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SOVYETLER KIŞ TAARRUZUNA GEÇTiLER 
-- -
Mili Şefle Sovyet 
şefleri arasmda 

Ankara : 23 (a.a )- Sovyetle· 

rin 1917 ihtilali yıldönümü mü na · 

sebetiyle Mılli Şefımiz hm et ln · 
önü ile Kalenin arasında tebı ik 

ve trş,. Hür telgrafları teati edil

miştir. Keza Başvekilimiıle Hari · 

c iye Vekilimiz d e tebrıklerde bu

lunmuşlar ve Sovyrt Ş !flerinden 

teşekkürler almışl ardır . - Bir lngiliz işçi kadın İngiltere' de son sür' aile imal edilmekle 
olau ışıldak/ardan birinin camını temizlemektedir . 

Sekizinci ordu dün 
Ageyladan ileri geçti 

halinde 
_ _._,,_..,,...,......,,,,,......,.-...-...,::.,..---- ı Ankattı: 23 (Radyo:g.ızetesl) - Sekiz.iraci o,,du El-

Ant oneskuya 
bir protesto 
Eski Romanya 

başvekilinin . mektubu 

S 
abık Romanya başvekili ve 

attşli Transilvany a savaşçı · 

!arından luliu Maniu . Mareşal 
Antonesku'ya şark cephesine ye · 
ni Romen kuvvetleri göndermesi 
münasebetiyle bir protesto mek
tubu göndermiştir. Sabık çiftçi 
par.ti_si r~isi ve başvekillik vazife · 
Si gören Mihaleke ve bu partinin 
en ileri gelenlerinden sabılc dahi
liye nazırı Dr. Lupu da bu mek· 
tubu im:ıalamışlardır. mektupta 
aynen şunlar :ıikredilmektedir . 

"Sayın mareıat, 

Verileıı bütün teminatlara 
rağmen şark cephesine yeniden 
Romen kıtaatı gönderilmekted ir, 
Bunlar arasında Tr ansilvanyalı 
gençlerinrle 1:-u lunduğunu tetssüf le 
öğrendik. Keyfiyet, Transilvanyalı 
Romenler arasında büyüle mem · 
nuniyetsizliğe sebebiyet vermiş· 

tir. Transilvanya bölgesinde kuv · 
vetli bir ordunun bulunması la 
zımgelirken bu kuvvetlerin baş. 

ka taraflara gönderilmesi, temiz 
kalpli her Romenin zihnini kur
calamaktadır. Macarista 'nın kuv · 
vet topladığı ve '. Transilvanya hu
dutları boyunca tahkimat vücuda 
getirdiği bir esnada bu kuvvetle· 
rin sarfedilmesi, Transilvanyah 
Romenler arasında ciddi endişe· 

teri mucip olmaktadır. Millet ara· 
sında hüküm süren kanaat, bu 
huıusıa yanlış bir yol tuttuğunuz 
merkezindedir. Romanya'nın Tran
silvanya bölgesinde kuvvetli bir 
ordu bulundurulmssı lazım geldi · 
ği bir sırada, bu kuv\'etler istik· 
bati nazarı dikkate almaksızın 

başka cephelere gönderiliyor. Hiç 
bir Romen askerinin ve bilhassa 
Transilvanyalı Romen in bu böl· 
geden alınıp şark crphesine gön-
derilmemesı hususunda ısrarla 
dikkatinizi çekmek isteriz > 

Mektup Stalingrad ve Kaf. 
lcasya ctphuine yeni Romen kı· 
taa.tı sevkedilmek üzere olduğu 
bir sırad~ Antonesku'ya gönde · 

rilmiıtir. 

i
. Ageyla'yı geride bırakarak Agedabya' da Mihver kuvoetleriyltı 

temaata bulunmu,tur. 
Londra : 23 ( A. A.) - Müttefikler Agedabya çevresin-

de ilerlemekte devam ediyor. Buranın Cenabunda Mihverci
ler gerilemek mecburiyetinde kalmıılardır. 

Kahire : 23 ( Radyo ) - Milı· Tunustaki Fransız kuvvetleri de 
ver Tun usta siperlere yerleşmiş· Alman bücumuna ugramıştır Fran · 
tir. Ve iyi bir hava filosuna ma· sız:devriyeleri mukavemeti kıra· 
liktir. Düşmanı kovmak için çe · laınamıştır • Dört Alman uçağı 
tin savaşlar olacağı tahmin edil- düşüriilmüştür . Tunusta Mihver 
mektedir. Müttefik havacıları mü · ciler şimale doğru kendilerine 
temadiyen faaliyette bulunmakta, bir yol açmak emri almışlardar • 

nakliye kolları, geri hatlar bom· Kayıgan şelıri civarında Almanlar 
balanmaktadır • bir ceplıe tesis etmiştir. ............................ 
ı 
ı 
ı 
: 
ı 
: 
ı 
ı 
ı : 
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CENOVA HARAP 
BİR HALE GELDi 

Ansal do labrlkaları mahvoldu 
: ....................... : 
ı ı 
ı Londra : 23 ( Radyo ) - Cenovaya yapılan son ı i müttefik hücumlarında ıehir büyük mikyasta tahrip ı 
ı edilmi1tir. Ansa/do fab1ikaları bir yığın haline gel- i 
ı miftir. Binlerce evin tavanları kalmamı,tır . Alınan ı i fotoğraflar büyük tahribatı pek güzel göstermekledir. i 
: .................................................. .. 

Amerikan ve Çin 
kuvvetlerinin kazancı 

Uzakşarkta Japon hezimeti berdevam 

Macaristanı tazyik 
Londra : 23 ( Radyo ) -

Hitler, Almanyaya daha çok gıda 
maddesi göndermesi için Maca· 
ristanı tazyika başlamıştır • Bu 
isteği karşılamak için Macaristan· 
da ekmek tayını azaltılacaktıt . 

Atlenin beyanatı 
Londra : 23 ( Royter ) -

Atle beyanatta bulunarak, " Ak· 
denizde yalnız bir üs temin edil· 
miş değil, ayni zamı.nda bir cep · 
he kurulmuş . " demiştir. 

Melburn : 23 ( Radyo ) -
Müttefik umumi karargalıından : 
19 Japon uçağı tahrip edilmiş , 
iki küçük Japon gemisi batırıl· . 
mıştır. 

Guvadalkanal muharebesin • 
deki Japon deniz • zayiatından 
boşka ayrıca bir torpidonun daha 
batırılmış olduğu anlaşılmışhr . 

Y enidellıi : 23 ( Radyo ) -
Amerikan hava karargahından : 
Mandalay Japon hava meydanı 

bombalanmış, gemi tamir tezgah · 
larında , antrepolarda y .ı.ngınlar 

(Ger.lal Z ncl aayfada) 

, ..................................... . 
ı • • : Britanya ı • • : kabinesinde : • • i değişiklik i 
1

•• •• 
. f Krips' e yeni f 
, f vazife verildi f 

Ankara: 23 (Radyo Oazetesl)
lngiliz kabinesinde değişiklikler 
olmuştur. Krips uçak imalat nazırı 
olmuştur. Yerine Morison tayin e· 
dilmiştir. Mühür Lordluğuna Kram
hon tayin edilmiştir. Şimdi Avam 
kamarasında müzakere nazırlığını 

Mister Eden yapacaktır. Çörçil , 
Krips'e bu hususta bir mesaj gön
dererek vaziyeti bildirmiştir. Mih-

ver radyolarına göre, Krips harp 
kabinesinden atılmıştır. Ve ilk 
gündenberi Krips Çörçille ihtilM 
halinde idi. 

Morison azimli ve enerjik 
bir jandır. Ve dahiliye nazırlığı 

vazifesini muvaffakiyetle idare et
miştir. 

Saib Bonleranıı 

ve Mısırın bakkı 

Londranın teminatı 

Londra : 23 (Radyo) - Mısır 

Başvekili Nahas paşa parlamento· 
da beyanatta bulunarak, hapten 
sonra toplanacak sulh konferansın
~a Mısır'm da müsavi bir hakla 
temsil edileceği ve Mısır'ın menfa-

"•.atlerini ilgilendiren her hangi bir 
mes'ele hakkında Britanya karar 
vermezden evvel Mısır hükumeti· 
hin reyini alacağı hakkında Bri· 
tanya hükumeti adına lngiri"ı sefi
ri tarafından Kral Fa. uk'a teminat 
verildiğini söylemiıtir. 

Amerikaya giden 
gazetecilerimiz 

B. Hüaeyfo Cahit Yalçın 

ıehrimiz.e geldi 

İngiliz-"ve:Amerikalılann da· 
veti üzerine· uzun bir seyahate 
çıkan gazetecilerimizden B. Hü· 
aeyln Cahit Yalçın pazar günkü 
M11ır tayyare postasiyle şehriqıize 
gelmiş ve 11kşam Toros ekapre-

' siyle İstanbula hareket etmiştir. 
Giden gazetecilerimizden Ah 

met Emin Yalman da Mısıra gel· 

miş ve cepheyi ziyaret etm~k 

Üzere Libyaya hareket etmiştir. 

Diğer üç gazetecimiz , dı..ha 

birkaç lıafta geçirmek üzere A
ınerikada kalmıştır. 

Noıveç yahudileri 
Londra : (Royter)- Norveç'· 

te Almanların çıkardığı yeni bir 

emirnameye göre bütün yahu· 

dilerin ıs gün içinde polis ma
kamlarına kendilerini ihbar et · 

meleri icap elmekttdir. Aksini 

yapanlar bir sene hapise mahkum 

edileceklerdir. 

Yeni tip bir 
İngiliz uçağı 

Londra : 23 (Royter)- Yeni 

t ip bir Spetfire tayyaresi Alman 
tayyarelerine karşı harekata beş· 

lamıştır. Bunun malzeme ve ya
pılışı ifşa edilmemekle beraber 
eski Spetfire tipindeki tayyarele-

re sür'at ve mukavemet bakımın· 
dan üstün olduğu ve 2 top 4 
mitralyözle mücehhez bulunduğu 

bildirilmektedir. 

1 

Mihverciler 36,000 
kişi kaybettiler 

ilk hamlede yetmiş 
kilometre ilerleyiş! 

Ankara : 23 ( Radyo gazeteai ) - Günün en mühim 
mevzuu Şark cephesidir . Sovyetler büyük kuvvetlerle Sta
lin~radda taarruza geçmif bulunuyorlar. Verilen malumata 
göre, Almanlar geri atılmııtır. Almanların ıimdi Don batı
aında bir müdafaa hattı lı uracaklarr zannedilmektedir • 

Moskova : 23 ( Radyo ) -
Ruslar son üç gün içinde cep· 
hede 50 -' 60 kilometre ilerle· 
mişlerdir . Resmen bildirildiğine 
göre, Sovyet taarruzu haşlamış· 
tır. Alta Mihver tank ve piyade 
tümeni dağıtılmıştır . Bundan baş
ka Mibvcrciler 14,000 ölü 13,000 
esir vermişlerdir . Kalat şehri 

Sovyetle1" tarafından istirdat:edil· 
di. Mibvercilerden birçok gani· 
met alanmıştır . 

Fransadan kaçan 
mebusun anlattıkları 

Londra : 24 (Royter)- Fran 
sa'dan kaçarak lngiltere'ye gelen 
Fransız emele partisine mensup 
mösyö Moronda general Weygand' 
ın bir kaç gün evvel tevkif olun· 
duğunu , fakat sonra serbest bı· 

rakıldığım söylemiıtir. Generale 
baş komutanlık teklif olunduğu 
halde reddetmiştir. 

Almanlar işgal altında bulun
mıyan Fransaya ilk girdikleri za · 
man orada bulunan Mösyö Moron
da Fransızların Almanlara çok so
ğuk muamelede bulunduklarını 
söylemişti r. 

Buna mukabil geçenlerde Ce· 
novayı bombaladıktan sonra dö
nerken Fransa topraklarına düşen 
bir lngiliz pilotuna yapılan çok 
acıklı bir defin merasimini anlat
mıştır. Bu tayyarecinin cenazesine 
17000 Franlık kıymetinde çiçek 
yollanmış, İngiliz ve Fransız marş· 
ları halk tarafından söylenilmiş ve j 
bir mektep müdürü talebesini bu 

Parti mııettlşlmlz 
Mersine gitti 

Bir müddettenberi Aokarada 
bulunmakta olan mıotaka Parti 
müfettişimiz Doktor Talat Simer 
pazar günkü ekspresle şehrimize 

gelmiş ve: düo akşam da Mersine 
hareket etmiştir. Parti müfettişi
m iz bugün akşam şehrimize dö· 
necek ve yarınki Umumi Meclis 
azaları seçiminde hazır buluna 
caktır. 

İngiltere bahriye 
nazırının demeci 

Ankara: 23 [Radyo BazeteslJ
lngili :ı Bahriye nıızırı Aleksandr 
beyanatta bulunarak, düşmaRın 
Akdenitde vuruldu~unu ve düş· 
manın daha güç vaziyetlere so
ltulaca~ını ve Sovyetlerin nefes 
alaca~ını söylemiştir. 

Meksika - Sovyetler 
siyasi münasebatı 

Moskova : 23 ( Radyo ) -
Mösyö :umanski Meksika büyük 
elçiliğine tayin edilmiştir • Elçi 
yakında hareket edecektir • Mek· 
sika hükumeti de Sovyetler nez· 
dine" bir elçi tayin edecek , bu 
suretle siyasi münasebetler tekrar 
başlayacaktır. 

merasime iştirak ettirerek Fransız 
çocuklara : 

"'Bunlar insaniyetin hürriyete 
kavuşması için canlarını veren 
kahramanlardır" demişti. 

Balkanlarda mihverin 
bazı tedbirleri • 

yenı 
LONDRA : 23 (RADYO)- ORDULARIMIZIN ŞIMAL1 AFRIKA'

DAKl MUVAFFAKIYETLERlNI GÖREN ALMANLAR TELAŞA DÜŞ· 
MÜŞLERDIR. 

YUNANISTAN'DA SELANIK VE DEDEAGAÇ LiMANLARINA 
MA YNLAR DÖKÜLMÜŞTÜR. HIRVAT VE MACAR TRENLERiNE. 
ALMANLARIN SE'vKIYATLARINI TEMiN EDEBiLMEK MAKSADIY
LE EL KONMUŞTUR. SON GÜNLERDE ALMANLAR MACARIS· 
TAN , BULGARIST A.N VE HIRVA TlSTAN' A YENi KUVVETLER 
VERMELERi lÇIN TAZYİKLERiNİ ARTTIRMIŞLARDIR. 

ı""" ........ " .. "" .. "" ........ " .. "" .... " .. . : 
j Umumi Meclise aza seçimi i 
ı Yarın bütün kazalarda oldu~u gibi şehrimizde de Umumi i 
ı Meclis azaları seçimi olacaktır. Resmi seçime geçilmeden ev. : i vel ikinci müntebipler Parti binasında bir toplantı yaparak : 
ı Parti namzetlerini teshil için bir yoklama yapacaklardır . Bu : 

ı yo~lama Parti yoklama talimatoameıine tamamile uyulmak su · : 
ı reble yapılacak, ikinci milntehiplerin reyleri ve fikirleri alın : 
ı dıktan sonra tesbit edilecek namzetler Parti namzedi olarak : 
ı ilan edilecektir. : 
ı Yoklamayı müteakip .seçim yapalacaktır. Bütüo ikinci mün ı 
ı tehiplerin bu yoklamada bulunarak Parti namzetlerini tesbit ı 
ı hususunda fikir ve reylerini izhar etmeleri bir millet borcu : 
ı olduğundan muayyen saatta Parti binasında hazır bulunacak : 
ı larmı kuvvetle umuyoruz. ; 

ı .... """"""""""""""" ............ " .. J 
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Spor 

İhtilaflı maçlar 

Liğ maçlarının devam ettiğini 
yazmış ve bu maçl6ra 'ait zaıı.an 
zaman tafsilat ~rmiştik • Pazar 
günü de şehrimiz stadında Ma · 
latya Mensucat ile Milli Men su· 
cat ·• Gençlik kulüpleri arasuıda 
bölge şampiyonluğunu tayin ede· 
cek olan maç yapılmış ve fakat 
bu maç hakemin idaresizliği ve 
tarafkirliti ''yüzünden ihtilaflı 4 bir 
şekilde 1 - O Milli Mensucat le· 
bine neticelenmiştir . Ötedenberi 
bir idareci olduğu halde hakem
lik vazifesi alan Bay:Rıza Salih 
bu maçın .. da hakemliğini deruhte 
etmişti. Halbuki Beden Terbiyesi 
müdürlüğünü ifa eden bir arka· 
daşıo daima .. bitaraf kalması icap 
eder. 

Bölgeye mensup birçok dip· 
lomatı:hakemin ·mevcudiyeti kar· 
şısında bu gibi maçların Bed~n 
Terbiyesi müdürü)arafıııdan ida · 

resi tuaccip edilecek bir haldir. 
Bu gibi ihtilaflı maçlar, Genç• 

lik:araaındıı dedikoduları mucip 
olmakta ve tesirleri uzun zaman 
devam: etmektedir. 

Pazar günü Malatya Mensu· 
cat ve Milli Mensucat arasındaki 

maçla Malatya Mensucatlı gençler 
hakemin açık şekildeki tarafgir · 
liğini görmüşler ve bakla olarak 
itirazlar serdetmişlerdir . Bölge 
fampiyonluğunu tayin!edecektolan 

Önümüzdeki maçta bu hususun 
ebem miyetıe •göz önünde tutula 
rak bitaraf bir:bakemin idaresine 
tevdii:pek gereklidir. -SPORCU 

.Amerikan ve Çin 
kuvvetlerinin kazancı 

(Baftarafı Birinciııle) 

çıkarılm11tır . 

Çunking : 23 ( Radyo ) -
Hupey , Yangze Ye Şatze'deki 
Japon üslerini Çin tayyareleri 
ıiddetle bombardıman etmiştir • 
Yangınlar çıkarılmıştır . Çinliler 

bir miktar ~ ilerlemitlir . Hag -
, Şangda. Çinliler tarafından işgal _ 

olunmuştur . -.. ~ 

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Salı - 24.11. ı 942 

7.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

7.32 Vücudumuzu çalıştıralım. 

7.40 Ajanı Haberleri. 
7.55-

8.30 Müzik : Senfonik parçalar . 

12.30 Program ve Memleket saat 

Ayarı 

12 33 Müzik : Karışık program. 

12 45 Ajans haberleri. 
1 3.00-

13.30 Müzik : Peşrev, ıemai ve 

şarkılar. 

18.00 Program ve Memleket saat 

Ayarı. 

18.03 Müzik : Radyo salon orkeı• 

traıı, (Şef: Necip Aşk•n) 

18.45 Müzik : Fasıl (Mehtap şar

kıları ve mesaire türküle

ri). 

19.30 program Memleket Saat 

Ayarı ve Ajana Haber!eri. 

19.45 Müzik : Halkevleri folldar 

aaati. Bergama halkevi. 

20.15 Radyo~ gazeteıi. 

20.45 Müzik : Violonıol solaları. 

21.00 Konuşma (Evin saati). 

21.15 Müzik : Baçh-ltalyan kon· 

çertoıu. 

21.30 Konuşma (~aR-lık saati). 

21.45 Müzik : Klaeik Türk müzi· 

~i programı . (Şef: Mesud 

Cemil). 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajanı 
haberleri ve Borsalar 

22.45/ 
2'2.50 YarKJki Program ve Ka-• 

panı9. 

Misiste devrilen 
bir marşandiz treni 

Çukurovaya 
düşen bir 

rasat balonu BASAR VE OLEN OLMADI 
573 nuruaralı marşandiz Mi· 

siste makastan geçerken çatlak 

ray parçalanmış ve muvazeneyi 
kaybederek devrilmiştir. Beş va· 

gon da ·makine ile birlilıı.te~yana 

yatmıştır. Ölen , ve hasar yoktur. 

K a t a r ı n kaldırılmasına de

vam ediliyor. Bu• yüzden evvelki 

alıı.şamdanberi diğer katarlar işle· 

yememiştir . Bugün hat açılmış 

olacaktır • 

Kızılayımıza 

yapılan bağışlar 

Kahraman ordunıuz.a kış he
diyeıi için Adana kızılayına bağışlar 
devam etmektedir. Ziya Akver<ii 
50, Ali Sarac:oR-lu 50, Abdulkadir 

Uslu 200, Çirtçi Fabrikası 150, 
Mehmet Ôzboıdoğan lı 50, Ziya 

Sevindık 50, H. Ali Çrpni 100, 
Mahmut. Çetin 25, Mustafa Sür· 
meli 50, Kamil Güvem 40. Abdul-

kadiı Bağdat 200, Hasan Turgut 
150, Turan Güvenç 120, Manifa · 
turacılRr Esııafı 722, Alber Diyap 
500, Mahmut Arpacılar 100, Rem· 

zi Morben 125, Şakir Elsşıcı 40, 
Memleket hastanesi Doktorları 

100, Yusuf Ocak 30,- Rifat_ Kalağ 
ve Ortakları 100, Şükrü Fekeli 100, 

Taksi ve Kamyon sahipleri 110 
lira batışta bulunmuşlardır. 

Memurin muhakemat 
kanununda değişiklik 

Memurin m•Jhakemat kanu
nunda bazı değişiklikler yapmak 
maksadiyle yeniden çalışmalara 

başlanmıştır. Dün Adliye Vekilli
ğinde ilgili vekilliklerin mümessil-

lerinden bir komisyon. proje esas
larını gözden geçirmiştir 

Hazırlanmakta olan bu proje 
ile memurin muhakemal kanunu 
hükümleri daha çok tahdidedil
mektedir. 

D. Ulvi Türkmenoğlu 
Vilayetimiz Nüfos müdürü i

ken şark: hizmetini ifa için Bingöl 
vilayetine kaldırılan ve şark hiz-

metini ifadan sonra Sıhhat ve iç
timai Muavenet Vekaleti teftiş 

heyetine geçen Durmuş Ulvi Türk 
menoğlu'nun Dahiliye Vekaleti 
Mahalli idareler merkez teşkilatı· 

na terfian tayin ve nakil edıldiği
ni haber aldık. 

Hemşehrimize bu yeni vazi
fesinde de başarılar dileriz. 

5. inci Mıntaka Etibba 

odası idare heyetinden: 
27/11/94?. Cuma günü saat 17 

de Adana Halkevi salonunda ter
tip edilen tıbbi müsamerede bir 
arkadaşımız tarafından (Modern 
kliniklerde kalp ve damar vazife
lerinin te • kiki) mevzulu tebliğde 

bulunulacaktır. Odamıza mensup 
bilumum meslektaşların beheme
hal bu toplantıya t~şrifleri rica 
olunur. · 14825 

Halkevi Reisliğinden: 
Evimizde senelik resim ve 

fotoğraf sergisi l21Birinci Ka
nunı942 Cumartesi günü saat 
(15) de açılacaktır. Eserler en 
geç 7/Birinci Kanun/942 günü 
Halkevine teslim edilmiş ol
malıdır. Fazla malUmat almak 
istiyenlerin evimiz bürosuna 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

21-27-3 14797 

Osmanlyede bflytlk 
blr '.fırtına 1 

Bize gelen malumata' r göre , 
evvelki gece:Osmaniyede büyük 
bir fırtına olmuştur . Bu fırtına 
esnasında asırlık çınar ağaçları 

devrilmiş ve 25 kadar dükkanın 

çinkoları uçmuştur • Camiin da 
mında da hasar vardır. 

Adliyede tayinler 
Şehrimiı müdrlei umumi mu· 

aviııli~ine Ki~i müddei umumi 
muavini B Hüseyin Fırat, Ceyhan 
müddei umumili~ine de E.rbaa 
müddei umumiıi B. Alaeddin Tuz 
cu maaş ve kadrolarıyle harcırah
sız olarak tdyin edilmişlerdir. 

Dün aldığımız malumata gö 

re, Kürkçüler bölgesine bir ra

sat balonu düşmüştür. Ecnebi bir 

memleketten kopup geldiği tab

nıiu edilen bu balon jandarma· 

larımız tarafından muhafaza edil· 

mektedir . Balon yerde sPpetsiz 

olarak bulunmuştur. 

B. Murat Öget 
Vilayet Ziraat Müdürlüğünde 

2.iraat Mühendisi Bay . Murat Öge

lin Toprak mahsulleri ofisi umum 

müdürlü~ü:emrine"~tayin edilmiş 

olduğu ve bu günlerde Ankaraya 

hareket edeceği haber alınmıştır. 

ilan 
TÜRK HAVA KURUMU ADANA ~UB[SİffOEN · 
(3125) lira keşif bedelli kurumumuz binasındaki tamirat 

açık eksiltmeyco: konmuştur. 81121942 Salı günü saat 16 da ihale
si yapılacaktır. Şartnameyi görmek ve ~ksiltmeye girmek isteyen· 
forin şubemize gelmeleri. 24-28-2 14829 

BAH~[ OOZi~I KÖY lHSTiTOSO 
MOOORlOGONOEN 

1- Muhammen bedeli 2994 lira tutan ve nümunesi Ens· 
titüde olan (499) çift Adana yemenisi satm alınacaktır. 

2- Eksiltme 9-12-942 çarşamba günü saat 14 te Ens
titümüzde olacaktır. 

J- Taliplerin % 7,5 mu,al<kat teminatlarını Bahçe ma• 
liyesine yatırmak ve 2490 Nıyılı kanunun gösterdigi şart

ları haiz olarak gününde müracaatları. 24-29-4-8 14823 

i 1 an 
ADANA İNHİSARlAR ·TÜTÜN f ABRİKASI 
MÜOÜRlüGONOEN : 

1- İdare ihtiyacı için Akçam Göknar cinsinden 2500 metre 
mikabı yarı mamul ve muhtelif eb 'adda sandıklık kereste pa· 
zarlıkla satın alınacaktır. 

2- Beher metre mikabı için muhammen bedeli 110 yuz 
on liradır. 

3- ŞartnamP-yi görmek ve almak arzu edenler her gun 
Fabrikadaki komisyona müracaat ederek alırlar. 

4- Pazarlık ikinci teşrinin otuzuna tesadüf eden pazar
tesi günü saat ( 14) de Ad 'a Tütün Fabrikasında kurulan 
komisyonda yapılacaktır. 

Bu cins malı o!upta satmak istiyenlerin müracaatları 
ilan olunur. 24-26-29 148::!9 

. 
11 an 

D. D. Y. Adana 6. İşletme A. E. komis

yonu reisliğinden : 
Muhammen bedeli 14300 lira tutarında 110 M3 adi ak ve kara 

çam kereste (3 santimlik tahta veya 4 santimlik kalaslar) kapalı zarf 
usuliyle 21-l'.l-942 pazartesi günü saat 16 da ihaleye konulmuştur. 

Talip olanların 1072 lira 50 kuruş muvalckat teminat alı:çeleriyle 

birlikte Tıcaret oda'lı ve ikametgah vesikaları, nüfus tezkiresi ve tek
lif mektupları ihale saatından bir ıaat evvel komisyona vermeleri ıa. 
zımdır. 

Keresteler Karaman, Bozanlı, Mersin, Tarsus, Adana. lskenderun, 
ve Mamura islasyonlarında veya aralarındald her hangi bir.: istasyon 
ve durakta teslim edilebilir. 

Şartnameler, İşletme komisyonundan bedelsiz olarak tedarik edile· 
bilir. 24-29-3-8 14830 

Sathk kasa 
ulü Merakı oğlu Mahmucl,'un "Wiener-Kassen-Fabrik., markalı 

demir büyük kasası iki anahtarı ve altının tahta sandığı ile birlikte 
25 Birinci lı:an:.ın 1942 cuma günü saat 1-1 te müzayede ile Doktor Ab· 
dullah D!mırelin muayenehanesinde tSatılacaktır işbu kasayı görmek 
istiyenlerin ıaş köprü başında göz:mütehasııısı~Doktor Abdullah De· 
mirel'e müracaat etmeleri. 24-30-6 14826 

24 Teşrinisani 1942 

eoooooooooooooooooooooooooe 
g 0ROLOO - OPEBAT0B ~ 
o DOKTOR O 
o o 

g Suphi Ş enses g 
o Böbrek - Mesane - Tenasül O 
O Hastalıkları Mütehassısı O 

g YENi POSTAHANE KARŞISI g 
O Fakirler paraıız muayene edilir O 

g ç-30 14685 g 
eoooooooooooooooooaooooaooe 

ilan 
Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğünden : 

Teminatı 

Beher Kentah Muvakkate 
Cinsi Kentah ki. Muhammen bedeli % 7 ,5 Müddeti 

lira ku. lira ku. ay ......, __ 
Meşe~kömürü 820, 40 35 21 54 12 

1- Seyhan Vilayetinin Dörtyol kazası dahilinde hudutları 
şartnamedP. yazılı Çatal Kaya ormanından 820,40 kental Meşe 
kömürü 12 ay zarfında kat, imal ve ormandan ihraç edilmek 
şartile 1 1-1 1-942 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık 

arttırmaya konulmuştur. 
2- Arttırma 1-12-942 sah günü 15 de Adana or

man çevirge müdürlüğü binasında yapılacaktır. 
3- Muvakkat. teminat 27 lira 54 kuruştur . 
4- Odunun Meşe kömürü beher!kental muhammen be

deli 35 kuruştur. 
5- Şartname, mukavelename projeleri orman umum 

müdürlüğünde, Adana orman çevirge. müdürlüğünde Dört 
yol orman bölge şefliğiııde görülebilir. 

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

7- lstiklilerin ticaret odası vesikalarıle birlikte belli edi
len gün ve saatte: müracaatları ilan olunur. (Bu vesika köy· 
lülerden istenmez) 14-20-24-28 14790 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basıldığı yer : Türksözü Maatbası 


