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BELEDİYE SEÇİMİ BİR HAFTA TEMDİD EDİLDİ 
Belediye Mecliıi azaları ıeçimine f ehrimiz de dün de 

devam edilmiıtir . Falıat ilıi gün içeri.inde müntehiplerin 
yarııından fazlaaının reylerini kullanamadıkları görüldü
i ünd•n ıeçim m üddeti bir hafta uzatılmııtır. Tatil güfl leri 
de u çim faaliyeti deıJam edecektir-. B~lediye intihap Encü
me~i ReiıUiinin buna ait tebliğini diğer sahifede bulacak- ' 
ıınrz . 

Ruzveltin 12.000 
kilometrelik 
bir teftiş turu 

- - -·--
Devlet Reisi Amerikanın askeri 
durumunu eyice gözden geçirdi 

Memurlara 
Hububat 
Veriliyor 

Ankarıt : 2 (a. a.) - Öğren· 
ditimize göre, 1 Teşrinievvelden 
itibaren kartla ekmek tevzi ed il· 
memekte olan bütün vilayetltrde 
devlet ve müessesat haremleri ka
nunlarına tabi memur ve ınüstah· 
demler, askeri, mülki, tekaüt, dul, 
yetim maaşlariyle m8Uiliyel 'Oe hi· 
damalı vataniye maaşı alanlar ve 
bütün hunların besl~ıneğe mecbur 
oldukları kimseler ve askeri bare
me tı'ibi olanların aileleri için ek· 
ıneklik hububatın toprak Mahsul· 
leri Ofisi tarafından temin edilme 
ııi kararlaştırılrnı~hr . 

Ticaret Vekaleti valiliklere 
te l w-rarıa iş'arda bulunarak bu g-i
bilerin ve ailelerinin tesbitini iste· 

miştir. 

icra Vekilleri 
Ankara : 2 ( a. e. ) - lcra 

Vekilleri heyeti bugün Başvekil 
Sarecoğlunun Reisliğinde saat 15 
de toplanmış ve güd eliğindeki iş· 

ler konuşulmuştur. 

Ameıikanın Vişi 
elçisinin yeni vazifesi 

Nevyork : 2 ( Radyo )- A · 
merikanın Vişi elçisi A merikada 
büyük bir vaı.ifeye get irilmiştir . 
Lihi erll an ı harbiyeler arasındaki 
komiıyonun reiıidir. 

Vilki Çunking'de 
Londra : 2 ( R<ıyter )- Vil · 

ir i Ç unkinge vası l olmuştur . Mu
maileyhin Çinde bir ilci haf ta 
kalacağı ö~renilmittir. 

Nevyork : 'I. (Radyo) - Ruz
velt 12,000 kilometrelik bir t eftiş 
seyahati yapmıştır. Ruzvelt 17 Ey· 
liilde Vaşingtondan ayrılmış , le
vazım dl'polarını, askeı i meydan· 
lan • de niz , kara ve hava kuv· 
vetlerini gözden geçirmiştir. Ruz· 
velt gazetecilere imalattan pek 
memnu n kaldı ğını anlatmış tır. 

Führer'in 
son nutku 
akisleri 

"Hitler şimdi 
milletine bir 

şey vadetmedi,, 

la zayıf aatak 
Ankara : 2 (Radyo gazeteal)

Hitler'i n nutku akisleri hala de
vam etmektt.dir, Bu yankılara 

~öre, Hı tler geçen sene millet ine 
eyi bir zafer vadetmişti. Halbuki 
ıon nutkunda Führer milletine 
bir ş ey vaderlemiyor. Ve görü 
lüyor ki bu nutuk f imdiye kadar 
ılÖylediği e n zayıf nutu ktur. 

Bulgar ve lspenyol matbuatı 
ise, bu nu tuku çok eyi tefsir et 
mektedir. 

Tunustaki İtalyanlar 
burayı terkediyor 

A nlcara : 2 (Radyo Gazeteal)
Londra kaynaklarına göre , Tu
nust aki İtalyan l arın bir ço~u bu 
bölgeJen ay rılmaya başlamıştı r. 

Gandinin demeci 
Anltara: 2 (Radyo Gazetesl) 
Gandi bir demeçte bulunmuştur. 

Gendi • Ben milletimin ist iklali 
için çalışıyorum . Mı lle t i m i ser
best gör meyince hapisten çıkma-

' yaca~ım . » Demiştir . ............................ : 
Yugoslavya'daki 1 
isyan harekitı 1 

ı 

bastırılamıyor! 1 
ı ......................... ı 

ı ı 
ı Lonora : 2 ( R oyter ) General Mihailoviçin kurJ· ı 
ı v•tleri Ya6o•lau topraklarında muvaffakıyetli faali- ı 
ı y.tler 6Öltermektedir. /ıgal lıurJvetleri bu vatanperver ı i ltuvvetleri tenAil etmeklen aciz bir vaziy ette bulun • i 
ı malıtadır • ı 

:. .................................................. ı 

Bir lngiliz lysanclu tayyaresinin mürettebatı katlanır kauçuç san· 
dalı hazırlamakla ve:içine erzak (le., teçhizat yerleştirmektedir. Bu 

ta.ı;garelerin vazifesi lngiltere sahilleri cfoarında denize inmele mecbur 

kalan tayyareci/erin me(lkilerini teshil etmektir. Bu yaJHldıktan sonr• 

sür' aili motörler veya hem '.karaya hem denize inebilen tayyareler 
imdada koşar. Arka planda bu tiplen bir Valrus tayyaresi görıinm~k· 
tedir. 

Alman Denizaltı 
tezgiilılarına 

akınlar oldu • 
genı 
Londra : 2 ( Ro yter ) - ln

gil iz boınbardıman uçakla r ı Al· 
manyanın Ba l tık sahilindeki deniz 
inşa te1galılarına hücunı etm işlt'r · 
dir . 17 uç ak ka}0bed ı lrn işt ı r . HoJ. 
landada bi r ccıa fabrilca,ı bonı· 

ba~dıman edilmiştir . Düıı gece 
İngiltere üzerinde hiç bir bom 
ha rdıman tr.yyaresi uçmamıştır. 

Gümrüklerden 
çıkan mallar 

Gelen malumata göre ıon 
iki üç gün içinde Hatay gümrük· 
!erinden külliyetli miktarda demir, 
İstanbul gümrüklerinden kanaviçe, 
kağıt, mukavva, pamuklu, yünlü 
mensucat, çuval, demir, ç inko 
boru ve sair birçok malzem~ çı · 
karılmıştır. 

Mersine yeniden 8000 ton 
buğday gelmiştir. Ankaraya mü-
rettep 7000 küsur liralık kumaş, 
kadın eşyası, yakında Yerli Mal· 
iM Pnarı tarafından lcuponla 
halka dağıtılacaktır , 

•••••••••••••• • • : Dakar'daki : • • : Fevkalade ı • • ! Vaziyetler ! 
: Burada kimin ı 
ı işgaline için ı 
• hazırlık var? f 
Ankara : 2 [Radyo G azeteal)
Dalcar'daki Vişi makamatının şe
hirdeki Fransızlan tahliye etmesi 
dünya matbuatında akisler uyan · 
dırmıştır. Bunu Anglo - Sakson 
matbuatı: 

1 - Dakar'ı ya Mihverciler 
işgal edecek, 

ı ........................ ı 1 

ı ı 1 

ı Japonlar ı , Mısırda lngiliz 
2 - Veyahut Müttefikler 

şeklinde tefsir ediyor. 

A skerde bulunan 
memurun terfii 

ı ı 

İ m~temadiyen 1 
ı geriliyor i 
ı ı f Amerikalıların i 
ı J apon üslerine ı : : 
ı şiddetli akınları ı 
: ı 

Londra : 2 ( Royter )- Ye
niginedeki Avustralya kıtaatı Ma
nadiye doğru ilerlemektedir. Mak 
A rturu n tebliğine göre , Japon 
üslerine büyük hava hücumları 

yapılmııtır. Bir lcöprü tehrip ed il
miştir. Buna'da düşman saflarına 

ve iaşe depoldftrıa hücumlar ya· 
pılmııtır. 

Şehirde sat 
ispirto var 

İnhisarlar idaresinin 
dün verdiği malumat 

Şehrimizde son günlerde bir 
ispirto sıkıntısı olduğunu yazmış· 

tık . Şehrimiz lnhisarlar Başmü· 
dürlüğü bu husust a şu malumatı 

vermektedir : 
< 1 / Birinci teşrin / 942 ta

rihli nüshan ızda : Şehirde ispirto 
s ıluntısının arttığından bahseden 
yaı.ıyı okudum. Adana ihtiyacını 

karşılayacak miktarda saf ispirto. 
muz mevcuttur ve ta leplt:r de 
karşılanmaktad ı r . Bu sebeple şi 

kayct mevıuun u te şkil eden fıkra 
yerinde görülmem iştir. Bu cihet in 
ayni sütu nda ve a}•ni başlık pun· 
toıiyle tavzihini rica r.derim .» 

Büyük Britanyanın 
kömür ihtiyacı 

Londra : 2 ( Royter ) - A 
vam Kamarası görüşmelerinde lo
gilterenin kömür ihtiyacı e:hem 
miyet le mevıu bahsedilmektedir 

.... 

taarruzu başladı 
Rommel kuvvetlerinden alınan bölge 

Talim maksadiyle ıilah altına 

alınan yedek subay memur ve 
öğretmenlerimizin silah altında bu
lunduktan esnada terfileri yapıl· 

dıkta mna~ terakki f arlilarının kı· 
talarıne veya bulundukları mües
seselere vaktinde haber verilmesi 
bildirilmiştir. 

Anltara : 2 (R a dyo g a zeteal)

Mım cepht'ainde ıon bir kaç 
gündenberi İngiliz ve Amerikan 
hava kuvvetleri hissedilir derece· 
ele faaliyetlerini artırmışlardır. Ni · 
tekim merke1 kesiminde Rommel 
kuvvetlerine karşı büyük ölçüde 
bir hücum yapı lm ıştır. Ve Mihver 
mukabil taarruzları tard edilmiş· 

tir. İta lyanlar ise, bu taarruzun 
gelişemediğini söylemektedir. Bu 
taarruzun büyük kuvvetlerle ya
pıldığı sanılıyor. 

Londra : 2 (Royter) - Ela
lemeyn cephesi merkez kesiminde 
bazı yerlerde Alman kıtaları atıl · 

ınıştır . Mumasy sBlıasında düşman 
mukabil taarruzu püskürtülmiiş ba
zı mıntakalar alınmıştır. 

Çölde yapılan bir törend~ bir 
yeni Zelandalıya Viktorya salibi 
verilmiştir. 

Kahire : 2 (Koyter) - Seki-
1inci ordu mihvercileıfo süngü 
muharebeleri yapmıştı. 

Gelen unlar 
iki gün önce yabaacı ülke

lerden İskenderun limanına 4 bin 
ton on ve buğday gelmiştir, Ka · 
raya çıkarılan bu zahireler ihti
yacı olan vilayetlere gönderil
mektedir. 

Bern : 2 ( Radyo ) - Harp 
ınalüllerinin mübadelesi mevzuun· 
da Almanlarla lngilizler arasında 
ı~viçre vasıtasiyle konuşmalar yap· 
maktadır. 

• • * Vaşington : 2 (Radyo)- Bey 
Hal beş Türk gazetecisini kabul 
etmişti r. 

Stalingrad Savaşını 
Stalin idare ed·yor 

Novorosiskte Rus lıakimigeti 
BJEVDE BUS AKINI - LADOGA BiLGESi DURUMU VE 

ILMENDEKI YENi ALMAN TAABBUZLABI 
Ankara : 2 [Radyo gazeteal)
Almanların Stalingrad bölgesinde 
yeni terakkiler kaydettiğ'i ve Kar-

lovski'nin zabt edilerek Rus kov· 

vetlerini n çember içine alındığı 

bildirilmektedir. 

Rjev'deki Sovyet taarruzları 

dün ele devam etmiştir. Almanlar 
limen gölü cenup doğusunda ye· 

ni bir laarruuı girişmiştir. Lado
~a civarındaki büyük Sovyet kuv

vetlerinin de imha edilmek üzere 
olduğu bildirilmektedir. 

Novorosisk'te teşebbüs tema
men Ru.>ların eline ıı-eçmiştir. 

l.ondra : 2 (Royter) - Sta· 
linı~nci meydan muharebesinin en 

!Gerlal 2 1.1cl uyfacla) 

. 
..... -

Mareşal Timoçenko'nrzn Harkof cephesinde yaptıtı büyük taarruz 
esnasında otomatik tüfeklerle silıthlı bulunan rus askerleri i~gal 

edilen hatları takuiııe etmektedir. Bu resim Har kof tan radyo ile yol· 
lanmııtır. 



Sayfa 2 

Duyduklarımız 

Ü çbuçuk saatte 
gazete olan ağaç 

B
ir fabrikatör , bir ağacın kaç 
dakikada kağıda çevrildiğini 

şöyle hesap etmiştir : 
Fabrika civarında bulunan bir 

ağaç , sabah saat 7,45 de kesil
miş , saat 9,39 da ondan yapılan 
kağıt , gazele basılması için mal 
baava gönderilmiştir. Saat 11 de 
bu ağaçtan mamul gazete nüsha
lan satılığa çıkarılmıştır. Bu gös
teriyor ki, bir ağaç , 195 dakika
da gazeteye çevrilmiştir. 

1800 senesinde sap ve saman· 
dan kağıt yapılmasına başlanmış

tır. Samandan başka Patates kök
leri de kullanılmıştır. Bir aralık 
paçavra tecrübe edilmiş , fakat 
kafi gelmediğinden f c;veçli Ekman 
ldiğıdın sellülozdan yıtpılmac;ını 

kcşf etmiştir. 

Yaman bir kız 

Amerika operatörlerinden Dr. 
Stowne!'İn 12 yaşında bir kııı 
vardır. Bu çocuk , hatasız sekiz 
lisan bilmektedir. Bundan başka 
iki eser de ya7.mıştır. Bu eserler
den biri Pitsbourg şehrindeki ço· 
cuk tiyatrosunda temsil edilmek· 
tedir. Harika addedilen bu ya· 
man kı1. bir mecmua da çıkar-

maktadır, Genç kı7.ın bildiği ııekiı 

lisan arasında Fransııca , lıalyan-
ea, Almanca da varmış. 

Kızıla yın açık 

teşekkürü 
Milli mensucat f abrikaııında 

açılan Kızılay kutusundan bugün 
328 lira 60 kuruş çıkmıştır. Bu 
paranın:biriktirilmesinde gayretle· 
ri görülen fabrika veznedarı Ze· 
keriya Güzele ve Mılli mensucat 
ailesine teşekkür olunur. 

--------

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Cumartesı - 3 .10.1942 

7.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

7 .32 Vücudumuıu çalıştıralım . 

7.40 Ajanı Haberleri. 

7.55-

8.30 Müz.ik : Senfonik proğram. 

13.30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

13.33 Müzik : Türkçe p14klar. 

13.45 Ajanı Haberleri. 
14.00 Müz.ik ! Riyaıeticumhur 

Bandosu. (Şef: Ihsan Kün · 
çer). 

14.30 Ankara sonbahar at ko · 
şularının tahminleri. 

14.40-
15.00 Temıil : <Şu patavatııızın 

yaptığını doğru buluyor 
musunuz.?> 

18.00 Program ve Memleket saat 

Ayarı. 

18.03 Müz.ik : Radyo Dans Or· 
kcııtrası. Her telden prog· 
ramı (Şef: Nihad Esen· 

gin ) 

18.45 Rad} o Çocuk lrnlübü. 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajanı Haberleri. 
19.45 Serbest 10 dakika 
19.55 Müı.ik : Fasıl heyeti. 

'.l0.15 Radyo Gaz.etesi. 
20.45 Müzik : Karışık şarkılar. 

21.00 Konuşma (Kendimiıi - taııı · 
yalım . 

21.15 Müz.ik : Dinleyici istekleri. 
21.45 Konuşma (Meslekler ko 

nuşuyor .) 

22.00 Müzik : Radyo salon orke · 
truı, (Şef: Necip Aşk•n) 

22.30 Memleket Saat A} an, Ajans 

haberleri ve Borsalar 

22.45/ 
22.50 Yannki Program ve Ka· 

panış. 

TORKSOZO 

~ 1 

· ı 
Okullarda talebe 
tasarruf yapacak 

Çay fiyatı 
ucuzluyor 

lnhiıarlar idaresi 7 Teşriniev· 
velden itibaren çay ve kahvenin 
inhisarlar tarafından satılmasına 
karar vermi~tir. Binaenaleyh elle
rinde çay ve kahve bulunanlar , 
bunların miktarını o tarihten itiba
ren 48 saat 1arfında beyanname 
ile bildirecekler , kahve ve çayla· 
rın maliyetini tesbit eden fatura · 
!arını da lnhiııatlar idaresine vere· 
ceklerdir. 

Öğretmenler talebeden, fazla ders 

levazımı teminini istemiyecek 
Maurir Vckfilcti bütün okullara 

şu tamimi yapmıştır : 
Okullarımızın 1942- 43 öğr~· 

tim yılı için yeni talebe kaydın!\ 

ve her türlü haı:ırlıklarn haşla · 

dıkları bugünlerde . hangi öğre· 

tim dert'cesinrlen ve nev'inden 
olursa olsun · bütün okul idare· 
!erinin ve öğretmenlerin, talebe 
tarafından temini gereken okul 
ve ders levaıımı hususunda aşa

kıdaki noktaları göz öniinde tut · 
malarını çok ıüzumlu görmekte· 
yim: 

Üç yıldır dün~ anın içinôe bu 
lunduğu harp şartları ve ur.un 
} urdumuzda duyulan tesirleri her 
ioıtenen maddenin bulunmasını 

güçleştirdiği gibi elde bulnanın da 
gayet tutumlu bir surette kullanıl· 

masını gerektirmektedir. Bu iti · 
barla talebeden kolayca ve aile 
leıe agır bir yük : olmaksııın te
min edilebilecekten baıka bir şev 
iııtememek:ıaıımdır. Yazı yazma· 
ya eJ.,rerişli bir ambalaj kağıdtn · 
dan biıc faydalanmak suretiyle 
kağıt ve defter ıııkıntısını karşıla
mak, giyim huııusunda sıkı bir 
kılık birliği aramamak, talebeden 
ailelerin mali kudreti dışında bir 
bedelle temin olunabilecek ders 
ve alıştırma malzemesi istememek 
gerl'kliğini bilmeliyiı. Bu noktayı 
takdir edeceğine güvendiğim bii· 
tün Öğretmen ve idareci arkadaş 
!arımın öğrenimi, geçim darlığın · 

da bulunan ailelere bir yük ol 
mıyacak şekilde yiirütmek için 
gereken her türlü teclhir i alma· 
loıını rica ederim. 

Vilayet iktisat 
bürosu kuruluyor 
Dahiliye Vekaletinden Vılayete 

gelen bir emirde, bütün gıda 

maddelerinin alım satımında kont
rol yapılması, köylüden yapılacak 
mübayaalarda bir istikrar temin 
edilebilmesi için bütün vilayet· 
lerde olduğu gibi <İkitisad büro· 
su, teşkili ile faaaliyete geçilme · 
si bildirilmektedir. 

Eve taarruz eden 
hapse mahkum oldu 

Şehrimiz Ziraat mel:tebi meı· 
ul muhasibi B y Hüınü Baçlmın 
evine bir taarruz. yapıldığını ev· 
velce yazmıştık. Buna ait muha
kemeye 1 inci Asliye Cezada de 
vam edilmiş , evvelce gelmiyen 
asker karıııı ve amme tahidi Tes
lime de dinlendikten sonra suçlu 
ve mevkuf bulunan inhisarlar fab
rikaııında kapıcı Hasan oglu İb· 
rahimin bu işlediği suçtan dolayı 
6 ay hapsine karar verilmiştil"'. 

At koşuları 
Yüksek yarış ve iılah encüme· 

ni namına 4 ve 11 Birincite$rin 
942 puar günleri At koşuları 

icra olunacağı ve birinci haftanın 
kapt muamelesinin 1 Birinciteş · 
rinin akşarrına , ikinci haftanın 

kayıt muamelesinin 8 Birinciteşrin 
akşamına kadar devam edeceği 

ilan olunur . 

: ........................ : 
i Kiraya verilecek i 
ı dtlkkan ı i Belediye karşıııında bakkal i 

Agahın bulunduku dükkan ki- ı i raya verilecektir . Talip olan· ı 
ı ların Cümhuriyet kahvrsi sa- ı 
ı hibi Abdullaha müracaatları . ı 
ı 3- 5 Ga. ı 

ı ........................ ı 

\ ı ........................ ı 

İ SEHiRLi İ 
ı Kı• için evinin kile- ı 
! rlnt:e hazırhk yapmayı i i ihmal etmemellsln ! ı 

: ........................ : 
Mevlud 

Merhum Timur ağanın ruhu· 
na ithaf edilmek üzere 5 Birinci 
Teşrin 942 Pazart~si günü akşamı 
teravih namazından sonra Uluca
mid~ mevlüd okunacaklar. Arıu 

edenlerin te~rirıerini .rica ederiz. 
Naime Ateşok 

Adana askerlik şu-

besi reisliğinden 
l-339 doğumlu ve bunlarla 

muameleye tahi olan diğer do· 
~umlu erlerin celp ve sevkleri 
için emir gelmiştir. Yerli ve ya· 

lıancı bu doğumlular namına da· 
vdiye çıkarılmıştır. Bu doğumlu 

sevk edileceklerin toplanma günü 

5- 10-942 pazartesi günü okşa· 

rııın11 kadardır . .f~undaıı ı'IOnra ge· 

kcek ve ele grçtcek olanların 

lıakkıııda bakayalık suçunrlan ka . 
nııni muamele yapılal'a~ından her 
r:rin vakdi ıamanıııd:ı şubede 

ishatı vücut etmt>lcri. 
2- Gönüllü suvati yazılacak 

olanların alacakları hayvanın bo . 
yu 1.45 den aşağı olmayacak ve 
yaşı 5 ile 7 arasında olmak sure
tile hayvan ve tcchiıatile birlikte 
3-10-942 günü şubeye istida 
ile muracaatları ilan olunur . 

Adana halkevinden: 
15-Birinci teşrin-1942 per · 

şembe günü t-vimiı. tarafından 

daktilo kursu açılacaktır. Kurııa, 
Maişetini kendisi temin etmek 
mecburiyetinde bulunan muhtaç 
ve orta mektep mezunu veya 
vaıiyetlerinin müsaitsizliği yüzün· 
den orta tahs lini ikmal edemiyen 
kızlar alınacaktır. Kura kısdrosu 
(30) olduğundan isteklilerin bir 
an evvel halkevi bürosuna mii · 
racaatları iliin olunur. 

Memlekette perakende çiğ 

kahve 500, kavrulmuş ve çekilmiş 
610, çay 1300 kuru~a satılacaktır. 
Bu:surctle çay fiyatları kilo başı
na 5 lira kadar ucuzlama'ktadır. 

Stalingrad savaşını 
Ştalin idare ediyor 

(Başı 1 inci sayfada) 

kat'i safhası başlamış bulunuyor. 
Şimdi Stalingrad'da kadınlar da 
erkeklerle beraber çarpışmaktadır. 

Londra: 2 ( Royter )- Roy· 
ter muhabirinin: Ruııyadan bildir· 
eliğine göre, Stalingrad müdafaa· 
sını bizzat Stalin idare etmekte
dir. 

Stalingraddaki muharebe hala 
şiddetini kaybetmiş değildir. Bü· 
yük insan ve mıılıeme harcan· 
maktadır . 

Londra : 2 ( Royter )- Al
manlar 2000 metrelik bir sahaya 
Sivastopolda_6000 mermi atmış· 
lardır. Mozdokta vaziyette dcği· 

şıklik yoktur. Sovyct süvarisi bü
yiik muvaffakıyetler göst~rmekte
dir. 

Adana Balkevladen: 
F.vimi7. Soıyal Yardım Ko· 

mite.sindeki açık bulunıın bir ba
lık için 9 - 10 - 1942 cuma 
günü saat 18 de seçim yapıla

caktır. Bu komite}'e kayıtlı aza 
)arın mezkur gün ve saatte Halk
evine teşrifleri . : ........................ : 
f MÜCElliT YE BAYUlCU İ 
i Hidayet Çeri i 
ı Cild işlerinizde temizlik, ı 
ı ucu:ıluk, 4Sürat ararsanız (Al · ı 
ı tın kitap) cild evine uğrayınız ı 
ı Her türlü cild, okul çan· ı 
ı taları ve bavullar yapılır ve ı 
ı tamir edilir. ı 
ı Adres : Türkııöıü mat· ı 
ı bassı ıııraııında evkaf apart· ı 
ı manı . karşısında No: 76 ıı : ....................... . 

r:::::::===~:z:ttuu:a:x2CZ: 

Doktor 

Turgut Soy er 
r lükCımet civarında l<Jtikamet f.cıahanesi 'karşısındaki çıkmaz 

M sokak için le 12l numaralı evde hastalarını kabul eder. Haftanın 
N Salı v·• Cuma günleri öğleden sonra fakirlere parasız bakılır • 

" 4- 26 

M 

"===::ırn::::u::::::zs:z:vua=##Z 
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ı·················· ................................ ı 
ı DOKTOR J 
ı • ı 

İ A. MELiK i 
i Belsoğukluğu ve İdrar yolları mütehassısı J 
ı ı 
ı Adanamıza avdet etmif ve ha•talarını kabule ı 

i baılamııtır. 3-10 i 
: .................................................. : 

3 Teşrinievvel 1942 

(Belediye intihabında rey atma mlddetl 
bir balta uzatıldı) 

BElEOIYE İNTiHAP ENCOMENI REISll~INOEN : 
iki gün içerisinde : müntehiplerin yarısından fazlasının rey· 

lerini kullanmadıkları görüldüğünden evvelce 2/10 942 cuma 
günü saat on sekizde nihayet bulacağı ilan edilen belediye in· 
tihabmın Belediye kanununun 41 inci maddesi mucibince bir 
hafta müddetle uzatılmasına karar verilmiştir. 

Bu müddet teşrini evvelin 9 uncu cuma günü (Resmi tatil 
günleri dahil) saat on yedide sona erecektir. Rey atılmasına 
sabahın saat dokuzundan . akşamın on yedisine kadar fasılasız 
olarak devam edilecektir. 

Saym halkımızm bu müddet zarfında reylerini kullanmaları 
rica ve ilan olunur. 1-2 14693 

Nuri Has İncirlik Çırçır Fab
rikasından : 

Gerek incirlik ve gerek pamuk ve nebati yağlar fabrikası 
presesinde bulunan müşterilerimize ait pamukların bir hafta 
içinde kaldırılması snym müşterilerden rica ederiz. Aksi takdir
de kaldırılmıyan pamukların prese, nakil ve saire ma'sraf müş· 
teriye ait olmak şartiyle prese edilerek anbarlara konulacaktır. 

Çiğit anbarlarımız fabrikamızın çalışmasına mani olacak de
recede dolmuştur. Bugüm~ kadar çiğitlerini kaldırmıyan müşte
rilerimizin bir haftaya kadar ve bu günden sonra da fabrika· 
mızda pamuklarının çekildiği tarihten itibaren hafta içinde kal· 
dırmalarını rica ederiz. YuKaradaki müddetler içinde kaldırıl mı· 
yan çiğitler resmi fiyatı mucibince satılarak bedelinin sayın 

müşterilerimize verileceğini ilan ederiz. t 4691 l -3 

••••••••••••••••••••••••••• 

i REFiKA 1 ÜMERKAN ! 
: BİÇKi YURDU : 

: 1-9-942 den itibaren k , yıl muamele.ine baılan- : 
f mııtır. Kayt olmak ve ıerati a .. /amak ifin Bebekli kili· f 
f .e civarında yurtmüdürlüğüne müracaat edilmeli . f 
• 13-15 14574 • 
•••••••••••••••••••••••• •• 

~MMMM~MM•M~~~ 

DEMiRiŞ , 
Eski istasyon kardkolu karşısında Demiriş atölyesi harp 

vaziyeti dolayısiyle memleketimize girmeyen yedek malumelcri 
temin bakımından atölyesini REKTIFIYE ve PRES makinalariy
le bir daha teçhiz etmiş ve kadroı::unu teknik elemanlarla gc· 
nışletmiş bulunmaktadır. 1 Mevcut bilumum makinaların gömleklerini REKTIFIYE , 

~ PRES işlerini , en eyi ve sağlam bir şekilde , her nevi yedek 
parçaları pik ve kızıl döküm Soğuk ve sıcak demir işleri frez,e 
büyük ve küçük torna ve planya işlerini elektrik ve oksijen 
kaynak işlerini çok titiz bir itina ile istenilen evsıfdan daha iyi 

bir düzgünlük ve sağlamlıkla yapılmuına gayert edilmektedir. 
Sayın müşterilerimizin topdan ve perakende siparişlerinden çok 
memnun kalacaklarını bir kere yaptıracakları işlerle daha iyi 
anlayacaklarını kuvvetle ümid eder, bir defa tecrübe etmelerini 
bekleriz. 10-15 

DEMiRiŞ 
Nuri Has ve Evlatları ve Şerikleri 1 

Telefon : 353 - Telg.Demiri, Adana ~J 

·~wwww~~www~wwwww 

eooo oooooooooooooooooooooae 
g Yeni Batday Pazarındaki g 
g Asri Dink Açıldı g 
a o 
O Hem d6ver, hem kırar, lıem eler. kurutur o 
o 15-15 13511 o o o 
eao ooooooooooa ooooooooooooe 
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Satılık Un Değirmeni Taşı i 
Çakmak ve tabii zımpara taşları geldi. Ayrıca masere 

tam takım dink , bulgur ve Tuz taşlan gelmiştir. Sayın 
Hemşehrilerime müjdeyi bir borç bilirim. 

Müracaat yeri : inönü caddesi No: 279 
Mermerci lbrahim Cavlaz + 

14-15 14597 t 
+++++~oo+~~+~++o++++++++~ 

Umumi Neşriyat Müdürü : Maoit Güçlü 
Basıldığı yer: Türksözü Maatbası 


