa-Laval v·Viking 1 
1 Markalı İsveç mamulatı SÜT Makineleri 1 
• + • • • • • 1 Çinko, ~IVI, Lavabo : 
" Vesair Sıhhi Tesisat Malzemesi • • • • • • 
: Şık, zarif YATAK ve YEMEK OOASI ve SALON 1 1 Takımlarımız ve ÇOCUK ARABALARI nın i 
• envaı gelmiştir • 

• • : MÜESS(SEMİZİ ZİYARET EDERSENİZ HER 1 
1 HUSUSTA MEMNUN KAlACAKSINIZ : 

1 Ömer Başeğmez ve Şeriki i • • : Telefon: 168 Telefon: Başeğmez-Adana: 
• 14717 • • ........................... 

Umumi Neşriyat Müdürü: 

MACITGÜÇLÜ 

Basıldığı Yer: Türk•6zü Mht. 


