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Başvekilimiz yarın bir 
nutuk verecek 

Bu nutukla Y erlimallar tasarruf 
haftası da açılmış olacak 

Ankara : 10 ( Türkı8zü mubabirinden ) -
Başvekil Şükrü Saracoğlu 13 üncü Tasarruf ve 
Yerlimallar haftasını önümüzdeki cumartesi günü 
saat 15 de Ankara Halkevinde söyliyeceği bir nu 

tuk ile açacaktır. Baıvekilin radyo ile de neşre · 

dilecek olan bu nutkunu takiben Türk Maarif 
Kolleji orta kısım talebesi tarafından bir piyes 
temsil edilecek ve bundan sonra Mesut Cemil ida · 
resinde radyo koro heyeti bir konser verecektir 

Ertesi pazar günü de bütün okulların iştira
kiJe Ulus meydanında yapılacak bir törenle Ta 
ıarruf ve Yerlimallar haftası kutlanacaktır. 

Haftanın devamı müddetince de ilk günden 
itibaren akfamları uat 19,50 de radyoda birer 

konferans verilecektir • Bu konferanslardan illı.i 

cumartesi günü akşamı Ulusal Ekonomi ve P. rt· 
tırma Kurumu BaşkamlBalıkesir Mebusu General 
Kazım Özalp tarafından verilecek ve onu talı.ibe· 

den akşamlar da flı.tisat Vekili Trabzon Mebusu 
Sırrı Day, Ticaret Vekili ve Denizli Mebusu Dok 
tor Behçet Uz, Ziraat Vekili ve Afyon Mebusu 

Doktor Şevket Hatiboğlu, Ankara Hukuk Fakül
tesi Maliye ve iktisat Profesörü Mahmul Koloğlu , 
Antalya Mebusu ve Ulusal Ekonomi ve Arttırma 
Kurumu Merkez idare Heyeti azalanndan Nurul· 
lah Sümer, Cümhuriyet Halk Partisi Umumi idare 
Heyeti azalarmdan Bilecik Mebusu K11sım Gülek 
birer konferans vereceklerdir. 

Varlık vergisinin 
tatbiki niçin 
uzun araştırma 
ve incelemelere 
muhtaçtır? 

.......................... 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
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ırandaki halk 
başkaldırmış! 

ParJamento binasında nümayiş 

: .................... ~ .. : 
1 Gn. Dö Gol 1 
ı ı 

'I Amr. Darlan 1 
1 meselesi ! 
ı ı 

f Almanlar bu ihtilafı f 
J bir Amerikan-İngilizJ 
ı ihtilafı şeklinde ı 

ftelakki etmektedirler! 
ı : 

( Yazısı ikinci sayfada ) 

Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL BUVl!N 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onsaklzlncl yıl - Sayı : 5575 

8 INCi ORDU 
AKINA GEÇTi 

Elagegladakidurum 
Ankara : 10 (Radyo Gazetesi)- Londradan verilen 

bir habere göre , Elageylada zırhlı /ngiliz. kuovetlerinin 
faaliyeti faz.lalafmıftır. Büyük taarruz.un bafladığına dair 
Cezair radyosu bir lıaber vermif&e ele bunun ,imdilik ihti· 
yatla karıılanması lazımdır. Sekiz.inci ordu ,imdi Tobruk 
ve Dern• limanlarından büyük mikyasta istifade etmekte· 
clir. 

.. Tanca : ~10.( Radyo ) - Ce · 
zair , Uran demiryolu üzerinde 
asker yüklü bir tren bir mayna 
çarparak parçalanmıştır . 60 kişi 
ölmüş , 200~ kişi yaralanmıştır • 
Raya mezkur maym bir şahsın 
yerleştirdiğ'i tahmin olunmakta
dır. Tahkikat yapılıyor . 

Rabat : 10 ( Radyo ) - Ha· 
vanın fenalığı dün ber türlü han 
harekatına mani olmuştur. 

Kahi1"e : 10 ( Radyo )- Af. 
rikadaki müttefik orduları büyük 
kara ve tayyE re kuvvet1erile tak· 
viye edilmiştir. Tabuba batısında 
bir hücum yapan A imanlar püs 
kürtülmüştür . Üç Alman tankı 
yakılmıştır . 

Bn. Ruzveltin beyanatı Varlık Vergisi bazı küçük şe 
hirlerde ilan edildi. Ankara , ls
tanbul, lzmir g'ibi büyük merkez· 
lerde hazırlıklar henüz bitmemiş · 

tir. Bu da gayet tabirdir. 
Ôdevlilerin vereceği vergiyi 

kararlaşmış ölçü ve hesaplara gö · 
re önceden kestirip atan vergi 
kanunları sade tatbikat içindir. rı. 
gili memurlar , ellerindeki değiş
mez hesaba göre her vatandaşın 
ne vereceğini bilirler. Vatandaş 

da kanunu okuyup payına düşen 
vergiyi , işine , varına , kazancı 
na göre kendisi de hesaphyabilir. 
Yanlışlığa , fazla takdire karşı iti· 
raz hakkı da vardır. 

ı 
ı 
ı 
ı ....................... : Amerika,, tayyarecileri bir tetkik esnaııncla 

Nevyork : 10 ( Radyo ) -
Bayan Ruzvelt bir gönüllü ka · 
dın işçi ordusunun teşkilini teklif 
etmiştir . 

Vergi kanunlarında , her ka· 
nun gibi adaletle birlikte müsavat 
aranır. Bu müsavatı , hükumetin 
kanüna koyduğu 1 , ve he r kes için 
bir ve değişmez olan ölçü temin 
eder. Vergi kı:munları ödevliye 
göre yüküm biçmez , vergiye gö 
re vatandaş arar. 

Varlık vergisi böyle değildir. 
Kanun , yalnız vergiye giren üç 
saha ayırmış • ondan öte· 
sini takdire bır11karak , bilhassa 
tüccar yükümünde, hiç bir öl
çü göstermemiştir. Takdir soravını 
la§ıyan komisyonlar hem vergi ve
recek vatandaşları ayıracaklar , 
hem de bu verginin miktarını ay· 
rı ayn tayin edileceklerdir. 

Bu bal<ımdan , ~Varlık Vergi
si bir inkılap kanunudur • benze
ri yoktur. Bir millete , bir dev· 
r" • bir memleketin iç bünyesine 
mahsustur. Vatandaşlara yükleye· 
cekleri azçok ağır vergilerde yal · 
nız vicdanlarına karşı soravlı olan 
komisyonlar uzun araştırma ve çok 
dikkatli incelemeler yapmak zo· 
rundadarlar. Mükellefe hiçbir he· 
sap vermemek • hiçbir şikayet ve 
itiraz dinlememek salahiyeti , on · 
ların vicdan mesuliy"tini arlbrır. 
Bu araştırmalar ise , lstanbul gi 
gi kalabalık İl :merkezlerinde el· 
bet çok uzun sürer. 

Düşünmeli ki, lstanbulda 1939 
yılına kadar 107.381 bina vardı. 

Bunlardan hangilerin:n vergi kanu 
nuna girdiğini anlamak için hepsi
ni birer birer gözden geçirmek , 
sonra da her birinin iradı hesa· 
biyle vergisini tayin etmek gere
kiyor. Bundan başka birçok kim· 
selerin lıtanbulun türlü yerlerinde 
apartımanları , dükkanları , hat· 
ları var. Vergi , binaya değil , 
şahsa göre alındığı için bunları 

bulup , ayırıp birleştirmek ve irat 
sahibinin toptan vergi kudretini 

i Ankara:lO (Radyo Gazateel]- lranda dün Ahali Meciisi Ö· ıı 
ı nünde bir toplantı yapmış ve parlamento binasına girerek 
ı mebusların bazılarına hakaretlerde bulunmuşlardır • Dün gece ıı 
ı iaşe darlığı meselesini:tetkik için nazırlar sabaha kadar bir ı 

ı toplantı yapmışlardır. Tale:belerde bugün Başvekili görerek yi ı 
ı yecek meseleleri hakkmda kendisinden izahat iıtemişlerdir. ı 
ı Tahran : 10 ( Radyo ) - Trhranda karıtıkhklar çıkmış ve ı 
ı matazalar yatma edilmiştir . ı 

L .................... " ........ " .................. : 

Rus cephesinde 
dünkü savaşlar 

Sovyetler yeni takviye aldı 

meydana çıkarmak lazımdır. 

Komisyonun günde on saat 
çalıştı~ı kabul edilse , dakikada 
bir bina hesabı çıkarılmak sure
tiyle rekor kırılsa on saatte altı 

yüz bina gözden geçebilir. Yüz 
bin için kaç gün lbım, düşünül

sün. Bereket versin ki Defterdar· 
lığın bazı hazu cetvel ve hesap· 
)arı işi bir derece kolaylaştırmak· 
tadır. 

İrat vergisi nihayet ger.e müş· 
terek bir ölçüye dayanabilir. Tüc 

cardan ahnııcak varlık vergisinin 
tayini daha çok dikkat, daha bü
yük mesulıyct ister. Ticaret oda
sında kayıtlı tüccarların sayısı on 
iki bini ıeçiyor. Bunlardan han· 
gisi kalmış , hangisi çekilmiş ve-

ya batmış , herbirinin önceki ve 
harbdeki kazançları nedir • başka 
iş ve kazanç sahipleri kimlerdir , 
normal iş sahibi midir, vurguncu 
mudur ? . . Bütün bu meseleler 
htrkes için ayrı ayrı, dikkatle tah
kik ediliyor, soruluyor, araştırılı· 
yor. Güç ve uzun iş. 

Dava. , az çok varlıklı insan
lar dan gelişi güzel para toplamak 
gibi baıit bir maliye meselesi de
ğil, ayni zamanda harbin zorağı 

kıldığı içtimai adalet prenAipini 
yerine getirmektir. Hükumet , bu 
kanunla piyasadan büyük bir kı· 

sım parayı birden çekmek , bu 
deflasyonla riyat ları indirmek is 

(Qerlal 2 ne! 1&7lada) 

Ankara : 10 [Radyo gazeteal)
Alman tebliğine göre , merkez 
cephesinde gedik açmak isteyen 
Sovyet kuvvetleri :imha edilmiştir. 
Rijevde de Alman taarruzları de· 
vam ediyor. Tropes'de Sovyetler 
12 piyade tümeni, 12 piyade tu· 
ğayı ve 10 tank tümeninden iba· 
rettir. Sovyetlerin yeni takviyeler 
aldıkları da Bern'den bildirilmek· 
tcdir. 

Almanlara göre, dün 72 Sov· 
yet tankı tahrip edilmiştir. Sov· 
yetler de birçok Alman tankı tab 
rip ettiklerini iddia ediyor. 

UZAKŞARKT AKI 
SON MUHAREBELES 

Melburn : 10 ( Radyo ) -
Japonlarm Yeni Ginede 95 ölü 
verdikleri Mak Artur karara-ahın 
dan bildirilmektedir . 10 Japon 
tayyaresi de düşürülmü,tür • 

Tokyo : 10 ( Radyo ) -
Bütün Japonların hançer ve silah 
kullanmayı Öğrenmesine karar 
verilmittir . 

Nevyork : 10 ( Radyo ) -
Resmi sözcüye göre , Japonlar 
son muharebelerde en yeni ge 
milcrini kaybetmişlerdir . 

Amerıkadaki 
İngiliz tebaası 

Londra : 10 ( Radyo ) - A· 
merikadaki İngiliz tebaası harp 
saoayiinde çalışmalı. üzere mem
lekete çatrılmııbr • 

Suriyedeki 
- - - --- - ... .. ----- . 

halk ikiye 
aynlmış ! 

Roma : 10 (Radyo) - Suri
ye ve Lübnan'da Dö Gol ve 
Darlan taraftarları arasında karga· 
şalıklar çıkmıştır. Sovyet ajanları 
mn kışkırtıcı hareketleri neticesin
de bu kargaşalıklar daha kanlı 

bir hadise halini almıştır. 

Roma : 10 ( Radyo ) - Dö 
Golle - Darlan ihtilafı Suriye ve 
Lübnan halkı arasında şiddetli asa
biyet uyandırmıştır. Bilhassa Ko
munist_ partisinin Suriye halkına 

hitaben neırettiği bir beyanname 
bu asabiyeti artırmıştır. Beyanna· 
mede Dö Gol müdafaa edilmek· 
te ve Vichy hükumetine karşı şid · 
detti tarizler yapılmaktadır. Malum 
olduğu vaçhile, geçen haftalarda 
Moıkova hükumeti ile Dö Gol 
arastnda bir muahade akdedilmiş· 
tir. lşte ..,bu muahadeye dayanarak, 
Moskova, halk arasında nifak ve 
fesat yayan beyannameler neşret
mektedir. 

Finlandiya ile 
sulh müzakereleri 

Ankara:lO (Radyo Gazetest)
Finlıtndiya ile demokrasiler ara· 
smda sulh görüşmeleri devam 
ettiği bildirilmektedir • Söylendi · 
tine aöre , Rusya ile sulh yap· 
malı. için Finlandiya lngilterenin 
garantisini istemiştir • 

Nevyork : 10 ( Radyo ) -
Nevyork Post gazetesinin yazdı 
ğma göre , Finlandiya ile sulh 
müzakerelerine batlanmıştır. 

Norveçte toplanan 
radyo makineleri 
Stokbolm : 10 ( Radyo ) -

Gestapo Norveçteki askerlerle 
yüzbaşıya kadar olanların radyo 
larınm ellerinden alınmasına ka· 
rar vermiştir. Buna sebep muh 
telif emirlere rağmen bunlartn 
ecnebi radyoları dinlemeleridir. 

ROMA ŞEHRi DE 
BOMBALANMALI 

Londrada ylkıeıen sesler 
Ankara: 10 [Radyo~GazeteslJ
ltalyanm_ büyük şehirlerinin boıal
tılmasına devam ediliyor. 

Londra . : 10 (Radyo)- Lord· 
lar Kamarasında Roma'nın neden 
hava hücumuna maruz kalmadığı 
sorulmuştur. Hava müsteşarı bu-

na cevap vererek,. •Ptanlanmızı 

if§a etmemek için bu hususta bir 
şey söyleyemiyeceğim." Demiştir. 

Londra : 10 (Radyo) - ltal· 
ya •ya yapılan hava akınları hak-

kında harice çekilen telgrafların 

çekilmesi yasak edilmiştir. Diğer 

bir hlibere göre de Almanlann 

Almanya'da fazla miktarda liret 
basıp ltalya'da piyasaya çıkar· 
dıklan bildirilmektedir. 

Matbuat Umum 
Müdürünün beyanatı 

Ankara : 10 ( a. a . )- Mat 
buat Umum Müdüaü Selim-Sarp· 
er , şehrimizde bulunan İngiltere 
ve Amerika basın mümessilleri 
ıerefine bir ziyafet vermiştir. Bu 
ziyafette Türk Basın Birliği reisi 
Falih Rıfkı Atay ve birçok zevat 
hazır bulunmuflardır • 

Hindistan olayları 
Berlin : 10 (Radyo) - Hin

distan'da Vanda'da İngiliz makam · 
!arı 39 Hintliyi sürgüne gönder· 
miş diğer dokuz kişiyi de muhte· 

lif hapis cezalarına çarptırmışlar

dır. Bunların suçları vatan hiyane· 

ti, sabotaj ve lngiliz memurlarına 

itaatsızlıktan ibarettir. 

Almanya'ya giden 
Fransız işçileri 

Berlin : 10 (Radyo)- Paris'· 
den verilen malumata göre , Al-

manya'ya gidin mütahassıs Fransız 
işçisinin adedi gittikçe artmakta· 
dır. Son defa hareket eden tren-

le Almanya'ya giden Fransız iıçi
lerini istasyonda Alman işgal ma· 
kamlarile: mahalıi Fransız makarn · 

ları uğurlamışlardır. Şimdiye kadar 
yekun 100,000 i geçmiştir. 

Y urdda zelzele 
Uşak : 10 ( a . a. ) - Dün 

burada saat 16 da bir yer sarsın· 

tısı olrnuştur. Hasar yoktur • 

K.larntonf eranda 
bütün Yahudiler 
dün tevkif edildi --Ankara : 10 (Radyo gazetesi) - ----- -

Vişiden gelen malumata göre , • d?Jj '-
Klermon Feranda bugün 18 ya· Jf:ai~] al• et•~ 
şmdan 45 yaşına kadar bütün 

~adyo)-C Yahudiler tevkif edilmiş ve iş Nevyork: h enup 
k 1 D mu arebeJ . 

amplarrna gönderi miftİr . iğer Atlantikte ,.ı_ • erı ol. 
vz tafsılat / şehirlerde de ayni. kararların alı · maktadır. ' ge ıne-

uacatı söylenmektedir • miştir. 



Sayfa 2 

Varlık vergisinin 
tatbiki niçin 
uzun araştırma 
ve incelemelere 
muhtaçtır? 

(Bqı 1 iDci 11a7I~•> 

tiyor. Bununla kalsa iş kolaydır. 

Fakat hükumet , bunu yaparken, 
bu milyonları yalnız varlıklı bir 
ımıftan, herkesin kuancıı ın hem 
çokluğ'una, hem mahiyetine göre 
hiç bir müıavat; ölçüsü göı>ter· 

meden, ihtilalci, keıin bir adalete 
uyarak toplamak istiyor . Vergi
nin içtimai adalet tarafı , aoilet 
ıizlık gibi görünen bu geniş ve 
hıancın mahiyetile fahaa ve ah 
lika göre değ'işık takdir si.temin· 
dedir. 

Bu itin hem teknik. hem za· 
mın. hem rie meıuliyet bakımın· 

dan ne kadar ağır olduğunu an
lamak kolaydır. Bununlıı beraber 
kendilerine acımadan. zamanlarını 
cairgı-meden çalışan lt0misyonlar 
latanbulun cetvellerini aanırıı. ki , 
bu hafta ıonunda bitireceklerdir. 

Varlık vergisi , baflı haıına 
içtimai adalet kanısından doğ· 
muştur. Bunu tatbik edecek oian· 
ların da ayrıc t dildut edec:elıeleri 
yükıelr ad41et duygusu iki taraflı 

olacaktır : Kim•eye yazık dedirt
memek , tutulan ölçüterde milli 
vicdanı tatmin etmelı: . Hıç unut· 
mamalıdır ki , bütün inkılap k•· 
nunları gibi Varlık vergisi kanunu 
da milli vicdanın sert bir tepki· 
ıidir. Kaynağı , Vatan müdafaası 
uQ'runa malından ıonra canını da 
seve ıeve vermeye:hazıı lanan ve 
bir sınıfın doymaı hıraı yüıünden 

dırlık, yokıunluk içinde her •ı · 

kıntıy• katlanan, aabrı 1_tükenmiş, 
yüreti incinmiş bir' mıllctin }ÜCe 
vicdanıdır . 

Sar•cotlu ona uydu , ondan 
kuvvet buldu. 

N•cm•ddin Sadalc 

EJ4iı•~ 
~ . 

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

CUMA - 11.12.1942 

7 .30 Program ve memleket saat 
ayan. 

7 .32 Vücudumuzu çaliştıralım. 

7.40 Ajanı Haberleri. 

7.55-
8 30 Müı.ik : Senfonik parçalar 

(Pi.) 

12.30 Proaram ve Memleket saat 
Ayarı 

1'2 33 Müı.ik : Karışık Program 
(Pi.) 

12 45 Ajans haberleri. 
13.00 -

18.03 Müıik : Şarkı ve Türküler. 

18.00 Progr•m ve Memleket saat 
Ayarı. 

18.03 Müzik i Faaıl Heyeti. 

18.40 Müzik : Dans Müzi~i (Pi ) 

19 00 Konuşma (iktisat saati), 
19.45 Müzik : Saz eserleri. 
19.30 program, Memleket Saat 

Ayan ve Ajanı Haberleri. 
19.45 Müzik : Klasik Türle mü 

ii programı . :(Şrf: Meıud 

C:mil.) 
20.15 Radyo gazeteıi. 
2o.45 Müzik : Korsakof "Çar 

Saltan,. ılın Marş (Pl.J 
Porudin - Poloveç Dans 
ları (Pi.) . 

21 00 Koouşma (Evin aaati). 

21.15 T ı:mıil 

21.45 Müzik : Radyo salon Or · 
keıtraaı. Necip. Aşk•n) 

l'J.30 Memleket Saat Ayarı, Ajanı 
haberleri ve Borsalar 

22.45/ 

2ı.so Yarınki Progr~m ve Ka· 

oanıs. 

KAYIP - Adana Ziraat ban· 
kasındaki ınevduatımda kullandı 
tım Yusuf kııı Hanife adlı tatbik 
mührümü kaybcltirn. Yeniıi hak· 
ketirditimden:eslti rnührümün kıy
meti •olmadıA-ını:ilan ederim. 14876 

Dötcme M. de oturan 1 
Yusuf kıtı li:ınıfc 1 

....................... 
i SEHiRli ! ! 
• • f Smır Boyundaki f 
f Kahramanlar için f 
f sende bir hediye f 
f hazırla ve Adana f 
: Kızılayma teslim et 1 ı ...................... 

Adana nüfus 
teşkilatını takdir 
Nüfus müdürü l likmet Çmar

la ba:ıkatip Nedim Tamer ve me· 
murlarıodan Ziya Günay , Aziz 
Alkan, Mehmet Kaya, Şefika Ay 
nur Vilayet makamınca mesaile · 
rinden dolayı birer takdir.ıame 

ile taltif edilmişlerdir. 

Vilayet Sıtma 
Mücadele teşkilatı 
Mıntıkamız Sıtma Mücadele 

teşkilihna batlı bulur.an lçel vi 
Jiyeti Anamur kazası Sıtma teş 

kilitı kaldırılarak Hataya batlan 
mıştır • Maraş Sıtma mücadele 
mıntıkasına dahil bulunan Ka 
dirli ve Kozan l<azalarımızda 

merkezi Adanada bulunan Sıtma 
Mücadeleıioe bağlanmıştır. 

TÜRKSôZO 

ı 

Mersinin Varl'k 
vergisi cetveli 

Menin : 10 ( Türksözü mu

habirinden ) - Mersinde Varlık 

vergisi verecek mükelleflere ait 
listenin bir kısmını daha veriyo · 
rum: 

Pamuk Yat T. A. Ş 24840 
lira , Ahmet Rahmi Tunçbilek 

15,000 lira , İbrahim ve Halil E 

ser 15,000 lira , Şevket Bozcu 
15,000 lira , Cemal Okçuoğlu 

15,000 lira , Yusuf Jsnıail 10,000 
lira , Abdi Çilingir 10,000 lira , 

Gaziantep Mensucat ve mahsulat 

Lt Ş. 17,500 lira , ishak Aranof 
10,000 lira, Ali Ergir 10,000 lira 

vereceklerdir . 

1 B~H~E DÜZİÇİ KOY ENSTİ
' TUSUHDEN : 

Muhammen bedeli 2994 lira 

olan nümunesi Enstitüde mahfuz 

( 499 ) çift Adana yemenisinin 

9 - 12 - 1942 tarihindeki iba· 

lesine talip zuhur etmedifinden 

ihalesi on gün uzatılarak 19 -

12 - 1942 cumartesi ıaat 12 ye 

bırakılmıştır . Tıı.liplerin % 7,5 

-- - - · ··---- l 

B o R SA 1 

PAMUK - HUBUBAT 
; 

ıo 12 • 1942 
i ,- -

KiLO FIAT/
1 

CiNS/ En az En çok 
K. s. K. s. 

-Ak~la - ~ 1 00 00 95,00 
~levland ç-:- 00,00 
Klevland 1 88,0f• 86,25 

ı ı-

- 55,00 Klevland il 85,50 
M. Parlağı 72,00 74,00 
P. Temizi 00,00 00,00 
Kapı malı 

TÇiğidi 00,00 
K. Çiğidi 15,00 -11.00 

,_Susam 57,50 1 -
Buğday yerli noo-- 72,50 
Arpa ~ 0,00 - 0,00 ~ 

11 
Yulaf o.oo 0,00 

1 _J 
ii...- -

-- - --··-----------·· . . 
1 Satılık Arazi • • • . . 
j Adana Vilayet merkezine j 

Sıtma Mücadele reisi Doldor 
Fuad Kepe , Kadirli ve Kozan 
muamelatını devir alwak Üzere 
Maraşa gitmiştir . 

ı teıninatlarile 2490 sayılı kanun 

şartlarına:uyifun olıuak würa<'a 

i onbeş kilometre uzakta Bü- i 
i yük Dikilide , arasından su· i 
i lama kanalı , demiryolu , ve i 
i inşasına başlanan asfalt şose i 
i geçiyor. içinde şimendüfer is - i 
i t~s~onu.da vardır . H e _r i 
i turlu zıraate , Portakal , Lı i 
i mon , .c;ebze bahçeleri yeti~ i 
i tirme~e çok müsait birbirine i 
i muttasıl derecede yakın altı i 
i parçada sekiz yüz dönüm a i 
i razi satılıktır. i 
i icar getiren akarla da mü· i 
i badele edilebilir. i 
i '?· N. At rıko~lu kardeşle· i 
• re muracaa . • 
! Telefon : 347 , 355 ! 

'·-----------·' Gn. Dö Gol Amr. 
Darlan meselesi 

(8aftarafı Birincide) 

Ankara : 10 (Radyo g...,zetaal)
Mihver kaynakları Dö Gol -
Darlan ihtilafını bir Amerikan -
lngiliz ihtilafı şeklinde göster 
mektedir . Bir Mihver haberine 
göre, İngiltere şimal Afrika :me 
seleıini tetkik etmek, için bir ko· 
miıyoo kurulmasını istemektedir. 

Darlan vaziyetini tetkik et 
mek üzere Avam · Kamarasının 
bugün ıeç vakta kadar gizli bir 
toplantı yaptıtı da bildiriliyor. 
Ankara: 10 (Radyo Gazatesl)-

Dakarda bulunan F ransrz donan 
maaının:benüz ,müttefiklere teslim 
edilmediti bildirilmektedir . Dar 
lanın bunu bir koz olarak elinde 
tutmakta oldutu söylenmektedir 

lsviçrede alarm 
Bero : 10 ( Radyo ) :- Dün 

alqam lsviçrenin muhtelif yerle · 
rinde hava teblikeıi işareti ~ve· 
rilmiş, uçaksavar topları faaliyete 
ıeçmiştir . 

Papanın kabulü 
Roma : 1 O ( Radyo )- Papa 

umu ... i kabul gününde üç binden 
fazla halkı kabul etmiştir . Papa 
yeni evlilere hitap ederken bil· 
haaaa aile sadakati üzerinde 
ehemmiyetle durmuftur. 

C.H.P. Seyhan Vilayet 
İdare heyeti reisliğin
den: 

C .H.P. ve Halkevi binasının 

çatı kısmında yapılacak (1171) li· 
ra (50) kuruşluk tamirat ve saire 
12/ 12/1942 Cumartesin günü saat 
( 16) da Parti ,binasında Pazarlıkla 

ihale edilecektir. lsteldilerin keşif 
ve ıartnameyi görmek için hergün 
Parti kalemine müracaatları ve 
ihale saatinde Parti binasına gel 
mel eri ilan olunur. ~-11 14668 l 

Kayıp - Kayserinin Pınar · 
batı nüfus mildürlütünden aldı· 
tım nüfus kitıdımı kaybettim • 
Yeoiıini ıl .. catımdan hükmü yok· 
tur . 14877 

Kayserinin Pınarbaşı ka• 
zaıı Doklar nahiyesinden 1 
Yuıuf otlu İsmail Kara• 1 

arılan 330 dotumlu 

1&tları. 14878 . ....................................... . 
f Bayanlara Müjde f 

i ÖZEN ! 
! Biçki - Dikiş Evi ! 
: lstanbul M:;;~ ~~:;·~urdu mezunu : 

f Dipioma No : 135 f 

: Seher Göker : 
f 1 - Bayan elbise ve çamaşırları , Manto , Tayyör, Ropla· f 
f rın muhtelif şekilleri, Pıjama, Tuvalet, düz ve işlemeli Buluzlar. f 
f il - Her nevi fantazi ve Vazo çiçekleri, f 
•. Ill - Her nevi Erkek ve Kadın Yün işleri, f 
f iV - Erkek pijama ve Gömlekleri f 
f Bütün işler dikkat ve itina ile yapılır, : 
f Fiatlar mütedildir. 
f Sayın müşterilerinin siparişleri vaktinde hazırlanır. : 

f Adres : Müze karşısında 4 No. evde f 
f 1-8 H875 C S. ADANA f ............................................... 

i 1 an 
iNHİSARlAR ADANA TOTON f ABRİKASINDAN : 

1 - Fabrikamızın 3500 ton tahmin edilen nakliyatı bir 
sene için açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Nakliyatın muhammen bedeli dokuz bin liradır. 
3 Şartname her gün Fabrikada görülebilir. 
4 - Muvakkat teminat 675 lira 50 kuruştur. 
5 - Eksiltme 14 ikinci Kanun 943 Tarihine müsadif 

Perşenbe günü saat dokuzda yapılacağından isteklilerin Fab· 
rikada müteşekkil komisyona müracaatları. 

11-26-10 14874 

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

Muhammen bedeli 8360 lira tutannda 220 ton sönmemiş 
kin•ç 'J 5 - 12 - 942 Cuma günü saat 16 da kapalı zarfla 
ihaleye konulmuştur. 

Bu işe girmek isteyenlerin (627) lira muvakkat teminat ak
çeleri makbuzu ile birlikte Ticaret Odası ve ikametgah vesi· 
kalan , nüfus tezkeresi ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evel Komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Kireçler : Mersin , Tarsus , Adana , OsmaniyP- ve lsken
derun istasyonlarında veya aralarındaki herhangi bir istasyon 
ve durakta yerinde vaion içinde teslim edilecektir, 

Şartnameler Komisyona müracaatla bedelsiz olarak verilir. 
10-15-19-23 14873 , 

ı Yflksek Evıal 

1. Metanet 
ır. Zerafet 

il 1. Hassasiyet 

11 Birincikanun 1942 

DE C CA Marka~ 
Amerikan mamu- ~ 
latı BATABYALI 
radyolarımız ve on 
p;lak çalan OTO· 
MATIK pikapları

rı mız, Ucuz SOBA 
ve YEMEK OCAK· 
LARIMIZ yüksek 
evsaflı SCT MAKi· c 
NANALABIMIZ,ve i 
iNŞAAT MALZE· ~ 
MESI gelmiştir. 

Omer Başeğmez ve Şeriki 

•0000000000000000000000000• 

g CROLOO- OPERATOR g 
o DOKTOR O 
o o 
g S uphi Ş enses g 
o o 
O Böbrek - Mesane - Tenasül O 
O Hastalıkları Mütehassısı O 

g YENi POSTAHANE KARŞISI g 
O Fakirler paraırz muayene edilir O 

g 10-30 14685 g 
eoooooooooooooooooaoooooooe 

i 1 an 
SEYHAN YilAYETi DAİMİ ENCOMENİNOEN · 

- Osmaniye - Fevzipaşa yolunun 15+ 000 kilometre· 
sinde Mamure şosası üzuindf" Mamure köprüsünün rıcat dı
varı istikam~tinde inşa edilecek yol imlası ve istinat duvarı 
işi 2565 lira üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 24 - 1 2 - 942 tarihine müsadif Perşem
be günü saat onda Vilayet daimi tncümeninde yapılacaktır. 

3 - İsteyenler bu işe ait keşif evrakını görmek i<;in Nafia 
müdürlüğüne müracaat edebilirl~r. 

4 - lsteklilP.rin ( 192) lira (38) kuruş muvakkat teminat 
vermeleri ve ehliyet vesikası almak için bu miktar iş yaptık
larına dair bonservisleriyle iki fotoğrat . bir adet 50 ve bir 
adet 15 kuruşluk maktu ve bir adette 1 kuruşluk uçak pulunu 
dilekçelerine bağlamak suretiyle ihaleden üç gün evvel Vili· 
yete müracaatları lazımdır. 6-11-16-20 14860 

:uu=u:::::::::x::::zz::::a 

~ D O K T O B 

" iM uza/ fer Lokman 
" ~ Bergin baıtaıarını maayenella· ~ 
~ nesinde kabal eder. a 
::::::::xx:::::2e1:x:zz:z::s 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basıldığı yer : Türksözü Matbaası 


