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KAFKASLARDA AGIR 
İLERİ HAREKETLER 

Almanlar petrol şehirlerini 
işgal edemiyorlar 

fBANSADA 

Edvar Heryo 
tevkif edildi 
Bu hadise büyük 
akisler uyandırdı 

Beryo bir kampa mı 
ıevk olanda, yoksa 
malikanesinde mı? 
Ankara: 3 [Radyo Gazetesl]
Vişiden gelen bir telgraf, Heryo' 
nun malikanesinde oturmağa mec
bur edildi~ini bildiriyor. Bir lngi
liz kaynağı ise, Heryo'rıun kampa 
sürüldüğünü : haber vermektedir. 

Heryo ~şimdi 70 yaşındadır. 
Heryo'nun son zamanlarda Fransa 
dan kaçacağı şayiaları çıkmış ve 
bunun üzerine Vişi hükümeti ken 
disine bir hey'et.'göndererek, mem· 
lekelten aynlmıyacağmo dair temi· 
nal istemiştir. 

Heryo bu hey'ete ; 
• - Gidini:ı ve efendilerinize 

söyleyiniz ki ben, memleketime 
hizmet nasıl icap ederse öyle ya· 
parım .• Cevabını vermiştir. 

Londra : 3 {Royter)- - Heryo 
tevkif edilmiştir. İngiliz matbuatı 
bunu hayretle karşılamıştır. Bütün 
İngiliz gazeteleri Heryo'nun tevki· 
fı meselesiyle meşguldür. Gazele· 
ter : "- Laval Fransasında Va
tanperverlik, insanı ölüme kadar 
•Gtlkler . ., Demektedir. 

Lord Halifaks bir 
nutuk verdi 

Londra : 3 ( Royter ) - in · 
gilterenin ı: Amerika elçisi Lord 
Halifaka bir toplant ıda:,beyanatta 

bulu narak, lngiliz tank imalatının 
geçen yıldan üç misli faı.la oldu 
~unu anlatmıştır . 

Sudan Akdeniz 
irtibatı meselesi 

Londra : 3 ( a. a . )- lngilil. · 
ler ve Amerikalılar dış Südanla 
Akdeniz arasında bir irtibat vü
cuda getirmeğe çalışı}orlar. Bu · 
nun için Dekarın vaıiyeti şiiphe
aız mevzuu bahsolmaktadır . 

Bay Vilki 
Başvekil Çang Kay 

Şekle görüştü 
Londra : 3 ( Ro} ter ) - Ge 

len malümata göre , Çinde bulu· 
nan Bay Vıllci Mareşal Çang Kay · 
Şekle uı un bir görüşme yapm ış 

tır . Mareşal , Vitki şertfıne bir 
ziyafet vermiştir . Vilkiyi 500,000 
kiti alkaılamıştır . 

Parti Genel Sekreteri 
dün Urfaya gitti 

Ankara : 3 {Radyo Bazetesl)- Stalingrad müdafilerinin •aziyeti 
hergün biraz daha gelişmektedir. Mozdok bölgesinde. yani Kafkas· 
larda büyük mukavemete'. rağmen Almanlar ağır ağır ilerlemektedir. 
Almanlar hiçbir petrol şehrini şimdiye kadar alamamışlardır. 

Londra : 3 (Royter)- Almanlar Stalingrad'da bir miktar ilerle 
mişlerdir. Bazı amele mahallelerine girilmiştir. Çarpışmalar çok 
kanlı bir şekilde devam ediyor. 

Moskova : 3 ( Tass ) - Sta
lingradda büyük muharebeler Je
vam etmektedir. Almanlar büyük 
ı.ayiat vermektedir. Voronejde de 
kanlı muharebeler olmaktadır. 

Nevyork : 3 ( Radyo )- Bu 
akşam Ncvyork Times'ın Mosko
vada bulunan hususi muhabiri , 
Hail Parker'in bildirdiğin~ göre , 
Stalirıgradda Rusler, şehri olanca 
kudretleriyle ve ev ev, sokak SO · 

kak olmak şartiyle müdafaa et
meldedirler . 

Cephede . bir tek nokta is-

tisna edilirse, Ruslar, her noktada 
Alman hücumlarını durdurma~a 
muvaffak olmuşlar ve Almanların 
bütün yeni taarruz hamleleri aka
metle mahkum edilmiştir . 

Şehir dahili ve sokak muha
rebelerinde tecrübeli ve usta O· 

lan Rus kıtaları , Almanlara pek 
ağı:" !cayıp verdirmekte devam 
t"diyorlar . 

Bcrlin : 3 (.\. a.) - Kafkas 
yada düşman mev7.ilcrine karşı 
Alman hücumları devam etmiştir. 
Düşmanın geri münakaleleri şid 
detle bombalanmıştır. 

F açist Partisinde 
değişiklik oldu 
ROMA : 3 { RADYO ) - ROMA'DAN SlLOlRlUYOR : 

FAŞiST PART1St ERKANI ARASINDA BAZI DEGIŞlKLIKLER 
OLMUŞTUR. BİRÇOK TEŞKILA l lN RF.lSLERl DEGIŞMIŞTlR. 
BRISClA , TREVITO , LlVORNO PARTi SEKRETERLERi 

1 
MUSOLlNl'IN EMRlYLE DEGIŞTIRILMlŞTlR. 

Mısırda mahdut 
hedefli harekat 

İNGİLİZLER BİR NOKTADA DURDU 

Spor terimleri 
tesbit ediliyor 

Ankara : 3 (a. a.) - Beden 
terbiyesi U. müdürlüğünde teşkil 
edilen komisyon Maarir Vekilinin 
reisliğinde toplanmış, Spor terim-
leri ve ansiklopedisi ü1.erinde ça· 
lışmalara başlamıştır. 

Salomon adalarına 
yapılan hücum 

Nevyork : 3 ( Radyo )- A
merikan uçan kaleleri Salomon 
adalarına büyük bir akın yapmış 
lardır . 

Ankara : 3 [Radyo gazete•l)
Mısırda lngilizlerin taarruzunun 
mahdut hedefli olduğu anlaşılmış 
tır. lngilizler Bie lmunasır bölgesi
ni strateji ehemmiyeti dolayısiyle 

almışlardır. 

İngiltere'den 
Elenlere yiyecek 
Londra : 3 (Radyo) - lngil · 

kre , Yunıtnislan'a bila inkıta yi· 
yecek sevk etmektedir. Ağuslos' 
danberi yiyecek yüklü üç gemi 
Yunanistan'a gitmiştir. Yeni bir 
gemi de Kanada'dan , Montreal' 
dan alacağı yiyecek hamulesiyle 
Yunanistan'a müteveccihen hare
ket etmek üzeredir. 

25 librelik mermiler atan bir top ve toparlağı Jngilt~re' de bir mahalde atıf talimi es
naaında hareket halinde. 

....................... / 
i Hifler yeni ! 
! bir sulh ! • • ! taarruzuna ı 
! geçecek mi ! 
• • t Hitlcrin sulh •. • • taarruzları 

ı tehlikelidir ! : • • 
Nevyork : 3 (Radyo)- Şika-

gaton gazetesi, yine Hitlerin bir 
sulh taarruzuna hazırlanmakh ol
duğundan bahsetmekte ve buna 
ait bazı delilleri nt-şretmektedir. 
Bu gaz.ete; 'Hitlerin sulh taarauz· 
lan harp taarruzları kadar tehli
kelidir. > D~mektedir. 

Norveçte imar 
Bertin : 3 · ( Radyo ) - lngi

lizlerin Osloyu tahrip etmelerı Ü· 

zerine Norveç halkı şehirlerinin 

imarı maksadi}le 168,000 koron
luk bir iane toplamıştır. Başvekil 
Kuisling ise 5,000 kron vermiştir. 

Sarı ırmak taştı 

14,000 kişi açıkta 
Berlin : 3 ( Radyo ) - Çun

king'den Reuter'e verilen malüma
la göre , Sarı lrmağın taşması 

üzerine 14.000 kişi evsiz kalmıştır. 
Husule gelen hasarın yekünu 
150.000.000 mark olarak tahmin 
olunmaktadır. 

Bombay'dan verilen malümata 
göre ; Şehirde talebe gösterileri 
devam ediyor. Kongre partisi a• 
zatından 18 kişi tevkif olunmuş

tur. -

İpi Fakiri yine 
sahneye çıktı 

Roma : 3 (Radyo) - Hindis
tanın Şimali gorbi hududunda Af
gan liderlerinden ipi Fakir · , gizli 
Hindistan radyosundan Hint mil· 
leline hitap ederek şunları söyle· 
miştir: 

"Biz Afganlılar bütün mevcu
diyetimizle sizinle beraberiz. Kud · 
retli Alman , Japon ve İtalyan 
milletlerine söylemek isterimki müş
terek düşmana karşı biz her za
man Hintlilerle . birlikte harekete 
geçmiye hazırız,,. 

Japonyanın yeni 
Afgan elçisi 

Tahran : 3 (Radyo)- Japon· 
yanın yeni Afgan elçisi altı kişi· 
lik seraret heyetiyle birlikte Kabil' 
e müteveccihen Tokyo'dan ayrıl

mıştır. 

Fudbol maçı 

ikinci cephe 
kurulmalı! 

MOSKOVA BUNU TEKRARLIYOB 
Moskova : 3 (RC1dyo)- Amerikan basını ikinci cephenin derlıal 

açılması hususunda yeni tefsirlerde bulunmııktadır. Nevs Republic ga
zetesi, Almanlar'ın bütün kuvvetleri şark cephesine gönderdikleri bir 
sırada ikinci cephenin açılması meselesinin gayet kolaylaştıtını, Al
man' ya üzerine yapılan hava akınlarının, Alman harp makanizması 

üzerine her hangi bir tesir yopmadıtını ve işgal altında bulunan mem
leketlerin ayaklandıtı bir sırada bunun yapılması lôzım geldigini yaz
maktadır. 

londra'da yine bu mesele hakkında söz alan bir lord (ismi zap· 
ledilememişlir.) Vilkie'nin söylediklerini lngiliz harp kabinesinin tetkik 
etmesi lôzım geldilini ve /ngiliz milletinin ikinci cephenin derhal açıl· 
masını istedilini söylemiştir. 

Avrupa nasıl bir 
kışa hazırlanıyor? 

Ba mevzudaki dlşflnceıer 
ı Londra : 3 (Radyo)- Rusya' 

nın bu sene yiyecek , yakacak ve 
cephane bakımlarından sıkıntı çe· ' 
keceği anlaşılıyor. Fakat bilhassa 
yiyecek sıkıntısı yalnız Rusya'ya 
münhasır değildir ; halen Alman 
işgali altında bulunan Avrupa ve 
Balkan memleketlerinin hemen her 
biri açlığa mahkum görünüyor. 
Dün beraber yemek yediğim bir 
Yunanlı nazır , Atinada günde 

yüzlerce kişinin açlıktan sokaklar
da öldüğünü tekrar etti . lngiltere- 1 
de bulunan bizler de geçen sene
kinden daha az yiyeceğiz , fakat 

yine Almanlarınkinden Fazla doya
ca~ız. lngilterenin ispanya elçisi 

Sir Samuel l loare , oradaki yiye· 
cek sıkıntılarından bahsederken , 
müttefik zaferine inancın kuvvetli 1 

olduğunu fakat zarerin fazla uza 

Mersin liseye 
kavuşuyor 

Menin : 3 ( Türk!ÖZ.Ü mu
habirinden ) - Türk Maarif Ku
runıu Mersin şubesi faaliyete geç
tikten sonra şehr imizin en mühim 
derdi olan Lise işini halletmeğe 
karar vermi~tir. Bu maksatla Ma
arir Kurumu idaresi y .. ptığı te-
şebbüslerde evvela varidat temi
nine uğraşmış ve ilk it olarak 
Mersin tacirlerinin geniş hamiye• 
tinden i tifade elmiıtir . 

masından korkulduğunu tebarüz 

ettirmiş : bu korkuları izale etmek 
vaziresinin lngillere ve Amerikaya 
düştüğünü hatırlatmlşlır. 

Sevinçle öğrendiğimize güre , 
ithalat ve ıhracat tacirlerinin ka
ıançlarından bir miktarı evvelce 
vermiş oldukları ve .rekunu yüz 
bin liraya yaklaşan par&}'I olduğu 

1 
gibi lise emrine tahsi e karar ver· 
mişlerdir. 

Sulhu görmemeğe mahkum 
olan masumları kurtarmak için ne 
yapılsa azdır . 

Yük ek hamiyetli vatandaşla· 

, rın bu büyük mürüveti ithaUit ve 
ihracat birliği umumi katibi Os-

ıGerl.ıJ 2 DCI u:rfacla) 

ı .......................... .. 

Arnavutluk'taki 
kargaşalıklar 

: 
ı 
ı 
: 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı ....................... .. 
ı : 
ı londra : J ( Radyo) - Ankaraya gelen haber- ı 
ı lere göre, merkezi Arnavutlukta l~kodranın 120 kilo· i i metre doğuaunda Arnavut çeteleri bir ltalyan kıla· ı 
ı aını Jair etmiflerdir . Geçenlerde Tirana' da patlayan ı 
ı bir bombadan 11 ltalyan aakeri ölmüıtıir . i 

Ankara : 3 Türkıö:ıü muha · 
birinden ) - Buraya gelen ha· 
berlere göre, Parti Genel SrlHe
terimiı yurd içırıde~ i seyahatle· 
tine devr.m etmektedir . Genel 
Seluet tr D. baltııdan Merdint git

miıtir. 1 
/ıııili:r. A raliçesi Britany aya 6•l•n. Kanadalı aıkerle lıonuıuyor • 

Bugün Şehrimiz Stadyomun
da Kupa maçlanna Milli mensucat
Malatya mensucat gençlik kulüple
ri arasında devam edilecektir. Maça 
saat 14,30 da baılanacaktır. 

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



Sayfa 2 

Duyduklarımız 

Kad,nlara 
mahsus şehir 

A
merika da ltadınlara mahı:us t-~} a 

yapılan bazı şehirler vard ı r. 

Bu şehirlerde kadın nüfusu 
erkeklere nisbetle, çok fazladır. 
Sokaklarda hemen her tarafta 
lcad ınlar göze çarpar, er kelı.ler 
hunların arasında ka} bolurlar . He · 
le fabrikaların paydo!! zamanla- 1 
rında her taraf kadınlarla dolar. 
Onun için bu şehirleıe c Kadınlar 

şehri> adı vt'rilir. Başlıca c Kadın· 
lar şehirleri > Nevyork yakınında 

konbinezon , kadın çamaşırı ya · 
pılan yerlerdır . Bu civarda erkek 
ler için gömlek, pijama diken 
fabrikaların toplandığı bir kaç 
kasabada vardır. Bu kaubalar 
erkeklere çamaşır yetiştirdiği hal · 
de işçilerin yüz.de doksanı kadın· 
dır, binaenaleyh burada da so· 
lcaklarda hemen yalnı7. ka~ınlar 

görülür. 
Avrupa'da şimdıye kadar ka · 

dınlar şehri yoktu lsveç'te } apı 
lan son bir ,nüfus tahririne ba· 
kılırsa bu hükl;metin merkezi 
olan Stokholm şehri kadınlar şeh

ri halini alma~a baş1 amıştır. Buna 
sebep bir çok kadınl~rın bu şehre 
iClerek yerleşmeleri, haf ıf iş gö· 
rülen f ahı il<alarda kendilerine bi · 
rer iş bulmalarıdır. 

Stokholm'u• nüfusu 500 bin · 
dir . Bu nüfusta şimdılık kadınlar 

erkeklerden 76 bin fazladır. Faı· ı 
lalık 20-25 yaş arasında kadınlar 1 
arasında yüzde 20 . iken, evlenme· 
miş 35-40 yaş arasındakiler de 
yüzde doksana çıkmaktadır. Yani 
bu yaşlarda bekar bir erkeğe he· 
men hemen iki kadın düşüyor. 

TORKSOZO 4 Teşrinievvel 1942 

- - llQ!!m~~MM~MM~MMMMMMMM 

, - ~ _ DEMIRiŞ ~ 
Belediye intiha hına 1 Af koşulan ~ . Es~i istasyon karokolu. k_uşoS•~da Demi.iş atölyesi harp ılı 
i , HAB 

- -

RLER 
vazıyetı dolayısıyle memleketımıze gırmeyen yedek malzemeleri ~ 

d 
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1 
k I~ temin bakımından atölyesini REKTIFIYE ve PRES makinalariy ~ un e evanl e ı ı ugun yapı 8C8 1~ ~~ş~~;m~;h:uı~e:;i:kte:;;~ ve kadro~unu teknik elemanlarla ge· ~I 

Ş h . . d A k b li Mevcut bilumum makinaların gömleklerini REKTIFIYE • )J 
Bugtln Pazar olmasına ratmen seçim 

ıaallyetlne devam olunacaktır 

_ c _ rı1m
1

1z e t oşublarına ku- C:< PRES işlerini , en eyi ve sağlam bir şekilde , her nevi yedek ~I 
gun oğ e( en ı;onra aşlanaca · #..( ı · .. - . . . 

G k P 
- - 1 parça arı pık ve kızıl dokum Soğuk ve sıcak demır ışlerı freze 

tır. elt"Ce a1.ar gunu yapıla· b- "k k- "k . . . . .. ' 1 
cak kcı uların ka ·it muamelesine uyu v~ ~ç~ tor.n~ v~ p.l~nya. ı~lerın.ı elektrık ve oksııen 

k. ~ . . } k K kaynak ışlerını çok tıtız. bır ıtına ıle ıstenılen evsaf dan daha iyi 

Yeni Şehir Mecli,i azalar ının 

seçimine şehrimizde hararetle de· 
vam olunmaktadır . Bu~iin Paıar 
olmasına ra~men intihap faa l ıye · 

tine devam crlileccktir. 

Fabrikatör Nuri 
Has'ın yardımları 

Üç sent'denberi her türlü yar 
dıma muhtaç kaıa ve kaderin 
bedbaht malıkümları olıın bizlere ' 
her türlü geyim tşyası dağıtmak , 
sıcak havalarda buz ve bu mu 
harele Ram~zanda o n bfş gün 
müddetle m uııta:t a nı an sıcak ye· 
mek vermek lôtfunda bulunan 
ve hayırseverlıgiyle tanınmış olan 
Adananın sayın fabril:lıtöılerinden 

Bay Nuri Has'a borçlu buh:nduğu 
muz minnet ve şükranlarımııı arz 
ederiz . 

Adana Cezaevi 
mahkumları 

Halkevimizdeki 
aile toplantısı 

Dün akş ım şehrimiz Halk evi 
salonunda bir aile toplantıaı ya· 
pılmıştır . Bu müzikli toplantı geç 
vakte kadar neş 'e içinde g-t:çmiş· 

tir. 

iLAN 

Mersin liseye 
kavuşuyor 

se l7. eşrınıe~vel ~kşamına a Kbir düzgünlük ve sağlamlıkla yapılmasına gayert edilmektedir. 
dar devam ed ılecektır. S - l · ı · · · d · · · 

(Başı 1 inci sayfada) 

man Coşkunun ta vassutu ile Ma
arif Cemiyetine lis .. ye saıfedilmek 
üzere terkedilmek üzered ir. 

Maarif Kurumu idare heyeti 
lise için şehirde bir bi nıı aramağa 
başlamıştır . Fakat liseye müsait 
bına bulunmadığından eld~ki mev· 
cut para ile lise için şehrin en 
mutena bir yerinde arsa aranma· 
ğ'a başlanmıştır . 

: ........................ : 
• • i Kiraya verilecek i 
ı dükkan : 
i Belediye karşısı~da bakkal i 
ı Agahın bulunduğu dükkan ki- ı 
ı ra.,: a vt"rilect-ktir . Talip olan • 
• ların Cümlıuriyet kahvt" i sa i i hıhi Abdullaha müracaatları . ı 
: 4- 5 Ga. : 

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

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

f MÜCEUİT VE BAYUlCU j 
ı H"d Ç . ı ı ı ayet erı ı 
ı Cild işlerinizde temizlik, ı 
ı ucuzluk, sürat ararsanız {Al ı 
ı tın kitap) c ild evine ujtra}ınız ı 
ı Her türlü cild, okul çan· ı i talan ve bavullar yapılır ve ı 

tamir edilir. ı 
ı Adres : Tür\ısözü mat· ı 

ıı baası sırasında evkaf apart ı 

ı manı karşısında No : 76 ıı ........................ 
Nöbetçi eczane 

f UAT [CZAHANESİ 
Yeni postane yanında 

••••••••••••••••••••••••••• • • •• • 
: REFiKA ·r UMERKAN : 
: BİÇKi YURDU ı 
ı 1-9-942 den itibaren k yıt muamelesine bo,lan- ı 
f mı~tır. Kayt olmak ve ,erati a· lamok için Bebekli kili- • 

ayın muş erı erımızın top an ve perakende sıparışlerınden çok 

ı~ memnun kalacaklarını bir kere yaptıracakları işlerle daha iyi 1 
~~ anlayacaklarını kuvvetle ümid eder, bir defa tecrühe etmelerini /, 
«< bckleıiz. 11- 15 ~ 

~ DEMiRiŞ 
Nuri Has ve Evlatları ve Şerikleri 1 

! Telefon : 353 - Telg.Demiriı Adana 1 
~~~wwww~~w~~W~W~W~ 

Çiftçi Fabrikasından : 
Sayın tüccar ve çiftçilerimizin dikkat nazarına 

Fabrikamızda pamuklarını çektiren mü~terimizin gerek çektirdik· 
leri pamukların ve ger kse çiğitlerini (3) gün zarfında kaldırmadık\aı ı 
taktirde pamukların avaresinden mesuliyet kabul edemiyeceği gibi 
bu müddetin hitamında çiğitlerin resmi fiat iizerinden satılarak bedel-
lerinin kendılr:rine verileceğini ilan ederiz . 14698 

Pamuk İş Limited Şirketi Çırçır Fabrikası 
Müdürlüğünden : 

SAYIN MO~TERİlERİMİZİ~ NAZARI DİKKATİN( 

Kadınların çoğalma11 Stokholm 
Beledi} esine ağır } ükler yül<le · 
mektt', içtimai yardım işlerine 

ıencde 8 mil} on kor on tahsis 
~dilmcktcdir. Belediye bu ağır 
} ükten kurtulmak için şehirde 
fada e•kek çalıştıracak fabrikalar 
kurmağı düşünüyor. 

SEYHAN O[fTERDARl IGINOAN: , 
t se civarında yurtmüdürlüğüne müracaat P.dilmeli. • 
• 14-15 14574 • 
••••••••••••••••••••••••••• 

. Yağmur mevsimi hulUI etmiştir. Pdmukların satılmaması yüzünden 
hır çok balyalar açıkta bulunmaktadır . Fabrikamız depolarının tema· 
men ~~lmuş bulunması hasebiyle açıkta bulunan balyaların yağ'mur 

dolayısıyle maruz kalacağı zarar ve ıiyandan şirketimiz mesııliyet ka
bul etmiyeceği gibi bir hafta ıadında kaldırılmıyan pamukların mas
rafı müşteri) e ait olmak üzere prese ye nakil ve prese edileceğini ve 
a~ni zamanda çiğit anbarlarımızın da temameıı dolmuş bulunması yÜ· 

z~nden fabrıkamız işlemn bir vaziyete gelmiş bulunduğundan gene 
hır hafta zarfında kafdırılmıyan çiğ-itlerin de ardiyeye nakil e<lileceği
nı ve beher kilosundan iki kuıuş ardiye ücreti cılınacağını sayın müş-

Stokholm'de kadınların ol 
ması yüzünden şimdi erkekler 
kadınlara değil, kadınlar erkek 
!ere kur } apmağa başlamışlardır · 

Son haftalar zarfında Sylvia Sta · 
rson adında b:r kız Olmer Erick · 
ıon arlında bir erkeği baştan çı · 
kardığı için _delikanlının ailesi 
mahkemeye baş vurmuştur. Mah · 
kemcdc anlatıldığına göre, Sylvia, 
henüz 20 yaşında bulunan deli· 
kanlının diHatini çekmek için 
penceresine ufak ufl'k taşlar at · 
mağa başlamıştır, Fakat Olmer 
buna lakayıt kalmıştır. Sylvia bu 
kayıtsızlık karşısında anahtar uy · 
durarak delıkanl•nın e~ine girmiş-

tir. 
Mahkeme S.rlvia'}ı, başka 

sının istirahatını bozmak cürmile 
20 gün bapse ve 20 koron para 
ccıasına mahkum etmiştir 1 

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Pazar - 4.10.1942 

8.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

8.32 Müzik : Marşlar {Pi.) 

8.40 Ajanı Haberleri. 

8.55-
9.30 Müzik : Uvertür ve Marş· 

tar (Pi.) 

J:l.30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

12 33 Müı.ik : Karışık proğram . 

12.45 Ajanı Haberleı i. . 

13.00 Müzik : Şarkı ve türküler, 
13.30-
14 30 Müzik : Radyo salon orkes 

18.00 

18.03 

trası, (Şef: Necip Aşk•n) 

Program ve Mcmlek~t saat 

Ayarı. 
Müı.ik : Radyo Dans Or · 

keıtreaı. (Şef: Nılıad E.!ıen· 

Defterdarlık servislerinde mÜn· 
hal bulunan muhtelif memuriyet · 
lere i mtihanlı memur alınacağın · 

dan n emurin kanununun d ördün cü 
maddesinde yanlı evsafı hai1 olan · 
laı ııı Deflerdarlığn ınüracnatları 

ilan olunur. 11600 ··-----------·· ! Satılık Arazi i 
• • ! Adana Vilfıy~t meıkezi ne ! 
t onbeş kilometre U7akta Aü- t 
i yük Dikilide , arasından sıı- i 
! lama kanalı , demiryolu , ve ! 
! inşasına başlanan asfalt şose ! 
! geçiyor. içinde şimendüfer İs· ! 
! tasyonuda vardır . H e r ! 
! türlü zira ate , Portakal , Li · ! 
! mon , sebze bahçeleri yetiş ! 
! tirmeğe çok müsait birbirine ! 
! muttasıl derecede yakın altı ! 
! parçada sekiz yiiz dönüm a ! 
! razi satılıktır. ! 
! İcar getiren akarla da mü· ! 
! badele edilebilir. ! 
! D. N. Arıkoğlu kardeşle- ! 
• - t , re muracaat. • 
! Telefon : 347 , 355 ! 
··-----------·' 

gin ) 

18.45 Müzik : SaL eserleri. 
19. 00 Konuf'l'la (Ziraat saati) . 
19.15 Müzik : Şarkılıtr, 

19 30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajans Haberleri. 
19.45 Serbest 10 dakika 
19.55 Müzik : Fa ıl heyeti. 

20 15 Konuıma (Dertleşme saati). 
20.30 Müzik: Bocherini Vıolon 

21.00 
21.15 

21.50 

22 00 

sel koaçertosu. 
Konuşma (Evin saati.) 
Müzik : Karışık makam 
lard an şarkılar. 

Aııkara sonbahar at ko 
şularının nt-fceleri. 
Müzik : Aida operasından 

parçalar. 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajan~ 

haberleri ve Borsalar 

22 45/ 

22.50 Yarınki Pr ııgrnm ve Ka · 

panış. 

(Belediye intihabında rey atma m8ddetl 
bir balta uzatıldı) 

BElEOiYE İNTİHAP ENCÜMENİ RUSli&iNDEN : 
iki gün içerisinde müntehiplerin yarısından fazlasının rey

le rini kullanmadıkları görüldüğünden t>vvelce 2/10 942 cuma 

günü saat on sekizde nihayet bulacağı ilan e<liten be:lediye ııı
tilıabının 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 akşamm on yedisine kadar fasılasız 
olarak devam edilecektir. 

Sayın halkımızın bu müddet zarfında reylerini kullanmaları 
rica ve ilan olunur. 2-2 14693 

BÖlG[ SANAT OKUlU MÜOÜRlUGÜNOEN : 
Sanat okulunda yeniden yaptırılacak bir demir :ıtelyesinin 

inşasile mevcut kısımların tamirleri işi açık eksiltmeye konul

muştur. 

Bu işlerin temamının muhammen fiyatı 9987 lira (9) ku

ruştur. ihale birinci teşrinin 18 nci pazartesi günü saat 14 de 

Maarif müdürlüğünde yapılacaktır. Ehliyeti bulunan istekli

lerin şart•1ame ve keşifnameyi görmek üzere Sanat okulu 

müdürlüğüne müracaatları ve 75 liralık ilk teminat makbuz

larile birlikte muayyen saatte açık eksiltmeğe iştirakları ilan 

olunur. 2-4-8- 13 14689 

Nuri Has İncirlik Çırçır Fab-

rikasından : 
Gerek incirlik ve gerek pamuk ve nebati yağlar fabrikası 

presesinde bulunan müşterilerimize ait pamukların bir hafta 

içinde kaldmlması snyın müşterilerden rica ederiz. Aksi takdir· 

de kaldırı l mıyan pamukların prese, nakil ve saire masraf müş· 
teriye ait olmak şartiyle prese edilerek anbarlara konulacaktır. 

Çiğit anbarlarımız fabrikamızın çalışmasına mani olacak de

recede dolmuştur. Bugüne 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. YuKandaki m üd<letler içind~ kaldırılmı
yan çiğitler resmi fiyatı mucibince satılarak bedelinin sayın 
müşterilnimizt> verileceğini ilan t-deriz.14691 2-3 

terilerimize arzederİL. -1-tJ 7 14S99 

i 1 an 
Devlet Demiryolları Adana 6 ncı İşletnıe 

Arttırma Eksiltme komisyounu Reisliğinden: 
Muhammen bedeli (18.225) lira tutan muhtelif eb"dda 135 

Mı3 ikinci sınıf kt-reste şartnamesi veçhil~ 26-10-942 'pazar

tesi günü saat 16 da kapalı zarf usulile Adanada 6. ıncı işletme 
Müdürlügü binasında eksiltmeye çıkarılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1366 lira 88 kuruşluk muvakkat 

teminat akçelerile kanuni ikametgah vesikaları, Ticaret odası 

vesikaları nüfus kağıtları ve 2490 numaralı kanunun emrettiği 
şekilde hazırlamış oldukları teklif mektuplari(e birlikte ayni gün 

eksiltme saatından bir saat evvel komisyon reisliğine vermeleri 

lazımdır. 
Şartnameler Ankarada 2. inci işletme, lstanbulda 1. inci iş

letme Müdürlüklerinden Mersin ve Adana istasyonl.ırındıtn be· 

delsiz olarak tedarik edilebilir. 4-10-14- 18 14697 

1 an 
DEVlET O[MİRYOllARI ADANA 6. iNCi iŞlETME ART

TIRMA [KSil TME KOMİSYONU . R[İSlİGİNO[N : 
Muhammen bede'i ( l 1822) lira olan 84 . .520 m3 muhtelif 

eb 'adda çam kerestP. 2l / 1 O 942 çarşamba gunu saat 16 da 

Adana 6. işletme binasında kapah zarfla eksiltmeye çıkarı· 

lacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 886 lira 65 kuruşluk muvakkat 

t~minat akçelerile nüfus cüzdanları Ticaret odas1 ve kanuni 

ikametgah vesikaları iyi huy kağıtları ile 2490 No lu kanunun 

emrettiği şekilde hazırlamış oldukları teklif mektuplarile birlik· 

te yukarda tayin edilen günde ve saat 15 e kadar komisyon 

reisliğine tevdii lüzumu ilan olunur. 

Şartname ve mukavele projeleri Adanada 6. işletme ko· 

misyonundan bedelsiz olarak görülebilir. 

25-29-4-9 14657 
=---

Umumi Neşriyat Müdürü : Maoit Güçlü 

Basıldığı yer: Türksözü Maatbası 


