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AMERiKA REiSiCUMHURUNUN. Sovyet cephesinde askeri vaziyet 
• • • • •• 

GAZETECiLERiMiZi KABULU 
Vels, Türk ·n1illetinden ve ebedi 
şef Atatürkten sitayişle bahsetti 

ı ........................ ı 

1 Henri Fort i 
ı ı 

i beyanatta i 
ı ı 

ı bulundu ı 
ı ı 
ı ı 
ı İnsanlar en fazla ı 
l harbi düşündü. Sulh l 
ı çok az düşünüldü ı 
ı ı 
ı •• Herkeıe bir 

Londra : 5 ( Royter )- Türk 
gazetecileri Amerikan Hariciye 
Nezaretindeki toplantıda hazır 

bulunmuştur. Vels kenrlilerini se· 
lamlamış , Türk milletinden ve 

' Atatürkün deh.ıısındarı sta} işle 
bahsetmiştir . 

Vaşington : 5 ( Roytt r ) -
Amerika Reis:cümhuru ·Bay Ruz-

velt beş Türk ııazetecisini kabul 
etmiotir _ 

Fransa· Almanya esir 
ve işçi mübadelesi 
Londra: 5 ( Ro} ter ) - 50,000 

Fransız esirinin seı best bırakıl-

ı ı : uçak yapmalı ı 

Ankara : 5 (Radyo Oazetesl)
Royter muhabiri Hımri Fortla bir 
görüşme yapmıştır . Ford demiş
tir ki: clnsanlar harbi daima fada 
düıünmüşler. Ve sulhu çok dil· 
şünmemişlerdir . Bu defa başka 
türlü bir sulh elde etmeliyiz. Ge
çen tecrübelerden istifade etme
lidir . Ben , bana düşen vazifeyi 
yapıyorum. Harpten sonra hava· 
cılık büyük geliomeler göstere· 
cektir . Harp sonu herkes ıçın 

tayyareler yapacağım. Tıpkı oto· 

mobil gibi 1 " 

ması yerine 150,000 Fransız işçi

sinin Almanyaya gönderilmesi pla-

1,11 bir türlü tatbik edilemiyor . 
Şimdiye kadar ancak 17,000 işçi 

gönderilebilmiştir. 

Dıiıman denizaltılarını avlamak için yola çıkmazdan 

önce bir "Catalina" Sahil muhafaza taayyareaine Cebeli
tarığı.n gölgesinde bomba yüklenmektedir. 

Sırp çetelerinin 
geniş faaliyetleri 

': ........................ : 
ı ı 

Kahirenin serbest 
şehir ilanı haberi 
Londra : 5 (Radyo) - İstan· 

-5ul'dan haber verildiğine göre ; 
Londra radyosu , Mısır halkının , 
Kahire'nin serbest şehir ilan edil
mesini . istediklerini fakat böyle 
bü} ük bir şehri kolayca teslim et
meğe razı olmıyan lngilizlerin bu
na muvafakat etmediklerini bildi
riyor. 
· lngilizlerin bu ademi muvaf a 
kat cevabı, Kahire halkını gücen
dirmiş ve Camiülezher talebesi 
bu münasebetle nümayişler tertib 
etmiştir. Bu nümayişlerde , Mısır 
ve Hindistan'an müştereken hare· 
kete geçmeleri zamanlnın geldiği 

yolunda nutuklar söylenmiştir. 

Beyrut üstünde 
yabancı uçaklar 

Roma : 5 (Radeo)- İstanbul'· 
dan bildiriliyor, bazı meçhul tay· 
yareler Beyrut üzerinde uçarak 
Arapça yazılı beyannameler at
mLşlardır. Halk polisin müdahale· 
sine aldırıo etmeyerek beyanname· 
leri toplamıffar ve bir birlerine 
dağıtmışlardır. 

Navarinoya son 
hava hücumu 

, 

En büyük şehirlexde bile mücadele • 
Moskova : S ( Radyo ) - Sırp çetelerinin faaliyetini öven bir 

Sovyet gazetesi Sırp çetelerinin harikalar yarattıklarını, bütün Sırp 
milletinin bugün Milli idealleri için kalkınmış bulunduğunu ve niba · 
yette vahşi Faşist çetelerinin Sırbistan' dan koğulacaklarını yazmakta · 
dır. Gazete yazısına şu şekilde devam etmektedir : Bütün köylerde 
olduğu gibi Zagreb, Saraybosna ve Belg,ad gibi büyük şehirlerde 

Sırp vatanperverleri düşmanı rahat bırakınamaktadrılar. 

HINDİST ANDA 
KARGAŞALIK 

Romen papazlarına 
işkence yapılıyor 
Londra : 5 (Radyo) - Ma

carlar Transilvanya'daki Romen 
Papazlarına her türlü işkenceleri 

yapmaktan çekinmemektedirler . 
Bunlara maaş verilmemekte ve 
Ortodoks kilisesinin her türlü 
menkul ve gayri menkulü müsa
dere edilmektedir. 

Mihvercilerin bir 
Konovine hücum 
Londra : 5 ( Royter )- Cu

martesi gt'Cesi bir Mihver Kono
vine hücum edilmiş , bir vapor 
batırılmıştır • 

-

Bükreş : 5 (Radyo)- Hindis
tanda kargaşalıklar son günler 
zarfında pek çok artmıştır. Delhi 
ve Bombsyda, işlek caddelerde 
pek çok el bombaları patlamıştır. 

Ahmedabad'da }Üksek tahsil tale
belerine polis ateş açmıştır. Nü· 
mayişçiler bilhassa demir yolu 
şebelcelerini tahrip etmektedirler. 

Salapur, Bombay, Orisa, Ne· 
hore ve daha bir çok büyük şe· 

hirlerde halk polis merlı:eılerine 

hücum etmiştir. 

Maltaya hücum 
Londra : 5 ( Royter ) - Bu 

gün Maltaya Mihverciler iki hü 

cum yapmışlardır. İki lngiliz tay· 

yaresi kaybolmuşh.ıt. 

-
Londra : 5 ( Royter ) - A- Al L 'd k • 

merikan bomba tayyareleri Na . SQS • oren e l 
varinoya üst üste iki hücum yap· _ 

mış~:;~inin beyanatı F r ans lZ l arın dur um u 
. 1 1 

Londra : 5 .( Royter >:- Çı~~e Londra : 5 (Radyo)- Alman işgal makamlıtrınm Alsas l .orendeki 
bulunan Ruıveltın şahsi mumessılı Fransız.fara reva gördükleri fena muameleleri prosesto makamında 1 

Bay Vilki General Çang • Kay -- bütün Alsas resmi makaml•rında çalışan Fransız devfP.l memurlarının ı 
Şekle yeni temaslar yapmış ve yüksek mevki işgal edenleri isiifa etmişlerdir. Alsas'ın Alman Gaulei· 
beyanatta bul~nar~k ha~p .. sonu • ter'i Alsas'ın Alman oldutunu ve hu eyaleti Almanya' dan agırma~a 1 

yapacağı teklıflerın butun dün· hiç de niyetleri olmadıtını bildirmiştir. 1 

yayı memnun edici teklifler ola· ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
cağını söylemiştir. ; _ 

f Rommel ı 
ı ı 
ı ı 

ı beyanatta ı 
ı ı 

i bulundu ı 
ı ı 
ı ı 
ı ı i Az kuvvetle i 
ı çok işler ı 

i görüyoruz i 
ı ı 
Ankara: 5 (Radyo Gazetesi)
Rommel Doktor Göbbels'ın evin
de gazetecilere beyanatta bu\u
naralc, muvaffalcıyetleri kıtalarda· 
ki erlerin ve komutanların kabi
liyetlerine borçlu bulunduğunu , 
az kuvvetlerle büyük iştr.r yapıl 
dığını kaydetmiştir . 

Japonların ölen 
Generalleri 

Londra : 5 (Radyo) -- Çun· 
king sözcüsü son zamanlarda Çin' 
de harp sahnelerinde ölü düşen 
Japon generallerinin sayısının 8 
e vardığını bildiriyor. 

Partimiz Genel 
Sekreteri Hatayda 

Antakya : 5 ( Türksöıü mu
habirinden ) - Parti Genel Sek
reteri Memduh Şevket Esendal 
yıırın ( bugün ) şehrimize gelmek· 
tedir . 

Bahçe belediye 
seçimi bitti 

Bahçede beledıye St:Çimi n('· 
ticeleıımiş ve srç ı mi par ti nam 
zetleri kazanmıştır. 

Asil azalar : Ali Çetin, Hü
sf'yin Küçük, Hasan Çanga, S.·f 
fd Est"n, Hasan Bolal, Ahmet 
Kültür, Alı Altund iş, Musa Ülgü' 
Mehmet Güve!, Ahmet Farsak, 
Yusuf Alcsay Hn . 

Yedtk aıalar : Be iriye Öz. 
ver('n, Yusuf Köksal, Mı.-hmd 
Kültür, Ahmet Acar, Ali Demir, 
Abdullah Pekkan , Mehmel Can, 
Ayşe Savran , Ahmet Sarıba~ , 
Yusuf Aksay. 

Timoçenkonun 
yeni hücumu 

B. Stalinin beyanatı 
CEPHEDE BİR DEGİŞİKLİK YOK 

Londra : 5 (Royter)- Stalingrad'ın üç kesim inde mareşal Timo· 
Çenko kuvvetleri taarruza geçmiştir. 

Ankara : 5 (Radyo gazetesi)- Stalin bir Amerıkan muhabirine be· 
yanatta buluna rak, ikinci cepheden, yapılan yardı ının ga} ri kafi olu
şuıı<len ve bunun pek az olduğundan bahsetmiş ve Faşistlerin taarruz 
kabiliyeti kadar Rusların da mukavemet kab i liyetı vıırdır . Demiştir. 
Ankara : 5 (Radyo g~zetesl)- Stalingrad'da Alınan taemızları de· 

• vam etmiş , rakat cephede bir değiş i klik olmamıştır. 

Londra : 5 ( Roy ter ) - Al- etmişlerdi . Şimdi Karkas etekle-
manlar Stalingrsdcia hücumlarını rine geldikten sonra burada ışgal 
şiddetlend i rmişler ve bir noktada ettık leri Müslüman köy lerindeki 
ilerlemeğ"e muvaffak olmuşlardır . ahaliye akla gelmiyt'cek mer.a!im 
Sovyet kaynaklarına göre, bütün 
hücumlar püskür tülmüştür. 

Sofya : 5 (Radyo) - D .N.B. 
ajansının Berlin'den bildirdiğine 
göre, Stalin'in emrı üzerine Stalin· 
grad müdafileri geriye çekilecek 
olurlarsa Bolşevık komiserleri ta . 
rafından idare edilen hrısusi ekip· 
ler tarafıııdan yok ediliyormuş. 

Büyük bir fabrikayı müdafaa 
eden 3000 kadar bolşevik askeri 
bu sebepten dolayı berhava edi· 
len fabrikanın enkazı altında kal . 
mışlardır. Yaralı olarak bulunan 
bir bolşevik adkeri, cbu biıim ko 
miser Nikolay Borisovun eseridir> 
Demiştir. 

yapmaktadırlar. 

Evler } ağma edılmekte, tar

lalar çiğnenmekte ve kadınların 

namusuna tecavüz edilmektedir. 

Ak saçlı ihtiyarlar Hitler'c:lerin 
kurşunlarile telef oluyorlar. Kızı! 

kuvvetler tarafından g~ri alınan b: r 
Müslüman köyünden görülen vah· 

şetler yürekler açısıdır. 

Erkekler kurşuna dizilmiş, 10 
yaşından 55 yaşına kadar olan 
çocuk va ihtiyar kadınların ırzınR 

geçilerek namuslar payına! edil
miştir. Evler yıkılmış ve eşyaları 
yağma edilmiştir. 

Fakat Alnıan haydutlarının 
Moskova : 5 (Radyo)- Al· yaptıkları bu mezalimin amansız 

manlar bundan aylarca evvel Gar-
öcü yine Kafkasyalılar tarafından 

alınacak ve Alman faşistleri hiç 

bir zaman bu ceıarlan kurtula-

bi Rusya'da aldıkları Kafkasyalı ı 
kızıl aslcerleri gazete ve radyo. 
larında birer vahşi olarak gös-

1 
terdikleri gibi ıehirlerde de teşhir mıyacaktır. 

Göring dün bir 
nutuk söyledi 

''Bas yayı yeneceğiz ve lnglltere 
ile karşı karşıya kalacaaız • ., 

Ankara: 5 [Radyo Gazeteal]
Göring bir nutuk söyleyerek, Al· 
rııanyanın en çetin savaş içinde 
bulunduğunu, düşmanın doğuda 
mağlup edileceğini ve ondan son
ra İngiltere ile karşı karşıya ka
lınacağını anlalmıştır. 

Londra : 5 ( Royte:- ) - Gö
ring dün gece bir nutulc söyledi. 

Bu nutuk hür dünyayı değil, Mih· 
ver memkketlerini bile hayrete 
düşürmüştür. Bilhassa nutuk Al- -
man halL ı üzerinde derin ve gay
ri müıait bir tesir uyandırmıştır • 

Bunun Almanyada bir nevi em

niyetsizlik uyandırdığı bildirilmek

tedir . 

Londra : S ( Royter )- Bü

tün lngiliz gazeteleri Mareşal Gö
rirıgin son rıutkunu bahis mevzuu 

etmektedir . 

Umumiyet itibariyle gazete· 
ler, Almanların lngiliz hava hü
cumlarından büyük mik} asta mü
teessir olduğunu, Göringin nutku-

nun bunu anlattığını yaımakta
dır. 

lngiliz avavata11 muhafızları 18 librelik mermiler atan 
bir topla atef etmektedir. 



Sayfa 2 

Çif tçige tohumluk 
vaktinde veriliyor 
Vilayet Ziraat müdürlüğünün çalışmaları 
Dün Ziraat Müdürü Bay Nuri 

Avcıdan aldığımız mahlmata gÖ· K d• ı·ı • 
re, hükumetimiz • çiftçi elindeki a 1 r 1 e rı n 
mısır ve akdarının da Ofisçe mü· 

bayaa edilmesini bildirmiıtir. Yeni Belediyelerinden 
Diğer taraftan Diyarbakır çHt. 

çilerine Adanadan tohumluk yar
dımı yapılmaktadır . 270 ton ar
pa, 232 ton buğday gönderilmek
tedir. Mersinden de 250 ton arpa 
gönderilecektir. Vilayetimizin Fe
lce, Karaisalı, Saimbeyli gibı da~ 
mıntakalarında dondan ve kırağı
dan müteeHir olan fakir köylüye 
köy anbarları mevcudundan to
humluk yardımı yapılacaktır. Vi· 
!ayetin di~er ova köyleri ihtiyaç
larım kendileri temin edeceldc
rinden buralara tohum yardımı 
yapılamıyacaktır. 

Ceyllan•ıa yeni 
Belediye azaları 
Ceyhan : 5 (Türksözü muha

birinden) - Memleketin her tara· 
fında olduğu gibi kazamızda da 
Belediye intihabı hararetle devam 
etmektedir. Partimizin Belediye 
asil ve yedek azalıkları için gös
terdiği namzedlerin adlarını aşağı
ya yazıyorum. 

Asli Azalar : Nefise Önay Ev 
lıi , Hakkı Mete Belediye reisi V ., 
Fevzi Ôzsırkıntı Çiftçi • Basri U
zel Doktor , Rifat Çetin Çiftçi , 
Baki Kopaner Dava Vekili , Ah
met Turan Tüccar , Mehmet Tut
kuner Çiftçi , Mevlıll Güvenç Ke
resteci , Mustafa •Aydar Tüccar , 
Mehmet Altıok Makinist ustası 

' 
Mahir Terliksiz Çiftçi , Sait Ak-
man Tüccar , Eıref Uyanık Bak
kal , Ali Uğ'urlu Bakkııl • lbrahim 
Telav Arabacı ustası , Hasan Ye· 
şil Çiftçi , Mehmet Hulusi Erkal 
Tuhafiyeci , Ahmet Demirci Tüc
car , Mustafa Çakır Çiftçi , Ah 
met Darcan Saraç. 

istedikleri 
Kadirli : 5 ( Türksöıü . mtıha· 

birinden ) - KadirliJe BPlediye 
seçimi hararetle devam etmekte 
ve halkımız büyük bir memnuni
yetle Parti namzetlerine rey ver
mektedir. 

Kadirli halkının yeni Belediye 
Meclisinden istedi~i bazı şeyler 
vardır : 

KaHbada umumi bir hela 
güzel bir otel, bir lokanta, temi~ 
bir gazino . Ve bunlardan sonra 
da şehrin en münasip yerinde bir 
park . Yeni Belediye Meclisinin 
bu yolda çalışacağını ve kıymetli 
Kaymakamımızın iş :birliğinin İn· 
zimamı ile bu işlerin kısa bir za
mandd ve muvaffakıyetle başarı

lacağı şüphesizdir . 
Kadirli : 5 ( Huıuıi ) - Kış 

yaklaşmaktadır . Nihayet bir ay 
sonra yağmurların başlamasiyle 

kaı.amııın hemen diğer bütün fe
birlerle alakası kesilir . Nakil va
sıtaları işleyemez bir hale gelir. 

Bu vaziyeti göz önünde tu
tarak, kazanın kış boyunca ihti
yacı olan zaruri maddeleri ıimdi
den getirtmek elbette akıllı bir 
iş olur. Bu maddelerin başında 
gaz gelmektedir . Alakadarların 
dikkat naaarlarını çekeriz. 

M. Gören 

Ziraat müdürümüz 
Ziraat müdürü B. Nuri Avcı , 

lçel Vilayetinin tohumluk tevzi İl
lerini tanzim etmeğe memur edil
miştir. 

Yine hela meselesi 
Ceyhan : 5 ( Hususi ) - Bir 

kaç gündeııberi umumi hela yine 
pislikten içine girilemez bir hale 
geldi. Bunu dalıa önce de müte
addit defalar yazmıf ve alakadar
ların dikkat nazarını çekmiıtik . 
Şehrin sebze ve meyve pazarı h• 
helaya bir kaç metre bir mesa· 

TORKSOZO 

~~~ttttAAft##ff#A#AA#UA###~##~ 

Doktor 

Turgut Soyer 
Hü~ii.met civarında istikamet Ecıahanesi karıısındaki çıkmaz 

it sokak içinde 121 numaralı;evde hastalarını kabul eder. Haftanın 

M Salı ve Cuma günleri öğleden sonra fakirlere paraiız bakıhr . 

L:::;p;p;::ır=a::~:a'*>tA:-.:ıı:ıc:: 
---- -·--·-·-----.............................. 
f REFiKA TÜMERKAN ! 
: BİÇKi YURDU : 
ı 1-9-942 den itibaren koyıt muameleaine ba,lan· ı 
f mıftı_r. Kayt olmak ue ferati anlamak için Bebekli kili- ı 
f se cıvarında yurtmüdflrlüğiaae müracaat edilmeli. 
• 15-15 14514 • ............................. ------ _ __._..._ ----- ---------

Nuri Has İncirlik Çırçır Fab
rikasınL1an : 

Gerek İncirlik ve gerek pamuk ve nebati yağlar fabrikası 
presesinde bulunan müşterilerimize ait pamukların bir hafta 
içinde kaldırılması.stlyın müşterilerden rica ederiz. Aksi takdir
de kaldırılmıyan pamukların prese, nakil ve saire masraf müş· 
te-riye ait olmak şartiyle prese edilerek anbarlara konulacaktır. 

Çiğit anbarlanmız fabrikamızın çalışmasına mani olacak de· 
ı · recede dolmuştur, Bugiinc kadar çiğitlerini kaldırmıyan müşte· 

rilerimizin bir haftay·a kadar ve bu günden sonra da fabrika· 
mızda pamuklarının çekildiği tarihten itibaren hafta içinde kal· 
dırmalarım rica ederiz. Yuıcaııdaki müddetler içindf': kaldınlmı· 
yan çiğitler resmi fiyatı mucibince satılarak bedelinin saym 
müşteril~rimize verileceğini ilan ederiz. 14691 3-3 

---- - - --------------
i 1 an 

İSA SAKİR AKOOGAN FABRIKASINOAH • 
(Sayın müşterilerimizin nazarı dikkatine) 
Yağmur mevsimi hul.Gl etmiştir. Pamuklann satılmaması yü· 

zünden bir çok balyalar açıkta bulunmaktadır. Fabrikamızın 
depolara temamen dolmuş bulunması hasebile açıkta bulunan ; 
balyaların yağmur dolayısile maruz kalacağı zarar ve ziyandan 
fabrikamız mes'uliyet kabul etmiyeceği gibi Tüccar elinde bu· 
lunan pamuk koçanları tescil tarihinden itibaren 48 saat zarfın· 
da kaldırılmaları ve müstahsil elinde bulunan pamuk koçanları 
dahi koçao tarihinden itibaren bir hafta zarfında kaldırılmadığı 
tak:dirde oorsa nizamnamesinin 82. nci maddesi mneibin.ce bprsa 
maTifetile sattırılacağı ve ayni zamanda ilan tarihinden itibaren 
üç güne kadar kaldıralo nyan pamuklar için beher balya pamuk 
için 25 kuruş ardiye alınacağı malllmları olmak .inere ifan 
olunur. 1 -2 14701 

6 Teşribievveİ 1~4~ 

i 1 an 
Devlet Demiryolları Adana 6. ncı işletme 

Arttırma ve eksiltme komisyonu reisliğinden: 
Muhammen b~deli (22.500) yirmi iki bin beş yüz lira tu

tan (250.000) iki yüz elli bin kilo odun kömürü 9/10/942 cuma 
günü saat 16 da 6. cı İşletme müdürlüğü binasında kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye çıkarılacaktır, 

Bu işe girmek istiyenlerin ( 1687 ,SO) bin altıyüz seksen yed 
buçuk liralık muvakkat t,.minat ve nüfus cüzdanları, kanuni 
ka me.tgah vesikaları ve ticaret odası vesikalarile yukarıda 
tayin edilen günde (2490) numaralı kanunun emrettiği şekilde 
hazırlamış oldukları teklif mektuplanm ayni gün eksiltme sa
atmdan bir saat evvel Adana 6. cı işletme müdürlüğü binasın· 
da toplanacak arttırma, eksiltme komisyonu reisliğine verme· 
leri Iüzumu ilan olunur. 

Sartname ve mukavele projeleri Adanada 6. cı işletme, Is· 
tanbulda Lci işletme, Ankarada 2. ci, Malatyada 5. ci işletme 
müdürlüklerinden, Osmaniye; Bahçe; ve Fevzipaşa, Pozantı 
ve Çiftehan İ.:;tasyonları şefliklerinden bedelsiz olar. k görüle· 
bilir, 22-27-1-6 14641 

. : ............ "" .... " ............................ : i DOKTOR• ı 

ı A. MELiK 
1 Belsoğukluğu ve idrar yolları mütehassısı 
ı ı 
ı Adanamı,Za avdet etmiı ue ha•talarını kabule ı 

f baılamıftır. 4-10 S 

ı" .. " .. "" .. " .......... " .......... " .. " ...... f 
Pamuk İş Limited Şirketi Çırçır Fabrikası 

Müdürlüğünden : 

SAYIH MÜSTERilERİMİZİH HAZARI DiKKATiNE 
Ya~mur mevsimi tıulul etmiştir. Pamukların satılmaması yüzünden 

bir çok balyalar açıkta bulunmaj{tadır. Fabrikamıı depolarının tema· 
men dolmuş bulunması hasebiyle açıkta bulunan balyaların yağmur 
dolayisiyle maruz kalacağı zarar ve ziyandan şirketimiz mesuliyet ka· 
bul etmiyeceği gibi bir hafta zarfında kaldırılmıyan pamukların mas:
rah müfteriye ait olmak üzere preseye nakil ve prese edilecetini ve 
ayni zamanda çiğit anbarlarımızın da temamen dolmuş bulunması yü
zünden fabrikamı..z işlemez bir vaziyete gelmif bulunduğundan gene 
bir hafta zarfında kaldırılmayan çiğitlerin de ardiyeye nakil edileceği
ni ve beher kiloıu~dan iki kuruş ardiye ücreti alınacağını sayın müş· 
terilerimize arzederiz. 4-6-7 14599 · 

SEYHAN VİLAYETİ DAİMİ ENCOMENINOEN : 
1- Bahçe.-lı;tasyon yolu üzerindeki k#prijnÜI) Jstasyon 

ciheti kenar ayakları inşaatı (7600) lira üzerinden a,çık eksilt~ 

meye konul~uş\ur, 
2- Eksiltme 15-10-942 tarihine mij~cadif perşembe günü 

saat (10.30) da vilayet daimi encümeninde yapılac•ktır~ 

Yedek Azalar : Hasibe Ôzbi· 
len Ev işi, Mehmet Saatçi Çiftçi, 
Garıi Sezen Tüccar , Osman Tar• 
han Manifaturacı , Kadir Çıngı 
Tuhafiyeci , Abdurrahim Göksoy 
Keresteei , Mehmet Civelek Tüc
car , Fatin Gülmezoğlu Doktor , 
Hüseyin Tuğ Kereste Tüccan , 
Mehmet Emin Okan Fabrikatör 

' 
fede kurulmaktadır. Heladan kal- "!''----·---------------------
kan binlerce sinek buraya tıücum Adana. Asliye ikinci 

3- isteyenler bu işe ait keşif evrakını görmek için Na
fıa müdürlüğüne müracaat edebilirler. Yusuf Güleç Bakkal , Mustafa Jş-

kın Tüccar , Süleyman Bilici Tu
hafiyeci , Ömer Kılıççı Tüccar , 
Maksum Ôzceviz Tuhafiyeci, Os
man Kurt Çiftçi , Ali Galip Şim· 
fek Bakkal , Nuh Karagöz Çiftçi, 
Ali Rıza Ôzdaş Çiftçi , Osman 
Seçer Çiftçi , Ahmet Kutluca Tu 
hafiyeci. 

etnıekte ve her gün yediğimiz H k 
sebze ve meyveleri tehlikeli bir U uk Mahkemesin·· 

B. Mazhar Kazancı 
Şehrimizde bulunan Beden 

Terbiyesi istişare hey'eti azasın
dan eslci beden terbiyesi Öğret-

meni B. Mazhar Kazancı bugün 
bölgemiz Beden Terbiyesi müdü-

rü Rıza Salih Saray'la Mersine 2'i· 
decektir. 

Kapa maçı 
Pazar günü Şehir Stadında 

Beden Terbiyesi Umum müdürlü
ğü Kupa maçının finalı Milli men· 
sucat ile Malatya mensucat kulüp
leri arasında kalabalık bir seyirci 

kitlesi ününde yapıldı. Neticede 

Malatya mensucatlılar maçı 3- t 
ka1.andılar. 

Doğum 
Malatya Mensucat Fabrikası 

usta başılaıından B. Fehmi Yüce

yarın bir erkek çocuğu dünyaya 
gelmiştir. 

Yavruya uzun ömürler diler • 
anne ve babasını tebrik ederiz. 

surette pisletmektedir. 
Halkın sıhhatini yakından ala· 

kadar eden .. bu işin art ık va kıt 
geçirilmeden halledileceğini umu
yoruz . - M. Selçuk 

: ........................ : 
İ MOCmiT VE BAYUlCU J 
J Hidayet Çeri f 
ı Cild itlerinizde temizlik ı 
ı ucuzluk,.sürat ararsanız (Al: ı 

ıı tın kitap) cild evine uğrayınıı.ı 
Her türlü cild, okul çan- ı 

:ı talan ve bavullar . yaptlır ve ı 
tamir edilir. ı 

ı Adres : Türluözü mat- ı 

ıı baası aıraıında evkaf apart· ı 

ı manı karşısında No : 76 ı ........................ : 
Adana halkevinden : 

15-Birinci teşrin-1942 per· 
şembc gönü evimiz tarafından 
daktilo kursu açılacaktır. Kursa 
Maişetini "endisi temin etmek 
mecburiyetinde bulunan muhtaç 
ve orta mektep mezunu veya 

1 
vaziyetlerinin müsaitsizliği yüzün
den orta tahsilini ikmal edemiyen 

1 

kızlar alınacaktır. Kurs kadrosu 
(30) olduğundan isteklilerin bir 

1 
an evvel halkevi bürosuna mii. 
racaatları ilan olunur. 

den: 
Dosyo No : 942/11-475 
Adananın ulucami mahallesin

de 114 No.lu evde Ömer kızı Ay
şenin Sarı yakup mahallesinde 
hemşiresi Leyla yanında Mehmet 
oğJ·u Ömer aleyhine açtıA"ı boşan
ma davasının Adana Asliye 2 nci 
Hukuk mahkemesinde davacının 
vicahında ve davalının mahalli ika
meti meçhul bulunduğundan ilanen 
davetiye ve gıyap karan tebliğine 
rağmen gelmediğinden gıyabında 
yapılan duruşma sonunda iki tara· 
hn birbirinden boşanmalarına ve 
davacı Ayşenin berınucibi kanun 
300 gün müddetle aharle evlenme· 
mesine ve 770 kuruş mahkeme 
masrafının davalıya aidiyetine 
10-9-942 tarihinde verilen karar 1 

davalının mahalli ikameti meçhul J 

bulunması dolayısiyle ilam tebliği 1 

yerine kaim olmak ve kanuni 
müddeti zarfında temyiz etmediği 
takdirde hükmün kesbi katiyet 
edece~i ilan olunur. 15602 

Nlbetçl eczaae 

İSTİKAMET ECZJIANf Si 
Hükumet ,Y.anınd:a 

: ........................ : 
i Kiraya verllecek J 
ı d8kk8D : 

-~ ı i Belediye karşısında bakkal ı 
ı i-\g4hın bulunduA'u dükkan ki- ı 
ı ra,va Vf'rilecektir • Talip olao· ı 
ı ları~· Cümburiyet kahveıi H· ı 
ı bibi Abdullaha müracaatları . ı 

ı 5- ~ Ga. ı 

ı ......................... ı 

isteklilerin (.570) lira muvakkat teminat vermeleri ve bu 
gibi iş yaptıklarına dair bonservislerile iki fotograf!Jınnı, bir 
adet (50) , bir adet 15 kuruşluk maktu ve bir adet (1) kurufluk 
uçak pulunu dilekçelerine bağlamak suretile ihaleden üç gün 
evvel vitlye~e ~ürac~a~ 6tmeleri lazımdır. 

27-1-,l;-lQ 14664 

Umumi Neşriyat Müdürü : Maeit Güçlü 

Bas1ldığı yer: Türksözü Maatbaıı 

Maçkada Satıhk Arsa 
Maçkada Tramvay ~add••I Uzerlnde 110.20 metre cephesi 166.10 metre derlnllllnd• 
llraza mUsalt , ortasında seferath•n• binası olarak yapıeı tamamlenmamıt:bUyUk 

KArglr bir bina ve ayrıca iki ufak binası olan mahal •atıhyor. 

IMlAK VE EYTAM BAHKASINDAH : 
'ESAS Nü: YERi KIYMETi NEVİ MESAHASI TEMiNATI 

2775 Beşiktaş Vişnezadc mahallesi Lira Arsa ve üzerinde nata· 15342.50 M2 Lira 

Maçka ve T eşvikiye caddeleri 1.199.438 mam kagir büyük bir 19.944.-
2 Mükerrer numaralı Pl\fta bina ile ayrıca iki uf ak 
66. Ada 703; Parsel 4 bina. 

t ıahah yttk.atda yazılı gayri menkuller peşin para ile ve kapalı zarf usulü ile satılacaktır. Kapalı 
'1&rflar 21-10--942 Çarıanba günü saat 14 te Bankanıız lstanbul Şubesi Satış Komisyonu huzuru He 
açılacak ,,e en yüksek teklif merkeze bildirilecek ve haddi layik görüldükfi takdirde Maliye Vekaletin· 
den istizan edilerek muvafakat cevabı alındıktan sonra kati ihalesi yapılacaktır. 

istek 1i olanların Ankara merkezi ile lstanbnl , lzmir , Bursa şubelerimizden birer lira mukabilin· 
de bir şartn •me edinerek bu şartname ahkaını dairesinde tanzim edecekleri teklif mektubunu11

, tayin 
edilen 21-10"-942 Çarşanba günii saat 14 e kadar lstanbul şubemiz Müdürlütüne tevdi etmeleri IA· 
ztmdır. Satış b-c:detiain ödenmesinde alıcıya , bina ve ar$ının ipoteki mukabilinde kolaylık gösterilebi· 
lir. Fazla izahat .atmak ist..cyen.le1in Jstanbul Şubemiz Emlak serviıine müracaatları ilan olunur. 

2';1-29-6-15 . J4551 


