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Istanbul'un kurtuluşu 
Büyük törenle kutlandı 

l.ıanbul: 6 (Türlııözıi Muhabirinden)- lıtanbul bu6ün, düıma,, çi%meıinden kurlu· 
luıunun 19 uncu yıldönümünü fOk parlak törenlerle lıutlamııtır. Şehir baıtan baıa do
nanmı,tır. Gec~ pek güzel 6efmektedir. 

lnıiltere' de bulunan hür Danimarkalılar bir Spitfire avcı birli~i satın alınması:içinf 38,300: lngiliz /irQSl 

tcherrü elmiılerdir. Resim, balışlanan paranın Danimarka avcı tayyaresi iane sandıfı Reisi tarafından 

teslim edilme mer• siminde alınmıştır. 

~::::::::::::::::::::: .. ::::' 
: 1 •············ • • • 
Milli Şefle Danimarka 
Kralı arasında 

Ankara : 6 [ a . a. ] - f 
Danlm•rka K r11lman yıldö · f 
nUmU mUnas ebatlyla Mlllt f 
Şefimizi• Danimarka Kralı f 
araeında tebrik ve t•••k • f 
kUr telgrafları teati •dllml•· f 
tir • f 

Bomba davası 

-
Mııır cepbeılade 

ke4ll ıaallyetı 
Anltara : 6 (Radyo Gazeteal)
Mısır cephesinde lngiliz kuvvetle· 
rinin kefif faaliyetleri artmııtır . ı 
Bilhaua bu faaliyetler merhz 
kesiminde olmaktadır . 

MÜDDEi UMUMI KARARIN 
BOZULMASINI TALEBETTI 

: •....... ~ .... 
f Ankara : 6 (Tiirk.(izü Muhabirinden) - Temyiz birinci ce· f 
f za dairesi suikast maznunlar ının mahkumiyet kararını incele· f 
f mektedir. Temyiz mahkemesi Başmüddeiumumilili evrak üzerin· f 
f de lelkikalını bitirmiş, iddianamesinde usul bakımından bazı nok· f 
f sanlık/ar görerek kararın bozulmasını istemiştir. Temyiz birinci f 
f ceza dairesi .'/akında kararını verecektir. f 

••••••••••••••••••••••••••• 

Adana - İstanbul treni 
dün işlenieye başladı 

Hindisi an ve 
lngilfere 

Hitlerin yeğeni 
Kanada ordusunda 

t vazife alıyor~ 
Oltawa : 6 (a. a.) - Hillerin 

ye2eni..fnriliz doğumlu .. William 
Patrick Hitlerin , Kanada hava 
kuvvetlerine intisap etmesi çok 
muhtemeldir. lngili:r. tabiiyetinde 
bulunduğu için Birleşik Amerika 
ordusuna kabul edilmiyen Wılliam 
Kanada hava kuvvetlerine girmek 
kararını verdiği gibi lüzumunda 
ismini muhafaza edebileceği ken· 
disine tebliğ edilmiştir. William'ın 
babası Führerin üveyi kardeşidir. 

Anası , W ılliam iki yaşında iken 
babaııından ayrılmıştır. 

PaıUlll'tekl 
mabarebeler 

Ankara: 6 (Radyo Gazete•l) 
Pasifik harbi hakkında Londra 
radyoıunda yapılan konuımada 

Andrianof adalıuından bahsedil· 
mekte ve bu adalara artık Ame· 
rikıtn kuvvetlerinin tamamiyle yer· 
leımif olduğu tebarü:ı ettirilmek
tedir. Müttefılder Japon adalarına 
hava taarruzlarını aı ttırmalt için 
clvcriıli mevkiler elde ctmtlt İı· 

temelıtedir. 

lstanbul : 6 (Türlcsözü Muha· 
birinden) - Geyve ile Doğaoçay 
arasında bazı yarlar yıkılarak ~su
ların getirdiği taş , toprak ve a· 
ğaçlarla demiryolunun 4 kilomet· 
re kadar bir kısmının bozulduğu· 
nu yazmı§tık. Vaka mahalline gön· 
derilen alakalı memurlarla amele· 
lerin gösterdikleri büyük iayret 
lcr neticesinde bu kısım tamamen 
tamir edilmi§ ve dün akşam geç 
vakit işlemeğe açılmııtır. Bu rııe· 
yanda tarifeye göre dün saat 18 
de gitmesi icabedcn ehprcs 22,30 
da gitmiı ve Sivas hattına işleyen 
tren de 19,30 da hareket etmesi 
lizımken saat birde yollarına de· 
vam etmiılerdii. 

Seferler dün akşamdan itiba· 
ren normal tarife mucibince yapı· 
lacaktır. 

İcra Vekilleri Heye~ 
dün toplandı 

Anltara : 6 ( a. a. ) - icra 
Vekilleri Heyeti bugün Ba;vekilin 
reisli2inde toplanm ı ıtır . 

Almanyaya akın 
Berlin : 6 ( D.N.B. ) - Dün 

gece İngiliz uçakları Holanda ve 
batı Almanyaya iz'aç uçuşları yap· 
mışlır. Halk arasında ölen ve ya-
ralananlar vardır. Birkaç şehrin 

mahallelerinde yan21nlar çıkmış ve 
maddi hasar olmu9tur. 

Londra : 6 ( Royter )- Tay· 
mis gazetesi , gerek lngilterenin 
ve kerek Hind milletinin duriun 
vaziyetten kendilerini almalarını 

ve derhal anlaşmalarını tavsiye 
etmekte ve lrıgilizlerin f ırlfttı ıon 
zamanlarda da kaçırdıklarını kay
detme1'tcdir . 

Uzakşarkta 
Londra : 6 ( Royter )- Uıak 

farkta ileri hırr kat devam tıtmek
tedir. Avustralya kıtaatı 10 kilo· 
metre !tadar ilerlemiotir . Ameri · 
kan tayyareleri Rabaulu bombar· 
dıman etmişlercfü , 

Vilkinin temasları 
Londra : 6 ( Radyo )- Vilki 

Mareşal Çang • Kay • Şekle ye· 
niden bir görüşme yapmı;tır . 

Litvinofun Velsle 
yaptığı iÖrÜşme 
Vaşington : 6 ( Radyo ) -

Pazartesi günü Bay V elsle Litvi. 
nof yarım saatten fnla görüımüş 
ve umu mi malııyette fıkir teati
sinde bulunmuotur. 

·i·''l·l·l31l~J 
Ncvyork : 6 (Radyo) - Türk 

ga7.etecileri bugün Ncvyorktaki 
harp endüstrisi faaliyetini tetkik 
etmi~lerdir. 

ı ........................ ı· 
: -A .k d ı 1 

ı merı a a ı : ı 

1 lngilf erede 1 
1 enfilasyona 1 
1 karşı tedbir 1 
ı : 
J Tevzi konferansı J 
f dün toplandı i 
Ankara: 6 [Radyo Oazete•l]
Enfihisyon tehlikelerini önlemek 
için lngilterede bir çok tedbirler 
alınmıştır. Burada yiyecek ve gi· 
yecek üzerinde bilhassa geniş 

mikyasta tedbirler alınmış bulu· 
nuyor. Keza Amerikada da vazi· 
yet böyledir. Şimdi Amerikada 
zaruri' maddeler c;eft-rberliği yapıl

mıştır. Bundan maksat, her sınıf 

halkın istediğini bulabilmesidir. 
Dün Amerikada bir "Tevzi kong
resi,. toplanmıştır. Ruzvelt ve Hal 
bu konferansa birer mesaj irÖn· 
dermişlerdir. 

Norveçte örfi idare 
ilan edildi 

Londra : 6 ( Royter )- Tront
haym bölgesinde örfi idare il!n 
edilmiıtir . 

Aınerikanın Türkiye 
elçisi Vaşingtonda 
Vaşington : 6 ( Radyo ) -

Amerilcanın Türkiye Büyük Elçisi 
tayyare ile Va§ingtona gelmiştir. 

Büyük Elçi Ruzvelt tarafından 
kabul edilecektir. 

Milli MÜDAFAA VEKALETIMIZIN 
MÜHÜRLERİNi TAKLiD EDEN 

Ekrem König 
Pariste 

Yakalandı mı? 
Ankara : 6 ( Türksözü muhabirinden ) - Milli Müdafaa Vekale~ 

timiz in mühürlerini taklid etmek suretiyle Amerikadan alınan tayya · 
releri ispanya dihili harbi sıralarında Jspanyollara satmaktan suçlu 
Ekrem König'in Paristc yakalandığı ve yakında memleketimize gön· 
derileceğ"i hakkında bazı gazetelerde intişar erf~ıı lıavadis lıakkıııda 
burada tewa1 ettiğim .!lalahiyettar falısiyctler ademi walümat beyan 
etmişlerdir. 

Stalinin beyanatına 
ait düşünceler 

------·. -------
Mihvere göre, Stalin hem Çörçile, hem de 

Ruzvelte dargındır 
Ankara: 6 [ Radyo:Gazeta•ll
Stalinin beyanatı yankılar U}'an· 
dırmııtır. Müttefik gazeteleri , bu 
demeç üzerinde müttefiklerin ıs· 

rarla durmaları lbım geldi~ini 
tebarüz ettirmektedir. 

Ankara : 6 (Radyo gozete•l)
Mıhverciler Stalinin son demecini 
bahis mevzuu etmelttedir. Nolttai 
nazarlara göre, ilcinci cephe attık 

bir hayaldir. Ve Stalin Ruzveltten 

de, Çörçildcn de memnun değil· 
<lir . Stalin Anglo-Sakaonlara dar-

gın bir vaziyettedir . Amerikanın 
Ayan Meclııleri ise ikinci cephe-
nin açılmasını iıtemdtedir. Fakat 
bunun ne zaman , nerede , 
açılacağını askeri şeflerin bilecc· 
ğini söylemeHedirler . 

Irak kabinesi 
istifasını verdi 

Bağdad : 6 ( Royter )- Irak 
kabinesi bugün istifa etmiştir . 
Kral naibi , yeni kabine lturulun. 
c"ya kadar Başvekalette lcalma
sını Nuri Sait paşadan istemiştir. 

~-----------------------------~--~ 

Rusyadaki harb artık 
mevzi savaşı halinde 

-------. ------
Kafkaslarda da duraklama 

Ankara : 6 (Radyo g azeteel)
Stalingradda kayda dehr blr de· 
ğifiklik olmemı;tır. Yalnız cephe· 
nin şimalinde bazı yerler tekrar 
Almanlara terk edilmiıtir. Bazı 
Ruı kuvvetlerinin Alman çenbe· 
rine girrliği de söyleniyor. Sov· 
yeller Voronejde taarruza geçerek 
baıı blolthavzları z~ptetmişlerdir· 

Buradaki muharebelerin artık 
bir mevzi harbine intikal ettiği 
söylenebilir. Her iki tarafın da 
kıf muharebelerine hazırlandığı 

sanılmaktadır. Almanların ise, lcış 

gelmeden büyük bir taarruzda 
bulunmaları ihtimal haricinde aö· 
rülmemektedir. 

T. Balaven•· 
kaya adındaki bu 

Ruı kadın çeteci· 

ıi Mo•lcova yakı· 

nında Ruza mın

taka•ında cere· 

yan eden harekat 
eanaırnda aldığı 

emirleri numun• 

teılcil edecek ıe· 

k ilde yerirte iletir· 

diğinden Kızıl yıl· 

dız Niıaniyle mü
kafatlandırılmı,

tır. 

Kafkeı ceph~sinde de henüz 
bir değişiklik yoktur. Almanlar 
Terek suyundan kırk kilometre 
kadar cenuba bile inememişler
dir. Sovyetler buralarını kaı ış ka· 
rış müdafaa etmekte ve sık sık 
taarruza geçmektedirler. 

Moskova : 6 (a.a.)- Rus ge· 
ceyarısı tebliğine göre, tank ve 
piyade alayları toplıyan : Alman. 
lar Stalingradda, Sovyetlerin ken· 
dilcrinden geri aldıkları toprak· 
ları ele geçirmek için durmadan 
taarruzlar yapmaktadır. Bu top· 

raklar o kadar geniş olmamakla be
raber Sovyet kuvvetleri şiddetli 

hamleler ve ~karşılık; hücumlarla: 

Almanları geri ~püsltürtmektedir· 
ler. Bir kesimde iki Alman taburu 
tankla desteklenerek tam altı defa 
Rus mevzilerine taarruz etmiştir. 

Sovyet kıtaları bütün taarruz· 
ları tardettiği gibi Almanlar da 
200 ölü lcayıb vermişlerdir. Teb · 
liğ, Timoçenko takviye ordusunun 
Almanları sol cenahtan şiddetle 
vurmakta bulunduğunu ve Stalin. 
grad şimal batısında çarpışma· 

ların devam ettı2iııi bildirmelcte· 
dir. Bir t~penin zaptı ıçin muha· 
rebe eden Sovyet kıtalıuı iki dü;· 
man tankını ha ara uğratmışlar, 
150 Alman~a keri imha etmişler, 
ve büyük ganimetler ele geçirmiş· 
lerdir. 

Bıından ·evvel cepheden gelen 
telgraflar, Kızılordunun ele aldığı 
ve Stalingrad etrafındalci mahdut 
teşebbüslerini takviye etmek su· 
retile şimal batıdalti endüstri 
mahallelerinin ve cenup batıdaki 
başka büyük bir mahallenin Al
manludan geri alınmış bulunduğu· 
nu bildiriyordu. 

Almanlar Stalingrad çevresinde 
hemen her tarafta tazyiklerini ar· 
tırmakta iseler de, Sovyetler taşıt 
uçaklarile mütemadiyen takviye· 
ler almalctadırlar. 

Sovyetlerın mukavemeti eri ne 
misal olmak üıere, tanltlarla ya. 
pılan bir taarruı ııırasında, Sov· 
yet başkumandanlığı tarafından 
zikredildiği gibi, bir Sovyct as. 
keri, korkunç bir mukavemet gös· 

(G rt..ı 2 ııcl sayfada) 



Sayfa 2 

Duyduklarım ız 

Köpek etinden 
kavurma 

F 
ranaadı Aua-uıtin Barbier 
adında bir im bekçisi yaka· 
lanmıştır. lşi Paris'e yakın 

Etampeı'te olan bu bekçinin ev 
köpeklerini çalarak bunları keıip 

pişirdiği anlatılmıştır. 

Barbier 'nin evinde yapılan 

araştırmada kışın yemek üıere 

kavurma yapmak için kesilmiş ilci 

köpek bulunmuştur. 

Harbden aonra yapılacak 

otomobiller naaıl olacak ? 

Amerikada otomobil fabri· 
kaları timdi tayyare ve orduya 
kamyon yapmakla meHuldilr. oto· 
mobil imali durmuıtur . Fakat 
mühendisler harbden ıonra yapı· 

lacak arabalar için hamlık yap 
maktadır. Bu hızırlıklara iÖre 
barbden sonraki otomobiller ha· 
fif, daha ~üçük, çok ucuL olacık
tır. Bunlar pek aı benzin yaka· 
caklardır. 

Karoseri madenden de~il, elb· 
tiki sun'i bir maddeden ) apılacak· 
tır. Buna sebep harp senelerinde 
çok maden sarfedilmeıi, di~cr ta· 
raftan sun•r maddelerden mühim 
ıtoklar kalaca~ının muhakkak bu· 
lunmaaıdır. Arabalardan büyük 
ltistik tekerlekler. lı.:alkacaktır. Te· 
kerlekler pek incelecek, bir oto· 
mobil aA"ırlığı 700-1000 kilo ola· 
caktır. Dam yerine, havayı gös· 
terebilen bir madde konacaktır. 

Yeni otomobiller üç dört yü:ı 

dolara malolacaktır. Harbde o 
kadar çok para ıarfedilecek, her· 
kes o kadar çok vergi verecek· 
tir ki Amerika otomobil fabrika· 
ları, yüksek fiate hiç kimıe· 

nin otomobil alamıyacağı kanatin· 

dedir. 

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Çarıamba - 7.10.1942 

7 .30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

7.32 Vücudumuzu çalıştıralım. 

7.40 Ajanı Haberleri. 

7.55-
8.30 Müzik : Radyo aalon orkeı· 

tra111 (Şef: Necip Aşkın) 

12.30 Proa-ram ve Memleket saat 
Ayarı 

12.33 Müzik : Karışık pro~ram. 

12.45 Ajanı Haberleri. 
13.00-
13.30 Müzilc : Karışık makam· 

!ardan şarkılar . 
18.00 Program ve Memleket saat 

Ayarı. 

18.03 Müzik : Faaıl heyeti. 
18.45 Müzik : Radyo Dans Or· 

keıtrası. (Şef: Nihad Esen· 

gin.) 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajanı Haberleri. 

19.45 Müıil( :: Yurttan ıealer. 
20.15 Radyo~Gaıeteıi 
20.45 Müzik : Bir marş ökreni· 

yoroz. 
21.00 Konuşma (Evin ıaati .) 
2 ı .15 Müzik : Klasik edebiyat· 

tan oda musikisi (Pi:) 
21 .30 Temsil · Kim git aileıi . 
21.50 Müıik ; Riyaaeticumhur 

Bandosu . (Şef: lhaan Kün· 

çer). 
22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajana 

haberleri ve Borsalar 

22.45/ 
22.50 Yarın ki Proıram ve Ka· 

panıı. 

TORKSOZO 

... -
i · HABERLER ' f 

Hatag çiftçilerine 
verilecek pulluklar 

Bayram pazartesi 
Birinciteşrinin yedinci Çarşam· 

ba günü , Ramaunın yirmi altı· 

sına müaadiftir. Ve bu gece Ley· 
laikadir'dir. Tetrinievvelin on ikin· 
ci Pazartesi a-ünü de Bayramdır . 

Memnuniyetle haber aldı~ı· 
mıu~göre, Ziraat Vekaleti Ha
taydaki çiftçilere dağıtılmak üzere 
300 pulluk~ göndermeğe karar ver· 
miş ve bu pulluklar haıırlanmıı· 
tır. Hazırlanan pulluklardan 150 
tanesinin yoıa:çıkarıldığı ve bun· 
ların da lıkenderuna gelece~i bil· 
dirilmektedir. Pulluklar gelir gel
mez bunlardan 50 tanesi Reyha· 
niye, 50 tanesi Kırıkhan ve 25 
taneıi de merkezdeki çiftçilere 
Jatıtılacak, ikinci parti pulluklar 
da yine çiftçilere verilecektir. 

Mektep defterleri 
Maarif Vekı'iletinden şehrimiz 

Maarif müdürlüğüne gelen bir la· 
mimde mektep idareleri ve mek· 
tep kooperatifleri defter ihtiyaçla· 
nnı lstanbuld:ı ithal&t ve ihracatçı 
birlikleri umumi katipli~ince hazır
lanacatı için tedbirler alınmış ol
du~u beyan olunmaktadır. Veka· 
let emri üzerine IJir kısım mek
tepler ihtiyaç cedvell~rini gönder 
mişlerdir. 

Kızılaya yardım 
Şehrimiz Kızılay Kurumu , 

tüccarlardan Bay Rıza Kelleşeker 
tarafından Kuruma 100 lira te
berrüde bulundu~undan kendisiıır: 

teşekkür etmektedir. 

Rusyadaki harb artık 
mevzi savaşı halinde 

(Bııı 1 inci sa7fıdı) 

tererek mahzenlerden birine ka . 
panmıı ve yalnız batına 17 Al· 
man öldürdükten sonra yardımına 
koşanlar gelinciye lcadar mukave· 
mele devam etmiştir. Başka bir 
noktada muhafız kıt'aaı menaub· 
ları dört Alman tankını yakmışlar, 

üç hayvan batarya mı susturmuş · 

lar ve yedi top tahrib etmişlerdir. 
Berlin : 6 ( Radyo ) - Sta· 

lingrad şehrinde a-ö~üı göğüse 
yapılan şiddetli muharebelerden 
ıonra yeni terakkiler kaydedil
miftir. Savaı uçakları hücum kıt
alarımııı deıteklemiıtir . Şehrin 
şimal batı11nda Alman birlikleri 
ikinci bir düşman a-rupunu çevir· 
mde muvaffak olmuttur . 

Don cepheıirıde Romen • İtal
yan ve Macar lcıtaları düomanın 

nehri geçmr:k veya ilerlemek için 
yaptıtı bir çok hamleleri püs
kürtmüşlerdir. Merkez cephesin· 
deki baıkınlar neticeıinde Rusla
rın bir çok müıtahkem mevzileri 
tahrip edilmiştir . 

Londra : 6 ( Royter )- Sta· 
lingrad bölgesinde bir Alman a
layı on beş tankla hücumda bu· 
lunmuotur. Ruslar bütün bu alayı 
imha etmişlerdir. 

Leningrad : 6 ( Radyo ) -
Ytdi günde Almanlar 4000 subay 
ve er kaybetmiştir. Bir çok mev· 
zileri Ruılar ele geçirmiıtir. Al· 
manlar gerilemişlerdir • Hava ıa· 
vaşlarında üç düşman uça~ı dil· 
fürülmüştür. 

Londra : 6 ( Royter )- Sta· 
lingrad ıehri Komüniıt partisi şe
fi bir mesaj göndererek , Stalin
gradda bir devler muharebesinin 
cereyan etmekte olduğunu , Fon 
Bok kuvvetlerinin pek büyük mÜŞ· 
lcülAt içinde bulunduğunu , kadın, 
erkek , çoluk çocuk büyük bir 
Sovyet a-ayreti görüldiiğünü kay
detmektedir • 

Londra : 6 ( Radyo )- Bu· 
günkü gazeteler , ilk sahifelerini 
Stalingrada ayırmışlardır. Alman· 
lar :aanayi mahallesinin yalnız bir 
keıiminde pek az terakki kayde· 
debilmiflerdir . Almanlar Stalin· 
grad muharebeıine c Ôlüm aa· 
vaşı • adını vermektedirler. 

Moskova : 6 (Radyo) - Son 
zamanlarda gemi inşaatı çok art· 
mıftır. Denize yeniden iki ıemi 
indiril mittir. 

Pirince dün 
el kondu 

Kararnameye ,göre , Vilayeti
mizde bu ıene ekilip idrAk edilen 
çeltiklerin on beş tona:kadar o· 
!anlardan yüzde on , ve 7,5 tona 
kadar olan pirinçlerden yüzde 
onuna, on beı tondan faıla çel· 
tiklerin }Üıde ~irmiıine ve 7,5 

tondan fazla pirinçlerin yüzde 
yirmiıine dün el ~onmuştur . Bu 
işi ttıbit etmek üıere Bölge Çtl
tik Mütehauıaı Bay l larun Onuk 
memur cdilmiıtir. Miltehauıı ya· 
rın Kadirli , Kozan , Ceyhan ve 
Bahçeye; a-ideccktir . · 

Ha va postaları 
Hava muhalefetinden dolayı 

bir kaç gündilr ıehrimize gelemi
yen hava puıta11 dün lıtanbul -
Ankara - Adana ıeferirıi mun
tazaman yapmıştır . 

!·-----------·· 
! Sahlık Arazi i 
• i 
! Adana Vilayet merke7.ine i 
! onbcş kilometre uzakta Bü· i 
! yük Dikilide , arasından su· i 
! lama kanalı , demiryolu , ve ! 
! inşasına başlanan asfalt şose ! 
! geçiyor. içinde şimendüf er is· ! 
! tasyonuda vardır . H e r ! 
! türlü ziraate , Portakal , Li· ! 
! mon , sebze bahçeleri yetiş· ! 
! tirmeğe çok müsait birbirine ! 
! muttasıl derecede yakın altı ! 
! parçada sekiz yüz dönüm a · ! 
! razi satılıktır. t 
! icar getiren akarla da mü- ! 
! badele edilebilir. ! 
! D. N. Arıkoğfo kardeşle· ! 
' re müracaat. ! 
! Telefon : 347 , 355 ! 
~ .. -- .......... --·· ... ~ 

Birliğe dahil olmadan 
hariçten malzeme 
alacak fabrikalar 
Kendi istihsal edecekleri ma· 

mulat için hariçten malzeme ve 
iptidai madde celbedecek fabrika · 
tarın Birliğe girmelerine lüzum ol
madığı Ticaret Vekaletince alaka· 
darlara bildirilmiştir. 

Bulgar matbuat 
heyeti Bükreşte 
Bükreı : 6 (Radyo)- Roman

yanın davetlisi olan Bul2ar "aıe· 
tccileri Bükreşe gelmiştir. 

KAYIP- Maliye tahakkuk 
ıubcıinden almıo oldu~um 19 11-

yılı vergi karnemi kayıp ettim, Ye· 
niıini alaca~ımdan eıkiıinin hük
mü olmadıQ'ını i16n ederim. 

istikamet eczanesinde eC· 
ıacı kalf '" Bayram Ôı· 

!caya 

ı ........................ ı 

i MOcmiT VE BAVUlCU i 
ı H.d Ç . ı ı ı ayet erı ı 
ı Cild işlerinizde temizlik, ı 
ı ucoıluk, .ıürat arananı:ı (Al· ı 
ı tın kitap) cild evine u~rayınıı..ı 
ı Her türlü cild, okul çan· ı 
ı talan ve bavullar yaplhr ve ıı 
ı tamir edilir. 
ı Adreı : Türluöıü mat· ı 
ı baası 11raaında evkaf apart· ıı 
ıı manı karfıaında No : 76 ı ........................ 

Nllletçl ecıue 

M. Rif AT ECZAHAHlSİ 
Kale k•pmnda 

:"" ............ """""""""""""""""* 
f DOKTOR f 

1 A. MELİK 1 
ı ı 
} Belsoğukluğu ve İdrar yolları mütehassısı i 
ı ı 
ı Adanamıza avdet •tmiı ve haatalarını kabule ı 

! baılamııtır. 5-10 i 
ı ...... """ .................. "" ................ ı 

Doktor 

Turgut Soyer 
~ Hükumet civarında istikamet Ec:ıahaneıi karııaındaki çıkmaı. 

~ 
sokak içinde 121 numara1ı:e. vde haatalar~na kabul eder. Haftanın 
Salı ve Cuma günleri öğleden sonra f akırlere paraaıı bakılır • 

5- 26 
#AA~A##U##~~~:SCU&#*##AAA~~ 

+o+++++++o++o+.a+++++a+•+ı 

Satıhk Un Değirmeni Taşı 
Çakmak ve tabii zımpara taşlan geldi. Ayrıca misere 

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

Müracaat yeri : lnönü caddesi No: 279 
Mermerci lbrahim Cavlaz 

15-16 145Q7 

++++++++++H++++••+++•• 

7 Teşrinievvel 1942 

DEMIRiŞ 
Eski istasyon karakolu karşısında Demiriş atölyesi harp 

vaziyeti dÔlayısiyle memleketimize girmeyen yedek malzemeleri 
temin bakımından atölyesini REKTIFlYE. ve PRES makinalariy· 
le bir daha teçhiz etmiş ve kadro~unu teknik elemanlarla ge· 
nişletmiş bulunmaktadır. 

Mevcut bilumum makinclların gömleklerini REKTIFIYE. , 
PRES işlerini , en eyi ve sağlam bir şekilde , her nevi }'edek 
parçaları pik ve kızıl döküm SoQ-uk ve sıcak demir işleri frez,e 
büyük ve küçük torna ve planya işlerini elektrik ve oksijen 
kaynak işlerini çok titi:ı bir itina ile istenilen evsafdan daha iyi 

bir düzgünlük ve sağlamlıkla yapılm111na gayert edilmektedir. 
Sayın müşterilerimizin topdan ve perakende sipariılerinden çok 
memnun kal~caklarını bir kere yaptıracakları işlerle daha iyi 
anlayacaklarını kuvvetle ümid eder, bir defa tecrübe etmelerini 
bekleriz. 12-15 

DEMiRiŞ 
Nuri Has ve Evlatları ve Şerikleri 

Telefon : 363 - Telı.Demiriı Adana 

~www~wwww 

eaaaaaaaaaaaoaaaaaaaoaaaaae 
a a 
gMALlTYA MENSUCAT GEN~llK KULOBO SPOR BAYRAMI§ 
g 13-10-1942 Bayramın iltinci Salı ıünü ~ 
a S~at 14 de Stadyomda a 
g ATLA TlZM PROGRAM g 
0 100 M. Yüksek Resmi iCçit 0 
O 110 Mania Sırıkla yüksek Atletizm 0 
O 200 M. Disk Güerş O 
C 400 M. Gülle Futbol O 
O 800 M. Cirit O 
O 1500 M. Çekiç CJ 
CJ 5000 M. Balkan Bayrak CJ 
CJ Tek adım CJ 
a Üç adım a a a 
ecaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaae 

Pamuk İş Limited Şirketi Çırçır Fabrikası 
Müdürlüğünden : 

SAYIN MO~TERİLERİMİZİH NAZARI DİKKATiNE 
YaQ-mur mevsimi hulul etmiştir. Pamukların satılmama!lı yüzünden 

bir çok balyalar açıkta bulunmaktadır. Fabrikamız depolarının tema· 
men dolmuş bulunması hasebiyle açıkta bulunan balyaların yağmur 

dolayisiyle maruz kalacağı ıarar ve ıiyandan şirketimiı mesuliyel ka· 
bul etmiyeceği a'ibi bir hafla zarfında kaldırılmıyan pamukların mas
rafı müıteriye ait olmak üzere preseye nakil ve prese e-dilecctini ve 
ayni zamandı çitit anbarlarımızın da temamen dolmuş bulunması yü
zünden fabrikamız işlemez bir vaziyete gelmiı bulundutundan rene 
bir hafta ıarfında kaldırılmıyan çititlerin de ardiyeye nakil edileceti· 
ni ve beher kilosundan ilci kuruş ardiye ücreti alınacatını sayın müş· 
terilerimize arı:ederiz. 4-6-7 14599 

~----

Pamukla ilgili olanlara 
Çukurova Pamuk ihracatçıları Birliği 

Umumi Katipliğinden: 
Akala , Klevlant ve yerli pamuklar için Ticar~t Vekaleti 

tarafından ilan olunan fiatlar bütün mevsim boyunca cari ve 
muteber olacaktır. Bu fiatlann değiştirilmesi mevzuubahs değil· 
dir. Keyfiyet , dolaşan bazı şayialar üzerine , ilgili yurddaşlara 
arz ve ilan olunur. 14603 

i 1 an 
ISA SAIİR AKOOGAN f ABRİKlSIHOAN • 

(Sayın m1=\şterilerimizin nazarı dikkatine) 
Yağmur mevsimi hulul etmiştir. Pamukların satılmaması yü• 

zünden bir çok balyalar açıkta bulunmaktadır. Fabrikamızın 
depoları temamen dolmuş bulunması hasebile açıkta bulunan 
balyaların yağmur dolayısile maruz kalacağı zarar ve ziyandan 
fabrikamız mes'u!iyet kabul etmiyeceği gibi Tüccar elinde bu· 
lunan pamuk koçanları tescil tarihinden itibaren 48 saat zarfın· 
da kaldınlmaları ve müstahsil elinde bulunan pamuk koçanları 

"" dahi koçar> tarihinden itibaren bir hafta zarfında kaldırılmadığı 
takdirde borsa nizamnamesinin 82. nci maddesi mncibince bors• 
marifetile sattınlacağı ve ayni zamanda ilan tarihinden itibaren 
üç güne kadir kaldırılmıyan pamuklar için beher balya pamuk 
için 25 kuruş ardiye alınacağı malumlan olmak üzere ilin 
olunur. 2-2 14701 

Uınumi Neşriyat Müdürü : Maeit Güçlü 

Ba ııltlıtı yer: Türkıöıü Maatbaaı 

-


