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Fransız Donanmasının Kahramanca Olümü Bütün 

dünyada heyecan uyandırdı 
Darlan dür:. açık deniz filosunun Orana 

gelmesini filo komutanına bildirdi 
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vışı, DARLANI VE On. JIROYU FRANSIZ VATANDAŞLIÖINDAN ÇIKARDI 

St alingraddan 
ileriye doğru .. 
O 

ünyanın her iki parçasında 
harbin mukadderatını tayin 

edecek olan müttefik taarru• 
zunda Rus ordularıJ,•şimdiye ka · 
dnr müdafaa harplerinde deruhte 
etmiş oldukları ehemmiyetli his · 
seye layik bir hisseyi yüldenmiş 
bulunuyorlar. Mareşal Timoçenko 
perişan bir hale gelmiş , Stalin· 
gradın her iki:kan:ıdından birbi · 
rini takibeden dalgalar halinde 
çok mühim miktarda kuvvetleri 
hücuma sevketmiştir . 

Son dört aylık akıllara dur· 
gunluk veren bir muhasaranın 

hangi tarafı fazla ;rıpratmış ol
duğu ve bu muhasaradan iki mu· 
hasımdan hangisinin beden ve 
manevi mukavemet imtihanından 
muvaffakıyetle çıkmış bulundu· 
ğunu son üç günlük muharebeler 
kati derecede isbat etmiştir . 

Maruz kaldıkları kayıplar Al· 
man mağlubiyetini aşikar surette 
göstermektedir. Bununla beraber 
Sovyetlerin çifte ileri hareketle· 
rinin tevcih ettikleri istikametler 
de ayrıca~ manidardır. Hücum eden 
kollardan biri!düşmanı zorlıyarak 
Kalaç'a tevcih etmiştir . Şayet 

Kalaç 7 cenuptan ilerliyen kuvvet· 
)er tarafından zaptediJecek olursa 
( ki zaptedilmiştir ) Harkov ve 
Krasnodardan Volgaya doğru u· 
7.anan iki başlıca demiryolu ke
silmiş olacaktır . Halbuki Alman 
orduları yiyeceklerini ve malze· 
melerini~~ merkezi Rusya ve Ka· 
radeniz hatlariy le birleşen bu 
hatlar vasıtasile temin ediyor 
lardı . 

Kış donlarının pençelerini her 
tarafa atarak etrafı henüz don· 
durmadığı bu mevsimde yollar 
vasıtasile münakale temini en kö 
tü bir durumda bulunuyor. Hala 
Stalingrada saldırmakta devam 
eden Alman kuvvetlerinin vazi
yetleri artık pek nazikleşmiştir . 
Bu sene şehrin zaptı ihtimalleri 
bir hayli uzaklaşmış olduğu gibi, 
farzı muhal, şehir rdüşse bile ha· 
rap bir halde ele geçecek bir 

sürü enkazın - buı kütlelerinin 
Volgayı her türlü seyrüsefere ka
pamıya başladığı şu sırada - hiç 
bir kıymet ve ehemmiyeti ola · 
maz. 

Şayet Hitler Stalingradı mut
laka ele geçirmekte ısrar ediyor · 
sa bunu sırf bir şeref ve haysi · 
yet meselesi saydığı içindir. Şüp 
hesiz bütün dünyanın nazarında, 

muvaffakıyetsizlik pek göze ba
tar bir bal aidatından , Alman 
ordusunun manasız bir muhasa· 
rada ısrar ile şeref ve haysiye
tini koruması bahis mevzuu ola· 
maz. Diğer taraftan Hitlerio Al-

'Gerlal ı Del 1&1fada) 

Afrikada müttefik askeıi tefti1lerinden bir sahn• 

Ruslar Klaskayayı 
dün işgal ettiler 

~-----------· .... -----------
Cephelerde büyük değişiklik olmadı 

MÜHİM ALMAN KUVVETLERİ DÜN 

SOVYETLERİN KISKACI İÇİNE GİRDİ 

Amerikada askere 
çağrılacak sınıflar 

Nevyork : 28 ('Radyo ) -
1938, 1939 , 194'.) sınıflarının si · 
lah altına · alınmasına dair emir· 
name geri alınmıştır. Yalnız 1940 
sınıfı 29 teşrinisanide askerlik 
şubelerine müracaat edecektir. 

Eski İran Başvekili 
dün öldü 

Ankara: 28 (Radyo Oazetesı-1 
Sabık fran Başvekili F ruği Han 1 

dün gece ölmüştür . Fruği Han ı 
Türkiyede de büyük elçilik et 

1 
mişti. lran milletinP baş sağlığı 

dileriz. 

Ankara: 28 (Radyo gazetesl)
Şark cephesinde büyük muhare

beler devam ediyor. Fakat son 
üç gün içinde de bütün cepheler 

de büyük bir değişiklik olmamış

tır. Alman ve Romen kıtalarının 

Sovyetlere karşı sert bir mukave 

met gösterdikleri anlatılmaktadır. 

Stokholm : 28 (Radyo)-·Rus · 

lar Klaskaya'yı zabtetmiştir. 

Moskova: 28 ( Royter )- Mü· 
him Alman kuvvetleri Rusların 

kıskacı içine girmiştir . Bu kuv 

vetler Don çevresindedir • 

Moskova : 28 ( Radyo ) -

Stalingrad önünde kıtalarımız ta

arruza devam ederek dört mes· 

kun yeri almıştır . 

UZAKŞARK'TA 
SON SAV AŞLAR 

Buna bölgesinde iki taraf faaliyeti 
Nevyork : 28 (Radyo) - Madam Şang-Kay-Şek buraya geldi. 

Mm. Beş sene evvel geçirdiği .bir otomabil 

tedavi ettirecektir. 
kazasında aldığı sakatlığı . 

Vaşington : 28 ( Radyo ) -

İki Japon uçağı Guvadalkanal 
üstünde uçarak muhtelif yerlere 

bombalar atmıştır. Buna - llorıa 

arasında Japonlar büyük zayiat 
vermişlerdir . Amerikan kuvvet · 

leri ilerlemekte devam ediyor. 

"Belçikada idam!ar 
Londra : 28 ( Radyo )- Son 

48 saat içinde ~8 Belçikalı ölüme 

mahkum edilmiştir. Bunların suç· 
ları, radyo dinlemek , silah taşı · 

maktır . 

Ankara: 28 (Radyo Oazetesl)-
Gününen mühim mevzuu Tu 
lon işgali ve Tulondaki donan · 
manın intiharıdır. Darlan on sekiz 
teşrinisanide buradaki filonun ay 
rılmasını emretti~i halde filo ko · 
mutanının zamanı gelince ayrı 
labileceğini bildirdiğini. Almanya 
ve ltalyanın ezilmesi için artık 
bütün kuvvetle çalışılması lüzu · 
munu bildirmiştir. Darlan bundan 
sonra açık deniz filosunun Oran 'a 
gelmesini , Oranda onların çok 
iyi karşılanacağını ilave etmiştir. 

Bugün bütün İngiliz gazete· 
lcri, Tulon hadisesini , " Fransız 
vatanseverliği zincirleri kırmış· 

tır ,, manasını ihtiva eden maka· 
leler neşretmişlerdir • Bu büyük 
kahramanlık bütün dünya mat· 
buatında büyük sütunlar işgal 
etmektedir • 

ltalyan:matbuatı ise , Mihve· 
rin yıldırım süratile bit karar 
aldığını ve İngilizlerin bütün plan 
larını altüst etmiş olduğunu yaz· 
maktadırlar . 

Londrıa : 28 ( Royter ) - A · 
miral Darlan açık deniz filosunun 
Oran'a gelmesini filo komutanına 
bildirmiştir . 

Vişi : 28 { Radyo )- Amiral 
Darlan ve:Geoeral Jiro Fransız 
tabiyetinden çıkarılpuşlardır . 

Amiral Darlan radyodaki beyana· 
tında demiştir ki: Hitlerin Tulonuo 
işgal edilmiyeceği hakkındaki sö · 
zÜ orada donanmayı tutmak için · 
di. Bu bir tuzaktı • Donanmanın 
11 teşrinisanide hareket etmesini 
emretmiştim. Filo kumandanı be· 
ni dinlemedi . Ve nihayet do· 
nanma ve kahraman mürettebatı 

mahvoldu • Artık Fransayı kur 
tarmak için çok merhametsiz ola · 
cağız . Fransayı kurtarmak için 
herşeyi yapacağız • Şimdi Fran· 
sayı şimal Fransız Afrikası kur· 
taracaktır. Şimdi burası yegane 
Fransız toprağıdır . Bayrağımız 
buıada dalgalanıyor. ,, 

•••••••••••••• 

i Gn. Dö Golün i 
• • ! Amerikaya i 
i seyahati i 
: Savaşan Fransa ı 
f şefi B. Ruzveltle t 
ı görüşecektir ı 
Ankara: 28 (Radyo Gazetesl)
G eneral Dö Gol tayyare ile Bir
leşik Amerikaya gitmiftir. Bu 
haber başka kaynaklar tarafından 
teyid olunmamıştır. Bu haberi ve· 
ren kaynaklar, Dö Gol'ün Ame· 
rikada Ruıvelt'le görüıerek şimali 
Afrikadaki son vaziyet üzerinde 
kendinin fikirlerini alacağını ilave 
etmektedir. 

Darlan meselesi de bu görüş· 

me ile alakadardır. 

•············ • Yurtta Son zelzele 
zararları bilinçosu 

• • • • • • • • • • •••••••••••• 
: Ankara: 28 ( Türksözü Muhabirinden) - Son : 
t haf talar içinde Balıkeair , Muğla ve bu bölgelere ci- t 
t var olan mıntakalarda vukubulan zelzeleler netice.in- t 
f de üç bin kadar evin temamen harap ve 1750 kadar t 
• evin de kısmen harap olduğunu buraya gelen haber- f 
t /erden anlaıılmaktadır. Kızılay açıkta kalanlara müm-ı 
: kün olan süratte en bü.yük yardımları yapmııtır. Ma- t 
• alesef buralarda 8 kiıi ölmüıtür. t ........................... 

------
Cephesinde ı 

-
Şlmal Afrika 

Müttefikler Tunusa 
32 kilometrede/er 
Elageyla taarrazana intizar ediliyor 

Ame
0

rikalılar ve İngilizler Tunus ve 
Cezayir garnizonlarını takviye ettiler 

Okullarda 
yeni terim 

Felsefe terimleri 
Liselerde felsefe grupu ders· 

!eri bıı ders yılından itibaren ye
ni terimlere göre okutulacaktır. 

Bu terimler Türk Dil Kurumu ta
rafından bastırılen ve öğretmenle
re dağıtılan ( Felsefe ve gramer 
terimleri ) adlı kitaptan toplan· 
mıştır. 

Psikoloji , mantık kitapları 

yeni terimlerle tabettirilmektedir. 
Gelecek ders yılı başına kadar 
bütün kitaplar yeni terimlerle ta
bettirilmiş olacaktır. 

Mantık , sosyoloji , felsefeye 
başlangıç ve estetik kitaplarının 

eski baskılarından yalnız bu } ıl da 
istifade etmek için öğretmen , 
yeni bir bahsi vermeden osmanlı· 
cıı terimlerin karşılıklarını felsefe 
ve gramer terimleri kitabından ha 
zırlıyacak ve dersin ilk on daki 
kasında talebeye yazdıracaktır. 
Öğretmen kitapta ilk defa geçen 
osmanlıca terimin altını t. da çizdi
rerek ve kitabın kenarındaki boş· 

luğa karşılığı olan türkçe terimi 
koyduracaktır. 

Bu hususta , bu dersle ilgili 
bütün okul öğretmenlerine Maarif 
Vekılliğince icabedcn tebligat ya
pılmıştır. 

ı 
Ankara: 28 [Radyo gazetesl)
Şimal Afrikada muharebeler de· 
vam etmektedir. Elageyla taarru
zuna intizar edilmektedir. Müttefik 
kuvvetleri Tunuı'a 32 kilometre 
kadar yaklaşmıştır. 

Bertin : 28 (Radyo) - lngiliz 
ve Amerikan kuvvetleri Tunus ve 
Cezayir garnizonlarını takviye et· 
miştir. 

Kahire: 28 ( Radyo )- Müt· 
tefik bomba uçakları Tunusta 
faaliyette bulunmuıtur • Bizerte 
şiddetli akınlar olmuıtur • 

İsviçre Üzerinde 
yabancı tayyareler 
Bern : 28 ( Radyo )- lngiliz 

uçakları dün gece lsviçre toprak· 
ları üstünden geçmiıtir. 

Odun meselesi 
Dün aldıtJmız malumata gö· 

re, şehrimiz Belediyesi odun için 
odunculara bir narh vermiş de
ğildir. Belediye her gelen parti
nin hangi yerden geldiğini tah· 
kik etmekte ve o bölıe, Beledi· 
yesinin rayicini aldıktan ve bu 
saht fiyatına nakliye masrafla
rını zam ettikten sonra oduncu· 
)ara. vüzde itibarile bir kar tea· 
bit etmektedir . Bu yerinde bir 
muameledir. Fakat şehrimiz odun
cuları bu kar haddini az1bulmak· 
ta olduklarından şehre kuru odun 
getirmemektedir . Ve bugün pi· 
yasada mevcut odunlar sobada 
pek güç yanmaktadır. 

Mm. Çan - Kay - Şelı bir Avrupalı ile rö·üımcde 



2 Sayfa 

ll>uyduklarımız 

Bu harp yılında 

lisan öğrenenler 

A
lman Maarif enstitüsünün sene
lik taporuna röre , Almanya· 
da harp zaaıanmda lisan kurs• 

larına devam edenler çoğ>almışbr. 
Harpten evvel kurslara devam e· 
denler 8 milyon iken 1940-1941 
senesinde 10 buçuk milyona çık· 

mııtır. 

Harpten evvel Almanyada 
en çok 1nrilizce ile İtalyanca kurs
lınna devam edilmiftir. Bu harp 
patlamadan evvel yabancı lisan 
kurslanoa devam edenlerden yüz-

de 55 i lngilizce ve yüzde 29 u
da ltalyancayı takip etmiştir. 

Halbuki timdi harp zamanın

da bu aksine olmuş , yüzde 40 
İtalyanca , yüzde 37 İngilizceyi 
takip etmiştir. 

Almanyada siya.si hidiselere 
istinaden yabancı lisan takip edi
liyor. 

ltaUagraldaa 
DlrlJI dotn 

(JI.,, I bıci ~) 

maayada pbai nilfuz ve terefiain 
aıubafazuıdır ki , daha çok na 
zarı dikkate alınmak icap eder • 
Halbuki bu da bir hayli gayret 
ve emek aarfedilmeden artık ko· 
ruaamaz . Keadiıiain tehrin bu 

yıl bebemebal zaptedileceti bak· 
lnadaki .. adi pek sarih , pek 
emin ve laemen hemen kayıtsız 
ve fUUIZ idiJŞu kadar var ki , 
Hitler az nacliai yalamaktansa 
daha birçok canlara kıyılmasını 

daha az ızclarablver bulmaktadır. 

Soa mavaffalıuyetaizlikler hak 
kıada Alman propataadaıı daha 
flmcliden bir takım tetebbltlere 
batnrmaflur • Mueli , teblitlor 
baıhca Sovyet ileri hareketinin 
:Alman kıtaları mıataka11nda ce· 
reyaa etmif ol1QAkla beraber Ro · 
mHyalılara kuaur bulundutu an · 
lqılmaktadır. Blaaeaaleyb Alman· 
yaaıa peykleriaia yavat J&Vllf 
M5amete batlamıf olduklarına p.r 
mamalıdır • - TAYMISTEN 

ANKARA RADYOSU 
Pızır - 29.11.1942 

8.30 Proırım ve ıııemleket saat 

ayan. 
8.32 Müzik : Marılar. 
8.40 Ajanı Haberleri. 
8.~~ 

9.80 Müslk : UverUir ve mart· 
lar. 

l~.30 ProıraRJ ve Memleket saıtC 
Ayarı 

12.33 MOzik : Sesli f ılmlerden 
par~lar. 

1~.~5 Alanı haberleri. 
'3.® Müıik : Şır,kı ve tüı küler. 
13.30-
14.~ Mhik : Radyo 11lon orkeı• 

truı, (Şef: Necip Aşkın) 

18.00 Proıram~ve Meoıleket saat 
Ayan. 

1'8;03 Maıik : Radyo Dans or • 
kestraa.(Şef: Nihad Esen· 
tin). 

18.45 Müıik ; ıarlular. 

19.80 KonUf11ta (Ziraat saati). 
19.15 Mlzik : Saz eaerleri 
19.30 proırem Memleket Saat 

Ayarı ve Ajans Haberleri. 
19.45 Serbeı on dakika. 
19.55 Müıik : Şarkı ve türkliler. 
20.15 Konuıma (Dertlqme saat) 
20.45 Müzik : Şan sololara. 
21.00 Konuf1Da (Evin ıaati). 
21.15 Miıik : 'Fasal heyeti. 
21.50 Ankara .onbebar kotula· 

rının neticeleri. 
22.00 Mizik : Joıef Suk • Pia • 

o olu kuartet : 
22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajanı 

haberleri ve Borsalar 
22.451 . 
22.50 Y annki Prorram ve Ka-

palll!· 

TORKSOZO 

iC · HABERL~ER 
.... 

Sigara ve içki B. Murat Öget 

Yükıek Ziraat mflbeadiai Bay 

Murat ôret'in Ankaraya Toprak 
mahsulleri ofiıi merkezine tayin 

edilditiai yazmııtık • Bay Murat 

Öget yeni vazifeıiae gitmiftir . 

Muhitte kendini sevdirmiş olan 

f igatları arttırıldı 
İahiaarlar idareıi içki, tiltün ve 

ıigara fiyatlarını arttarmıfhr. Dün 
sabah bütün bayilerde mevcut 
mamulabn tesbiti yapılmıftır. Ba· • 
yilerden fiyat farkları alınacaklar. 
Bu sabahtan itibaren yeni fiyat
lar 6serindea satıf yapılacaktır . 
Yeni fiyatları gösteren ilinı di 
ter sütunlarımızda bulacak11nız • 

Ceyhandaki çeltik 
mahsulunun durumu 

Ceyhan : 28 (Türksöı.ü muhı· 
birinden)- Bu yıl Ceyhan böl· 
gesinde istihsal edilen çeltik mah
sülünün geçen senelerden daha 
bereketli olduğu ve bire yirmi 
verim oldutu söylenmektedir. An
cak, çeltiklerin bir kısmı halen 
biçilmemif, bir kısmı deıte ha 
linde ve bir kıımı ise batöz.le çe· 
kilerek dane halinde ve tarlada 
iken son ııünlerde yağan yıQ'mur · 
lırdan hayli zararı uğradığı çel· 
tilcçilerin ifadeainden anlatılmak· 

tadır. Diter taraftan ve saitsiı.lik 

yüzünden tarlada dane halindeki 
çeltiklerin çeltik fabrikalarına ve
yahut her hangi bir anbara tama
men nakli yapılamadığı cihetle 
çürüdüğü ve bunların develerle 
nakline çıhııldıtı görülmektedir. 
Eter ıon günlerdeki y11ğmurlar 

olmasaydı, bu yılki pirinç rekol
tesinin de geçen senelerden be · 
reketli olacatı ve bu ıuretle pi · 
riocin ucuz. bir fiy11tla satılacağı 

tahmin olunmakta 
0

idi. Fakat ·ya
tan yağmurlardan çeltiklerin bir 
kısmı çürüdijtü ve halen nakle 
diJemiyen kısmının da bundan 
sonra yıQ'ıcak yağmurdan zar ar 
göreceli göz. önünde tutulacak 
olursa pirinci bu yıl da tahmin 
edilen ucuz fiyatlı temini kabul 
olımıyacektır. 

Ceyhan istasyonu 
arkasındaki çamur 

Ceyhan : 28 (Türksözü Mu
habirinden) - Ceyhanda kanali· 
zasyon tesisatı olmadığı malum· 
dur. Bu yüzden fazla yağmur yağ· 
dağı mevıimlerde , mahallelerde 
bulunan çukurlar adeta birer göl
cük halini alır ve bu sular hafta· 
larca ve hatta ilk bahara kadar 
kaJır. Diter taraftan mahalleler· 
den çamurdan müıkülatlı geçilir. 
Nitekim bir hafta on gündür fa · 
sılasız devam eden yağmurlardan 
bütün mahallit çamur deryaıı ha
line gelmekle beraber keza, istıs· 
yonun arka tarafı ve taksi araba
lannın durdutu ve halkın gelip 
geçtiği mahalden dahi çamurdan 
geçilememıı:ktedir. Bir tarafdan da 
büfe inşaata için kazılan topraklar 
yağmurun tesiriyle eriyerek bu 
sahadaki çamuru bir kat daha 
arllrmakt11dır. 

Halbuki, burasını bundan ön
ce Devlet demiryollın ile Beledi
ye iş birliti yaparak parke dötet· 
mek suretiyle çamurdan kurtara
caklardı. Aradan ıeneler geçtiği 
halde halen yapılmadı. Burası ıu 
günlerde çok çamurlu ve berbat 
bir halde bulunmaktadır. Binaen• 
aleyh , bu sabanın bir an evvel 
çamurdan kurtanlması lazımdır. 
Bu hususta alikıdarlann dikkat 
nazanm çekeriz. - M. S. 

iLAN 
TOi HAVA IUIMU ADANA 

SUBESllDEN : 
Kurban bayramında ke

ıilecek kurbanlann derilr.ri 1 
inci Kanunun 8 inci Salı günü 
saat 16 da satılmak üzere ar· 
brmaya konmuştur. isteklilerin j 
o gün ve saatte şube binasına 
pl•eleri. 27- 30-3 14832 1 

................. 
: SEHIRLI ! : 
ı BUtUn mallara etiket ı 
f kondu. Etiketini görme- f 
f dllln hiç bir malı •imal f ................. 

Üç aylık maaşların 
verilmesine başlanıyor 

bu çahıkan gencimize yeai vazi· 

fesinde de:munffakıyetler dUe· 
riı. 

1-12-942 Salı günü verilmeğe 

başlı nacaktır. 

Maaş sahiplerinin yoklamala· 
rını bir an evvel yaptırmalın , la-

Üç aylık maaş alan yetim , ı.ımdar. Yoklamalarını yaptırmıyan· 
dul , emekli ve malullerin maaşı lar maıılarını alamayacaklardır. 

11 an 
Adana İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

291111942 Pazar günü sabahından itibaren inhisarlar Ma
mulatı )ütün ve içkilerin satış fiatları aşağıda gösterilmiştir. 
Keyfiyet ilan olunur. 14846 

Nevi 

Sipahi 
Yaka-Samsun 
Çtşit .. .. 
Boğaz.içi 

Yenice 
Tiryaki kalın 
Enıla-Gelincik 

B11framaden 
Serkildoryan 
T iryaki ince 
Birinci kaim 

.. ince 
Hanımeli 
Üçüncü ince 
Halk kılın 
Köylü kalın ve ince 
Enala tütün 
Bafra ., 

it •• 

Tatlı sert 
Beşinci Fabrika Tü. 
Birinci ısfahan 
Pipo tütünü 
Türk Pipo tütünü 

tt "' " 

Yeni harman 
Yeni kokulu 
Enfiye • 
Marmara 
Moda 
Esmer 
Toros 
Mebus .. .. 

(A) 
(B) 
(C) 

Beher fişenin fiatı 
CL. L kuruş 

100 700 
50 350 
25 196 
15 120 

100 500 
50 260 
25 135 
15 95 

100 400 
50 210 
25 115 
15 70 
70 400 
35 225 
15 110 

100 460 
50 250 
25 130 

100 340 
70 250 
50 200 

100 700 
50 350 
25 200 

100 600 
50 300 
25 150 

340 330 
200 200 
70 90 
50 50 
50 120 

100 derecelik L. 90 

" .. " 2JO 

Gram 

20 
20 
25 
50 

100 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
25 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

100 
25 
25 
25 

100 
50 

100 
20 
20 
25 

1 
l 
1 
1 

20 
20 
20 

(50 derecelik rakılar) 

(45 derecelik) 
" 

(43 derecdik) " 

(Kanyak) 

(Votka) 

(Vermut) 

(Birinci sınıf likörler) 

(ikinci sınıf likörler) 

(Şarap) 

(Bira) 
(Tuvalet iapirtOIU) 
(Yakılacak iıpirto) 

(Kolony alık iıpirto) 

Bir paketi 
kuruı 

75 
,65 

80 
160 
320 

55 
45 
40 
-40 
40 
40 
41 
32 
30 
23 
22 
20 
15 
30 
25 

125 
25 
20 
45 

120 
187.5 
375 
100 
100 
30 
25 
20 
8 

17 
60 
45 
40 
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Belediye Riyasetinden : 
( Seyyar sabcılara ) 

1 - Fıstıkçı , leblebici ~ yoğurtçu , sütçü , kestaneci , 
dondurmacı , şerbetçi ve emsali bilcüml~ seyyar sabcılann 
cadde ve yaya kaldınmları üzerinde durarak. 

2 - Ayakh veya tekerli tablalar ile sebze ve meyve sa
tan seyyar satıcıların sebze pazan ve Eski istasyon civannda
ki pazar mahalli haricinde satış yapmalan Belediye encümen 
kararı ile yasak edilmişdir. 

:i - Aksine hareket eyleyenlerden maktuan beş lira para 
cezası alınacağı ilin olunur. 14845 

11 an 
BElEDIYE REISLIGhf DEN : 

(lllmıll llartıan d•llllror) 
1- Birinci ve ikinci : kinun·aylarına ait ekmek kartlan 

28-11-942 cumartesi gününden 1-12-942 ıalı günü ak
şamına kadar dağıtılacaktır. 

2- Kart alacakların nüfuz cüzdanlan ve Teşrinisani 942 
ayına ait ekmek kartı dip koçanlarile birlikte yukarda yazılı 
günler zarfında saat 8 den 17 ye kadar ikametgihlanna eo 
yakın (Halk ekmeği satan) furuolara ve Karşı yakada ekmek 
satış yerine müracaat edecelr.lerdir, 

3- Tayin edilen müddetJzarfınJa ekmek kartı alamayan· 
lara veya alıp da zayi edenlere başkaca kart verilmiyeceğin· 
den bu husus için Belediyemize müracaat edilmemesi ilin 
.olunur. 2 - 2 1 4838 

i 1 an 
ADAMA llHISARlAR TOTON f ABRIK·ASI 

MODORlOGONOEN : 
1 - dare ihtiyacı için Akçam Göknar cinsinden 2500 metre 

milmbı yarı mamul ve muhtelif eb'adda sandıklık kereste pa· 
.zarhkla satın alınacaktır. 

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

3-Şartnam~yi görmek ve almak arzu edenler her gün 
Fabrikadaki komisyona müracaat ederek alırlar. 

4- Pazarlık ikinci teşrinin otuzuna tesadüf eden pazar· 
tesi günü saat (14) de Adana Tütün Fabrikasında kurulan 
komisyonda yapalacaktır. 

Bu cins malı olupta satmak istiyenlerin müracaatlan 
ilin olunur. 24-26-29 14829 

i 1 an 
D. D. Y. Adana 6. işletme A. E. komis· 
yonu reisliğinden : 

Muhammen bedeli 14300 lira tutarında 110 M3 adi ak ve kara 
çam kereıte (3 santimlik tahta veya 4 santimlik kalaslar) kapılı zarf 
uıuliyle 21-12-942 paıarteıi günü saat 16 da ihaleye konulmuıtur. 

Talip olanların 1072 lira 50 kuruı muvakkat teminat akçeleriyle 
birlikte Ticaret odası ve ikametgah veıikaldrı, nüfus tezkiresi ve tek
lif mektuplan ihale ıaatındın bir saat evvel komisyona vermeleri IA • 
ıtımdır. 

Keresteler Karaman, Bozanlı, Mer•in, Tarsuı, Adına. lslcenderun, 
ve Mamura istasyonlarında veya aralarındaki her hangi bir istasyon 
ve durakta teslim edilebilir. 

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

eaaacacaaaaaoaaaaacaaaaaoae 
g frBOLO& - OPlllATOB ~ 
a DOKTOR a 
a a 
g Suplıi Şenses g 
a a 
a Böbrek - Mesine - Tenasül a 
O Hastalıklan Mütehassısı a 
g YENi POSTAHANE~ KAlllJISI ~ 
O Falıirler para••~ muayene edilir a 
a 6-30 14685 ° o o 
eaaaaaaoaoaaooooaacoaacaaae 

BAHÇE OOztçf IİY INSTITOSO 
MODOIOGOIDEI : 

1- Muhammen bedeli 2994 lira tutan Ye nümuneıi Ens· 
ütüde olan (499) çift Adana yemenisi sahn abnacaktn-. 
• 2- Eksiltme 9-12- 942 çarşamba günü saat 14 te Ens· 

titümüzde olacaktır. 

J- Taliplerin % 7,5 muvakkat teminatlann1 Bahçe ma• 
liyesioe yabrmak ve 2490 sayılı kanunun ıöıterdigi şart
lan haiz olarak gününde müracaatlan. 24-29- 4-8 14825 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Bu.W.;ı yer: Türbizü Maatba. 


