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RUS ORDULARININ 
YENi ZAFERLERi 

Stalingrad meydan muharebesi 
büyük şiddetle devam etmekte 

ALMANLARIN VERDi Öi ESiR MI KD ARI 80,000 OLDU 

Kaleninde de Sovyet taarruzu başladı 
üç Alman generalinin esir edildiği bildiriliyor 
•••••••••••••• 

i EDIRNENIN i 
f KURTULUŞU f 
f Edirne: 26 (a.a.)- E· ı 
ı dlrne kurtuıuŞ bayramı f 

parlak bir ••kllde kut- f 
ı l•nmı,tır. Yirmi kl•lllk f 
f bir mebus kafllesl bay· f 
f ram da hazır bulunmu• • f 
f tur. Tllrenler ve geçit f 
f re•ml muazzt1m olmuf· f 
f tur. f 

•••••••••••••• 

Ankara: 26 (Radyozgazetesl)- J 

1 
Stalingrad da Rusların büyük ta
arruzu ve Alman müdafaası de· 
vam ederken , her iki tarafın da 
propaganda makanizmaları faali· 

yete geçmiştir. Romen radyosuna 
göre , Stalingraddaki 24 mahalle
deo :22 si Almanlar elindedir. Al 

man radyosu da yeni silahlar kul· ' 
lanıldı~ını , bunların dakikada üç 
bin mermi atan mitralyöz ve alev 
saçan tanklar olduğunu bildirmek
tedir. 

Moskova : 26 (Radyo)- Ge
ce kıtalarımız Stalingrad bölgesin
de taarruza devam etmiştir. Al
manlardan 157 tank alınmış ve 
bir Alman alayı imha edilmiştir. 

Bertin : 26 ( Radyo ) - Üç 
noktada Rusların yaptıkları büyük 

Demiryollarımızda 
nakliyah teshil 

için yapılan tetkikler 
Yeni proıeıer lzerlnde çab,ma 

ALMANYA 
VE ITALYA 
GERGiNLiGI 
YOKMUŞ 

Ankara : 26 (Türksöıü muha· 
birinden)- Nafıa Vekilliği garp 
bölgelerinde,'. bilhassa lstanbul ile 
Ankara arasında vuku bulan 
nakliyatı daha kolay bir hale sok· 
mak maksadiyle yeni dcmiryolu 
hattı inşası için bazı tetkiklere 
başlamııtır. Bu tetkikler' netice· 
sinde bazı kısım yolların etütleri 
bitmiştir. Etütleri biten yollardan 
başlıcaları şunlardır : 

1- Bozöyük-fnegöl-Bursa 
-Mudanya. 

hücumlar püskürtülmüştür.~ Bir çok 
Rus tankı takrip edilmiş ve esirler 
alınmıştır. 

Moslı:ova : 26 ( Radyo ) -
Ruslar son teşrinin 19 undan 25 
ine :r kadar Almanlardan 51,000 
esir almışlardır. 

Moskova : 26 ( Radyo ) -
Almanların alev saçan tankları· 
nın alevleri~ yüksek . binaların be· 
şinci katına ~kadar uzanmaktadır. 
Ruslar Donçinka ve Malaya Don· 
çinayı işgal etmişlerdir . Alman· 
ların 25 inci tank kolu da imha 
olmuştur. 

Moskova : 26 ( Radyo ) -
Stalingradda: Rus ileri hareketi 
devam ediyor.: Birçok istasyonlar 
ve meskun• yerler ele geçirilmiş· 
tir . Stalingradın 125 kilometre 
şimalinde Almanlar: ezici bir ınağ· 
lubiyete uğramıştır • 

Berlin : 26 ( Radyo )- Rus 
cephesinde havanın fenalıtı ge · 
niş hava harekatına mani olmuş· 
tur. Ladoga ' gölünde bir Sovyet 
nakliye gemisi •. batırılmıştır • 

Moskova : 26 ( Radyo ) -
Rus orduları Kalenin cephesi bo· 
yunca taarruza geçmiştir. Kalenin 
cephesi Moskovanın şimal batı· 
sındadır. Üç Alman tümeni esir 
edilmiştir . Esirler arasında üç 
Alman generali de vardır. 

Moskova _: 26 :c Radyo ) -
CGerWJ nel~) 

ı ........................ ı 
ı ı Tunus cephesindeki i Fransız i 
ı ı 

1 şefleri 1 1 
harekat, hava 

faaliyetine münhasır 
ı ihtilaflı ı 
ı ı 
ı D600L ILB ı 
t DABLANIN i 
ı ZIDDIYETI ı 
ı ı 

f Darlanın istediği J 
j parayı Dögol J 
ı vermemiş ! : 
ı ı 
Ankara: 26 [Radyo Bazetesll
Suriyedcki hür Fransız kuvvetleri 
komutanı Katru ·şimdi Londra· 
dadır. Dö gol Katroyu şimal Af· 
rikadaki Fransız kuvvetleri baş
kumandanı tayin etmiıtir. Ve 
Dög ol beyanatında bunu bildire· 
ceUi. Falı:at gelen haberlere göre, 
Çörçil Dö Golün bu beyanatına 

mani olmuştur. Darlan ile Dö gol 
arHındaki geçimsizlik mihver kay· 
na\darında da bahis mevzuu ol· 
maktadır. Mihvere, göre, Darlan 
İngiliz sermayesıle: kurulan hür 
Fransız bankasından para istemiş· 
tir. Ve Dö Gol bu paranın veril· 
mesine ... mani olmuştur. 
Ankara~ 26 (Radyo Bazetesl]
La val Paristen Viıiye dönmüş ve 
mareşal Peten tarafından kabul 
edilmiştir. 

Almanya'ya giden 
F razsız işçileri 

Ankara: 26 [Radyo gazete•l)
Almanya 'y (giden Fran11z işçi
lerinin sısyısı ""300,000 e varmıştır. 

Ruzveltin temasları 
V qington : 26 { Radyo ) -

Ruzvelt , umumi. harp durumunu 
tetkik etmek üzere bugün şahsi 
milmessillerile görüfecektir . A· 

miral Lihi ve King de bu top· 
lantıda bulunacaktır •. 

Müttefiklerin hareketi biraz gelişti 

Bizerf eye hava hücumlari 
Ankara: 26 (Radyo B•zetesl)
Tunus cephesinde mütteliklerin 
ileri harekatı biraz gelişme iÖs 
termiştir. Fakat kara harekatın· 

dan ziyade handa büyük çarpıJ• 
malar olmakt .. dır . 

Londra : 26 ( Radyo )- Da· 
kar, Gine , Sudan ve Togo vali
leri umumi valiye bir telgraf 
göndererek , sadakatlerini: bildir· 
mişler ve müttefiklerle çalışacak· 
larını izhar eylemişlerdir • 

Kambera : 26 ( Radyo ) -
Harbiye nazırı mister Ford'a gÖ· 
re, Avustralya kıtalarıoın Mısır· 
daki son harekatta kayıpları ya· 
ralı ve ölü 2400 küsurdur. 

Kahire : 26 ( Radyo )- Bi· 
terle dokları şiddetle bombalan
mıştır • 14 Alman tayyaresi dü· 
.şürülmüştür. Amerikan uçakları 

faaliyetlerine devam etmektedir. 
Mihverin Sicilya ve Sardonya· 
daki hava kuvvetleri takviye e· 
dilmiştir . 

Berlin : 26 (a.a.)- Tunusta 
esirler alınmış, motörlü taşıtlar 
ele geçirilmiştir. Düşman kamp· 
ları bombardıman edilmiştir. Uçak
larımız asker gruplarına hücum 
etmiştir. Alc:denizde düşman dün 
ıekiz uçak kaybetmiştir. Altı uça· 
ğımız kayıptır· 

Meksikada bir karar 
Meksika : 26 ( Radyo ) -

Meksikada ölüm cezasının tatbiki 
layihası reddedilmiştir. 

Memurlara 
verllece1ı:1eker 
Şehrimizdeki memurlara eski 

fiyatlar üzerinden:ıeker verilece· 
ğini yazmıttık~.· Her nüfusa 500 
gram üzerinden yapılacak tevziat 
hakkında vilayet Vekalete tekrar 
müracaat yapmıştır. Bugün yarın 
gelecek cevaba intizar olunmak· 
tadır. 

Adana -Kayseri 
büyük santralı 
Projeler tamamlandı 

Ankara ile çevresindeki: en· 
düstri bölıesinin enerjif ihtiyacını 
karşılamak üzere kurulacak olan 
Çağlayık Hidro • Elektrik san -
traliyle bunu Ankaraya ve çev
resine bağlıyacak-olan hava bat· 
larının projeleri tamamiyle ha· 
zırlanmıf bulunmaktadır • 

Projeye göre ,·Sakarya sula· 
rıoıo reglajı1 için~ Polatlının 25 
kilometre kadar ,&batı kuzeyindeki 
Çağlayık boğazında toprak sevi· 
yesinden itibaren 26 metre yük
sekliğinde ve arkasında 215 mil· 
yon metreküp su toplama kabi· 
liyetinde bir baraj inşa olunacak· 
tır. 

Baraj yerine akacak ortalama 
su miktarı yılda 500 milyon met· 
reküp olacağından buradan 75 
milyon kilovat saatlik euerji elde 
edilebilecektir • Elektrik bu •an· 
traldan istihlak merkezlerine 100 
bin voltluk bir hava hattı ile 
getirilecektir. 

Ege bölgesinin ihtiyacını te· 

min için Gediz üzerinde kurula· 
cak Avala santralı da programa 
alınmıı bulunmaktadır. Bunun için 
Demirköprüde yapılacak barajın 
da yılda 500 milyon metreküp 
ıudan 80 milyon kilovat saat c· 
lektrik istihsal edebileceti hesap
lanmıştır. 

Akdeniz suları üzerinde ya
pılan etütlerde Dalaman çayından 
90 bin kilovat , Manavgat çayın· 
dan 6 bin kilovat, Esten çayınd&D 

(0.W 2 net 1a7ra4a) 

Savaş sahalarını tetkik 
1 

Mihver matbuatı 
şayiaları yalanlıyor 

Ankara: 26 (Radyo Bazetesl
ltalyan matbuatı Lord Halifaluın 
son beyanatını çocukça vasıflan · 
dırmakta ve ltalyanın işgal al 
tında olmadığını söylemektedtr • 

2- Arifiye-Akyaıı-Mudur

nu-Bolu-lsmetpaşa. 
3- Sumucak-Tosya-Os· 

<Gerisi 2 ncl 1Ufaül 

Bir Sovyet fehrinde aalıeri laaliyıt 
Bizert şehri 

Dün Romadan Cenovaya bin· 
lerce mütehassıs işçi gönderil· 
mi,tir • Bunlar İngiliz hava hü· 
cumlarında harap olan şehirde 

tamiratla me,gul olacaklardır . 
Roma : 26 ( Radyo )- İtal · 

yan gazeteleri, Almanya ile ltal· 
ya arasında gerginlik olduğu ve 
İtalyanın arlık harbe deyam ede
miyeceği hakkında Lord Halifak 
sın söylediklerini çocukça bul
makta ve Almanya yanında İtal· 
yanın harbe devam edeceğini ve 
İtalyanın biç bir suretle işgal 
edilmiyeceğini yazmaktadır • 

Amerika' da harp 
kabinesi kurulacakmış . 
Ankara: 26 (Radyo Gazetesl)
Amerikan askeri teşkilatının tas· 
fiyc edilmesi ve Amerikıı'da bir 
harp kabinesi kurulması ihtima· 
l!ndcn bahsedilmektedir. 

' 

: ......................... .. 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
: 
ı 
: 
ı 
ı : 

Vilkinin son beyanatı 

Harp gayesi nedir 
bu ilô.n edilmeli ! 

ı ....................... , 
i Kanada : 26 (Radyo ) - Vilki beyanatla bulu· i i naralı, birlefik milletlerin harp ıonundan , yani arılh- ı 
ı tan neler beklediğini ve ıulh oluraa ne yapılacağının J 
ı taarih edilme.inin lüzumuna ifaret etmif ve bugün bü· ı 
ı tün milletlerin ne için harp ettikleri,,in ·kendilerine an· ı i latılmaıını ve Ruayadan korkulmamaaını , harp ıonun· ı 
ı da Rusya ile çalıımak lcizım geldiğini ıöylemiffİr. f 
L .................................................. ı 

İsviçre - Finlandiya 
ticaret anlaşması 
Bern: 26 ( Radyo )- İsviçre 

Finlandiya arasında bir iktisadi 
anlaşma imza (edilmiştir • Müba· 
dele edilecek malların kıymeti 

15 - 20 milyon İsviçre frankı 
tahmin ediliyor. 

Macaristandaki 
casuslara ceza 
Budapeşte : 26 ( Radyo ) -

Mahkeme on kifiyi casusluk su· 
çundan muhtelif cezalara mah· 
kum etmiştir. Suçlular arasında 

iki Romen :de vardır . 

Fransızlara yapılan 
radyo neşriyah 
Londra: 26 (Radyo)- Haziran 

940 danberi muharib Fransızlar 

hergün radyoda iki defa neşriyat 

yapıyordu. Bugün ilk defa bu neş· 
riyat olmamıştır." Sözcü : "Şimal 

-A.frikadaDarlan şef bulundukça 
bu neşriyatı yapmaya vicdanım 
manidir. dcmittir. 

Şimal Fransız Afrika' sına Amerikan kıta/arının çık11ından sonra , 
Almanlar da , Tunus'a hafladan kıta indirmişlerdi . Şimdi. An· 
glo - Saksonlarla Almanlar arasında , Tunus'ta bir savaş ya-

pılmaktadır. Şimal A/rika'sı sQflaşlarında buıün biitün dünyanın gözü 
Bizert üzerine çevrilmiş bulunmaktadır. Bizert , Tunas'un şimalinde 
ve Akdeniz üzerinde bir liman ve şehirdir.~ Bugün , bir deniz. üuü o· 
lan bu liman , ltalya'ya 90k yakın olması dolayısiyle çok önemlidir. 

Bizert • Zebit burnu ile Beyaz burun arasında meydana ıelen bir 
kavis içinde kurulmuştur. limanın batı tarafında tepeler vardır, Bu 
tepeler , batıdan esen rlzglirlara karşı limanı korur . Bizert limanı 
oldakca derindir. Karanın:tam kıyısında , deniz.in derinliti 14 - 16 
metre arasındadır.~ Bundan dola!,''.', btlyitk gemiler 6ile kıgıya yanaşa
bilirler. 

Bizert şehri , eski Hip - Zaritiz harebtılerinin gerine kurulmuş 
tur. Ben - Zert adının da, bu kelimeden çıkmış olması ıerektir. 

Şahir de 5.000 kadar insan yaşar. Görünüşü oldukça güz.eldir. He· 
le yüksek surları ve kaleleriyle , Bizert'in denizden göriinüşü çok gü · 
z.eldir. Minareler , şehrin görünüşüntı büsMtün güzellik oerir. Evleri 
beyaz badanalıdır." liman , bir nehir atz.ında.bulunur ve nehrin iki kı· 
guında u.ıanır. Bilhassa batı tarafa dolru , kanalın ortasındaki küçük 
bir adaya .kadarruzamıştır. 

Biz.ert~limanında kefal~6alılı çok tutulur. Bunu avlamak , bir 
Marsllya~balıkçı kumpanyasının inhisarındadır. Yılda 400 000 kilo balık 
çıkarılır. limandalmercan..1da tlfllanır. Bu imtiyas da Fransızlara ve• 
rilmiştlr. 

V aletiyle ' , -mercan> avlıy111t yirmi kt1dar ge•i 11ardı. Bugiin on ka
dar kalmfltır. Bizert'ten , mercan , tuz.la balıkt1111• bvşka hububat, %ey· 
tinyafı , meyva:ae:tıttün de ihraç edilir. -

Biurt ayni Hnuuıd. ml/ılm ilr ak.rl '6tür. - -
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D uy..ç!-<l.! kJ arımız 

Do1u ve şimşeğe 
ka• şı şemsiye 

F 
redrik Kri~el isminde bir 

Avu~tralyalı mühend is, yıldı· 

rım, şim$ek ve dolu getırecck 
bulutları dağıtan bir c ihaz. bul 
muştur. Bunun ismi: <Yıldırım ve 
dolul a:karşı kullanılan şe msi,} e ı> 

dir. Haricen cılıa11n şekli şem· 

siyeden z ıyade ehrama benzem ek
tedir. Yıldırımlı ve do lu getire· 
cek bulutların bu lunduğü s ~ mtte 

demir d irek üzerine bu c•haz. 
dıkilir. C ı hHzın şem~ iye şeklinde 

tellerinden bulutların ,müsbd elek· 
triği yere gcçmeğe başlar ve bu 
geçiş sükünetle olur.~ Boşalma es 
nasında şimşek ve pigcr tehlike 
ler zuhur etmt'z.. Yalnız g •ccleyin 
cihazda hafif kıvılcımlar görülür. 

Az zaman sonra bulutta mev· 
cut su hafifler, binnetice bulut 
erimeğe, )Oko'mağe .} üz tutar, 
dağılır. 

Her1'e~in kolayca temin ede· 
ceği bu :basit cihaz, zirai bölğe · 

lerdc pahalı_> a malolan topla bu · ' 
lutların dağıtılması yerine geç · 
mektedir. Top ateşile bulutlar 
dağıtılarak dolu ) ağma sının ve 
yıldırım, şimşek düşmes i nin önü 
ne geç ılıoekteydi. Şimdi topun 
yerini, yukarıda ismi geçen cihaz. 
tutacaktır. 

Doğumda rekor 
kıran kadın 

ltalya'da Palermn'dan Flanİ· 
ya Paçe adında bir İtalyan kadı
nı, 2 l senelık evlil ık hayatında, 

39 yaşında olduğu halde 17 inci 
çocuğnnu doğurmuştur. 2 sene ev
vel Flaniya Paçe ve kocası büyük 
baba ve büyük anne olmuşlardır. 
81J !tal) an kadını, -Ooğum saha 
sında ltal} a'do rekor kırmıştır. 

Kar~de• izin ıimal sahilleri-
nin iarip bir hasıasiyeti 

Karadeniıin şimııl sahillerinin 
garip bir husu~iyeti vardır . Dnieı· 

ter, Bug ve Don nehirlerinin va· 
dileri her zaman ıiı içinde, bu
lutlu ve rııtıp olduğu halde, bun· 
ların geçtiği bozkır gün~şin kııgın 

şuaları altında yanma1'tadır. 

Bozkır denizin sahilinden elli 
metre kadar } ük~cktedjr. Büyük 
nchirlerirı vadilcrinc;leki rütubetın 
hasıl ettıği yağmur bulutları çok 
defa der111.e yıtgar ve bozkıra bir 
damla ı düşmez, 

Dllha bir garabet olarak 1'ışıo 
S.beryıı<lan esen keskin ve sert 
rüzgarlar b01.kırları donduıur . Hal· 
buki nehirlerin vadileri ılt1'tır . ln 
san ve hıtyvanat buralara iltica 
eder. 

Bu garebetin tabii sebebi 
denizin sahılinden yükselen hara . 
ret tabaka ınııı, ıbuıutların ve rü · 
tubetin boıkıı:Jera nüfuz. eto.ıesiııe 

mani olmasıdır. 

RADYOSU 

ANKARA RADYrOSU 
Cuma - 27.11.1912 

7.30 Program ve memle~et saat 

ayarı. 

7 L32 Vücudumuzu çalı~lır(llım. 
1.40 Ajanı Haberleri. 
7.55-
8.30 Müzik : Senfonık p,arçalar. 

12 30 Prog.ram ve Memleket saat 
Ayarı 

12 33 Müzık : Karışık progr.am. 
12 45 Ajan· haberleri. 
1 3 00-
13.30 Müzik : Saz eserleı i ve 

şrır kılar. 

18.00 Program ve Menıleket abt 
Ayarı. 

18 03 Müzik : Faşıl heY,eti. 
18.40 Müzık : Danı müziği . 
19 00 Konuşma (İktısat saatı) . 
19.15 Müzik : Oyun havaları. 
19.30 program Memleket Saat 

Ayarı ve Ajanı Haberleri. 
19.45 Müıik : Klaıik Türk müzi· 

~i programı . (Şef: Mesud 
• Cemil). 

20.15 Radyo gazeteıi. 

TORKSOZO 

• •• . • \ ., •. > • 1 . . . d6 ,. ~·~ ; ·Fi-·' ~ A: ·s· .. ~ ·.·RLER - ' - - ı 
- ~ - - -- ---- ------ -

Piyasada kuru 
odun bulun ugor 

Rus ordularının 
yeni zaferleri 

IBW1farah Birlnridel 

Almanlardan ""muhtelif cephelerde 
üç gün içinde 157 tank alınmış· 

tır. Birçok yerler işgal edilmiş· 

tir. Şimal batıda mühim bir mu 
vaffakıyet kazandık~ . Kıtalarımız 
Stalingrad. :cephesinde düşmanın 

mukavemeti kırılarak taarruzlara 
devam edilmiştir . Cephenin şi· 
ınal batısında kıtalarımız Rikovıo 

ki, Noyamaks, Staromaksimovski 
istasyonlarile Malanobotovski , 
Odiyonof, Donçinka ve Malaya· 
donçinka mevkileri ele geçirmiş· 

tir • 

Oduncular narhı az buluyormuş 
Şehrimiz piyasa~ında bir kaç 

gündür kuru od un bulunmamak
tadır. Yaptığımız ta hkıkata gör<', 
odunculllr konan narhı az bu· 
lunmakta ve bu sebeple kuru 
odun getirterek satmamakt ndı r · 

lar. Aliıkadarla rın bu işe el koy · 
malan liillmdır. 

Mersin yerli mallar 
pazarındaki satışlar 

Mersin : 26 (Türksözü muha · 
birinden) - Yerli Mallar pazarın· 
da, hü~ümetçe tt-sbit edilecek 
yeni fıatlara intiıaren Lir müddf't 
tvvel durdurulan ıoatışlar dünden 
itıbaren tekrar başlamıştır. Fıat 

tarda her ne hdar bır artış var· 
sa da bu artış Jabancı mallar 
fiatına niııbetle çok mühim _de· 
ğildir. 

Satış, haftanın cuma ve cu· 
marteııi günlerinrle köylülerf', di · 
ğer günlerde öğleden evvel ş t:hir 

halkına, Pa7artesi öğleden sonra 
memurlara, Sah günü öğkden son· 
ra evlenenlere ve doğumu olıın · 1 
lara Çıırşrımba günü öğlerlt>n 

sonra memurlara, Peışembe günü 
öğlerlen sonra evlenenlerele doğu

mu olanlara yapılacaktır. 

Kaçak eşyalar 
Kaçakçılığın men ~e takibi 

hakkındaki kanuna göre verilen 
değeri 50 liradan fazla eşyanın 

müsaderesiııe dair olan hükmün 
temyiz kabiliyeti olduğu karar· 
laştırılmıştır . 

Ceza evleri için 
yeni bir proje 

Ceza ve tevkif e,vleri umum 
müdürlü~ünün vazife ve salahiyet 
leıi hakkındaki kanunun bazı mad · 
delerinin de~iştiı itmesine dair O· 

lan kanun projesi dün Başveka
letten Büyük Millet Mecl ısine su · 
nulmuıjlur. 

Demiryollarımızda 
nakliyatı teshil içtn 
yapılan tetkikler 

<Bıstarafı Biriocidel 

mııncık 

4- Bursa- Okçugöl. 

Diğ't:r taraftan 011mancık

Amas} a-Erbaa hattının da etüt· 
leri yapılmaktadır. 

Nafıa vekilliğinin bugünkü 
şer tlar ve imkanlardan mümkün 
kün olduğu kadar istıfade ederek 
bu hatların inşasına çalışaca~ı, 

iıışa ınıt lüzum görül~n hatlar üze · 
rinde etütler yaptıımakta olduğu 
etütleri yapılmış olan hatların da 
yav11ş~ avaş münakasaya konu
lacağı haber verılmektedir . 

ltdana • Kayseri 
büyük santralı 

(Başı 1 iaci sayfada) 

4 bin kilovat istihsal edilebilece 
ği hesaplanmıştır ~ 

Adana • Kayseri bölgesinde 
Samanli suyu Üzerinde yapılması 
df.şünülen santraldan da 2CO mil · 
yon kilovat istihsal olunabilecek 
tir • 

20.45 Müzik : Schumanın piano 
parçaları. 

21.00 Konuşma (f.vin saati). 
21.15 Temsil. 

22.00 Müzik : Ra~iyo ııalvn orkes· 
trası, (Şef: Necip Aşkın) 

22.30 Mt;m~ket Saat Ayan, Ajanı 
haberleri ve Borsalar 

22.45/ 
2ı.50 Yarınki Program ve Ka

oanı§. 

..................... 
i SEHiRli ! i 
f Kahraman ordumu· f 

•
f zun erlerine kışlık hedl : 
f ye hazırlamayı ihmal et· f 
f me ! f .................... 

Adliyede tayinler 
Aldığımız malumata göre , 

İstanbul Kadastro hakimliğine iz. 
mit Asli} e Hukuk hakimi. Mazhar 
Köklen , lzmir Aslıye ceza hii
kimlığine İzmir Müddeiumumisi 
Hamdi Doğu , lzmil Müddeiumu· 
miliğine Orhangazi hakimi Sami 
E.rdem , Orhangaıi hakimliğine 

Adapazarı Müddeiumunıi muavini 
Tevfik Tııncok , Şerefli Koçhisar 
Hukuk hakimliğine Çınar hakimi 
Arıf Kartın , Kırıkhan hakim mu· 
avinliğine Alaııyadan Vehbi Ak· 
soy , Af yon Aza muavinliğine 

Beyşehirden Samime Cent nakil 
ve tayin edilmişlerdir. 

Atinada bir hırsızlık 
Atina : 26 ( Radyo ) - Ati 

nada bir evden bir milyar dralı · 
mi kıymetinde tahmin edilen bir 
para kolleksiyonu çalınmıştır . 
Hırsızlar yakalanmıştır. 

KAYIP - Adana a~kerlik 

şubesinden almış olduğum askeri 
terhis vesikamı zayi eylediğimden 
yenisini çıkaracağımdan . Eskisinin 
hükmü kıtlmadığını ilan ederim. 

14834 
Palonun Mağara köyünden 
Dursun oğlu Resul 323 

Halkevi Rt=isliğinden: 
Evimizde senelik resim ve 

fotoğraf sergisi 12ıBirinci Ka
nunı942 Cumartesi günü saat 
(15) de açılacaktır. Eserler en 
geç ?/Birinci Kanun/942 günü 
Halkevine teslim edilmiş ol
malıdır. Fazla malumat almak 
istiyenlerin evimiz bürosuna 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

21-27-3 14797 

Bu son iki mevkide çevrilen 
22 inci Alman tank tümeni mağ · 

liip edilmiştir. Ayni günün akşa 
mı esirlerin sayısı 15060 ve 19 
sonteşrinden • ; 25 ıonteşrin akşa· 

mına kadar kıtalarımızın aldığı 

eıirlcrin sayısı 51,009.i bulmuş · 

tur. 19 sonte~riodcn 25 sonteş· 

rine kadar kıtalarımız muhtelif 
çapta 1300 top ,• 5618 kamyon , 
ve 52 cephane teçhizat ve yiye 
cek deposu ele geçirmiştir . 

Berlin : 26 (Radyo)- Volga 
-Don nehirleri arasında düşman 
piyade ve zırhlı lcıtalarının çetin 
akınları devem ediyor. Ruslar 
çok tank kaybetmiştir. Stalingrad· 
da bütün hücumla r merkezdedir 
ve Torapez batısında düşman ge· 
n i ş bir cephede harekete geçmiş· 
tir. Ruslar kan!ı kfl)' ıplara uğratıl

mıştır. 18 Rus tankı tahribedil 
miştir. 

iLAN 
TÜRK HAVA KURUMU ADANA 
~UB[SİND[N : 

Kurban bayramında ke
silecek kurbanların derilni 1 
inci Kanunun 8 inci Salı günü 
saat 16 da satılmak üzere ar· 
tırmaya konmuştur. İsteklilerin 
o gün ve saa Ue şube binasına 
gelmeleri. 27-30-3 14832 

Seyhan Defterdar
lığından: 

Ddterdarlık servisinde 
inhilal eden muhtelif memuri· 
yetler için memur alınacağın

dan taliplerin 2.12. 942 Çarşan
ba günü Defterdarlıkta yapıla
cak imtihana iştirakleri ilan o-
lunur. 14833 

ADANA Kil lİS[Sİ MÜDÜRLOGONDEN : 
Cinsi Adedi Muhammen bedeli 

Siyah Spor iskarpin 60 18 Lira 

Adana Kız Lisesi meccani talebesi için 60 çift siyah spor 
iskarpin alınacaktır. Taliplilerin şeraiti öğrenmek üzer,. mek· 
tep idaresine müracaatları. Yevmi ihale 12 - 1 'l - 1942 de 
Seyhan Maarif müdürlüğünde yapılacaktı ... 

27-1-4-9 14834 

i 1 an 
ADANA O. O. Y. 6. İ~lETME ARTTIRMA, EKSİl TME 

KOMİSYON R[İSlİGİNOlN : 
Muhammen bedeli ( 19575) lira tutan muhtelif eb 'adda 135 

M/3 kereste şartnamesi veçhi'e 7-12-942 Pazartesi gunu 
saat 16 da kapalı zarfla Adana 6. İşletme Müdürlüğü bina· 
sında eksiltmeye çıkarılacaktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin l 46<3 lira L~ kuruş muvakkat 
teminat akçalariyle birlikte kanuni ikametgah vesikası , Tica
ret odası vesikası , nüfus tezkeresi ve 2490 numaralı kanunun 
emrettiği şekilde hazırlamış oldukları teklif mektuplarını ayni 
gün eksiltme saatından bir saat evvel komisyon.reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Bu eksiltmeye ait şartnameler Adana 6. işletme müdürlü
ğünden tedarik ve gönderebilir. 

13 - ı 7-22-27 14685 

Cinsi Kentalı 

Çam ankaz 4752 
odunu 
Ardıç odunu J 188 

27 Teşrinisani J942 

Teminatı 

Beher Kental % 7,5 
Muhammen bedeli Muvakkat Müddeti 

Ay Lira Kuruş Lira Kuruş 

12 42 77 

l '! 10 69 12 

53 46 

1 - Seyhan Vilayetinin Karaisala k:ızası dahilinde hudut· 
lan şartnamede yazılı Dar Boğaz ormanından 475211188 
kental çam ardıç an kaz odunu 12 ay zarfında kat ve imal ve 
ormandan ihraç edilmek şartile 11/l 1/942 tCtrihinden itibaren 
20 gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma 1/121942 Salı günü saat 15 de Adana 
Orman Çevirge Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3 - Odunun beher kentali muhammen bedeli (12) 
kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 53 lira 46 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavelename projeleri Orman Umum 

Müdürlüğünde, Adana Orman Çevirge Müdürlüğünde Kara l
salı Orman Bölge şefliğinde görülebilir. 

6-Muvakkat teminat makbuzları 1/121942 Salı günü saat 
1 5 den evve-1 komisyon riyasetine verilmesi lazımdır. 

7 - İsteklilerin Ticaret Odası vesikasiy1e birlikte belli edi
len gün ve saatte müracaatları ilan olunur. ( bu vesika köylü-
lerden istenmez. ) 14-19-22-27 14788 

Seyhan vilayeti Daimi en
cümeninden : 

1- Adana-Kozan yolunun 9 -1 000-23+ 000 kilometre· 
releri arasında yapılacak toprak tesviyesi kapalı zarf usulü 
ile (94427) lira (84) kuruşla eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 17-12-942 tarihine müsadif perşembe 

günü saat 11 de vilayet daimi encümeninde yapılacağından 

isteklilerin teklif mektuplarını bu saattan bir saat evvel saat 
onda bu encümen reisliğine vermiş olacaklardır, 

3- İsliyenler bu işe ait keşif ~vrakııu görmek için Nafia 
müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4- isteklilerin (5971) lira (39) kuruş muvakkat teminat 
yatırmaları ve ehliyet vesikasıalmak üzre elli bin liralık nafia 
işleri yaptığına dair bonservislerile iki fotograf, bir 4 adet elli 
kuruşluk, bir adet on beş kuruşluk maktuğ ve bir adet bir 
kuruşluk uçak pulunu dilekçelerine bağlamak suretile ihale
den üç gün evvel vilayete müracaatları lazımdır. 

5- Posta ile gönderilecek teklif mektupları iyice kapalı 
ve mühürlü olacak ve postada vaki olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. 23-27-1-6 14822 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basıldığı yer : Türksözü Maatbası 


