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BUYUK BAYRAMIMIZI 
NEŞ'EYLE KUTLADIK 
llylklerımızıe dlaya blylklerı arasında tebrik telgrafları 

Ciımhuriyetin 19 uncu yıldönümü bütün ler yapılmııtır. 

•••••••••••••• 
ı Almaayadaa ı 
• Yaaaalıtaaa • 
ı glç varmaı ı 
• • 

Yunanlılar zorla 
evlerinden ahlıyor 

Baku : 31 (Radyo)- Exchan· 
ge Telegraphe ajansının verdiği 

bir habere göre, batı Almanya·' 
da hava akınlarına maruz bulu· 
nan mıntıkalarriaki Almanlar Yu
nanistan 'ın bazı mıntıkalarına nak· 

!edilmektedir. Şimali Yunanistan'

da bir çok Yunanlılar evlerinden 

zorla çık arılmıtlardır. 

meml•kette çok •ıcak bir alaka ve biıyülı Aldığımız telgraflar , yurd içit1de olduğa 
tez.ahiirat ifinde kutlanmıftı' • Şehrimfade eibi yıırd dııında da Cümhariyet bayramı· 
yapılan tezahürat her seneden daha par- mızın Tür'lr. teb:ıa•ı tarafından Elçililıle
lak ve candan olmaftur. ff, vanın bilhaHa rimi.zde hararetle kutlandığını bildirmelr-
11üz.el olma•• bu büyük bayramımıza bir tedir. Bayramımız. münasebetiyle büyülıle
iat daha nere katmııtır • Geçit reami pek rimiz.le dünya büyükleri araaında tebrik 
lıeytıcanlı olmuı oe eece ıehrimiz.de ıenlilı· ve teıelılıür teleraFları teati edilmiıtir • 

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

Tuapsede ·Alman 
hücunıu tav,çadı 

------e------
Stalingradda vaziyet değişmedi 

Ankara : 31 (Radyo g :.zetesl) - Tuapse bölgesiııdı• Alnıaıı ileri 

hareketi bir duraklama devresi geçirmt ktt diı . Sta liııgradd'-' mu
harebeler devam dmektedir. Fakat yeııı bir gt·li~me kayd t·dil
memiştir. Sovyetlerin kuvvetlerini yeni ordu iie takviye ettikleri 

de bildirilmektedir. 
--------------

r _.. 
.·~ 

Milli Şefle İran ve 

Moskova : 31 ( Rııcho ) -
Şimaldek i Sov) et ordusu Romen
lerin müdafaa ellikleri siperleri 
bir hücumla işgal etmiştir. Atman· 
tar Stalingradın sanayi mahalle
lerinden bir çogunu almıştır . Al-

Sovyet aa r ayi bölgelttrinden bir köıe 

Afgan kralları 
arasında telgraflar 

Ankara : 31 ( a. a. )- lran 
Şehintahının doğum yıldönümü 

münasebeliyle Milli Şefle Şehin

fah arasında tebrik ve trşekkür 
telrrafları teati edilmiftir . 

Ankera : 31 ( a. a. ) - Af
gan kralının doğum yıldönümü 

münasebetiyle Milli Şef lamel 
lnönü ile Majeste Afgan kralı 
arasında tebrik ve teşekkür tel· 
grafları teati edilmiştir . 

Antoni Edenin 
bir nutku 

Ankara: 31 [Radyo gazetesl)
lngiliz Hariciye Nazırı Eden dün 
bir nutuk söylemiştir. Eden lngil
terenin harp içinde ve harp so
nunda büyük bir rolü olduğu , 
sulhu bir gevşeklik veya bir mü· 
Ufat gibi veya bir mükafat gibi 
kabul etmemek lazımgeldiğini an· 
tatmıştır. Eden Sulh zamanında 
bile Almanya ile alakadar olunma· 
sın tavsiye ~tmif ve bundan son· 
ra harp vaziyetine temas eden 
Eden lngilterenin hakim olctuğu 
durumları ı;aymııtır. 

Milano hücumunda 
ölen ltalyanlar 

Roma : 31 ( Radyo )- Milano 
boll!bardımanında 140 kişinin öl· 
düp anlatılmııtır. 

Vişi Elçiliğimizde 

yapılan tören 
Viti : 31 ( Anadolu ajansı mu 

babirinden ) - Türkiye Büyük 
Elçiliğinde Cümburiyet bayramı· 
mız münaıebetiyle bir toplantı 
yapılmııtır. Bu toplantıya Fran· 
•ız hükumet azaıından bir çok 
kimaeler ittirak etmitlerdir. 

man askerleri şehirde ilerlerken 
ön sıraya Stalingrad halkını diz
mektedir. Kafka,.Jarda da muha· 
rebeler devam etmektedir . Sov

yet uçakları durmadan Alman 
meydanlarına hücum etmektedir . 
Sovyetler Almanları bazı vadiler· 
den atmıştır . 

Berlin : 31 ( Radyo ) - Al
man - ~omen dağ tt'şkilleri Te 
rek bölgesinde cenuba doğru 

ilerlemektedir. 

Berlin : 31 ( Radyo ) - Son 
günlerde Stalingradda Sovyetler 
inanılmıyacak kadar büyük kayıp 
vermektedir . Geçen gün bir gün 
içinde 6000 Rus ölüsü sayılmıştır. 

Roma : 31 ( Radyo )- Tah· 
randan Erıuruma gelen haberlere 

göre, Irandaki Sovyet işgal ordu
su Kafkaslarda ağır zayiata uğra
yan Rus ordularını takviye mak
sadiyle Kafkas cephesine sevke
dilmişlerdir . 

Filistine gel en 
bir Rus heyeti 

Bertin : 31 (Radyo)- Haber 
aldığımı:t.a göre, bir Rus hey'eti 
erzak toplamak üzere Filistin'e 

gelmiştir. Bu suretle Ruslar, esa · 
sen iaşe sıkıntısı çekmekte olan 
Filistin'i tamamile sömürmüt ola· 
caklardır. 

Fakir halkımıza 

bulgur verildi 
Ankara : 31 ( a. a. )- Tica • 

ret Vekaleti Kızılay emrine 200 
ton bulgurluk vermiıtir . Bunlar 
fakir halka tevzi edilecektir. 

Mussolini Hitlerden 
hava yardımı istiyor 

Londra : 31 (Radyo)- Ber· 
lin'den bugün öğleden sonra alı· 

nan haberlerden anlaşıldığına göre 
Mussolini, Roma'daki Alman se· 
firi Von Mackenzen vasıtasile Hit· 
ler'e müracaat ederek kendisinden 
ltalya'ya daha müessir hava yar
dımında bulunmasını istemiıtir. 

Buna, \Mu~solini'nin riyasetin· 
de yapılan gizli bir içtimada ka· 
rar verilmiıtir. 

Bu içtimada evvela general 
Cavallero'ya-gönderilen· mektubun 
cevabı müzakere edilmittir. Ge
neral~ mektubu Mussolini gönder
mit ve kendisinden yarım adanın 
müdafaası için kuvvet istemiştir. 
General Cavallero ise verdiği ce
vapta bunun imkinHz olduğunu 

ve şayet böyle bir şey yaparsa 
Akdeniz ve Balkanlar'da pek fena 
bir duruma düteceğini bildirmit· 
tir. işte bunun üzerine Mussolini 
Hitler'e müracaat etmeğe karar 
vermiştir. 

Hindistandaki 
son vaziyet 

Berlin : 31 (Radyo)- Hindis 
tan'ın Şimali garbi hududunda 
bilhassa Peşaver mıntıkasında is· 
yan pek fazla büyümüştür. Ahali 
mahalli hükumetin ve lngiliılcrin 
vazettilderi kanunlara itaat etme
mektedirler. Hükumet bu isyan 
işini bastırmak için ciddi teşeb· 

büslere giriımek lüzumunu his· 
sederek birçok milliyetperverleri 
hapse koymuşdnr. 

---

Pasifikte vaziyet 
Melburn : 31 (Radyo) - Ce· 

nup Pasifikte Müttefik uçaktan 

bir Japon tayyare gemisini hasa

ra uğratmış, bir kruvazörede isa

bet kayt etmiş ve ayrıca bir ge

miyi yakmıttır. 

Amerikan elçisi 
ve Türkler 

Nevynrk : 31 (A.A.)- Ame· 

rikanın Ankara büyük elçisi Stayn· 
hard Türk Cümhuriyet bayramı 
münasebetiyle yapılan bir top
lantıda~ Türkiyeden sitayişle bah
setmittir. 

Adana parti kaza 
kongresi toplanıyor 

Adana C.H. Partisi kaıa 

kongresi bugün parti vilAyet sa

lonunda toplanıscaktır. 
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Memurlar için 
ekmek satışı 
bugün başladı 

ı ............. : 
Surl•yede o••rj ı""" i Memıır, mütekait , dul ve S 

ı yetimler için hazırlanan ucuı i 
ı ekmek karneleri tamamen da- ı 

Tahtadan yapılmış ı·dare ı·la.An edı.ldı· ı ğıtılmıştır . Memurlar bugün· ı 
Yeni tip uçaklar ı den itibaren 600 gramlık ek- ı 

ı meği 17,5 kuruşa alacaktır . ı 
Londra : 31 (Radyo)- Şimdi Roma: 31 (Radyo)- Filiatin'den latanbul'a gelen ha- i Bu tenzilatla ekmekler şehirde ı 

Öğrendiğimize göre, Almanya ve ber/ere göre; Suri7e ve Lübnan' da 6rfi idare ilan edilmiı- sekiz fırın ve satıı yerinde ı 
ltatya üzerinde büyük zaferler B ı satılacaktır . Belediye bu fırın ı tir. a emre 11öre ahali gruptan •onra dııarı fıkmıyacak-
kaıanan Mosquito tipindeki bom· ı ve 1atıı yerlerinin mevkilerini ı 
bardıman tayyareleri tahtadandır. tır. ı ilan etmiş bulunmaktadır. ı 
Bu tayyarekr avcı tayyarelerinden ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ı ı 
çok daha ıür'atlidirler. 1 İİ ••"""""""""""" 

SiGORTA ANONiM ŞiRKETi 
ADANAveHAVALISIUMUMIACANTAUGI 

Sayı ; IH54t 
PEK YAKINDA AÇILIYOR. 

Asfold Cadde No. 69 Telefon : 112 

Mısır harbi 
devamediyor 
E~ER BU TAARRUZU İNGILIZI .ER 
KAZANIRSA BALKANLARDA YENi 
BiR HAREKET BEKLEMEK LAZIM 

Ankara: 31 (Radyo Bazete•l)
Mııır taarruzu bir duraklama ge· 
çirmektedir. Romel kuvvetlerinin 
bazı_ taarruzlara bile geçti ti ha· 
ber verilmektedir • Gelen haber
lere göre , lngilizler büyiik tank 
kuvvetlerini henüz ileri ıürme · 
mitlerdir • Şimdilik muharebeler 
mevzi harbi teklindedir • Henüz 
hareket harbine intikal etmemit · 
tir. 

Londra : 31 ( Royter ) -
Sekezinci ordu aidatı yerleri tim· 
diye kadar muhafaza etmiftir . 
Romel cepheye taze kuvvetler 
göndermiftir • 

Romel orduıundan aon gün · 
lerde bir çok aıkcr kaçmıttar . 
Anlafıldığına göre, Alman ordu · 
ıunda bir çok yabancı milletler 
askerleri vardır. 

Berlin : 31 ( O. N. 8. ) -
Mısır harekatanan"' yedinci akşamı 

İngilizler 32 tank kaybetmişler
dir. Orta ve cenup keıimlerinde 
harekat keıif faaliyetine inhiıar 
etmiftir • Dqman Mar1amatrub 
sahillerine ihraç yapmak iıtemipe 
de muvaffak olamamıftar . 

Roma : 31 ( Radyo )- Ka • 
bireden lıtanbula gelen haberlere 
göre, Mııırdaki Amerikan ordu · 
aunun fadalattJrılmaaı ve yine 
Mısırda bir Amerikan ıanaürüniln 
teıiı edilmeıi buıuılarında Birle· 
fik Amerika: ile~lngiltere ara11nda 
bir anlaşma akdedilmiftir. 

Boston : 31 (Radyo) - lngi
liz sekizinci ordusunun taarruzu 
beklenilen şekilde büyük ölçüde 
bir muvaffakiyetlc neticelendiği 

takdirde müttefik taarruzunun ltal
ya ve belki de Balkanlara teşmil 

olunmuk imkanları da ufakda be· 
lirmekt.edir. Türkiye muhabirimiz 
Derek Patmore'un haber verditi· 
ne göre, Mihver bir taraftan Bal· 
kan , bir taraf tan da Dalmaçya 
sahillerini takviye ve tahkime uğ
raşmaktadır. Bunun sebebi Mihver' 
in Şimali Afrika'da bir hezimeti 
evvelden teemmül ederek bunun 
tabii neticesi olan taarruzun teş
mili karşısında gafil avlanmamak 
içindir. Bir taraftan Balkanlarda 
isyanlar çıkmaktadır. 

Hatta bu hareketler , çok fe
na durumda olan Yunanistan'da 
bile baş göstermiştir. Yunanistan' 
da iki vatansever subay , şimdi 
bu isyan hareketine önayak ol
muşlar ve LMihver'e büyük işler 

açmakda bulunmuıtardır. Alman
ların şimdi lngilizlerin Şimali Af
rika'ya bir milyon asker ve 1.000 
tank yı~dıkları hakkındaki iddia· 
)arına bakılacak olursa daha şim· 
diden bir hezimeti mazur göster
mek için çarelere baf vurduklarl 

Yarının 
dünyası 
nasıl 

olmalı? 
Taymisin yazdıkları 

Ankara: 31 (Radyo B•zete•l)
Taymiı gazeteıi bat muhJrriri 
yazdıj'ı bir yazıda , ~ulbun de · 
vamh olma11 için kuvvetli ıiyul 
ve iktiaadi eaaılara dayanmaıı 

lüzumunu ileri ıürerek bügüaldl 
bütün ıiyaıi ve iktiaadi:büayele· 
rin detittirilmeıi lazım geldij'iai, 
asıl rolü milletler ar .. ı İf bilrO· 
ıunu rı oynama11nın temin edil· 
meıi elzem olduj'uau kaydetmek· 
tedir . 

Milli Şeften gelen 
tebrik telgrafı 

Cilmburiyet bayramımız mi· 
nuebetiyle çekilen tazim telgra· 
fına Milli Şef fU cenpta bulaa· 
mutlardır: 

Muıtafa Rifat Gillek - C. 
H. P. Seyhan Villyet idare He· 
yeti Reiıi - Adana - T qekldlr 
ve muhabbetle tebrik ederim • 

IMöNO 

ınlaşılmaktadır. Bu rakamlar şüp· 
hesiz ki , mubalagalıdır. Fakat 
mağlubiyet halinde bunlar Alman· 
lann işine çok yarayacak ve Şi· 
mali Afrika'dan atılmak sebepleri
ni izah etmiş olacaktır. 

Bu dı yine Alman korkuları
nı anlatmaktadır. Şayet Mihver 
Afrika'dan tamımiyle atılacak o
lursa Orta Şark'da Mihver'in bü
tün emelleri ve oranın• Müılijman 
halkı üzerindeki yalana vaitleri 
de tamamiyle suya düşmüş Gla

cakhr. Akdeniz'in tamamiyle Mih
ver'den temizlenmesi ; Cenubu 
Şarkr Avrupasından açılacak bir 
cephe itini adamakıllı kolaylqb· 

racağı gibi Rusya'ya yardım itini 
de esaslı surette halledecektir. Ak· 
deniz bir kere tamamiyle mütte· 
fiklerin bikimiyeti altına geçti mi 
bu harbin büyük bir kısmı kaza

nılmış demek olacaktır. Çünkfl 
Mihver'e en iyi darbe indirilecek 
yerler Cenubü Şarki Avrupuı , 
ltalya ve Akdeniz'dir. 

F ransada siyasi 
faaliyet devamda 

işçi meselesi ön planda görülüyor 
Vişi : 31 ( Radye )- Sanayi 

iıtibıal nazırı itıal altında olma

yan yerlerdeki işçiler -Almanyıya 

gitmcıse:iıgal altındaki Frımsadan 

işçr: gönderilece~ini ~ söylemiıtir. 

Vişi : 31 (iRadyo ) - Ami

ral Darlan kabinede timal Afri-

kanın ınüdaf 11 tedbirlerini izah 
etmiştir . 

Londra : 31 ( Radyo ) - Pa

riı radyoıunun yaptıtı neıriyata 
göre, her banri bir•dilfman uça-

ğından düşen: veyı : atılan etY•Yl 
muhafaıı edenler_ ölümle ce1alan
dırılacaktır , 



Sayfa 2 

Duyduklarımız 

Amerikada 
evlenmeler 

A 
merika'da muharebe evlenme· 
ferin birden bire artmasına se• 

bep olmuştur. 1941 senesi 
zarfında bir buçuk milyon çift 
evlenmişti. Bu sene bu rakamın 

iki mislini bulacağı tahmin edi· 
liyor. Amerikalı kızlardan çoğu 

askere gidenlerle evlenmeği tercih 
ediyorlar. Silah fabrikalarında ça·. 
lışanlar yüksek ücretler aldıkta · 

rınd en bilhassa bunlar arasında 

evlenmeler ç1.1ğalmıştır. 
Amerika'da evlenmelerin art· 

ması mücevhercilere büyük karlar 
temin etmektedir. Nikah halkala · 
rı, düğün hediyeleri büyük yekun 
tutuyor. Nıkah hallıcaları yapan
ların işleri üç misli artmıştır, Ay· 
ni zamanda terıiler de eskisine 
nisbe tle iki misli iş yapıyorlar. 

Fran•a' Ja kağıt buhranı 

Fransa'da eyllıl ayı zarfında, 

harbden evvelki zamana nisbetle 
aııcek yüzde yirmi beş derece· 
sinde kağıt yapılmıştır. Bu se· 
beple kağıt sarfiyatında azami 
tasarruf yolJarı aranmaktadır. 

194 l senesi sonuna kadar 
ihtiyaç mevcut stoklarla temin 
ediliyordu .. .Sim•1i stok da kal· 
mamıştır. 

Franaa'da; garbi Avrupada 
en çok kırtasiyeciliği olan mem
lekettir. Bu münasebetle kırtasi· 

yeciliğe nihayet vermek yolları da 
aranıyor. Fransız gazeteleri, bu 
günkü buhran kırtasiyeciliği orta. 
dan kaldırırsa çeldlen sıkıntılara 
memnuniyetle katlanılacağını yazı· 

yorlar . 

Kıymetli pul aatııı 

Paris'te kıymetli bir pul kol· 
leksiyonu satışa çıkarılmıştır. Be· 
lediye müzayede salonunda yapı· 
lan müzayedede 1853 sensine ait 
1 franklık 4 pul 127 bin. 1849 
senesine ait 15 ~santimlik 4 pul 
115 bin franga satılmıştır. 

Bir çok pullar 10 bin frankla 
40 bin frank arasında satılmıştır. 

Kolleksiyonun bir kaç milyon 
frank getireceği tahmin ediliyor. 

l ·:?-1•>7•1 .. -
TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Pazar - 1.11.1942 

8.30 Program ve memleket saat 
ayan. 

8.32 Müzik : Marılar. 
8.40 Ajans Haberleri. 
8.55-
9.30 Müzik : Üverhir ve mıtrşlar. 

12.30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

12 33 Müzik : piano solo'ları. 

12.45 Ajans haberleri. 
13.00 Müzik : Şarkı, türkü ve 

oyun havaları. 
13.30-
14.30 Muzik :Radyo salon orkes · 

trası, (Şef: Necip Aşkın) 

18.00 Program ve Memleket saat 
Ayarı. 

18.03 Müıik : Radyo.Dans Or· 
kestrası (Şef: Nihad Eıen
gin) 

18.45 Müzik : Saz e'lerleri 
19.00 Konuşma (Ziraat saati). 
19.15 Müzik: Şarkılar. 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajans Haberleri. 
19.45 Serbes on dakika. 
19 55 Müzik : şarkı ve türküler. 

20.15 Konuima (Dertleşme saati.) 
20.30 Müzik : Schubert Trio'su. 
21.00 Konuşma (Evin saati.) 
21.15 Müzik : Fasıl heyeti 
21.50 Ankara sonbahar at ko · 

şularıoın neticeleri. 
22 00 Müzik : Romantik devir 

· operalarından parçalar. 
22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajanı 

haberleri ve Borsalar ı 
22.45/ 
22.50 Yarınki Program ve Ka· 1 

panaı. 

TORKSOZO 1 Teşrinisani 1942 

..... -
i ·HABERLER 

, .......................... 1 li Badyo tekalllal• lkl maclzesı 
: ORION VE DECCA -

Şehrimizde çıkan 
fırtınanın zararları 

Evvelki gece saat 23 de şeh· 
rimiı. ie rağmurla karışık çok 
şiddetli bir fırtına çıkmıştır. sa· 
baha kadar muhtelif şiddette de· 
vam eden fırtına }Üzünden eski 
istasyonda ve diğer mahallelerde 
bazı evlerin çinko damları ve 
damlardaki kiremitler uçmuş, be · 
lediye önündeki ve halkevi önün· 
deki taklar parçalanmış, bazı mın 
tıkalardaki evlerde elektrikler kon · 
tak yapmıştır. 

Şanlı Ordumuza 
Adanadan yardım 

Dün aldığımız malumata göre, 
şanlı Ordumuzun kış1 1k ihtiyacı

nın teminine medar o lmak için 

yardım esasla ı ını görüşmek üzere 

P.ırtide bü} ük bir toplantı } apı · 

lacaktır. Bu toplantıya şehrimizin 

hütün ilt'ri gelenleri davet edil 

m 'şlir. 

Şehir Meclisi 
Yarın toplanacak 
Şehir Meclisi yarın toplana 

caktır. Ycni, Belediye Meclisi, bu 

toplantıda , Belediye Reisini ve 

Meclis katiplerini seçecektir . 

Memurlara kumaş 

ve ayakkabı 
Barem kanunlarına tabi daire 

ve müesseselerde çalışan memur· 
lara ve ref ıkalarına casli maaşları 

70 liraya kadar olanlar> kundura ve 
elhi.selık kumaş • dağılması için 

Maliye Vekaleti gerekli kanun la· 
}ihasını hazırlamıştır. Hükumet bu 
Jfq, ihn yı önü miizclek i ayl Bü} ük 
Mıllet Mt'clisine sevkedC'cektir. 

::::::zz::::::::zz:::::::::zz::::::::.:::::::~::::s:r::::::ır::::rc:::::::: 

N N 
~ Doktor " 

~ Turgut Soy er i 
N Hükumet civarında istikamet EcHhanesi karşısındaki çıkmaz 
~ sokak içinde 121 numaralı evde hastalarını kabul eder. Haftanın 
N Salı ve Cuma günleri öğleden sonra fakiı !ere parasız bakılır . 

" 14- 26 
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O[YlET OEMİRYOllARI UMUM MÜDÜRlOGONOEN · 
-Memur alınacak -

1 - Devlet Deroiryolları istasyon sır.ıfında istihdam edilmek üze· 
re müsabaka ile orta mektep mezunlarından hareket memur namzedi 

alınacaktır. 
2 - Müsabakada kazananlara 6J lira ücret verilecektir. 
3 - Müsabaka imtihanı 14 - 11 - 912 Cumarte5i günü saat 

14 de Haydarpaşa , Ankara , Balıkesir , Kayseri , Malatya , Adana, 
Afyon , İzmir , Sirkeci , Erzurum ve Eskişehir işletme merkezlerinde 
Sivas cer atelyesinde yapılacaktır. Müracaatlar bu işletmeler ve atel· 
ye müdürlüğü Vt! İstasyon şefliklerince kabul olunur. 

4 - Müsabakaya iştirak şartları şunlardır. 

1 - Türk olmak 
'2 - Ecnebi bir kimse ile evli olmamak 
3 - 18 yaşını bitirmiş ve 30 zu geçmemiş olmak (30 yaş dahil) 
4 -- Askerliğini yapmış veya askerliğini yapmasına en az bir 

sene zaman kalmı~ olmak ( Emsalleri silah altında bulunan vf'ya cel· 
be tabi olanlardan tahsil veya s •hhi sebeplerle ertesi seneye bırakı
lanlar iştirak edemezler) 

5 - Askerliğini yapmış ve ihtiyata geçmiş olanlar ayni dereca
de kazananlara tercih edilecektir. 

6 - idare doktorları tarafından yapılacak muayenede sıhhi du· 
rumları demiryol işlerinde vazife görmeğe elverişli bulunmak. 

7 - Müracaat istidaları na bağlanacak vesikalar şunlardır: Nüfus 
cüzdanı , diploma veya tastikname , askerlik vesikası ve askerlik 
yoklamalan , polisten lastikli iyihuy kağıdı , Çiçek aşısı kağıdı, - ev
li ise - evlenme cüzdanı , altı adet vesikalık fotoğraf. 

6 - Daha fazla malômat almak isteyenlerin işletme müdürlükle· 
rine veya istasyon Şefliklerine müracaat etmelidirler. 

7-lstidalar en son 12- 11- 942 günü saat 12ye kadar kabul olu-
nur. (9288) 28-29- 1-3-6-8-9 14755 ____ , ______ _ 

Y[Hİ ~IR~IR YE ~if lEME f ABRİKASINDAN : 
Fabrikamız 15. ikinci Teşrin 942. Tarihinden itibaren yer· 

li koza işlemiye başlayacağından , bu itibarla Fabrikamızda 
mevcut Klavlant çiğidi olanlar veyahut müşterilerimizden satın 
alaıılar bu müddete kadar anbarda mevcut çiğitlerini tamamiy
le kaldırmalarını , aksi takdirde çiğitleri başka bir ardiyeye 
kaldırılarak Ardiye, nakliye masraflarının kendilerinden te· 
mamiyle alınacağım, Yanma ve buzulmasından mesuliyet kabul 

etmiyeceğimizi : 
Fabrikamızda çekilen pamukların çekildikleri tarihten iti

baren bir hafta zarfında mallarını satmalarını , kaldırmalarını 
ve bu malları satın alan tüccarlarında , Borsaca tescil tarihin· 
den itibaren üç gün zarfında Fabrikamızdan mallarını kaldır
maları aksi takdirde malların piyasaya kaldırılarak, pırese ücre· 
ti , nakliye ve ardiye masraflarının mal sahiblerinden tahsil edi· 
leceği, ve malların yanmasından, avaryesinden ve eksiltmesin 
den Fabrikamızm mes'ul olamıyacağını sayın müşterilerimize 
ilan eyleriz. 1-3-6 14 763 

-
Zeytinyağı 

Büyük müstahsiller 
yağları gizlediler 

Edremid, Ayvalık ve Bürha
niye ve diğ"er zeytinyağ istihsal 
mıntıkalarından piyasadaki ala, 
kadarlara gelen bi r habere göre, 
Bu yerlerdeki zeytinyağ"ı satış 

fiatleri tahdit edildiğinden toptan 
yapılacak satışlarda yağın kilosu 
120 kuruşu geçmiyect'kt ir . Bunun 
üzerine ist ihsal mıntıkalarındaki 

büyük müstahsiller ellerinde bu· 
lunan malı ortadan kaldırmışlar-

dır. 

Yeni ze}·tinyağı rekoltesi için 
ayrıca fıat tayin edileceği de söy· 
lenmektedir, 

Fudbol Maçları 
Bugün şehir stadında Milli 

mensucat - Malatya mensucat 
\:e Adana gençlik - Demirspor 
kulüpleri arasında iki fudbol maçı 
yapılacaktır. 

Satılık emlAk 
Kızılay karşı ·ıında Yako 

Benyeş oğlunun işgal ettiği 

mağaza ile yanındaki 46 ııu 

maralı marangoz dükkanı ve 
26 numaralı sinema arkası top· 

tan satılacaktır. isteklilerin ve· ı 
kil Bay Ömer Sanver'e müra· 
caatleri. 4-6 

• : ........................ : 

İ MÜCELLİT VE BAVULCU İ 
J Hidayet Çeri f 
ı Cild işlerinizde temizlik, ı 
ı ucuzluk, sürat ararsanız (Al · ı 
ı tın kitap) cild evine uğrayınız. ı 
ı Her türlü cild, okul çan- ı 
ı taları ve bav~llar yapılı r ve ı 
ı tamir edilir. ı 
ı Adres : Türksözü mat· ı 

ıı baası sırasında evkaf apart · :: 

ı manı karşısında No : 76 ı . ...................... . 
Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜNEN 
Umumi Neşriyat Müdürü: 

MAC/TGÜÇLÜ 
Basıldığı Yer: Türkaöz.ü Mtb. 

• Radyolarını Mutlaka Görünüz. . .. .... 
1 SOBA Yerli ve Avrupa mamu· ı 1 latı zarif ve sağlam so-
• balar ve yemek ocakları 1 
i Standart Marka!; TEiı:roN Makineleri • 
1 ve ELEKTRiK Edevatı : 

Iİ Alfa-Laval v·Yiking i 
• Markalı fsveç mamulatı SUT Makineleri • • • • 1 Çinko, ~İVİ, Lavabo 1 
: Vesair Sıhhi Tesisat Malzemesi 1 
• • • 
: Şık, zadf YATAK ve YEMEK OOASI ve SALON : ! Takımlarımız ve ÇOCUK ARABALAR! nın i 
e envaı gelmiştir e 

:1 MÜESSESEMİZİ ZİYARET EDERSENİZ HER : ,• . 
1 HUSUSTA MEMNUN K~lACAKSINIZ : 

• D • 1 mer Başeğmez ve Şeriki i 
1 Telefon: 168 Telefon: Başeğmez-Adana : 
• 14717 • 

••••••••••••••••••••••••••• 
B[lEOİYD RİYASETİNDEN : 

Memur karnelerini hamil vatandaşlar 1- 1 1-942 ta rihin· 
den itibaren aşağıda semtleri gösterilen furun ve satış y~rle

rinden ekmt>klerini alabileceklerdir. Bu furunlarla satış yer· 
terinin yalnız memurlara tahsis edilmiş olduğu ilan olunur. 

FURUNLAR : 

Kuruköprüde : Rıza A lgan furunu 
Yeni cami civarında : A bdürrazak Şen yuva 
Ulucamı civarında : Saffet Eraslan 

SA TIŞ YERLER/ : 
Hükumet civarında : Mümtaz 
lnönü caddesinde : Muzaffer Çınar 
Ziraat Bankası arkasında : Hasan Ateş 
Ziraat bankası ,, : Gani topuz 
Atatürk caddesinde : lıhami 

1-2 14760 

Seyhan Defterdarlığından : 
Hazine hissesinin Vergi 

Mahallesi veya Mevkii Ada Par. Cinsi Mikdarı Hisse kaydına göre Kıymeti 

Köyü Mikdarı L. K. 

Sarı Yakup Sipahi Pazarı 94 13 Dükkan 9. M. 2 Temamı 250, 00 

" 
Pekmez 

" 
97 17 

" 15,5 " Temam 600, 00 
Köşkerler 96 18 .. 10,5" ) 500, 00 

Ali dede Kuyumcu Resul 70 26 Arsa 140 .. ) 140, 00 
sokağı 

• taşçı kan 78 3 n 192.5 .. ) 385, 00 

.. " 
78 44 • 142,5 " > 285, 00 

,, n 74 46 
" 54 .. > (üzerinde başkası· 54, 00 

nın binası var) 

" 
Camii atik 80 73 ev 142 

" > 500, 00 
Kurtulu~ Yeni istasyon 533 7 Arsa 55 ., > 16, 50 

.. " 
533 6 Arsa 360 .. > 108, 00 

" " 
544 13 

" 110 • > 33, 00 
Çınarlı Köprü sokağı 399 12 .. 3431 ,, 1715. 50 
Ulucami Durmuşfakı 198 2 Ev ve 455 

" > 2000, 00 
mağazalar 

" 
198 3 mağaza 67 

" 3/4 750, 00 
Tepebağ Abuzade sokağı 263 79 Arsa 113 

" Tamamı 113, 00 
istiklal Salim bey 

" 
172 4 Ev ve arsa 202,5 ,, > 430, 00 

Yılanlı Narlıca Tapu Tarihi Tapu No : 

2 nci Teşrin 50 tarla 11031 M. 2 7/ 32 72, 45 
939 

" 
Kaymcıkam Mayıs 938 52 bağ 6433 > 1/14 9, 19 

Fevziye bucağı Köy i~i Mart 3'J.7 178 ev 100 Zirağ yarısı 40, 00 
Sofulu Köyü Ağustos 942 20 tarla 36772 M. 2 > 129, 50 

" 
.. " 

21 
" 

18386 il > 66, 50 

Yukanda evsafı yı:ızılı 21 parça gayri menkulün mülkiyetleri 2490 sayılı kanun hükümlerine tevfikan 
açık artırma ve peşin para ile satışa çıkarılmıştır. Müzayede 13/ l 1/942 tarihine müsadif Cuma günü saat 
14 de Defterdarlıkta müte~ekkil komisyonda yapılacaktır. İzahat almak isteyenlerin her gün ve her saatte 
Milli emlak servisine müracaatları ve taliplerin % 7,5 teminat makbuzlariyle mezkur gün ve saatte komis-
yonda haz ı r bulunmaları ilan olunur. 1- 4- 8-11 14762 


