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1 ŞiMAL AFRIKADAKI MUBABEBELER~--
, ........................ .. 
ı ı 
: B. Vllkl'nla ı UZAKŞARK SULARINDA 

S e kizi n ci ordu Derne 
ve Mekiliyi işgaletti 

i bir demeci i 
ı ı 
ı ı 
: " Askeri planlar i 
J müşterek tatbik ı 
J edilmelidir " J 

AMERiKANIN 
BiR ZAFERi 

ı ı 

Müttefikler Bingaziye güzelli 
kilometre mesafede bulunuyor 

Valington : 17 ( a. a. ) -

Vilki dün söylediği nutukta Çör · 

çilin bir noktasını tenkit ederek, 

askeri planın birlik olarak tatbik 

edilmesi lazım geldiğini , Ameri · 

kanın , lngilteren.in ne düşündü
ğünü bilmesi ye keza İngilterenin 
de Amerikanın ne düşündüğüne 

vakıf bulunması gerekli olduğunu 

tebarüz ettirmiştir. 

Salomonlarda otuz 
Japon gemisi bahrıldı 

MIHVERCİLER DÜN TUNUSA DENİZDEN ASKER GETİRDi -- -Rommel şimdi Münihte bulunuyor 

Ankara: 17 [Radyo gazetesl)
Amerikan ordusu Salomon ada· 
larıoda bu harbin en büyük de· 
niz muharebesini kazanmıştır · 
Salomon adalarındaki bu muha · 
rebe dört gün sürmüştür • Hare· 

Milli Şefle İtalya 
kralı arasında 

Ankara: 17 (Radyo Gazetesl)
Sirenaika eyalt"linde takip hare
katına devam eden lngiliz ordusu 
Derne şehri ile Mekili ka3abası

nı ve buradaki hava meydanını 

işgal ederek bu rnevkilerın batısı 

na geçmiştir. Şimdi sekizinci or
du kuvvetleri Bingazi'ye 150 ki
lometre m 0 safededir. Budan son
ra sekizinci ordunlln bir kolunun 
Bing.lzi üzerine , bir kolunun da 
Agedabya üzerine yürümı>si prtk 
muhtemeldir. 

kata iştirak eden Japon gemile · 
rindeo hemen kaffesi yani 11 
harp gemisi, 12 taşıt gemisi, bir 
Japon zırhlısı , altı Japon mub· 
ribi batırılmıştır . 

Gelen son malumata göre , 
Japonlar hemen bütün adalarda 
geri çekilmektedir . Bunun baş 

lıca sebebi buralardaki JapoDla· 
rın takviye alamamış olmalarıdır. 

Vaşington: 17 (Radyo )-Gu· 
vadalkanala yapılan Japon taar· 
ruzları akim kalmıştır . Amerikan 
donanması 23 Japon gemisini Sa
lomon adaları muharebesinde ba · 
tırmışlır. Japonlar burada 27000 

Ankara : 17 ( a. a. ) - İtalya 
kralının yıldönümü münasebetile 
lnönü tarafından çekilen telgrafa 
kral tarafından teşekkürle wuka · 
bc::le edilmiştir . 

-
Alman üslerine 
hava hücumları 
Londra : 17 ( Radyo )- in 

Şimali Afrika'daki dı~er cep· 
heye gelince; Milwerc.Jerin deniz
den de Tunus'a asker getirdikleri 
bildirilmektedir. Ayni zamanda 
Amerikalılar da bu cepheye yeni 
kuvvetler getirmektedir. 

Alrikadada müttefik motörlü kolları asker kaybetmişlerdir . Amerika· 
lılar bu deniz muharebesini " A
merikalıların en büyük deniz za · 
feri ,, diye tavsif etmektedir. 

giliz bava fiJoları Şimal Alman· 
yaya ve Belçikaya hücumlarda 
bulunmuş ve askeri üsleri şid · 
detle bombardıa:an etmişlerdir. 

Ankara: 17 (Radyo gazetest)
Şimal Afrikadaki hareketler ltal
yada heyecanla takip edilmekte· 
dir. Habeşistanın elden çıkmasiy· 
le esasen çok müteessir olan ltal
yanlar şimdi diğer müstemlekeleri 
nin de büyük tehlike içinde olma· 
sına endişe ile seyretmektedirler. 
Ankara: 17 [Radyo Gazetesl)
Gelen haberlere göre , mareşal 
Rommel şimdi Afrikada değil, Mü
nihtedir. Ve burada Hitler ve di· 
ğer Alman Sefleriyle konuşmada
dır. Rommel'in gözden düştüğü 

de seyretmektedirler. 
Roma : 17 (Radyo)- Tunus 

taki Mihver kuvvetleri başkuman
danı general Neri, bir beyanname 
neşrederek Tunusluları, düşmana 

karşı mücadeleye davet etmiştir. 
Tunusta çok şiddetli muhare· 

beler olaca~ tahmin edilmektedir. 
General Neri, Rommel'in muavini· 
dir. 

londra : 17 (Radyo) - lngi
lizler Deme ve El - Mekili'yi iş· 
gal etmişlerdir. Hava fena olduğu 
için dün hava faaliyeti az olmuş -

tur. Dünkü hareketlerde bir uçak 
kaybettik. 

Kahire : 17 ( a. a . )- Libya 
çölünde müttefik hava faaliyeti 
çok -geniş mikyastadır. Düşmanın 
takviye kollarına , nakil vasıta· 
larıoa tahrip ve iz'aç akınları 

yapılmaktadır • 

Varguncaıarı 

ihbar edenlere 
ikramiyeler 

Verilen malumata göre , hu
kumet , milli korunma kanunu 

tatbikatından alınan tecrübelere 
göre , bu kanunda bazı tadilat 
yapma~a karar vermiştir. Yeni 

tadilata nazaran vurguncularla is
tifçileri ihbar edenlere ikramiye 
verilecektir. Diğer taraftan , Tica· 
ret odaları ile esnaf birlıkleri hak
kında da yeni bir proje hazırlan 

maktadır. Bu - projeye · g6re , es
naf birbirini kontrol edecek ve meş

ru kar hadlerini aşan ticari mua
meleler yapanları bu teşekküller 
cezalandıracaktır. 

Varlık vergilerini : 
tarhedecek heyet 
Kağıt ve Şeker 

ihtiyacımız 
Gelen malumata göre , Tica

ret Vekaleti , hariç memleketler 
den bu~day , şeker ve kağıd id · 
hali için müzakerelere başlamıştır. 

Finlandiya ile başlıyan müza
kerelerde bir milyon liralık kağıd 
idhali derpiş edilmektedir. Bildi· 
rildiğine göre , Finla_n_diy~ hAüku
nıetinin Triyestede bmkrnış kağıd-
ları mevcuddur. Uzlaşıldı~ takdir 
de bu kağıd memleketimize idhal 
olunacaktır. 

Diğer taraf tan Çek ve lsveç 
tnümessilleri , memleketimizden 
alacakları maddeler mukabilinde 
bize 30-40 bin ton şeker verme· 
~i teklif etmişlerdir. 

Amerikadan buğday getirmek 
üı.ere de yakıoda bir şilebimiz 
hareket edecektir. Bununla Ame-

Yeni bir kanunla ihdas edi
len Varlık vergisinin yakında tah· 
siline başlanacağını ve bu işlerle 
meşgul olmak üzere Maliye Ve· 
kaletinden bir müfettişin şehri · 
miı:e geldiğini yazmıştık . Dün 
aldığımız; malumata göre, bu he 
yetin bir kısmı seçilmiş bulun
maktadır. 

Ticaret Odasmdan, Ziraat O · 
dasından bu b e y e t e dahil 
olacak a z a l a r 1 n seçim 
işi dün bitmiştir • Valinin reisli · 
ğinde toplanacak olan bu heyete 
vilayet defterdarı da iştirak ede · 
cektir • Belediyeyi temsil edecek 
azalar 20 T. senide seçilecektir. 

kanun gereğince tarhedile 
cek vergiler mükelleflere gazete · 
ler ve diğer vasıtalarla ilan edi 
lecektir. Bu heyet ayın 21 inde 
ilk toplantısını yapacaktır . 

rika'ya krom veyahud da demir 
madeni gönderilecektir. 

SAHNEDEKİ ÜÇ 
FRANSA V AZİYETI 

Vaşington : 17 ( Radyo ) -
Resmen bildirildiğine göre , bu· 
güne kadar Amerikan ordusunun 
asker kaybı 48,956 dır • Bu ka· 
yıplara Şimal Afrikadaki kayıp 
lar dahil değildir . Buradaki ka · 
yıplar 16527 dir . 

·------

İngilterenin 
askeri işleri 

Bern : 17 ( Radyo ) - Nevs 
kronikl gazetesinin siyasi muhar · 
riri diyor ki : - Münakaşalarla 
kaybedecek zamanımız: yoktur • 
Şimdi Ön planda askeri işler gel
mektedir. 

Darlan, Dö Gol Peten, 
hükumetleri faaliyette PARTiGRUPUNDA 

Dögolln, Barlanın, Patenin ayrı ayrı . 
vadllerte ylrldllllerı girilmektedir 

HARİCİYE 
İZAHATTA 

VEKİLİMİZ DÜN 

BULUNDULAR 
Ankara: 17 (Radyo Gazetesi- ı 
Dünyanın meraklı gözleri yine şi - t 
mal Afrikasına dönmüş bulunu· 

1 

yor. 
Mare§al Peten Fransedaki ve 

Afrikadald Fransızlara bir mesaj 
göndererek, Darlan'ın dünkü be
yanatını yalanlamış, kendisinin 
zor karşısında boyun eğecek bir 
adam olmadı~ını anlatmış ve Dar· 
lan 'ın, kendisinden habersiz şima

li Afrikadaki mukavemeti bozdu · 

RUSYA:DA 
MUHAREBE 
durdu gibi! 

BarekAta clz'I 
kuvvetler 
ılrllmekte 

Stokholm : 17 ( Radyo ) -
Kar , yağmur ve çamur doğu 

cephesindeki harekatı felce uğ · 
ratmaktadır • Stalingrad , Nalçik 
ve Tuapsede harekat çok tavs!l· 
mıştır . Ve çok küçük kuvvetlerle 
yapılmaktadır. • 

Moskova : 17 ( Radyo ) -
Stalingradda düşman hücumları 

püskürtülmüştür . Almanlar 1500 
ölü vermişlerdir . 

Moskova : 17 ( Radyo ) - 16 
sonleşrin günü kıtalarımıı: Tuapse 
ve Nalçik bölgelerinde düşmanla 
çarpışmıştır . Cephede bir deği 
şiklik olmamııtır • 

~unu ve vaktinden evvel < Ateş 

kesi> emri verdiğini söylemiş ve 
Darlan 'ı bütün vazife ve ünvan
lardan azlettiğini tekrarlamıştır . 

Amiral Darlan ise, bir birlik 
hükumeti kurmuş ve müttefiklere 
yardımı taahhüt etmiştir. Eski 
Fransız başvekillerinden ve Peten 
hükumeti hariciye nazın Flanden 
ile dahiliye nazırı Tuşö'nün şima · 
li Afrikıtya geçtiği bildirilmekte· 
dir. 

Ankara: A ( A.A.)-Cumhuriyet 
Halk Partisi meclis grupu bugün 
saat 15 de toplanmıştır. Hariciye 
Vekilimiz Numan Menemencioğlu 

dört ay zarfındaki siyasi ve ?~ke · 
ri hadiseleri anlatmıştır. Harıcıye 

1
.Alman gençlik leşkilah 

Vekilimizin bu izahatı tasvip edil· 
miş ve Numan Menemenciotlu al· 
kışlar arasında kürsüden ,inmiştir. 

Fransız - Amerikan 
elçilerinin mübadelesi 

Vaşington : 17 ( a . a.' ) - l 
Fransız büyük elçisi Hatırı Hey 
ve elçilik memurlarından bir kıs 1 

şeflerinin beyanatı 
Berlin : 17 ( a. a. ) - Al· 

man gençlik teşkilatı umum mü· 
dürlüğü Berlinde büyük bir top
lantı yapmıştır. Bu toplantıda iki 
gençlik şefi nutuklar söylemiş ve 
gençliğin daha yükseltilmesi mev· 
zuu üzerinde durulmuş ve genç· 
likten iktisadi işlerde yardım bek
lendiği izhar edilmiştir . 

Dö Gol, dün Çörçil'lc: görüş· 
/ 

müştür. Bu görüşmede Darlan 
meselesinin konuşulduğu zannedil 
mektedir. Bütün bu vaziyetlerden 
çıkarılan mana şudur: iki savaşan 

mı yarın TratJsilvanyaya hare~et f yeni Adana gazetesi 
edecektir. Bunlar orada Amerıkan .., 

!Gerisi 2 ocl u:rfadal diplomatlariyle değiştirilecektir. yakında çıkmaga 
------------------- başlıyacak ............................ 
ı 
ı 
ı 
: 
ı 
ı 
ı 
ı 
: : 
ı 
ı 
ı 

Yunanistan' da 
çete faaliyeti 

Gizli çıkan 
müttefiklerin 

gazeteler hep 
faaliyetini övüyor 

i ....................... , 
i londra : 11 (Radyo) - Yugoalavyada olduğu ! 
ı gibi, Yunanistanda da dağlardaki çeteler faaliyette- i 
ı dir. Gizli çıkan gazeteler her gün müttefiklerin faali- ı 
ı yetini bildirmektedir . ı 
ı : 1 : .................................................. .. 

Yedek subay olarak orduda 
vazife almış olan sahip ve baş 
muharriri Ahmet Remzi Yüreği· 

rin on sekiz aylık ayrılışı dola
yısiyle muvakkaten neşriyatını 

tatil etmiş olan " Y eniadana ga · 
zetesi " nin Ahmet Remzi Yü
reğirin terhisi üzerine bazırlık· 

larını yapmağa başladığını ve ya· 
kın günl..,rde İntişara başlayacağı 
haber alınmıştır . 

Lik maçları 
Geçen pazar ğünü havanın 

muhalifetinden dolayı geri bırakı· 
lan fudbol lig maçlarına yarın 

Adana stadında devam edilecek· 

tir. Bu maçlar, Adana gençlik -
Mılli Mensucat gençlik ve Malat· 
ya Mensucat gençlik-Demir spor 
kulüpleri arasında olacaktır. 

-
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Sayfa 2 

Quyduklaramız 

Takma dl• 
veılllaıı 

F
ransada takma diş vesikası 

konmuştur. Takma diş yaptır 
mak için evveli hükumete baş-

vurarak bu vesikalardan tedarik 
etmek lazımdır. Karara ıebep tak
ma diş yapılan maddelerin azal· 
masıdır. Bu maddelerin başlıcası 

çok sert bir nevi porselen yapma
ğa yarayan hususi bir kaolindir. 
Kaolin başlıca Amerikada çıkar. 
Harbden evvel yeryüzünde takma 
diş için lazımgelen kaolinin %75 
ini Amerika gönderirdi. Harb yü
zünden ıevkiyata imkan kalmadı
ğından her tarafta, bilhassa Fran. 
sada kaolin azalmıftır. Bunun ü
zerine mevcudu lcorunmak için 
sıhhat furası diş şubesi vesika u
s.ulünün konmasına karar vermiş
tır. 

Takma diş vesikası ancak pek 
mühim ve müstacel vakalarda ve· 
rilecelctir. Dişçiler bu vesikalara 
g-öre , lazımgelen maddeyi ala· 
caldardır. 

Her tarafta lıaiıt 
bahr anı var 

Yeryüzünün bir çok memle· 
ketlerincie katıt buhranı vardır. 
Bu buhran bilhassa Cenubi Ame· 
rika'da şiddetlidir. Montevideo 
şehrinde 3 g-azete kağıtsızlık yü
zünden kapanmıştır. Bolivya hü
kumeti kağ'ıt için Amerika'dan 
yardım işlemiştir. Amerika , katıl 

vermeğe hazır bulundu~urıu , yal· 
nız taşıma vasıtası bulıtmıyactt~ı

nı bildirmiıtir. 

Arjantin ,rhüklımeti de ayni 
durumdadır Bu hükumet et taşı
mağ'a mahsus sotuk hava depo 
lu vapurları kağıt taşımak işinde 

kullanmağa başlamıştır. 
Porto Rico'da bir g-ün g-aze

te çıkmamıştır.: Burada kağıt ver· 
u da benzin yoktur. Gazeteler , 
datıtılall'lıyacağından neşredilme· 
miştir. Gazete bulamayan halk da 
evvela bir isyan çıkti2ını sanmış , 
ıonra işi anlamıştır . 

Büyük bir ü.züm aallumı 
Fransa'nın Vendee mıntaka

sında Champ Saint Pere'de bağ 
bozumu münasebetiyle üzümler 
toplanırken büy:k_ birLsalkım ko
panlmıştır. Bu salkım bir metre 
45 santimetre boyundadır. Genif
liA'i 6:.ıı santimdir. Salkım tamam 
110 litre şarap yapacak su vermiş-1 
tir. 

l·W•~•;L•I 
TÜRKiYE r RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Çarşamba - 18.11.1942 

7.30 Program ve memleket saat 
ayarı. 

7 .32 Vücudumuzu çalııtıralım. 

7.40 Ajanı Haberleri. 
7.55-
8.30 Müıik : Radyo ıalon orkeı· 

traaı, (Şef: Necip Aşkın) 

12.30 Prorram ve Memleket saat 
Ayarı 

1 '2 .33 Müzik : Karııık pr 02ram . 
12 45 Ajanı haberleri. 
~3.00-
13.30 Müıik : Şarkı ve türküler. 
18.00 Prorram ve Memleket saat 

Ayarı. 

18.03 Müıik : Fuıl heyeti. 

18.45 Müzik : Radyo Dans or· 
kestrası. (Şef: Nihad Esen· 
gin). 

19.30 program Memleket Saat 
Ayarı ve Ajanı Haberleri. 

19.45 Müzik : Yurttan sesler. 

20.15 Radyo Gaz.etesi . 
20.45 Müıik : Bir marı öğreni · 

yoruz.. -
21.00 Konuşma (Evin 1aati.) 
21.15 Müz.ik : Saint-Seans-Septet 
21.30 Temıil • Kimril ıileıi. 
21.50 Müzik : Riyaseticumhur 

bandosu (Şef: ih1an_Künçer) 
22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajanı 

haberleri ve Borsalar 
22.45/ • 
22.50 Yarınki Proiram ve Ka

panı!. 

TORKSOZO 

iC ·. HABERLER 
.... - -

Adan'! s~adyomu 
genişletilecek 

lnönü koşusu 
şehrimizde 
yapılacak 

-~~~--.......... --~~~ 

BAZI ARSALAR İSTİMLAK EDİLECEK 

Valinin relıllftlnde 
Dün Beden terbiyesi istişare 

heyeti Valimiz Akif Eyidoğanın 
reisliğinde toplanmıştır. Muhtelif 
mevzular etrafında alınan kararlar 
meyanında Adana stadının genişle
tilmesi işi de vardır. Öğrendiğimi
ze göre , istiıare heyeti Y ansen 
planına göre , stadın genişletilme
sini ve stada bitişik olan arsala· 
nn istimlakini kararlaştırmıştır. 

Seyhan Valiliğinden : 
Belediye meclisinin fevkal· 

ade bir sur~tte toplanmasına 

lüzum görüldüğünden sayın 

azaların 20 - 11 - 942 cuma 
günü saat 10 da Belediye da
iresindeki meclis salonunda 
hazır bulunmaları 1 S80 sayılı 

Belediye kanununun 54 üncü 
maddesine istinaden rica olu
nur . 

Seyhan Valisi 
Akif Eyidoğan 

RUZNAME 
4305 Sayılı Varlık vergisi 

kanununun 7 nci maddesi mu
cibince teşekkül edecek ko· 
misyona Belediye meclisi ta
rafından iki azanın seçilmesi 
hakkında. 

Sulh hukuk mahke-1 
mesi satış memurlu
ğundan : 

Doıya - 20 
Müştak kızı Bclgüzar Elçioğlu 

ile Adana belediye az&111, Mehmet 
Hulusi Akriağla müştereken Mu · 
tasarrıf oldukları Kaaapbekir ma· 
halleıinde Birinci orta okul ~ar· 

şısınde tapunun (262) Ada (23) 
parsel Pafta (43) lı:ayıtlı şarkaıı 

(24) parıel numaralı Kerime Me· 
lek Günaaya ait kevkir ev (Ger· 
ben (22) parsel numaralı lbrahi . 
min kevkir hanesi şimalen Mü
cellit 2.ade ıokağı cenuben (15) 
parsel numaralı : Mehmet Bölük. 
başlar evi ve kısmen (16) parsel 
numaralı Mehmet bekitler evi ve 
k11men de (17) parsel numaralı 

Lütfiyeye ve hazineye ait harap 
kevkir ev ile mahdut cümle lı:a · 

pusundan girildiğinde:tahtani ve 
fevkanı olmak üzere iki kat olup 
birinci taraf bir solon üzerinde 
fevkanı üç oda bir yemek odası 

ve birlmutbah ve bir 100 numara 
(ikinci katta) iki oda bir hamam 
ve kömürlük: diğ"er tarafda yukarı 
katta bir salon üzerinde .. üç o<la 
bir yemek odas ı mutbah ve 100 
numara aşağı katta iki oda ve 
kömürlük ve (75) metre avlu ve 
tulumba ve elektriği havi ve 
(altıbin lira) muhammen kıymet
lı bir · baphanenin şu yunun izailesi 
suretiıe:satışına karar -verilmiş ol
duğundan ve karar kat'iyet keııb 
etmiı olmakla bu kere açık art
tırma suretile belediye mezat sa 
lonunda 1atıfın icra edileceğinden 
ilk ihalesi (10-12-942) tarihine 
raslayan perşembe güııü belediye 
mezat salonunda:saat; (9 dan 12) 
ye kadar :yapılacaktır. Muham · 
men kıymeti % yetmiş beşini 

bulmadığı taktirde en çok arttıra 
nın teahhudu:baki:lı:almak şarti 

le ıhale (10) iÜn daha uzatılarak 

(21-12- 942) tarihine tesadüf 
eden pazartesi günü, ayni yerde 
ayni saatta ~ kat'i ·~ ihalesi yapıla · 

caktır. Talip olanların % yedi 
buçuk pey akçesi ile birlikte 
mezkur gün ve saaatta belediye 
mezat salonunda hazır bulunma-

ıaı ı lüıumu ilan olunur. 14801 

yapılan toplantı 

•••••••••••••• 
! $EHİRlİ ! ! 
f Kahraman 'ordumuz f 
f için k•• hediyesi hazır· f 
t lamayı unutma. Hazırla- f 
f dı§ın hediyeyi kızıll"ya f 
f tesıım et 1 t ............... 
Şeker sat ışı 
dün başlad' 
Şehrimizde şeker satışına dün 

baş lanm ıştır .: Kriatal şeker · kilosu 

507 lı:uruştan, Küp şeker de ltilosu 

528 kuruştan:satılmaktadır. 

Mahdut gelirliler için rle ten · 

zilatlı şeker satışına Vekaletten 

emir gelır gelmez. başlanacaktır. 

Sahnedeki iç 
Fransa Vaylyetl 

(Bqtarafı Birincide) 

Fransa vardır; Dö Gol Fransası, 

Darlan ve Jiro Fransa11.: Ve üçün
cü Fransa da Peten- Laval Fran· 
sasıdır. 

Şimali Afrih Franl8sından 

gderı haberlere göre, Darlan'a 

karşı 1:-ir itimacisıı.lık vardır. Vişi'· 

deki Fransız gazeteleri, Darlan'ı 

kasdeden ve ihanetle itham eden 
malı:aleler neşrctmelde ve Dar-

lan ' ı daima siyasi politikalarla 
m( şgul bir adam olarak tavsif et . 

mektedirler. Peten, devlet nazırı 

amiral Klaton'u mümessil olarak 
şimali Afrikaya göndermiştir. 

Bern : 17 (Radyo)- Hemen 
bütün gazeteler, Fransa işleriyle 

çok yakından rneşgul olmakta de
vam ediyor . Gaz.eteler, bilbasea 

Paten Fransası ile Darlan Fran
ııasının ne işler yapacoğını araş 

tırmakta ve hatta üç · Fısı.sa ol · 

duğunu ve üçüncüsünün de Dö 
Gol Fransası : olduğunu kaydet· 
mektedirler. 

63 Vilayet atlet 
takımları Adttnada 

toplanacaklar 
Şehrimiıde lnönü kır koşula 

rı 12 ve 13 kanunevvel günleri 
yapılacaktır. Derece alanlara bay· 
rak ve madalya':verilecektir. Di
ğer_ taraftan:öğrendiğimize göre, 
bu yıl büyük lnönü lı:ır koşnsunun 
Türkiye birinciliği Adanada ya
pılacaktır. Altmış üç Vilayetimi
zin seçkin atlet:grupları : Ad anaya 
gelerek bulkofuya iştirak ede
ceklerdir. 

lıkokullar koruma 
birliği reisliğinden : 

Kurumumuzun yıllık kong
resi 20-11- 942 cuma günü 
saat 19,30 da Cumhuriyet Halk 
Partisi salonur.da yapılacağm

dan sayın üyelerin teşriflerini 

dilerim. 14804 
Ruzname: 

idare heyeti"raporu 
Mürakip raporu 
idare heyeti seçimi 
Mürakip seçimi 

-

ilkokullar Koruma 
Birliği Reiai 
Mahmut Haa. 

KAYIP~- Adana askerlik şu· 
besinden almıf' oldutum ukeri 
terhis· 'vesikamı zayi eyleditimden 
yenisini çıkaracağım • Eıkiıini 
bükmü:kalmadıtıoı •ilan: ederim • 

Palonun~Matara:köyüo· 
den Sefer oğlu Reıul 326 

: ........................ : 
f MOCElliT VE BAVUlCU ! 
f Hidayet Çeri i 
ı Cild İflerinizde temizlik, ı 
ı ucuzluk, sürat ararsanız (Al· ı 
ı tın kitap) cild evine u~rayınıı:.ı 
ı Her türlü cild, okut çan- ı 
ı taları ve bavullar yapllır ve ı 
ı tamir edilir. ı 
ı Adreı : Türkaözü mat· ı 

ıı baası aır&1ında evkaf apart· ı 

ı manı lı:arf11ında No : 76 ı ........................ : 
i 1 an 

VAKlf lAR MOOORlOGONO[N: 
Kuruköprüde Vakıf aşçı dükkanı içindeki masere taşının 

satışına talip çıkmadığından ihalesinin 21 - 11- 942 cumartesi 
günü yapılmak üzere arttırmanın bir hafta uzatılacağı ilin olu· 
nur. 14803 

SEYHAN O[fl[ROARUGINDAN : 
haz.ine hiuesi 

M2. hiaae <ieğeri 
Mahallesi mevkii ada parsel cinsi miktarı miktarı lira kuruş 

-Sarıyakup pekmez 97 16 dükkan 15,5 tamamı 600 00 
pazarı 

Ali dede Kuyucu 70 26 arsa 140 .. 140 00 
resul sokağı .. Taşçıkan 78 3 ,, 192,5 .. 385 00 

(Tapu Ta. 
Yılanlı Kaymakam(Mayıs 938 bağ 6433 1114 9 99 

tahtası( 

(Tapu No: 52 

Yukarıda evsafı yazılı dört parça gayri menlıulün açık artırma ve 
peşin para ile satışları için 13 - 11-94l tarihinde icra kılınan müza
yedelerinde istekli çıkmadığından ihaleleri 24- 11-942 tarihine müsa· 
dif salı günü saat 14 de talik edilmiştir. izahat almak istiyenlerin her 
gün ve saatte Milli emlak servisine ve taliplerinde % 7,5 teminat mak
buzlarile birlikte mezkur gün ve saatta komisyona müracaatları ilan 
olunur. 14803 

18 Teşrinisani 1942 .......................... 1 
İ Radyo teknlOIDln lkl maclzeıl 
: ORION VE DECCA 1 
ı Radyoların~ M~la!a Görünüz. i 
•: SOBA Yerli ve Avrupa mamu· ı 

latı zarif ve sağlam so-
• balar ve yemek ocakları e . ·--· . 
: Standart Markalı TELErON Makineleri : 
1 ve ELEKTRiK Edevatı : 

İ Alfa-Lavalv·Viking ! 
e M k 1 ı· ·· e 
1 ar a ı sveç mamulatı SUT Makineleri • • • 
: Çinko, ÇİVi, Lavabo ! 
1 Vesair Sıhhi Tesisat Malzemesi 1 : . . 
1 Şık, zarif YATAK ve YEMEK OOASI ve SAlON 1 
: Takımlarımız ve ~OCUK ARABAlARI nın • 
: envaı gelmiştir : 

İ MOESSESEMİZİ ZİYARET EDERSENİZ HER İ 
: HUSUSTA MEMNUN KAlACAKSINIZ : 

i Omer Başeğmez ve Şeriki İ 
: Telefon: 168 Telefon: Başeğmez-Adana• 
• 14717 • .......................... : 

iliin 
Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğünden : 

teminatı 

Beher Kentalı muvakkate 
Cinsi Kentalı Muhammen bedeli % 7,5 müddeti 

Lira k l' k :;------;-----::-:-::~--..::::.;.;.;;:.._ ____ ~u~.----~ır~a:...,:~u~·----.!r.~ 
Meşe odunu 5015 12 45 14 12 

1 - Seyhan vilayetinin Dörtyol kazası dahilinde hudutları 
şartnamede yazılı Tekneli ormanından 5015 kental Meşe odu· 
nu 12 ay zarflnda kat, imal ve ormandan ihraç edilmek şar -
le 11 - 1 1-942 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık ar· 
tarmaya konulmuştur. 

2- Arttırma 1-12-942 salı günü saat 1!' de Adana 
orman çevirge müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat 45 lira 14 kuruştur • 
4- Odunun Meşe- odununun beher kental muhammen 

bedeli J 2 kuruştur. 

5- Şartname, mukavelename purojeleri orman umum mü
dürlüğünde Adana orman çevirge müdürlüğünde, Dört yol 
orman bölge şefliğinde görülebilir. 

6- Muvakkat teminat makbuzları 1-12- 942 salı günü 
saat 15 den evvel komisyon riyasetine verilmesi lazımdır. 

7 - isteklilerin ticaret odası vesikalarile birlikte belli 
edilen gün ve saatte müracaatları ilan olunur. (Bu vesika 
köylülerden istenmez) 14-18- 22- 26 14789 

-------- ---
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~ Doktor ~ 
; Turgut Soyer 1 
-B Hükumet civarında istikamet Ecz.ahanesi karıısındaki ç ıkmaı 
" ıokak içinde 121 numaralı evde hHtalarını kabul eder. Haftanın 

M Salı ve Cuma günleri ö~lcden sonra fakirlere parasız bakılır . 
N :ıs- 26 
xxxxxxxxxxxx:xxxxxzxzxxxx 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basıldığı yer : Türksözü Maatbası 


