
SA l I 

27 
TEŞRiNiEVVEL 

iDARE VERi 
ADANA • Abidin 
Paşa Caddesi 

•• 80 
1942 

Telefon : 315 T 
Sayısı her yerde 5 Kuruş GÜNDELiK SiYASİ GAZETE 

STALiNGRAD'DAKI 
ALMAN AKINLARI 

ı•············-• • ı Fransa'da : 
i gizli basm ı • • • • 

V aziget Ruslar aleyhinde 
f Peten, Laval f 
: aleyhindeki : 
f makaleler f 

ALMAN KUMANDASINDA YiNE DEÖIŞIKLIK VAR • • Moskova ; 26 (Radyo)- Fran 

Türkiyenin 
siyasetine 
hayranhk 

Ankara : 26 (Radyo gazeteıi )- Bugün gelen haber· 
/ere göre, Stalingradda oaziyet Rusların aleyhine dönmiıf 
bulunmaktadır, Durum çok ciddidir. Şimdi Rusların elinde 
pek mahdut bir kısı.m kaldığı kaydolunmaktadır • Muhare 
beler' bütün ~iddetiyle dtvam etmektedir. 

sa'da gizli olarak intişar eden 
Populaire gazetesi, ~zdı~ı bir 
makalede Petein ve Laval'e şid · 

delle hücum etmektedir. Gazete 
Petain'i hezimeti hazırlamak , Fran· 

(Gerisi 2 ncl ııa:rfadAl 

TÜRKİYE MÜHİM 

ROL OYNAYACAK 

Ankara: 26 [Radyo Oazetesl)
Türkiyenin büyük siyaseti , bita· 
raflığı , dürfütlüğü ecnebi memle

ketlerde hayranlık uyandıra caktır. 
Bir İ5viçre gazetesi , Türk•yeyi 

ayakta tutan şeyin ordusu, milleti· 
nin birbirine1 bağlılığı ve Milli Şe-

finin güzel sevk ve idare~i oldu

ğunu yazmaktadır . 

Bu gazete: "Türkler biliyorlar 
ki Ortaşark muvazenesi kurulur· 
ken Türkler pek· zinde:bir halde 

olacaklır. Ve Türkler mühim ~ir 

rol oynıyacaktır.,, 

Eski İngiliz büyük elçisi Persi 

Loren Londrada yeni bir konferans 

vererek Türkiye - lngilteıe sıkı 
dostluğundan bahsetmiş ve Türki 

yenin dürüst siyasetini stayişle 

kaydetmiştir. 

Mebuslarımız 
Tetkiklerden sonra 

Ankaraya döndüler 
Bir baftadanberi ~vilayetin muh· 

telif köşelerinde: halkla temaslar· 

da bulunan mebuslarımızdan Bay 
Tevfik~:Tarman , Bayan Şemsa 
işcen Vf' Ali Münif Yeğeoağa 
Ankaraya dönmüşlerdir. 

Osmaniye : 26 ( Türksözü 
muhabirinden ) - Kazamıza ge· 

len mebuslarımızdan • Şemsa lşcen 
ve Tevfik Tarman~lkazamız tica· 

ret ve ziraat odası mensupları ile 
çiftçilerimizin dileklerini not et· 
mişler ve kıy&.1>etli vaatlerde bu

lunmuşlardır . 
Öğleden sonra değerli mebus· 

larımız şehrin muhtelif yerlerini 

ve yeni yetiştirilen portakal hah 
9Clcrioi gezmişler ve. Adaoaya 

hareket etmişlerdir . istasyonda 
Kaymakam, Parti ve Belediye a· 

zaları ile muhtelif cemiyet men· 
sopları tarafından uğurlanmışlar· 
dır . 

Berlin : 26 ( D. N. B. ) - 1 
Almanlar Patogoska mahalleıioi 1 
işgal: etmiş bulunuyor . Tuapse 
istikametinde ileri harekete bü · 
yük bazırl.k vardır • Cumartesi 
akşamı Rusların elinde yalnız bir 
manevra garı , petrol depoları 

kalmıştır . 
Takviye ·edilen Rus topçusu 

Almanlar: üzerine~· öldürücü bir 
ateş açmıştır. Bunun üzerine Al 
mao uçakları haTekete geçmiştir. 
Almanlar Kızılteşrio fabrikasını 
geçerek Volgaya gitmişlerdir • 

Londra ~: 26 ( Royter ) -
Şimdi Stalingradda Ruslar elio
deki~soo iki:mahallede Timoçen
koouo Stalingrada yardım taar· 
ruzu son günlerde hissedilir de
recede artmıştır • Almanlar 70 
asker, 57 tank kaybetmişlerdir • 

Moskova : 26 ( Tass )- Sta
lingradda kanlı savaşlar devam 
ediyor. Almanlar endüstri bölge
sinde büyük kayıplar bahasına 

iki sokaa-ı işgal etti . Diğer so· 
kaklaı.ıda çarpışmalar olmuştur. 

600 den fazla Romen öldürülm~· 
tür . işgal edilen Alman siperle 
rinde 300 Alman r ölüsü, bulun· 
ıouştur . Novorosisk cenubunda 
bir Alman kıtasının irtibatı ke · 
silmiştir'. 

Londra·: · 26 (IRadyo )- Mos· 
kovadarı bildirildiğine "' göre , Al
manların perşembe günü Ladoi'a 
gölünde bir adaya~ ,ibraç yapma 
hareketleri akim ~;bırakılmıştır • 
Bu harekata uçaklar ' himayesinde 
30 düşman: taşıt gemisi iştirak 
etmiştir.~Gemilerden oıı altısı ha· 
brılmış , biri: de sağlam olarak 
ele geçirilmiştir. 15 Alman uçağı 
tahrip edilmiştir . Bu çarpışmaya 
" Hurricaine ,, tayyarelerinin iş · 

tirak ettikleri bildirilmiştir. 
Londra : 26 ( Radyo ) - İn

giliz radyosu sekiz gün evvel 
mareşal Von Bock ile general 
Von Halder'in azledildiklerioi bil· 
dirdiği halde Alman radyosu he · 
nüz bu hususta biç bir şey söy 
lememiştir. Diğer taraftan Lenin· 
grad cephesindeki Alman kuv
vetlerinin komuta01 Voo Lebb'in 
Alman genel kurmayıoı açıktan 
açığa tenkit ettiklerinden dolayı 
vazifesinden azledildiği bildiril· 
mektedir. 

Bayram tatili 
Cümlıuriyet bayramı münase• 

betiyle yarın bütün daireler ve 
okullar öğleden sonra tatildir . 
Gerek dairelerde ve gerek okul· 
larda pazartesi günü çalışmalara 

başlanacaktır . 

BULGARiST ANDA 
iDAM EDiLEN 

OKUL T ALEBELERi 
Londra : 26 (Radyo)- Alınan haberlere göre, Bulgaristan'da 

22 üksek mektep tal~besi devletin siyasetine muhalif oldukla
rından dolayı kurşuna dizilmişlerdir. 

Bir /ngiliz bomba uçağı uçuıa hazırlonırkerı 

:MffffffffffffHffffffffffffffffffffffffffffffffffff 
ı 

1 İtalyanların elli İ 
İ iki generali esir ! 
ı : 
: LONDRA: 26 (RADYO)- HlNDlSTANDA BULUNAN ı i HARP ESİRLE.iti ARASINDA 52 lT AL YAN GENERALi : 

: OLDUCU HABER VERiLiYOR . BUNLARDAN BlRÇOCU : 

ı SIKIŞIK VAZİYETTE OLAN AFRlKA CEPHESINl TAK- i 
: VlYE. MAKSADlYLE DAHA BiR KAÇ AY EVVEL l- : i TALYADAN AYRILMIŞLARDI . : 

:"""""""""""""""""""""""""J 

C. H. Partisi Kaza 
Kongresi toplanıyor 
Kongreye elli mümessil iştirak edecek 
C.H.P. Adana merkez kaza 

kongresi 1/11/ 1942 Pazar günü 

saat 10 da Adanada Parti salonun 
da yapılacaktır. 

Nahiyeler kongresinde kaza 
kongresine seçilmiş olen 50 kong· 

re mümessiline davet mektupları 

yazılmış ve dağıhlmıştır. Diğer ha· 

zırlıklar da ikmaledilmiştir. 

Kongre müzakerelerini dinle· 
mek isteyen Partililer için de yer 
hazırlanacaktır. 

Vilayete bağlı diğer kazaların 
tamamında kaza kongreleri sona 
ermiş bulunmaktadır. 

Ekmek kartı tevziah 
Teşrinisani 942 ayı ekmek 

kartlarının tevziine başlanmıştır • 
Kartları değiştirmek için berke 
sin, belediyenin ayrıca ilan ettiği 
ocaklara müracaat etmesi lazım 

dır. 

ı"""" .. "" .. """"ı 
ı EGER işçi I f YOLLANMAZSA ı 
ı ı 

! Fransa işgal 1 
1 edilecektir! 1 
ı ı 

Ankara: 26 [Radyo gazetesl)
Gelen bir habere göre, Fransızlar 

Almanyaya 150,000 işçi vermez · 

lerse Almanya Fransanın işgal 

cdilmiyen yerlerini de işgale baş· 

lıyacaktır. İşte Lavalın bu tebli · 

keyi önleme~ için çalıştığı söy· 

lenmektedir. 

Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onseklzlncl yıl - Sayı : !5538 

Mısırda Harp 
Genişliyor 

Sekizinci Ordu Alman 
hatlarını dün yardı 

----~------~·,-------------

YEPYENi BİR TABYE 
Ankara: 26 (Radyo Gazetesi)- Mısırdaki sekizinci ordunun Mih
vere karşı harekete geçmesi şimdi bütün dünyanın alakasını çekmiş 
bulunuyor. İngiliz gazeteleri vaziyeti ehemmiyetle mutalea etmekte 
ve müttefiklerin şimdi Mihvere her cephede üstün olduğunu kaydet · 
mektedirler. Yine bu gazetelere göre, müttefikler üslerine yakındır . 
Almanlar: ise üslerine 500 kilometre uzaktır . Şimdi logiliz ordularını 
sevkeden kumandan, fazla beklemek gibi bir hataya düşmemektedir. 
Şimdiki tabye, Obiolek'in tabyesine biç benzememektedir. 

General_Montgomeri şimdiki kara ve bava kuvvetlerinin bir bü· 
tün teşkil ettiğini ve sekizinci ordunun maneviyatının çok mükem· 
mel olduğunu, Romel ordusunun yok edileceğini söylemiştir . Yeni 
hücumda 1450 Mibverci esir: alınmıştır. Büyük bir meydan wuhare· 
besine: intizar olnomaktadır. 

Londra : 26 { Royter )- Se- ı 

kizinci İngiliz ordusu son hücu· ============= 
miyle Mısırda Mihver hatlarında 
bir gedik açmıştır . İleri hareket 
devam -etmektedir.: Elalemeynde· 
ki İngiliz~· taarruzu büyük' bir 
topçu baraj ateşiyle başlamıştır. 

lık mevziler elde : :tutuluyor . 'Bu 
defaki muharebeye de yepyeni 
bir. tabye latbik:edilmektedir . 

Londra : 26 ( Royter ) - Se· 
kizinci ordu düşman hatlarında 
bir gedik açmağa muvaffak ol· 
muştur . Bütün Mihver hücumları 
püskürtülmüştür. Mısır cephesinde 
şimdi bilhassa bava üstünlüğü 

müttefikler elindedir. Bütün Lon· 

lknci Cephe 
Berlin : 26 (Radyo)- Mosko· 

va radyosunun muhtelif ıılillerle 
yaptığı neşriyatta , mütemadiyen 
ikinci cepheden bahsettiğini bahis 
mevzuu: eden New York radyosu 
siyasi spikeri, Moskova radyosu 
nuo battı hareketinden teessürle 
bahsetmiş ve müttefik devletlerin 
kendilerine düşen vazifeyi tama· 
men müdrik bulunduklarını söy· 
lemişdir. 

dra ga:z;eteleri bugün Mısır hare - ~============ katiyle meşgul bulunmaktadır . ._._ -------- __,__ _________ _ 
Cumhuriyet bayramı 
için yapılan hazırlıklar 

c. Balk partisi hatipler 
için lllr k8rsfl açtı 

Cumhuriyetin 19 uncu yıl dö· ı 
nümü bayramında söz söylemek 
ve böylelikle de İnkilabın, Cum · 
huriyetin yüksek değerini belirte
rek Yurttaşlara he} acanlı günler 
yaşatmak için C.H.P. Seyhan Vi· 
!ayet idare heyetı tarafından Be· 
lediye meydanında bir C .H.P. 
halk kürsüsü kurulacaktır. 

Halk kürsüsü bayram günle· 
rine rasllayan 28 ve 29 lıkteşrin 
Çarşamba ve Perşembe günleri 
öğleden sonra saat 13 ten-18 e 
kadar ve 30-10-942 cuma güııü 
sabah saat 8 den-18 e kadar 
açık bulunacaktır. 

18 yaşından yukarı her yurt · 
taş bu kürsüde yukarda gösteri
len mevzuda söz söylemek hak · 
kını haizdir. 

Söz söylemek istiyenlerin bay
ramdan önce parti reisliğine ve 
bayram günlerinde kürsü başın 
daki kG>miteye müracaatla söz al · 
maları lazımdır. 

lspanya•nın 
bazı adaları 
Mlbvercllere 
as olmakta 

Ankara: 26 (Radyo Oazetesl)
Amerika ve İngiltere , İspanyaya 
ait bazı adaların Alman ve ltal · 
yan üsleri haline getirildiğini id
dia etmektedir. İspanya hariciye 
nazırı beyanatta bulunarak bu 
şayiayı şiddetle reddetmiştir. 

Sanat okulu imtihanını 
kazananlar 

Bu yıl vilayetimizde Sanat o · 
kulu iotihanına girenlerden 6 nu· 
maralı namzed İsmail Köşürgeli 
ve 29 numaralı namzet Mehmet 
Yalçın kazanarak Konya bölge 
sanat okulu kadrosuna verilmiş
lerdir • 

HİNDİST AN'DA 
SON VAZİYET 

Roma: 26 (Radyo)- Delhi'den bildirildiğine göre, Hin
Jiıtan'da yeniden ~arpışmalar olmuıtur. Kalküta'da 21 kiıi 
tevkif edilmiştir. Diğer bir çok Hint ,ehirlerinde de 
kanlı çarpıfmalar olmııf ve mühim tevkifler yapılmııtır. 



Sayfa 2 

Duydu ki aramız 

İlk hava akını 
lık hava akını 93 sene evvel 

yapılmıştır . 

Bu hücumda Avustralyalılar 

4,500 kadem irtifadan Venediği 

bombalamışlardır. 

Mühendis Franz Uchatius, icra· 
la müracaat ederek bombalı ba
lonlar icad ettiğin i , balonlardaki 
bombaları, kendisinin tayin ede
ceği bir saatte patlatabileceği ni 

anlatt ıktan sonra müsaade istedi. 
Projesi kral tarafından kabul 

edildi, 
Uchatius, 50 balonluk b ir filo 

yaptı. "Volcano,, harp gemisinde 
karargahını kurarak her gün bir 
balon bıraktı. ılk balon büyük 
caddenin ortasında patladı. Bu 
beklenmeyen ve havadan gelen 
tehdit büyük bir panik uyandır
dı. 

Bombalardan \birkaçı patla· 
mak üzere iken yere düşürek 

birçok yangınlara sebebiyet ver· 
mişti. Bu hava hücumları esnasın
da 4 kişi öldü, 26 kişi de yara· 
landı. Birkaç bina da yangın do· 
layısile kül haline gelmişti. Lakin 
bombardıman, halkın maneviyatı 

üzerinde gayet fena tesirler bı· 

rakmıştı ... 
Venedikliler korkularından 

evlerinden dışarıya çıkamıyor: 
tar. 

Diğer İtalyanlar da yardım 
etmek üzere bu şe hre gelmekten 
adeta çekiniyorlardı. Vencdiklilcr 
az kalsın açlıktan bcrbad bir va· 
ziyete düıecekti; ve nerdeyse tes• 
lim olacaldı . Lakin tam bu esna· 
de hava hücumları nihayet bul 
du. Buna sebep olan mühendis 
Uchatius'un rakiplcri)'.di. Ve aley· 
hinde bir takım entrikalar çevir· 
miılerdi. 

Fil mezarllğı 
Fıllerin cesedleri ne oluyor ? 
Bu sual, senelerden beri alim· 

!eri diioündürmektedir. 
Bir fil mezı.ırlığı hakikaten 

mevcut mudur ? 
Hatıratını neşreden bir ta· 

biatçi, meseleyi oldukça aydın· 

tatmaktadır. Bu alime göre, filler; 
bir nehrin kenarıoa giderek orada 
ölmektedirler. Ve böylece Timsah 
lar tarafınrian yokedilmektedir. 

Fil r.kıeriya fU suretle ölür; 
Hayvan öleceği ıamao hor· 

tamuna muhakkak suretle nüzül 
isabet eder •• Bu suretle hayvan 
hem gıda a!amaı ve hem de vü · 
cudunu sineklerden muhafaza ede• 
b ilmek iç in ÜLerini hortumu va 
sıtas i l~ ıs latamaz . 

l·tW~~·-· 
TÜRKiYE RADYOSU 

AN~ARA RADYOSU 
Salı - 27.10.1942 

7.30 Program ve memleket saat 
ayarı. 

7.32 Vücıı,dumuıo çalı~tıralım. 

7.40 Ajanı Haberleri. 
7.55-
8.30 Müzik : Senfonik pıtrçalar. 

12.30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

12.33 Müzik : Karı.şık progrAm. 
12.45 Ajanı Haberleri. 
13.00 -
13.30 Müıik : Karışık şarkılar. 
18.00 Program ve Memleket saat 

Ayarı. 

18.03 Müzik : Radyo salon orlce,. 
trası, (Şef: Necip Aşkın) 

18.45 Müıik : Fasıl heyeti. 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajans Haberleri. 
19.45 Müzik : Halkevleri folk'.lar 

aaati. Safranbolu halkevi. 
20.15 
20.45 

21.00 
21.15 

21.30 
21.45 

22.30 

22.45/ 
2~.50 

Radyo Gazetesi. 
Müzik : Tıno Rosııi ve Ri· 

na Ketty 'nin plakları. 
Konuşma (Evin saati.) 
Müzik : 17 inci asır Mu
sikisi örnekleri (Pi). 
Konuşma (Sa~lık saati) 
Muıik : KIAsik Türk müıiği 
programı. (Şef: Mesud Ce· 
mil). 
Memleket Saat Ayarı, Ajanı 
haberleri ve Borsalar · ı 

Yarınki Proanm ve Ka· 1 
panış. 

TORKSôZO 

: ........................ : 
İ MOCULIT YE BAYUlCU İ 

Vergi borçlarını 
ödemeyen mükellef 

ı H"d . ı ı ı a) t t trı ı I 
ı Cild , işleriniz.de temizlik, ı 
ı ucuzluk. sürat ararsanız (Al - ı 
ı tın kitap) ciıd:evine uğrayınız .: 
ı Her türlü cild, okul 'çan· ı 

ıı taları ve bavullar yapll~r ve ı 
tamir edilir. ı 

ı Adres : Türlcsözü mat · ı Vekiletln yeni bir kararı 
ıı baası sırasında evkaf apart- ıı 

Vergi borçlarını kendi istek-
leriyle ödemiyen mükelleflerin 
menkul malı , maaş ve ücreti bu 
lunmadığrndan dolayı Tahsili Em
val kanunu g-eregince haczine ve 
idare Heyeti karnriyle satışa çı· 
karılan gayri menkullere talip çık· 
mazsa ehli hibre tarafından takdir 
olunan fiyatla hazine adına tapu· 
landırılması tarafına gidilmesi la
zım gelmektedir. Borcu ve satış 
masrafları tutarı tapulama bedelini 
geçen gayrimenkullerin tapula· 
malardan vazgeçilmesine Maliye 
Vekilliğince karar verilmiştir. 

Osmaniye C. H. P. 
kaza kongresi 

1 ~~~--~~~~~~~~-, ........................ . 
ı : Türk vatanı bölnmez : 
f bir BUtUndUr. f 

• • • • DUnii unutma, bu f 
• gUnU iyi anlarsm. f ................................ 

• 
Memur aylıkları 
Cümhuriyet bayramı müna

sebetiyle, dünden itibaren şehri• 
mizdeki bütün dairelerde memur 
aylıklarının verilmesine başlan 

mıştır. 

Güvercinlere ahlan 
taşlar cam kırıyor 

ı man(karşısında No : 76 ı ........................ 
KAYIP- Adana erkek lisesi 

Fen kolundan aldığım 939 senesi 
bitirme 940 senesitolgunluk dip
lomalarımı kaybettim. Ye isini 
alacağımdan eskisinin hükmü yok · 
tur. 14749 

Adana Lisesi mezunların

dan '250 Cem Koz.anoğlu 

ZA. Yl- Nüfus cüzdanımı zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü olmadığını ilan ede· 
rim. 

Osmaniyenin Hacı Os· 
mantı mahallesinden Ab· 
durrahman Dede oğlu 

Hasan Keskiner 

Osmaniye : 26 ( Türksözü 
muhabirioden ) - Pazar ırünü 
saat 10 da, Adana C. H. P. idare 
heyeti azasından belediye reisi Şehrimizio muhtelif mahalle· 
Bay Kasım Enerin riyasetinde leriode ve bilhassa Çıoarh okulu l 

ZA. Y - Muhtarı bulundu~um 
kazamız kona.esi kaymakam ve civarındaki bazı evlerde beslen· 

&" Küçiik Çıldırım köy muhtarlı,ğ'ıoa 
bir çok dinl~yiciler hu.zurunda mekte olan güvercinleri uçurmak ait resmi mührü zayi ettim. Ye-
yapılmtfbr • için atılan taşlar r mahalledeki di . nisini yaptıracağımdan eskisinin 

Partioin ıenelik mesai raporu, ğ'er evlerin camlarını kırmakta· hükmü olmadığı ilan olunur. 
bütçe ve dilek encümenlerinin 
raporları müzakere ve kabul edil- dır • Alakadarların hu va.ziyeti Küçülç Çıldırım muhtarı 

di~en sonra idare heyeti seçimine . ~O=-n=l=e=m=e=si~is=t=e=n~~e=kt=e=d=ir=·~~~~~~~~=~~sm~an=·~~~~~~~ 
geçilmiftir. 

lotibabıo açık reyle yapılma
ıına karar verilerek C. H. P.. ka· 
.za idare heyetine asil olarak Ab· 
dürraz.zak Güvenç, Bekir Özkan, 
Bekir Kılınç, Osman Kaya, Lutfi 
Sezgin, Memduh Tümer ve Rem· 
zi Kılınç ittifakla seçilmi~lerdir. 

C. H. P. Vilayet idare heyeti 
kongresine istirak etmek üzere 
de Ahdilrra.zzak Güvenç , Nuri 
Kaya ve Lutfi Sezgin deleğe o 
larak seçilerek kongreye son ve· 
rilmiftir • Yeni idare heyetine 
seçilen arkada,lara muvaffakıyet 
dileriz. 

F ransada gizli basın 
(Baıı ı inci sayfada) 

sız menfaatlerini Almanya lehine 
yürütme!., k,ıl:Jul edilmez bir mü 
terekeye razı olmak ve Alsas 
Lorraine'in ilhakını tasdik etmek· 
le itham etmektedir. 

Vakıflar Müdürlüğün
den: 

Vakıflar. Müdürlüğünde ay· 
da onbeş lira Asli Maaşlı idare 
katipliği münhaldır. Memurin 
kanunundaki evsaf ve şeraiti 

haiz olan istekliler arasında 

27-10-942 salı günü saat 14 
de müsabaka imtihanı yapıla· ı 
caktır, Kanuni şartları haiz olan· 
ların vesikalarile birlikte vakıf· 
lar müdürlüğüne müracaatları 
ilin olunur. 

İki memur alınacak 
Yazı işleri için askerlikle 

ilişiği olmayan bir memurla 
bir daktilo bay veya bayana 
ihtiyaç vardır. isteklilerin acele 
Elektrik Şirketine müracaatı. 

Adana Elektrik T.A.Ş. 
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Satılık emıaıı 
Kmlay karşı"ında Yako 

Benyeş oğlunun işgal ettiği 

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

Umum Müdürlüğünden : 
Ç1rçırlarımız 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 pamukların yanmasın· 
dan avarye olmasından, eksilmesinden dolayı fabrikamız hiç 
bir sebep ve suretle mes'ul ve muhatap olamıyacağını ilan 
ederiz. 25-27-29 14743 

i L AN 
SEYHAN SIHHAT V[ i~TiMAf MUAVENET MOOOR-

LOGOHOEN : 
Refik Saydam Merkez Hıfzısıhha Müessesesi Çiçek aşısı 

ihtiyacı için alınması kararlaştırılmış olan ye tahmini bedeli 
(11200) lira olan (160) adet Dananın eksiltme günü vermeğe 
istekli çıkmadığından eksiltme: bu günden itibaren on gün müd· 
detle 3-11-942 salı gününe uzatılmıştır. isteklilerin mezkur 
günde (840) lira olan muvakkat teminat paralarını Maliye vez· 
nesine yatırmış oldukları halde açık eksiltmeye gelmeleri, şart 
nameyi ~örmek istiyenlerin de Sıhhat müdürlüğüne müracaat et-
meleri. 14748 

Doktor 

T urguf Soyer 
Hükumet civarında istikamet Ecz.ahanesi 1'arşısındaki çıkmaz 

~ 
sokak içinde 121 numaralı evde hastalarım kabul eder. Haftanın 
Salı ve Cuma günleri öğleden· sonra fakirlere paraıız. bakılır . 
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mağaza ile yanındaki 46 nu
maralı marangoz dükkanı ve 
26 numaralı sinema arkası top
tan satılacakbr. İsteklilerin ve· ı 
kil Bay Ömer Sanver'e müra· 
caatleri. 1-6 
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27 Teşrinievvel 1942 

Etiket koyma 
mecburiyeti 

Adana Belediye Riyasetinden: 
1 - 3780 Sayılı Milli korunma kanununun muaddel 3 t inci mad 

desi esasları dahilinde etikete tabi olacak maddcı ve eşyalar hakkın· 
da Belediye encümenince tanzim olunan liste aşağıya yazılmışbr. Bu . 
na ait Belediye encümeninin kararı 10-11-942 tarihinden itibaren 
tatbik olunacaktır . 

Gıda Maddeleri 
A - Kesilmiş hayvan etleri, sucuk ve pasbrmalar 
B - Taze yumurta, süt, yoğurt, tereyağı, sadeyağ, kaymak, pey

nirler ve bunları satan dükkanlarda sahlan diğer maddeler 
C - Sebze ve meyveler ve bunları satan dükkanlarda satılan 

sair maddeler. 

Bakkallye~maddelerı 
Ç - Her nevi bakkaliye maddeleri, bakkal dükkan ve mataza· 

larmda satışa arzedilen sair maddeler. 

Mahrukat 
D - Her nevi akaryakıt ( gazyağı gibi ) ve odun, mangal kö· 

mürleri ile linyit gibi bilumum mahrukat 

Giyilecek eşyalar 
E - Her nevi kumaşlar ve kumaş mağazalarında satılan sair 

eşyalar 

F - Her nevi hazır elbise ve bunların satıldığı dükkan ve ma
ğazalardaki her nevi hazır eşya 

G - Manifatura eşyası ve manifatura dükkan ve mağazalarında· 
ki her nevi eşya 

H - Her nevi hazır şapkalar ve şapkacı dükkan ve maQ-azala
rındaki her nevi hazır eşya 

1 - Hazır ayakkabılar ve ayakkabı dükkanlarında satılan •İr 
eşya 

J - Tuhafiye mağazalarında satılan her nevi geyim eşyası (Göm· 
lek, çorap, kıravat, mendil gilti. ) 

Kırtasiye eşyaıı 
K - Bilumum kırtasiye ve bunlara ait eıya 

Mobll7e eşyası 
ı.: - Bilumum mobilye ve mobilyeci dükkanlarında satılan ıair 

eşya 

2 - Bu etiket mecburiyeti satmak maksadiyle mal konulan her 
dükkan, mağaza, ticarethane, pazar yerlerinde hül!sa, mal satılmakta 
olah ve satışa arzedilen her mahalde tatbik edilecektir. 

3 - Bu etiketler malın mahiyetine, ticari usul ve adetlere göre, 
malın veya aynı fiyatta mal g-ruplarının üzerine konmak, bunlara her 
hangi bir bağla raptedilmek veya asılmak gibi amretlerle kullanılır. 

Etiketlerin müşteri tarafından iyi gödllecek ve harıgi mala ait ise o
na taalluku açıkça belli olacak surette konması ve muntazam bir şe
kilde yapılması ve okunaklı olması lazımdır. 

4 - Etiket veya liste mecburiyeti hem toptan ve hem de pera · 
kende satışlarda cari olacaktır. 

5 - Etiketlerde veya listelerde fiyatla beraber madde veya eşya
nın cins ve nev'i de yazılı ·bulunacaktır. 

6 - Akaryakıt ve mahrukat maddeleri satılan dükkan ve depo· 
larda bu malların fiyatları bir levhaya yatılarak, bu levha dükkan ve 
deponun müşterilerce iyi görülebilecek bir tarafına asılır. Bu levha
dan maada mallar üzerinde ayrıca etiket konması caizdir. 

7 - Yiyecek ve içecek rııaddeleri satan dükkanlarda, ayni za· 
manda dükkanda, istihlak edilmek üzere satış yapıldı~ı takdirde bu 
suretle yapılan satışların fiyatları bir levhaya yazılarak bu levha müş· 
terilerce iyi görülebilecek bir tarafa asılır. Bunlar haricinde kalan sa· 
tışlarda mala etiket koyma mecburiyeti bakidir. 

8 - Sütten mamul yağların fiyat etiketlerine eritilmemif yağlar 
için ( Tere yağı ) ve eritilmiş ya~lar için ( Sade yağ ) blimeleri 
ilAve olunur. Bunlaıdan kanun ve nizamlar mucibince menedilmemiş 
olan boyalar vasıtasiyle tabii rengi değiştirilmiş ya~ların etiketlerine 
( boyalı ) ; karıştırılması menedilmemiş olan nebati vesair hayvani 
yağların etiketine ( karışık ) , içine ( tuzdan başka ) yabancı hiç bir 
madde katıştırılmamış olan saf yağların etiketine de ( halis ) kelime· 
leri ilıive olunur. 

9 - Zeytinden elde edilip de içine sair bilumum nebati ve gay
ri nebati yağlar karıştırılmamış olan yemeklik zeytin yağlarının eti· 
kellerine ( halis zeytin yağı ) sair yağlarla karıştırılmış olan yemek· 
Jik zeytin yağlarının etiketine ( karışık zeytin yağ ) kelimeleri yazılır. 

Gıda maddesi olmaktan başka suretle istimal edilmek üzere satı· 
lan zeytin yağları etiketine, her hangi istimale mahsus olduğu yazıhr 

10 - Yağlı tanelerden elde edilen yağların etiketlerine fiyattan 
başka ( Susam yağı ) ve ( Pamuk yağı ) ilah gibi cinsleri de yaıılır. 

Vejetalin ve margarin yağları hakkında da ayni hüküm caridir. 
Etikete ilavesi icabeden evsafı kapalı kap ve ambalajları üzerin

de esasen yazılı olarak satışa arzedilen mallarda bu evsafın aynca 
ilanı mecburi değildir. 

11 - Etiketle tesbit ve teşhir olunacak fiyatlar Milli Korunma 
Kanununun esasları dahilinde olacaktır. Bu bilhassa göz önünde bu
lundurulacaktır. 

12 - Bu kararla tesbit edilen esaslara aykın harekette bulunan· 
lar hakkında Milli Korunma kıınunu hükümlerine iÖre takihat yapıla
caktır. Keyfiyet sayın halkımıza ilin olunur. 

ZiRAAT MEKTEBİ M000Rl8GONDEN : 
Ziraat mektebi sabit sermayesine ait eyi vasıfta 4 yaşında 

bir boğa 28 birinci teşrin Çarşamba günü saat 14 de açık artbr· 
ma ile mektepteki komisyon tarafından satılacağı ilan olunur. 

22~27 14737 

Umumi N~riyat Müdürü : Macit G üçlü 
Basıldığı yer: Türksözü Maatbası 


