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• • • • • • • 
BAŞVEKiLiMiZ BUGUN BiR NUTUK VERIY R 
Cümhuriyet bayramımız bu 
nutukla açılnl tŞ olacaktır 

---
Şelırlmlzde bugün yapılacak olan büyük törenler 

Şehrimizde Cümhuriyet bayramı hazır

lıkları tamamlanmııtır. Bugün öğleden son• 
Ta Sayın BaşıJekilimiz Şükrü Saracoğlu 

radyoda bir nulak söyliyerek bayramı 

acacaktır. Bugün saat 16 da fehrimizde . 

memurlar , izciler ve halk Halkevi örıünde 

toplanarak önde bando olduğu halde Ata
türk p rkıncı giderek anıta törenle hazırla· 
nan çelenkleri koyacaklardır. Ve bu ak
ıamdan itibaren , şehir ıııklandırılacaktır. 

• ~ . 
VENDEL YILKiNiN 

SON BEY ANA Ti 
• 
ikinci cephe açılmalı ! 

Ankara : 27 (Radyo gazetesi}- Vilki Amerikan milletine yeni bir 
nutuk söyleyerek İkinci cephe uıeselesini yeniden oı taya atmıştır. Vil· 
ki: <Biz ve müttefiklerimiz Avrupada ikinci bir cephe açm'lk mec· 
buriyctindeyiz.> Demiştir. Vilki bundan sonra muhtelif }erlere gönde
rilen malzemenin çok az olduğunu söylemiş, hükilmetın hattıhareke
tıni tenkid eylemiştir. 

Vilkinin ikinci cephe hakkındaki ısrarına gerek Amerikada ve 
gerek lngilterede taraflar olanlar çoktur. Hatta bazı tezahürler 
bile olmuştur. 

Vöşington : 27 (Radyo)- Bay Vilki; cHarbi idare tarzımız askeri 
şeflere ıtimad verici değildir > Diyor. Ve ikinci cephe açılma<ıı lü 
zumunda ısrar gösteriyor. 

Vilki vine son bevanafında birinci sınıf, ikinci sınıf müttefik gibi 
bir aınıf yaratmRnın doğru olmedı~ını söylemiştir. 

-

Stalingrad'daki 
açhk ve ölüm 
ŞEHİR TEHLİKE iÇiNDE 

_, Londra : 27 { Royter )- Sta
lingrad bölgesiyle T uapse bölge· 
sinde çetin muharebeler :cereyan 

: ........................ : 
i Romaya yürüyüş f 
J günü yıldönümü i 
ı ı 
ı ı 

l Duçenin ~ 
: ı 

i tehdidi i 
ı : 
ı : 
: lngiltere'ye ı 
ı • 
ı asla boyun i 
: eğmiyeceOlz ı ı 
: ı 
Ankara: 27 (Radyo Gazetesl)
Rornaya yürüyüş gününün yıldö · 
nümü kutlanmıştır. Roma yürü 

yüşü gününde on binlerce faşist 
tezahürat yapmıştır. Musolini bu 

münasebetle bir nutuk söyliyerek 
İtalyanın İngiltereye hiç bir za 

man boyun eğ'miyeceğini söyle· 
miştir. · 

Kasayı çuvala 
koyup kaçırırken 

Üç hırsız tutuldu 
İbrahim oğlu Mustafa Özde. 

mir, Hacı Ömer Gündoğdu ve 
Nazmi Yılmaz adında üç kişi 
kuru köprüde Aktahin fabrika· 
sının kasasını evvelki gece çuvala 
koyup lcaçırrrlcen cürmüm eşhud ı 
halinde yakalanmışlardır. 

• 

~-~·~---_....., ___ ~~ .. ...-.. 

Afrikada İngiliz Motörlü Kuvvetleri 

Afrikada Mihverciler 
büyük tazyik altında 

" 
lngilizler aldıkları toprağa 
yerleşmeye çalışıyorlar 

Ankara: 27 (Radyo Gazetesi)- Mısır harekatı Mihver radyolarında 
ve matbuatı oda geniş akisler yapmıştır. Mibvercilere göre , İngilizler 
Mareşal Smaks'ın tesiri altında kalarak Mısırdaki ikinci cepheyi aç
mışlardır. Berlin radyosu, bu İngiliz taarruzunun da evvelki İngiliz 
taarruzlarına benzeyeceğinin şüphesiz bulunduğunu bildirmekte ve 
burada yepyeni bir usul takip edilerek kıymetli olan İngiliz tankla· 
rının korunması için Öne muhtelif milletler askerlerinin sürülmekte 
olduğunu söylemektedir . Diğer taraftan gelen malumata göre, lngi· 
)izler son Mısır taarruzuna çok büyük kuvvetler sürmüşlerdir . lngi 
)izler " Romeli ve Romel kuvvetlerini imha ediniz ,, demektedir. Hü· 
cum eden kuvvetler Kamsara bataklığı ile sahil arasmda çarpışmak· 
tadır. Şimdi Mihver ordularının durumu geçenki durumdan çok dııha 
iyidir. Bir macar gazetesi de, fngilizleriu son Mısır laarru7.uoa bü 
yük ümitler bağladığını, İngilizlerin ilk tebliğiyle ikinci lebliği ara 
smda büyük fark olduğunu yazmaktadır • 

Buğday fiyatları 
düşmeğe başladı 
Gelen haberlere göre, Ana· 

dolunun muhtelif istihsal merkez· 
lerinde buğday fiatı bir<lenbirt 
dü~meğ'e başlamıştır. Harıç mem· 
leketlerden buğday geldikçe, fiat
lerin daha düşeceği de söyleni· 
yor. 

Konyada kilosu 70 kuruşa 

kadar çıkmış. olan buğday, dün 
60 kuruşa, bugün de Eskişehirde 
50 kuruştan satılmıştır. 

Londra : 27 ( Royter )- Mı

sırdan pek az malümat gelmekle 
beraber muharebenin çok buyük 
olduğu anlaşılıyor • Mibverciler· 

den şimdiye kadar 2000 esir alın· 
mışhr·. Ingilizler hazı mevzilere 
yerleşmiştir. Bu muharebenin he· 
defi Mihveri şimal Afrikadan at· 
makbr • 

Kahire : 27 { Royter ) - U · 
zun menzilli fngiliz uçakları Gi 
riddeo R .. eı kuvvetlerine mal
zeme taşıyan Alman uçaklarını 

kovalamıştır . 

ingiltere9nin 
yedi bölgesine 
hava hücumu 

Londra : 27 (Royter) - Al· 
man tayyareleri lngiltcre'nin yedi 
bölgesine hücumda bulunmuştur. 

Altı kişi ölmüş, on iki kişi yara
lanmıştır. Bazı yerlerde hasar var
dır . 

Çini ziyaret edecek 
lnglllz heyeti 

Londra : 27 ( Royter )- Çi· 
ni ziyaret edecek olan İngiliz 
Parlamento heyeti Kahireye gel· 

ı miştir. 

Yeni bir Alman 
İtalyan paktı 

Ankara: 27 [Radyo gazetesl)-Yeni sıtma 
tedavisi 

Lizbon (Radyo) - Portekizli 
bir doktor sıtma tedavisinde kinin 
yerine bambaşka bir usul 1'eşfet· 
miştir. Buna göre, hususi bir usul
le vapılacak su şırıngası sıtmayı 

ta~11en geçirmektedir. 

ediyor • Tuapse Karadeniz sahi· 
linde bir şehirdir . Stalingrad ce· 
nup haricinde Sovyetler bir ta · 
arruza geçmiş, Almanlara kayıp· 
lar verdirmiştir. 

Bertin : 27 ( D. N. B. ) -
Timoçenkonun son ibtiyatlarıııı 
kullanarak hücuma geçtiği bildi· 
rilmektedir • Stalingrad şimalin· 

deki bu savaşl:ır devam etmekte· 
dir. 

Cenubi Pasifik sularında 
Demokrasi kaynaklarma gö 

re, liitler şimdi Mısır cephesine 
büyük kuv,.·etler ayırmak mec· 
buriyetinde kalmıştır ki, bu va· 
ziyet Hitler için bir tuzak olmuş· 

Yeni bir Alınan - ltalyan anlaşmasına 
göre, iki taraf memleketlerindeki 
ltalyan ve Almanlar bulundukları 
memleketler halkı gibi muamele 
göreceklerdir. 

---
Münakalat Vekiıi 
Tokat : 27 ( a. a. ) - Mü· 

nakalat Vekili buraya gelmiş ve 
Sivasa hareket etmiştir. 

• 

Berlin : 27 ( D. N. B. ) -
Bir Alnıan muhabiri bildiriyor : 
Stalingrad ahalisi açlık ve soğuk 

korkusiyle kaçmaktadır • Yollara 
dökülen pejmürde kıyafetli insan· 
lar kilometrelerce bir tlizi teşkil 
etmektedir . 

Irana 
• 

genı 

ait bazı 
şayialar 

~~~--------· ..... ------~~-
iNGlLIZLERIN ŞİDDETLİ PROTESTOSU 
Ankara: TJ (Radyo Gazetesi)- Gelen haberlere göre, tazyik 
üzerine /ran hükumeti silahlı kuvvetlerini /ngi/tere ve A meri
ka emrine 11ermeyi kabul etmi1tir. Diğer bir habere göre de, 
/ngilizler bir protesto çekerek, 15 Te,,in aaniye kadaP 
memlekette aaayiı temin edilmezse, asayifi /ngilizler ele 
alacak ve lran ordusu dağıtılacaktır. 127 lran ıJatanpePıJe· 
rinin dP. kaır1una dizildiği ilave olunmaktadır. 

Bügük bir deniz 
muharebesi var 
Beş Japon gemisi hasara uğradı 

Ankara: 27 (Radyo gazetesl)
Cenup Pasifikte şiddetli bir de· 
niz, kara ve hava faaliyeti de
vam etmektedir. Guvadalkanal'da 
Japonlar Amerikan kuvvetlerıne 
hücumlarda bulunmuştur. Dün sa
bah cenup Pasifi1''te ço1' şiddetli 

bir deniz ve hava savaşı başla

mıştır. Bu muharebede beş Japon 
gemisi ağır hasara uğramıştır. 

Japonlar ise, Amerikalıların 
bir kruvazörünüo, bir uçak gemi
sinin ve bir torpidosunun hasara 
uğratıldığını söylemektedir. Bu 
harbe Amerikan donanması altı 

uçak gemisi ile girmiştir. Ame
rikan kayıpları haklcındaki jRpon 
iddiasını kaydı ihtiyatla karşılan· 

mak lcizımrlır. 

Vaşington : 27 (Radyo) -
Amerikan Vast uçak gemisi Paai-

fık'te batmıştır. Mürettebattan 
yüzde doksanı kurtulmuştur. 

Londra : 27 ( Royter )- Ja· 
ponlar Guvadalkanalda Amerika· 
lılara karşı karadan , havadan ve 
denizden bir taarruz yapmışlar
dır. Bir Amerikan harp gemisi 
batmış , bir tayyart- gemisi de 
ağır sakatlanmıştır. Muharebe de 
vam etmektedir. 

Londra : 27 ( R< yter )- A · 
merikan bomba uçakları Hankon· 
ga hücuuı ederek ağır hasar yap 
mışlardır. Kantona da hücum e· 
dilmiştir. Bir be,az bulut <tay
yare meydanı harap edilruiştir. 

Vaşington : 27 ( Radyo ) -
Salomon adaları açıklarında bir 
Amerikan muhribi batmış, bil" A· 
merikan tayyare gemisi yaralan· 
mıştır. 

tur. 1 
Taymis gazetesinin de cep· 1 

beye ait yazdığı bir yazıda : 
" - Cepheden gelen haber 

ler henüz tatmin edici değildir • 
Şimdilik mnyn tarlalarını temiz· 
lemeğe çalışmalıdır. Malzeme sev· ı 
kiyahmızı organize etmeliyiz ,, 

(Gerisi 2 ncl sayfada) . ........... . 

Ruzveltin mesajı 
Londra : 27 ( Royter ) - Bu· 

gün Bahriye günü olduğundan 

Ruzveltin Bahriye Nazırı Albay 
Kneı... bir mesaj j!Öndererek A· 
merikan bahriyesioin dünya bür· 
riyeti için çalıştığıodan iftihar 
duyduğunu bildirmiştir. 

• • • • • • • 
Fransa mühim 

kararlar arif esinde 
ı • • 

Darlan Vlşlye avdet etti 

• • •••••••••••• 
ı Ankara: 27 [Radyo Gazetesi]- Amiral Darlan Fransa'ya • 
• dönmüştür. Lava/, Daılanı ve daha bir çok şefleri ve Almanya, •. 
f Amerika masl~h~tgüzarlarrnt kabul et':'iş~ir. . 
f Fransa muhım kararlar almak ari/esındcdır. Bunun ıçm si- f 
• yasi faaliyetler artmıştır. Amiral Darlan'ın Rabat'taki beyanatı •. 
f ve Afrikada tutunmak hisleri Almanyayı memnun etmektedir. • 

••••••••••••••••••••••••••• 
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Duyduklarımız 

Milyonerler 
filosu 

8 
ir mily0n kilometre uçuş yap 

mak suretiyle sivil tayyare
ciliğin "milyonerleri" olduğu 

gibi harp tayyareciliğinin de bom · 
bardıman, keşif tayyareleriyle ve 
muazzam mesafeler katetmek su
reti}le "milyoncrler"i var. Alman 
İngiliz tayyarecileri arasında böy 
lelikle milyonlarca kilometre ya
panlar mevcuttur. Hatta Alman· 
yada kumandan Pritzel'in bininci 
uzak keşif vazife sini yapan ve 
harbin başınc!aııheri bir mil) on 
üç yuz hin kilometre mesafe kat 
eden bir "milyonnler filosu'' var 
dır. 

ü,, üformalı kadınlar f imdi 
Japorıyada taammüm ı>diyor 

Harl:ıin ilanındanberi bir çok 
Japon kadınlar(bir siyakta üni
forrrıa giymişlerdir. Bu hareket 
Japon hükumetinin bir kumaş ik 
tisadı yapmasını temin etmekte· 
dir. Üniforma biri merasim, biri 
gündelik, biri --de çalışma kıyafeti 
olmak üzere 3)ip:üzerinedir. Te· 
rakkiııin:bu:zaferi Japon sokak
larını neşelendiren renkli kimono
ları, uzun ipek kuşakları aratmı 

yor mu ? 

/ngilterede banyolar 

Kaypak köylerinin ı 
tohumluk ihtiyacı 

Osmaniyeden aldığımız bir 
mektupta , Kaypak nahiyesine 
bağlı dağ köylerinin bu sene to 
bnmluk buğday ve arpa hususun · 
da çok sıkıntıda olduğu bildiril
mekte ve hükumet tarafından 

yardım yapılmadığı takdirde hiç 
bir ekim yapılan.ııyacağı ilave 
olunmaktadır. 

Vilayetin iaşe ve ekim bu 
susundaki işlerini büyük bir ti· 
tizlikle takibeden Valimjzin bu 
haklı endişeyi nazarı itibara ala
cağmda en küçük şüphemiz yok 
tur. 

Ceyhan köprüsünün 
başındaki yol 

Nafia Müdürlüğü , yeni Cey 
ban köprüsünün öte başındaki 

yolun yapılmasını kararlaştırmış

tır. Bu suretle vesaiti nakliyenin 
köprüye kolaylıkla çıkması temin 
edilmiş olacaktır. 

Ad;:ına - Kozan yolu 
Öğrendiğimize göre, Kozan -

Adana arasındaki şosenin inşa 
atına devam edilmektedir. Bu in · 
şaat pek yakında neticelendirile

cektir . 

Neni neşriyat 

............................. 
ı Cümhuriyet Halk Partisi, : 
• Halkın Partisidir. f 

• • • f Yurtta barış , f 
f Cihand..ı barış. f ........................... 
Hükumet binasında 

esaslı tamirat 
Haber aldığımlza göre , şeb· 

rimiz hükumet konağında e ,aslı 
bir tamirat yapılacaktır . Bu işin 

:etütleri bitmiş olduğundan tami· 
rata yakında başlanacaktır. 

Türkiye eskrim 
birincileri şehrimizde 

Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü eskrim federasyonu reisi 
Bay Rıdvan Bora'om riyasetinde 
Türkiye eskrim birincileri Cumhu• 
riyet bayramında Adana'ya gele· 
cek 30 lık Teşrin .Cuma gürü sa· 
at 20 den 23 e kadar 31 İlk Teş· 
rin Cumartesi günü de saat 15 
ten 18 e kadar Adana Halkevi 

Dünyanın her : tarafında bü · 
yük bir tasarruf havası esiyor. 
Her memleket mümkün olduğu 

kadar . az ' . sarfetmeğe çalışıyor. 

Tasarruf, ""yiyecek;_içecekten baş-
ka giyecekte, yakacakta ria göze Çıft mecmuası 

salonunda gösteri musabakaları 

yapacaklarını memnuniyetle ha~er 
aldık. Kafile 35 kişiye yakın olup 
hepsi de lstanbııl , Ankara , Es
kişehir ve lçel Vilayetlerinde de
rece almışlardır. Bu güzel salon 
ve kılıç ~porunda Türkiyenin en 
iyi flöre , epe ve kılıç şampiyon 
larım göreceğimizden Beden Ter
biyesi Umum müdürlüğü eskrim 
federasyon reisiyle bölgemiz baş
kanına teşekkür eder sporcuları 
mıza da bu gösteri kılınç müsaba· 
kalarını hararetle tavsiye ederiz. 

çarpıyor. Geçenlerde Amerikadao Şehrimizde neşredilmekte olan 
gelen telgraflar. ~merikada b.un- 1 bu değerli mecmuanın 10 uncn sa · 
da~ sonra yapılacak_erk.ek el~ı~e: j yısı, olgun yazılarla ve ••öz Şiire 
lerıne daha az kumaş gıtmesı ıçın Doğru" Anto!ojı ilavesi ile çık-
düşünüleıı tedbirleri bildiriyordu. mıştır. E.debiyat ve Sao'at sever 
Bu tedbirlere göre ceketler kru- lere ıavsiye ederiz. 
vaıe denilen iki sıra düğmeli ol- • • • •• •• •• 
mıyacak, kumaştan cepler kal - lncırlık koprusu 
dırılacak, c~ketler kısalacak, pan· İncirlik yanında yol üzerin-
talon!arın paçaları kıvrılmış ol · deki harap köprü tamir f'd ılmek 
mıyacaktı. tedir. Tamirat kış gelmeden bi-

Şimdi de lngiltereden gelen tirilecektir . 
telgraflar kömür ... ve sudan tasar· 
ruf etmek için banyolara konula
cak su miktarının tahdit edildiğini 
bildiriyor. Bu su 13 __ santimelreyi 

geçmiyecek, yani herkes 13 santi· 
metreli" bir su tabakası içine gi • 

~rerek yıkanacaktı-r.---- -, 

. lngi:tere kral.ve kraliçesi de...ı 
bu karari-ta.bic)lmaktadır. Kral,~ 

\araydak~bütiiilb'anyolara • • 13j 
~santimetreye:siyah- bir işaret !kon
masını emretmiştir. 

·~~~---------------------~~---

TÜRKiYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Çarşamba- 28.10.1942 
7.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

7.32 Vücudumu1.u çalıştıralım. 

7.40 Ajans Haberleı i. 
7.55-
8.30 Müzik : Radyo salon orkes• 

trası, (Şef: Necip Aşkın) 

Üverhlr ve marşlar. 
12.50 Program ve Memleket saat 

Ayarı 

12 55 istiklal marşı. 
13.00 Başvekil Şükrü Saracoğlu'• 

nun bayramı açan hitabesi, 
13.20 Ulus meydanındaki töre 

nin naklen neşri. 

Alrlkada Mlhvercller 
büyük tazyik altında 

(Başı 1 inci say/ada) 

demektedir • 
Askeri vaziyete gelince: Mı· 

sırdaki hava maharebeltrinde 14 
Mihver uçağı dü~ürülmüştür. He· 
nüz cephede muharebe durumu 
aydınlanmış değildir . Daha bir 

kaç gün beldemt:k icap etmekte· 
dir. Bazı haberlere göre, İngiliz 
taarruz kuvvetleri İtalyan kıtala 
rının tuttuğu kısımda toplan -
maktadır. Libyaya son zamanda 
her iki tarafın da büyük mikyasta 
kuvvetler getirdiği söylenmekte
dir. 

Berlin : 27 ( D. N. B. ) -
iki günde Mısır cephesinde 107 
tank tahrip edilmiştir . Almanlar 
muvaffakıyetle neticelenen mü
dafaö mnharebelerinde İngllizlere 
büyük zayiat verdirmiştir. 

Kahire: 27 ( Royter ) - Düş· l 
mandan zaptedilen topraklar 26-
27 gecesi genişletilmiştir. Tobruk 
açıklarında bir Mihver petrol ge · 
misi yakılmıştır Bu geıni parça-
anmıştır . 

gin .) 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

B. T. Seyhan Bölge

sinden: 

Beden Terbiyesi mUkellef-

lerinl davet: Cümhuı iyet Bay

ramı kutlama pıoğramı mucibin
ce geçid resmine iştirak edecek 
Adana Gençlik Kulübü Beden Ter
biyesi mükelleflerinin ; 29/ 10/ 1942 
Perşembe günü sabahı tam saat 
sekizde Hükumet karşısındaki Be
den Terbiyesi binasında bulunma
ları ehemmiydle ilan olunur. 

-- ----- --
ZA Yl - Adananm lnkilap 

İlkokulunda n 1940 .tarihinde aldı
ğım (arkasında sanat okulunun şer· 
hini muhtevi) şahadetnamemi kay
bettim. Yenisini alacağımdan es 
kisinin hükmü yoktur. 14754 

Adana Sarıyakup M. de 
sokak. 15 le 318 No.Ju 

evde Burhan oğlu 
Mehmet Çalışkan 

------ -
KA YJP - İşlerini takibet -

mekte olduğum Bahri , Hilmi , 
İbrdhim, Muhiddin, Ümmügülsün, 
Kibriya, Zeynebe ait ve naıı:ı:ma 
yazılı sekiz mührü kaybettim . 
Yenilerini alacağımızdan büküm· 
leri yoktur . 

Selver Yadigar 

ZA YI- Adana erkek lisesi 
Fen kolundan aldığım 939 senesi 
bitirme 9·10 senesi olgunluk dip 
lomalarımı kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yok-14 00 Ajans Haberleri. 

14.15 Muzik : Beethoven do 19.45 
20.15 
20.45 

Ajans Haberleri. 
Müzik : Yurttan sesler. 
Radyo Gazetesi. 

1 tur. 14749 

kuzuncu senfoni (Pi) . 
15.30 Konuşma (Adliye Veka 

leti adına) 
Müzik : Bir halk türküsü 
öğreniyoruz. 

Adana Lisesi mezunların · 

dan '250 Cem Kozanoğlu 

ir AN 
15.45 Müzik ; halk havaları. 
16.00-
16,15 Konuşma (Dahiliye Veka

leti adına) 

21.00 
21.15 ~~:.~ş~~;;t~i~ve:a~iJertür 1 

YAKlf lAR MÜDÜRlOGüNDEN: 
T

(Pl)'.
1 

K' .
1 

•
1 

. 1 (355) lira 80 kuruş keşif 
18.00 

18.03 

18.45 

19.00 

Program ve Memleket saat 
Ayarı. 

Müzik : Türküler VJ! O}Un 
havaları. 

Konuşma . (Maliye Veka· 
Jeti adına). 
Müı:ik : Radyo Dans Or
kestrası (Şef: Nihad Esen-

21.30 
21 .50 

22.30 

22.45/ 
'22.50 

emsı · ımgı aı esı. . . 
Müzik : Riyaseticumhur bedellı Kızılay cıvarında Vakıf 

bandosu (Şef: ihsan Künçer) 34 l t l 4 numaralı haneııin tami· 

Eski ve Yeni marşlar, ı rine istekli çıkmadığından iha
Memleke~ Saat Ayarı, Aja'ns lesi 2-11-942 Pazartesi gü-

haberlerı ve Borsalar nü yapılmak üzere müddetin 

Yarınki Program ve Ka· on gün uzatıldığı ilan olunur. 

panış. 28-29 14754 

ı ••••••••••••••••••••••e•••• .• . 1 Radyo teknlilnln iki mucizesi : 

Lastik tevzi 
meselesi 

ithal edilen ve ticaret ofisi 
ve ticaret birlikleri emrindeki las· 
tiklerin motörlü vesait sahiple
rinden en çok muhtaç olanlara 
verilmesini temin için ticaret Ve
kaleti bunların alakalılara bele
dıyelcr tarafından Valilerin neı.a · 

retleri altında dağıtılmasını karar
laştırmıştır. 

B"lediyeler müracaat sahip 
terinin vaziyetlerini 1 mal ık olduk. 
lan molörlü nakil vasıtalarının 

müsbit maı ka ve hakiki lastik 
ihtiyaçlarını inceden inceye tet· 
kik ellikten ve tanı.im edilecek 
listeler belediye reisleri tarafından 
görülüp Valilerce tasdik edildikten 
sonra lastikler ihtiyaç sahiplerine 
satılacaktır. 

Kozanda Parti 
İdare Hey eti 

Kozan : 27 ( Türksözü mu 
habirinden )- Kozanda Parti Ka· 
za kongresi yapılmıs v İdare 
Heyetine Ali Biçer, Nadir Uğur· 
hı. Emin Kurtoğlu,Raif Mülayim, 
Hacı Sözdoğuran , Osman inan , 
Hayri Dağlı seçilmiştir . Vilayet 
kongresine iştirak edecek dele 
geliklere de Zeki Akçah ile Emin 
Kurtoğlu intihap olunmuştur. 

i l A H 
Adananın Ağmehmet mahal

lesinde ölü keresteci Mustafa Ne
cati ye ait 77 ve 197 No . lu evler 
deki his.sesi bulunan oğlu Kemal 
Kerestecinin umumi vekili bulun· 
marn dolayısiyle kiralamak iste~ 
yenlerin bana müracaat etmeleri 
dığer vereselerden tulanların yarı 
hissesini vekili umumisi bulundu· 
ğum Kemala isabet ettiğinden 

bana getirmelerini yanlışlığa ma 
hal kalmaması ve aksi takdirde 
kiracılardan kira bedelinin alına-
cağını ilan ederim. 14713 

Adana boı sa kar şzsz 27 
No.lu yazıhanede.tüccar 

Mehmet Tekin 

İki memur alınacak 
Yazı işleri için askerlikle 

ilişiği olmayan bir memurla 

bir daktilo bay veya bayana 

ihtiyaç vardır. İsteklilerin acele 

Elektrik Şirketine müracaatı. 

Adana Elektrik T.A.Ş. 

2-3 

Satılık emlAk 
Kızılay karşı"ında Yako 

Benyeş oğlunun işgal ettiği 

mağaza ile yanındaki 46 nu
marah marangoz dükkanı ve 
26 numaralı sinema arkası top· 

Lan satılacaktır. isteklilerin ve- ı 
kil Bay Ömer Sanver'e müra· 
caatleri. 2- 6 

.-...-... .......... ,._,._,.......,_,...._...._.. ........ ~~ , ........................ : 
İ MOCULİT VE BAVUlCU İ 
: H.d Ç . : : ı ayet erı : 
ı Cild işlerinizde temizlik, ı 
ı ucuzluk, sürat ararsanız (Al· ı 
ı tın kitap) cild evine uğrayınız .: 
ı Her türlü cild, okul çan- ı 
ı talan ve bavullar yapılır ve ı 
ı tamir edilir. ı 
ı Adres : Türksöıü mat- ı 
ıı baası sırasında evkaf apart- ıı 

ı manı karşısında No : 76 ı ........................ 
Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜNEN 
Umumi Neşriyat Müdürü: 

MACITGÜÇLÜ 
Basıldığı Yer: Türkaö~ü Mtb. 

• ORION VE DECCA • • • ı Radyoların~ M~la!a Görünüz. 1 
1 SOBA Yerli ve Avrupa mamu-: 
• latı zarif ve sağlam so- • • • e balar ve yemek ocakları e • • •• •• • • 1 Standart Markalı TELEFON Makineleri : 
e ve ELEKTRiK Edevatı e • • 
İ Alf~-Lavalv·Yiking İ 
e Markalı lsveç mamulatı SUT Makineleri e . ~ . • •• • : Çinko, ~IVI, Lavabo : 
,. Vesair Sıhhi Tesisat Malzemesi e 
• • • • • : Şık, zadf YATAK ve YEMEK OOASI ve SALON : 
: Takımlarımız ve ~OCUK ARABALARI nın : 
: envaı gelmiştir : 

• • : M0[SSESEMİZİ ZİYAR[T EOERS[NİZ HER 1 
1 HUSUSTA M[MNUH KALACAKSINIZ I 
! Omer Başeğmez ve Şeriki i • • : Telefon: 168 Telefon: Başeğmez-Adana : 
• 14717 • 

••••••••••a•••••••••••••••• 
O[VlET OEMİRYOlLARI UMUM MÜDÜRLOG8NDEN · 

-Memur alınacak -
1 - Devl et Derniryolları istasyon sırııfında istihdam edilmek üze· 

re müsabaka ile orta mektep mezunlarından hareket memur namzedi 
alınacaktır. 

2 - Müsabakada kazananlara 60 lira ücret verilecektir. 
3 - Müsabaka imtihanı 14 - 11 - 942 Cumartesi günü saat 

14 de Haydarpaşa , Ankara , Balıkesir , Kayseri , Malatya, Adana, 
Afyon , İzmir , Sirkeci , Erzurum ve Eskişehir işletme merkezlerinde 
Sivas cer atelyesinde yapılacaktır. Müracaatlar bu işletmeler ve atel
ye müdürlüğü ve İstasyon şefliklerince kabul olunur. 

4 - Müsabakaya iştirak şartları şunlardır. 
1 - Türk olmak 
'2 - Ecnebi bir kimse ile evli olmamak 
3 - 18 yaşını bitirmiş ve 30 zu geçmemiş olmak (30 yaş dahil) 
4 -- Askerliğini yapmış veya askerliğini yapmasına en az bir 

sene zaman kalmış olmak ( Emsalleri silah altında bulunan veya cel
be tabi olanlardan tahsil veya s hhi sebeplerle erlesi seneye bırakı· 
lanlar iş tirak edemezler) 

5 - Askerliğini yapmış ve ihtiyata geçmiş olanlar ayni derece
de kazananlara tercih edilecektir. 

6 - idare doktorları tarafından yapılacak muayenede sıhhi du
rumlan demiryol işlerinde vazife görmeğe elverişli bulunmak. 

7 - Müracaat istidalarına bağlanacak vesikalar şunlardır: Nüfus 
cüzdanı , diploma veya tastikrıame , askerlik vesikası ve askerlik 
yoklamaları , p o listen lastikli iyihuy kağıdı , Çiçek aşısı kağıdı, -ev
li ise - evlenme cüzdanı , altı adet vesikalık fotoğraf. 

6 - Daha fazla malumat almak isteyenlerin işletme müdürlükle
rine veya istasyon Şefliklerine müracaat etmelidirler. 

7-lstidalar en son 12 - 11- 942 günü saat 12ye kadar kabul olu-
nur. (9288) 28-29-1-3-6-8-9 14755 

:::::=::::a:::::a:::::::::::~=:mm::::::a::: 

J Doktor ~ 
" " ~ Turgut Soyer ~ 
~ Hükumet civarında istikamet Ecz.ahanesi karşısındaki çıkmaz N 
N sokak içinde 121 numaralı evde hastalarını kabul eder. Haftarıın 

M Salı ve Cuma günleri öğleden sonra fakirlere parasız bakılır . 
12- 26 

--------~ 
M:::a::::::a:::::a::::::a:::::=:==::::::::z:::ız:::::a::::M 

~ D O K T O B ~ 
M M 
~Muza/fer Lokman~ 
~ Bergfln bastaıarını maayeneba·~ 
~ nesinde kabul eder. U 
N:::::::a:::::a:::::a:::::a:::::a::::zz:z::a:::::::zc::a:::::a:::::a::::::a:::::a::::A 


