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Vurguncuya göz' 
açtırılmıyacak 

Adliye vekaletinin müd- 1 deiumimiliklere tamimi 
- K nun hUkümlerinin yerinde ve -Uratle tatbikına dikk t ve itina --- olunacak -Ankara 14 ( Hususi muhabi

rimizden ) - lhtikôr takibatına 
dair Adliyo vekaleti tarafından 
Cumhuriyet müddeiumumiliklerine 
gönJerilmis olan tamimi ehemmi· 
yetine binaen aynen bildiriyorum: 

« Gıda mnddelerine konmuş 

olan el konma hü1'0mlerile serbest 
olduğuna dair 1942 senesi Temuz 
ve Ağustos ayları içinde Ticaret 
vek5.letince yapılan tebliğahn bazı 
yerlerde yanlış telakki edildiii ce• 
rayan eden muhaberelerden anla
şılmaıdadır. Milli Kornoma kanu· 
nonun 31 inci maddesinde, hükO 
metço veya sair kananlar hüium
lerine müsteniden mercilerince tes· 
bit olunan fiyatlar fevkinde bir 
malın satılması veya tatışa arzı 

menedilmiştir. 
Bn memnuiyet lıilaf ına vaki 

hareketlerde kanunun 59 uncu 
maddesile cezalandırılmıştır. Bu 
auçun tekevvünü için evvelemirdo 
hükQmetçe veyahut selihiyetli di 

ğer mercilerce hcrhanri bir mad· 
denin satış fiyatının tespit ve ta. 
yioine ihtiyaç vardır. Selahiyetli 
mercece fiyat konmuşsa bn fiyatı 
mahza tecavüz etmiş olmasından 
dolayı faili hakkında 31 inci 
maddeye göre takibat yapılır. Fa· 
kat böyle bir fiyat mevzu deiilse 
veya mev7.u iken k11ldırılmışsa sa· 
lışta ihtikar olup olınadıiını ince· 
lemek lazımdır. Yani bu maddenin 
maliyet fiyatı nedir, bu maliyet fi. 
yatına zammı lcabeden meşru kar 

miktarı ne r•lmak icbeder? 
Bunlar ehli lıibre vasıtasile 

tespit edildıkten sonra satı~ın mu 
hlk bir sebebe istinat etmiyen bir 
fiyatla voko bulduğu tahakkuk •· 
dince Milli korunma kanununnn 32 
inci maddesine göre faili hakkında 
takibata ıeçilmek lizımgelir. Bir 
malın yalnız muhik sebep olmak.sı· 
zın yüksek fiyata satılmasına veya 
satışa arzedilmesine inhisar etmİ · 
yerek satışa arzedilmemeııine , 
satışından imtina edilmemeııine ıalt· 
lııomasına, muvazaa yoliyle elden 
çıkarılmasına, mahdut ellerde top· 
lı:ınmasına velhasıl hallın rayrimeş
ra surette istismarına veya fiyatla-
rın yükseltilmesine matuf bütün 
hareketler 32 inci maddenin şnmuı 
lü içine alınmıştır. Bu meyanda 
etyanın muhtekirler elinde tedavü
lü neticesinde husule gelen sun'i 
fiyatların cari fiyatları bir kaç miıı· 
line çıltardıiı nazara alınarak ihti· 
knrın esaslı bir makanlzmasını leş· 
idi eden bu hareketler ona göre 

takip olonmalıdırı 
Bir maddeye salahiyetli merci

ler~o mevzn fiyatların veya el 
konma teJbirlerinio kaldırılmış ol· 
maeı .,32 inci madde mucibince 
yapılacak takibata hiç bir surolle 
halel gotirmez: Netekim Ticaret 
Vekaletinin 25.7,942 tarihli tebli· 
iinde de gıda maddeleri satışta. 
rıoın serbestisi esası ilan edildik· 
len sonra aynı cümlede iaşe fiyat 
tnürakabeslnin ihtikirla mücade. 
leye ait salihlyetlerinlo Belediye 
•ncllmeolerince kullaoılacığı tas· 
rih edilmiştir ki bu sarahat dahi 
Yanlış telikkllere mıhal vermemek 
için kafi olmak icap ederdi. 

Bir de f u ciheli n zarA alma · 

icap eder ki ihtikar suçu hükO· 
metçe el ko •ma muamelesine tabi 
tutulmuş olan maddeler üzerinde 

de işlenebilir. 
Halk ilıtiyaçt için, Milli müda· 

faa ihtiyacı için hülı.ilmetin el koy• 
duiu maddeleri sahipleri teslim el· 
miyerek şahsi ihtiyaçları için sak
larlar veya kaçırırlarsa Milli ko· 
runma kanununun 55 inci madde· 
sinde tatbik olunur: Falı:at bu hare 

ketler kanonun 32 inci maddesinde 
derpiş olunan maksatla vu 
kua relirse tahkikat ve takibatı:ı 
da ona göre yapılacağı şüphesizdir. 

Belediye daimi encümenleri 
ihtikar ve istitmar suçlarına taalluk 
eden işlerde resmi ehli hlbro 
sıfatile mutalaa beyan etmek vazi· 
feıılle muvazzaf tırlar. Cumhuriyet 
müddeiumumileri bu maddelere 

- Devamı ikincide -

Guadalkanal adası 
aÇıklarında 

Büyük bir 
Deniz 

Muharebesi 
Japonlar, 6 kruva· 
zör, 1 muhrip ba· 
tırdıklarını; 4 kru
v~zörle 3 nakliye 
gemisi yaktıkları· 
nı iddia ediyorlar 

Tokyo 14 (a. a.) - lmpara· 
torluk umumi karargahının tebliği: 

Guadalkanal adası açıklarında 
12 son teşrinde bir deniz muhtı 

rebesl başlamıştır. Muharebe hala 
devam ediyor. Bahriyeye mensup 
uçaklar taraf mdao yeni model 3 
kruvazör batırılmıştır. Birinci sınıf 
4 kruva:ı.ör, 3 nakliye gemisi ya 
kılmış ve 90 uçak düşürülmüştür. 

Japon harp gemileri rece hücum· 
ları esnasında yeni model 3 kra· 

vazörden başka, 3 büyük krova· 
zör ve bir torpido muhribi batır· 

mıılardır. 2 kruvaıör ve 3 torpl· 
do muhribi ağır ıuretle hasara 
uiralılmıştır. 

Japon luı yıpları şunlardır ! 

1 zırhlı ağır hasara uiramış
tır. 2 torpido muhribi batmıştır. 
10 uçak kayıptır. Bu suretle Gua
dalkanal önüode hareketlerde bu

lunan düşman filosuouo yarısına 

yıkın bir kısmı imha edilmiştir. 

Vaşington 14 (a, a.) - Sala· 
mon adası açıklarında deniz mu· 
hareboleri cereyan ttmektedlr. iki 
tarafın da kayıpları vardır. Bahri· 
ye oazırlıi'ı ıtınharebenin perşembe 
ıilnü ıreç başladığını ve hala de. 
vam ettiğini bildirmektedir. Düş. 
mabıh işine yaramaması için lafsi. 
1 l V•rllmlyecektir, 

1 
Çöl ceph~sin-ı Tu 
de Amerıkan 
Tankları usun işgali başladı~ 

lngilizl 
Gazalayı aldı 

---------------------------

er 

Fransız Generali 
Jiroya suikast 
teşebbüsü 

ST LIN 
Şimal Afrika teşebbüsünden 

MEMNUN! 
''Bu hareketler Alman ve 
Jtalyan devletlerinin yakın
da yıkılmalarına gol açtı,, 

Ankara 14 (R. G.) - Stalin, şimal Afrikadaki logiliz - Ameri 
kan teşebbüsü otratında bir demeçte bıtlunmuş, bu hareketlerin A11· 
rupadaki askeri durumu esasından deiiştirmiş olduğnou, Alman ve 
ltalyan devletlerinin yakında yıkılmalarına yol açlığını, doiuJaki Al· 

mao tazyikinin hafifleyeceğioe itimadı bulunduğunu söylemiştir. Sov
yet Başvekili, Rus ordusunun kendisine düJen vazifeyi şerefle yapa
cağını ehemmiyetle kaydetmlşt r. 

Ankara 14 (R. G.) - Mareşal Smillı, gazetecilere yeni bir de
meçte bulunmuş, harbin 1944 de bitmeei ihtimalinden bahsetmiş, şi

mal Afrika harekatı etrafıııda şu mütalaayı yürütmüştür: 
«- Daha şimdiden Ruıyaya karşı Alman baskısının azaldıiıoı 

görüyoruz. Bo geniş yan hareketile Akdenizin açılmatı ve uıakşark 

harbine geuiş ölçüde tesir yapılması mümkün olacaktır.> 
Mareşal Smats, Almanların ispanya ve Portekizi de iıliliiya toşeb

bü11 edip otmiyecekleri sualine şu cevabı vermiştir: 

«- Almanlar o kadar yanlış hareket yapmışlardır ki, bunu da 
yapabilirler. En büyük hatayı Rusyaya taarruz etmekle yapmışlardır. 
Bnnunla berabar, belki de, lıpıoya ve Porteklzi istilaya kalkışmıyacak 
kadar akıllı davranacaklardır.• 

-------------------------------------------------------
Glikozdan\ 
şeker 

Bu hususta tet-
kikler yapılıyor 
Bazı maddeler mukabi
linde ••ker ithaline 

çah,ıhyor 
Ankara 14 (Hususi muhabiri· 

mizden) - Şeker satışına bu pa· 
zıırtosl günü başlanacaktır. Gli· 
kozdan şeker istihsali içlo yeni 
bazı tetkikler yapılmakla, bu işle 
E1kişehir şeker fabrikasının meş 
gol olduğu ve neticeden çok ümit 
li bulunduğunu haber verilmekte 

dir. 
Diier taraftan pamuk, fındık, 

üzüm, incir veya zeytinyağı mo· 

kabili hariçten şeker idhali için 
bazı temaslar yapılmaktadır. 

Bundan başka , memlekette 
mevcut 60 - 70 milyon kilo ka
dar üzümdeo bol miktarda pekmu 
imali için çalışmalnra devam olun
maktadır. 

---------------------------Başmuharririmiz 
Başmuharririmiz Nij'de Mebu. 

ıu Bay Cavid Oral, dünkü Toros 
Ekspresile Ankaradan şehrimize 

gelmiştir. 

Şehrimi e gelenler 
Kozan Parti Reisi Nadir Uğurlu 

ve Belediyeı Reisi Şerif Gürünlü 
ile Karaisalı Parti Reisi Celt\l Geçi· 

oğlu Parti ilo temaslarda bulunmak 
dzero kazalarından şehrimize gel. 
mi lerJir, 

Resmi daire ve mUes
seselerin yapacaklar1 

mubayaalar 
Ankara 14 (Hususi muhabiri· 

mh<len ) - Ticarel vekiileti bir 
tamim yııparnk Belediyelere, Tica· 
ret odalarına ve Borsalara, resmi 
daire ve müesseselerin yııpacaklerı 
mubayaalar için hakiki rayiç fiyat· 
larının ııhhatlı bir snrette teıbiti
ne itina edilıne•ini bildirmiştir. Bu 
tamime göre, rayiç vermere sela 
hiyetli teşekküller piyasayı dikkatle 
ta.itip edecekler ve mahallen tespit 
edilmiş aznrut flyntlar olduğu tak 
tirde bunları, aluihaldeı belediye . 
lerio murakabesi altında te~ekkül 
etmiş olan serbest piyasa fiyatla· 
rını rayıç olarak iÖstereceklerdir. 
s;;yfece, rnübayaa yapacak makam 
ve müesseselerin bu mevzudaki 
müşkülleri bertaraf edilmiş olacak
tır. 

yeni hububat anbarlar1 
ın,aatı hızland1rllacak 

Ankara 14 ( Huıuıi muhabiri· 
mizden ) - Ticaret vekili bugün 
öileden evvel Toprak mahsulleri 
ofisi umum müdürlüğünde çalııa· 
rak memleketimizin muhtelif yer
lerinde yaptırılmakta ve yaptırıla . 
cak olan yeni hububat aobarları 
işini ve pliinlarını tetkik etmiştir. 
Yeni hububat anbarları kolayca 
inşa edilecek tarzda olacak ve bü 
tüo bu inşaat süratle ikmal edile. 

cektir. 

Cenova gene 
bombalandı 

Ankara 14 (R. G.) - İngiliz 
bomba uçakları Cenovayı tekrar 
bombelamışlardır. ltalyan radyo1n 
tahribatın biiyük olduğunu bildir 
mckt <lir. 

Ankara 14 (R. G) - lngiliz 
ordusu Gazalayı almış, Mekilinin 
önlerine varmıştır. Mnreşnl Rom. 
mel iki koldan takip edilmektedir. 
Bir kol sahil boyunca Deroo istl· 
kametinde, diğer ltol Biogazi isti· 
kametinde yürümektedir. Biogaziye 
yürüyen kolun, şehre 200 kilomet· 
re mesahye vardıiı tahmin olu· 
nuyor. 

Rommel kuvvetleri yollar üze· 
rine maylnler dökmekte, fak.at bu, 
ilerlemelere hiç bir e~gel teşkil 
etmemektedir. 

Ankara 14 (R. G.) - Ameri• 
kan ve lnglliz kuvvetleri Tannı 
hududunu geçmişler. ve bu eyale· 
ti işgale başlamışlardır. 

Tunus, batıda ve cennpta Co· 
zayir, doğada Trabluıgarp, şimal· 
de Akdeniıle çevrilmiş, yüz ölçü· 
mü 125130 kilometre kare bir 
memlekettir. Nüfusu 2,410,692 dir. 
Çiftçilik ve davarcılıkla çok iler· 
lemiştir. Asıl zenrinliilni maden· 
ler ve hele fosfat madeni teşkil 
etmektedir. 

Tunus, fosfat istihsali bakı· 

mından dünyanın on zen2io mın· 
tıltalardan biridir. 

Ankara 14 (R. G.) - lnıiliz. 
ler Tunus hodudonu bir kaç nok· 
tadan geçmişlerdir. Britanya uçak· 
ları Tunus hava meydanını ve Bl
zartayı bombalaoıışlerdır. Tunasta-
kl Fransız kuvvetleri kumandanı, 
verdiii bir emirle, bütün limaala 
rın ağızlarını, remileri batırmak 
suıetile kapatmıştı•. 

Tunus üzerinde büyük hava 
muharebeleri vuku bulmaktadır • 
Cezayir ve Buji limanlarına evvel
ce çı\carılmış olan Amerikan mo
törlü kuvvetlerinin Tunus istika
metinde ilerlemekte bulundukları 
lıaber veriliyor. 

Ankara 14 (R. G.) - Ceza· 
yirden gelen bir telgrafta, Amiral 
D.rlanın ve Orgeneral Nogeıin 
Fransızlara hitaben bir mesaj neş · 
rettilderi bildirilmektedir. General, 
bu meıajtfa Amiral Darlanın kn· 
mandasındası altına rtrdiiioi, bil· 
dirmekte, Darlan da «Yaşasın Ma-
reşal, yaşa1ıo Fransa!• diye •Öz· 
lerini bitirmektedir. 

Bulj!'ar radyoıu, Şimal Afrika· 
ya kaçan Fraoıız Generali jlroya 
bir ıulkast yapıldığını bildirmekte. 
dir. Bn habere göre, iki Frao11z 
deniz subayı Generalı öldürmeğe 
teşebbüs etmişlerdir. Hiidisoye mü· 
dahale eden Amerikan subayları 
suikastçıları yakalamışlar ve bir 
müddet sonrada kurşuna dizmiş· 

lerdir. 
Ankara 14 ( R.G ) - Vişi 

radyosunun ver<llji bir habere ırö 
re, Cezayir ittikamotinde büyük 
bir deniz muharebesi cereyan et. 
mektodir. Ancak, bu deniz muha. 
rebelerlnde bangl devlete ait de· 
oiz kuvvetleriolo çarpışmakla ol
duğu tasrih edilmemektedir. 

Ankara 14 ( R.G ) - Nev· 
york Taymisin İsviçre mubabirlo· 
den aldıiı bir habere göre, Tu. 
londaki Fransız donanmasının oo 
büyük p rçaları Cezayir solarıoda 
amiral Darlaoın elinde bulunmak
tadır. Direr bir habere nazaran 
iıe, büyük aıkeri limanda sükQne.t 
vardır. Hiç bir Fransız harp remı 
si Tulondan ayrılmamıstır. 

Loodra 14 (a.a) - Şimal Af· 
rika müttefikler umum kararrlihı· 
nın bildirdiğine göre, Tunnstakl 
Fra119ız askerleri Almanlara karşı 
harp etmektedir. 

Londra 14 (a.a) - lnglliılerin 
Ga:ı:alnva kadar Libyayı tembledlk· 
teri rumen blldlrllm ktedlr: 

Yangın 
tahkikatı 

6 amelenin dün 
ifadeleri ahndı 
Evvelki akşam eski istaıyonda 

vukubolduğunu bildirdiğimiz yan• 
gıa hidisesinin tahkikatına müd· 
deiumumi muavlolarioden B. Ki· 
muran GGralp el koymuştur. Tah• 
kikatın seyri, ehemmiyotli maddi 
urara sebep olan, insan kaybile 
bile qeticelenebilecek bulanan yan 
gındaki dikkatsizlik ve tedblrsİ7.• 
liği dııha ziyade belirtmektedir.~ 

Düo de yazdığımız gibi, vilii· 
yetin emrlle J..danada alıkonulan 
üç benzin tankı, boşaltılmak üzere 
eski istasyona getirilmiştir. Boalar• 
dan Corc Zııblite ait olan ve için· 
do 14000 kiloyn yakın benzin bu. 
lunan tank saat 15 den itibaren 
boşaltılmağa başlamış, bu ameliye 
saat 19 dı çıka.o yaugıo netice· 
ainde yarıda kalmıştır. 

Yangınıo, Corc Zablit tarafın· 
dan rastgele tutulmuş, benzinin 
iştial edeceğini blle bilmoyen ca. 
bil amelelerifl bilriıılzlikleri ve dik· 
katsiılikleri neticesinde çıktığı a
hit olmuştar. Akşam karanlığı bas
tıktan sonra da çalışmak mecbu• 
riyetiodo kalan ameleler, benzin 
gibi çabuk parlıyao bir mP.dde ba· 
şıoda alelade bir gemici f eoerile ça 
hşmanın mahzurlarını idrak ede· 
memişlerdir. Amele Ramazan, beo-
2l~ler bidonlara aktarıldığı sırada, 
elıodekl fen eri benzin mnsluğuna 
doirn tntmuş ve bidoouu dolup 
olmıdıiıoı anlamak istemiştir. Bn 

- Devamı ikincide -

Vurguncular1 ihbar eden 
lere mUkAfat verilecek 

Ankara 14 (Hososi muhabiri· 
aıizden) - Milli Korunma kaou• 
nanda değişiklikler yapmak üzere 
bir müddettenberl devam eden io· 
celemolorin yakında biteceği umul 
maktadır. Projeye, vurguocnlara 
haber verenlerin tatmin edilmesi 
için bir madde ilıive edılmektedlr. 

Diğer la raf tan, varlık vergisi· 
oin tatbikatınıo yurdun lıer yerin· 
de müspet neticeler tevlit edece. 
ği mahalı.kak sayılmaktadır. 

Bir tavzih 
Gazetenizin 13-11-942 gün 

ve 677 sayılı nüshD110da mevcut 
kömürlerini satışa nrzetmemek ve 
yüksek fiyatla satmak suretile ih· 
tikiirdan maznuo kasap Bekir ma. 
halleslndeo Mehmet oilu Avni Ak 
toz ve nmelesl Ali oğlu Mehmet 

Toksöı. hııklarındn memuriyetimiz. 
ce yapılan hazırlık tahkikatı so· 
nunda hukuku amme diıvımoıo 

açılmasına mahal olmadığına dair 
verilen Jl-11-942 rüu ve 2826 

sayılı kararın, memuriyetimizden 
verilmiş bir ilnn gibi ( Soyban C. 
Müddeiumumiliğioden) başlığı al. 
tında neşredildiği görülmilştür. 

Milli korunma kanununun ve 
tadilleri ile ceza muhakemeler[ 
usulü kanununa göre bu kabil ka. 
rarların neşri iktiza etmediği i'İbl, 
karar, ınemurlyetimizce neşr içi 

gazetenize rönderilmedij'i ciheti 
iıbu tavzlhin gazetenizin ayoi ıü 
tonunda, ayoi punto lıarflcrle neı 

rloi ve badema memuriyetlmi:ıde 
UAo için gönderilmeyen yazıları 

gazetenize geçirilmemesine dlkka 
ve itina olunmasmı rica ederiın. 

Seyhan c. muddelumumlıl M 

Zeki Çulfaa 
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Radyo tekniğinin iki mucizesi 

ORION ve DECCA 
Radyolarını Mutlaka Görünüz .. 

SOBA Yerli ve Avrupa mamulatı 
zarif ve sağlam sobalar 

ve yemek ocakları 
-~ -

Standart Markalı TELEFON Makineler 
ve ELEKTRiK Edevatı 

- 32€-

Alfa - Laval ve Viking 
Markalı lsveç mamulatı sü· TMakineleri 

Çinko,~- Lavab~ 
Vesair Sıhhi Tesısat Malzemesı 

--_:ccıE ı---

Şık zarifYATAK ve YEMeK ODASI ve SalON 
Takımlarımız ve ÇOCUK ARABA

LARI nın envaı gelmiştir 
-+-

MÜESSESEMiZi ZIY ARET EDERSiNiZ 
HER HUSUSTA MEMNUN 

KALACAK SiNiZ 

Omer Başeğmez ve şeriki 
Telefon: 168 Telgraf: Başeğmez Adana 

Maras as. satınalma komsiyonundan: 
ı --Adanadaki birlikler ihtiyacı için 15,000 kilo patates 

2490 sayılı kanununn 46.ıncı ınaddesinin ( M ) fıkrasına 
tevfikan pazarlıkla mübayaa edilecektir. 

2 - Mevzuatsız alarak tahlil edilecektir. 
3 - ilk teminata 675 liradır. 
4 - ıhalesi 20· ll-942 cuma günü saat 14 de Maraı 

merkez K. lığı binasında Satmalma komisyonunda yapıla-

caktır. 
S - İsteklilerin belli gün ve saatte ilk te'minatlarile 

birlikte komisyona müracaatlerı. 2727 

Satılık ev 
Dört tarafı açık, üç katla yazlık yeri ile yaylaya ıitmeye lllzam 

ıöıtermeyeo üst katta beş oda111 ıof ası ve heli11, orta k&tta ilç oda, 
Wr matbak, bir sofa ve heJiu, alt katta iki odalı yazıhaoeıl iki odalı 
maiazası, banyo odası, odunluk ve kömürlüğü, bir hol ile her katta 
M taksimata ve elektrik teıiıatı bulanan üll katla odalara aalon ve iki 
adata ya:ı.ılıanesi temamen yailı boyala otel yapmaia bile müıait, çarfı· 

1a, pazara, bankalara yakın A-lanada Beb~ldl kili11 sokağın~• balon. (Biç 
tdyarda ) ok nlu, ilı:amotrih vo ya:ı.ıbane ıle depo olarak dort fekılde 
birden ku\laoılan merhaıD Dr. Salih Yusuf evi satılacaktır. 

Arzu edenlerin lıükOmet karfısıoda ki oıki hılkovi h .len beden 
terblyoıi dairesinde Beden Terbiyesi müdürü Riza Salih Saraya milraca· 

at etmelHİ ililn olunur. 

•• Vurguncuya goz 
açtırtlmıyacak 

- Baştarafı biıiı.cide -

sör• takibata geçmeden önce ıuç 
mevzuu olan maim maliyet fiyatını 
•• mefrO kar miktarım ve bundan 
bafka bıı en~ümenlerin ihti11sına 
taalhlk eden dlier meseleleri ken

rine ehli bibre sıfatile haliet
rek neticeıioe ıöre hareket et-
• e dikkat etmeliclirler. 

Milli korunma kaııananan tat
Wkabada, meşhut taçların muha 
ile•• aıalü kanununun bükümleri· 
ala tatbiki kabul edilmiştir. Beledi· 
,. daimi encümenlerinin kanunla 
kendilerine tevdi olunan ehli hib 
relik vazifelerini biç bir aıtcı k 
meye mahal vermeksizin v~k~in~~ 
rapaaları lazımdır. Bn vazi ~ ~ranı 

aparkon zaruri sebepler harıcıodo 
.. ecikme volı.aa rotirdikleri tak 
61rde Milli korunma kanununun 
64 Bncü maddı sine aıöre, bakla 
ıada takibata reçilmekle beraber 

'\e1fiyetten V ek iletin de haberdar 
edilmesi ve bug-ilnkü fovkalide 
prtlır içinde ibtikirla mücadelenin 
•emleket için haiz oldoia bayati 
ehemmiyeti röz önünde tutarak 

hsıastakl kanun hükümlerinin 
rıı....t11ıde ve ıllratle tatbikine dikkat 

t itina olunmlSt ve koyfiyetia 
... bkaaıı dahilindeki Caabariyot 
.acWeismamilUderioo de t•bliii ta· 

i••n ieleelr ı• 

t.tlyaz Saw.& ı CA. VIT ORAL 1 
U, HwfJ•t Mlcllrlr &.-at 

Yangın tagkikatı 
- Baıtaraf ı birincide -

anda~foneri camının Uıtündeki delik
lerden benzine doiru uzanan alev 
benzini tvlufturmuı, mülhit bir 
korkuya düfeD Ramazan, canını 

kurtarmak kaYfısile f enori atıp kaç· 
mık lstemiıtir. 

Hidi1eyi ıören diier amele 
ler, tatoıan bidonu ıündürebilmek 
için harekete reçmiıler, alevin 
üzerine ellerine ıeçen çuvalları 
atmışlardır • 

Yangın ilk defa olarak bekçi 
Oıman tarafından rörülmüı ve 
itfaiyeye haber verilmiştir. 

Bekçi Ü•man, müddoiomumt 
ilkte verdiil ifadede hldiıeyi ıöy
le aolatmıftır: 

« - Y anrao yerine pek yakan 
bulunan Eıki iıtasyon karakolunda 
idim. Birdenbire, bir yeıil alev 
ıütunanan yükaeldiı}'ini rördüm. 
Komiaer maa.iaine haber verdim. 
Derhal vaka yerine koştum. Rast· 
ıeldiiim bir adam: cO kadar da 
dikkat et diye ıöyledlml• diyordu. 
Onan hadiseyle alik&11 bal•nda· 
iuou öğrenince kendishıi ve arka 
daflarını yakaladım .~ 

Sorguya çekilen R~mazu , 
Mesut, Kanber, Mottafa ve diier 
Maıtafa ve Salih adlarındaki ame
leler, yakarıda anlattıiımız ıeldl-
do ifade vermiılerdir. 

Müddeiumumilikçe hazırlanan 
eYrak nöbetçi bulunan Aıliye ikin· 
ci ceza mahkemeıioo verilmit ve 
muhakeme dün reç vakte kadar 
deva• etaiftir. 

Rifat YAVEROÔLU 
a..W.tı ,., ı BUCON Matbaa• 

BUGON 

- SATILIK OTOMOBiL-
938- 39 Model Opel Olumpiya Marka az kullanılmıı 
beş y~ni lastikli 250 kilometrede bir teneke benzin 

sarfeder kapah bir otomobil Satılıktar. 
Mersin de Ur•r caddesinde Hikmet Ermen 

mUesseseslne mUr•c••t edllmesl. 
2718 13-15-17 

Droloğ Operatör 
DOKTOR 

Suphi Şenses 
Böbrek - Mesane - Tenasül 

Hastalıkları Mütehassısı Yeni Post•hane k•r•••• 
Fakirler Parasız muayene edilir 2716 

Seyhan Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Müdürlüğünden: 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha müessesesi Çiçek Aşı· 
sı ihtiyacı için kapah zarf usulile (160) Dana alınacakhr. Be· 
berinin muhammen bedeli (100) tutarı (16000) lira olup Ek
siltme kapalı zarfla 24.11.~42 salı günü saat lS de Sıhhat 
müdürlütünde yapılacaktır. İsteklilerin mezkur günde (1200) 
lira olan yüzde 7 .S teminat parasmı maliye veznesine yatır· 
mış oldukları halde 2490 sayılı kanunun 32 ve 33 iincii mad
delerine göre teklif mektuplannı komisyona vermeleri ve ıart 
namesini görmek isteyenlerin de Sıhhat Mildürlüğüne müra· 
c sat etmeleri. 

2712 12-15-19-22 

--------------------------------------------------
Adana belediye riyasetinden,· 

1- Apğıda numaralarile icu bedelleri ve muvakkat te
minatları yazılı belediyeye ait sebze halindeki beş toptancı 
dükkina 31/S/943 tarihine kadar icara verilecektir. 

2- ihalesi 20/11 /942 cuma gilnü saat onbeşte belediye 
daireıindeki belediye encllmeninde yapılacak tar, 

3-lsteklilerin ihaleden evvel şartnameyi görmek ve te· 
minatlarını yatırmak üzere belediye muhasebe kalemine ve 
ihale günü muayyen aaatta Belediye encümenine müracaatları 
illa olunur. 

icar bedeli 
Lira 

80 
80 
~o 
80 
80 

Muvakkat teminatı 
Lira 

6 
6 
6 
6 
6 

Numarası 

9 
10 
11 
14 
ıs 

2690 6-10-1 S-19 

Mevkii 

Sebze hali 

" 
il ,, 
" 

iktisat Vekaletinden: 
Seyhan VHiyetlnin Oımaniye kazası dahilinde luı:rca köyü civartn

da tlmalen, Kocalarla tepeıioe diklli beton ıüton noktaıındao Haç da
i• 'tepeıioe dikili beton sütun oolı.ta11na ballı müstakim, fark.an,, Haç 
dai• topeıioe dikili b~too süt.un nokta1aodan Arslaoteposlno dı~llı beton 
sütun noktasaoa hattı müstakım, cenuben Arslantepııioo dlkih beton 
sütun noklaımdao baılayıp, Koca Moıtafa tarlası lt peıioe dikili beton 
ılitun aokta11adan reçerek Araborlu tepesiDO dikili beton sütun nok· 
tasana battı münkesir, rarben, Araborla tepesine dikili beton siltan 
noktasından hudut bışlanaııcı olan Kocalarla tepesine dikili betoo ıll· 
ton noktasına hattı müıtakim, badatlarile çevrili 949 hektardan ibuet 
arazide Tabir Özerk, Hüsnü Keçelio(la, Memduh llrioer, .Talit Kıhcoi 
lo ve Tevfik Erreç taraflartndan 11- 6 - 1937 tarıhh ve 1-1 oa-
maralı rubaatnameye mülleoiden aramakla meydana çıkarılan krom ma
deni (60) yıl mllddetlo yakanda adı reçenlerio uhdelerine ihale oluoa
cajıadan Maadla aizamnameıloin 36,37 ioci maddeleri mucibince bu 
ihaleye itirazı olanlartn 1 - 10 - 942 tarihinden itibaren iki ay için· 
do Aokarada iktisat Vekilotine ve mahalliodo Vilayet makamına bir 
istida ile mllracaat eylemeleri ilin olaaur. 

No. 2569 1 - 15 - 1 - 15 

iktisat Veklletinden: 
Seyhan Vilayetinin Osmaniye kazası dahilinde Karaçay 

deresi civarında Şimalen dikenli tepeıine dikili beton sütun 
noktasından Soğukoluk tepeıine dikili beton sütun noktuına 
battı müstakim, ıarkan ve cenuben Soğukoluk tepesine dikili 
beton sütun naktasından baılayıp Peynirlik tepesine dikili 
beton sütun naktuından geçer~k Kertiılik tepesine dikili be 
ton ıütun noktaıma battı münkesir, rarben, Kertiılik tepesi· 
ne dikili beton sütun noktasından baılayıp Kengerlik datı· 
nan Ağhk tepesine dikili beton sütun noktasından ıeçerek 
hudut başlangıcı olan dikenli tepeye dikili beton sütun nok· 
tuına hattı münkesir budutlariyle mahdut • 823 - hektardan 
ibaret arazide Tabir Özer~, Hilınü Keçeli otlu. Memduh 
lıginer Talat Kılcıoğlu ve Tevfik Erreç taraflarandan 11/6/937 
tarihi ve 1/3 numarala ruhsatnameye mllnteniden aramakla 
meydana ~ir~rılan krom madeni (60) yıl mtıddetle .yukı.rıda 
adı geçenlerın uhdelerine ihale olunacağmdan Maadın Nızam· 
namesinin 36-37 nci maddeleri mucibince bu ihaleye itirazı
olanl•rın 1/10/942 tarihinden itibaren iki ay içinde Ankara· 
da .btisat VekiJetine ve mahallinde villyet makamına bir 
iıtidı ile müracaat c1lemel~ri ilin olunur. 3S10 1-15-1·1 S 

15 Son T eırin 1942 

Tarsus Satınalma Komisyonundan: 
Tarsus satın alma komisyonunca SS ton bujday un bıli· 

ne getirilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş 
tur. Şartnamesini görmek isteyenler mezkur komisyona mü
racaat ederler. 

Tekmil masraf ve vergiler müteahhidine aittir. Beher ki
losunun muhammen kırma ücreti 16.S kuruştur. Muvakkat 

teminatı(10S2)1iradır. ihale eveliyesi 27/11/942tarihine müsadif cu· 
ma günü saat 1S te yapılacaktır. Taliplerin vakit mezkurda 
teminat akçesi ve teklif mektupla11nı komsiyona vermeleri 

ı~~unur. 2717 13·1S·17·19 

iktisat Veklletinden: 
Seyhan vilayetinin Osmaniye kaza11 dahilinde lttızca ve DavqUar 

köylerlnde, fimaleo, Bailamt tepeaioo dikili beton ıütua nokta11Ddan 
batlayıp Çamhopuru tepeıioe vo Yuva tepeıiao dikili beton sütao nok· 
talar1ndan ıeçerek Haçdağı tepesine dikili beton ıüton nokhıma hattı 
münkeıir, şarkan, Haçdağı tepesine dikili beton ıütan bokta11odan 
Yont tepuine dikili beto:ı ıütan nokta11nn hatta mÜ9lekim cenaboo 
Yont tepealne dikili beton ıiltuo noktumdan bqlayıp Tetirlik tepesine 
dikili beton sütıın noktasın:fao geçerek Dedeboynu tepHlae diklli beton 
sütuo nokta11na hatta münkesir, rarben, Dedeboynu tepeıino dikili be· 
ton sütun ookta11ndan hudut baıloorıcı olan Bağ-lısırt tepe.ine diklJi 
beton sütun noHaaana battı mü1ıtakim budutleralo mahdut 996 hektar· 
dan ibaret arazide Tabir Özerk, Hüınü Keçolio(la, Memduh llriner, 
Tallt Kılacoila ve Tevfik Erreç taraflarından 11.6.1937 tarihli ve 1-2 
oomurah ruhsatnameye müıtenideo aramakla meydana çıkarılan krom 
madool (60) yıl müddetle yukarıda adı geçenlerin uhdelerine ihale ola. 
oaca(mdan Maadln oizamoamoılnlo 36, 37 inci maddeleri macibince bu 
ihaleye itirazı olaolarıo 1.10.942 tarihinden itıbaren iki ar içinde Ankara 
lkti1at Vekiletlno ve mahallinde Vlliyet raaka•ına bir iıtida ile müra· 
caat eylemeleri Hin olunur. 

2511 ı-ıs-ı-ıs 

--------------------------------------------------
Halkevi Reisliğinden: 

Beladiyo sokaimdaki Halkevi Kütüphınoıi bundan ıonrıı ıut 15 
den evvel ve 1111 rüoleri açılmayocaktır. Bana makabil pazar rüoleride 
dahil olmak üzere herıün ıaat 15 den 22 ye kadar açık bulaudarula· 
ca;ı ilan olunur: 

2714 

D, D, Y. Adana 6, ncı işletme A, 
E. komisyon reisliğinden : 

Muhammen bedeli (14800) lira tutan 370 ton odun 2.12.942 
çarıamba günü saat 15 de işletme komisyonumuz tarafmdan 
kapalı zarfla eksiltme ıuretile . mubayaa edilecektir. 

Mubayaa edilecek odunlar çam ağacından olacak ve Ulu· 
kıı1a - F evzipqa ile Mersin - lskenderun arasındaki iıtas· 
yon ve duraklarından herhangi birinden vagon içinde tesel· 
lüm edilecektir. 

Bu iJe girmek iateyenlerin (1110) liralak muvakkat temi· 
nat akçalarile ilcametgib ve ticaret odası vesikaları nüfus teı 
ktrelerile birlikte kanunun emrettiii ıekilde hazırlayacakları 
teklif mektuplarını eksiltme saatından bir saat evvel komis
yona vermeleri lizımdır. 

Şartnameler işletme kamisyon reislitinden bedelsiz olarak 
alınabilir. 2723 15-19-24-29 

D. D, Y, Adana 6, ncı işletme A, 
E, komisyon reisliğinden : 

Muhammen bedeli 12255 lira 40 kuruş tutaranda 84,520 

m3 kereste ikinci sınıf sümala veya muadili tahta, kalas ve 

lOXlO mıktaına kadar kadranlar alınacaktar. 
Talip olanların 1.12.942 sah günü saat 16 da 919 lira 

16 kuruı muvakkat teminat akçesile birlikte ticaret odası 
ve ikamethib vesikalara nüfus teıkereıi ve teklif mektupları 

ihale saabndan bir ıaat evvel komisyona vermeleri llzımdır. 

Keresteler Pozanb, Mersin, Tarsus ve Adana istasyonla· 

randa veya aralarmdaki herhangi bir istasyon ve durakta teı· 

lim edilebilir. 
Şartnameler Adana 6. ncı işletme komisyon reisliiine 

müracaatla bedelsiz olarak verilir. 
2722 tS-19-24 29 

Adana belediye Riyasetinden: 
1 - Askeri depo - Tııkarakolu yola tesviye! tarabiyelİ ve çakıl 

imllıı, müteahhidi• tarafından muayyen milddetl sarfında yapılmadıimdan 
makavelesi fuhedUerek arttırma, elullt•• ve ihale kaoananan 51 inci 
mtddesioo tevfikan müteahhit nam ve heNbını lkl defa ilin edildiii 

halde talibi çıkınadıtından aynı kaounao 43 llncil madd•ine tevfikan 
ve 6/11/942 tarihinden itibaren bir ıy lçerlslade pazarhta konmaftar. 

2 - Ketlf bedeli 7701.42 liradır. 

3 - Mavakkat teınioah 577.61 liradır. 
4 - Fazla malOmat alaak lıteyenleria ve pazarleia ılreceklerln bir 

ay lçerfıinde lıer hafta Sala ve Cama rilnleri aaat 15 de Beladiye ea• 

cümeoine müracaatlara illa olanar. 2726 

Halkevl ReisllOlnden: 
Mü21 komitıılnde açık olan bir azalık için 19/ 11/932 perıem~ 

ıüoli sut (17) de ııçlm yapılacalıhr. Ba ıabeye kayıtla olan azalarut 

o ıaaUe Halkevinde bıalanmalatı, 2725 


