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T:asarru/, yerli mallar haf tası I ŞiMALi AFRiKA CEPHESiNDE HAZIRLIK 

DfJN YAPILDI TORENLER 

bu çok özlü söylevle açıldı • 
Yağmurlar dinince I ngilizlerin 

büyük taarruzu başlayacak Dila:. btltün yurdda oldutu gi
bi ıehrimizde de llıtiaat ve Yerli 
M•llar baftaıı "bapamıf bulunu· 
yor?· Bu mQoaıebetle 'ebrimiz· 
deki orta tedriHt ve ilk okul 
talebelerinin iftirakile Halkevinde 
toplanılmııbr. 

Karşıhkh hava faaliyeti genişliyor· 

Başta~Valimiz Akif Eyido· 
tan oldutu halde bu toplantıya 
bütiln daire müdOrleri ve ötret
menler katılmışlardır. Bu toplan 
tıda Ticaret lisesi edebiyat ötret 
menJ Bay Vehbi Evinç özlü bir 
ılSylew: vermİf ve bunu milteakip 
kafile halinde Atatürk parkan• 
gidilerek Anıta çelenkler kon
muftur. 

lktiıat ve Yerli Mallar haf· 
taunz milnaıebetile sayın Bat•e· 
kilimiz ŞOkrü Saracotlu eacümle 
fU nutku söylemişlerdir: 

" V ataodaılar ; milletimizi 
ve vatanımızı en derin"'' saygılar 
ve sevgilerle selamlıyarak 13 iln · 
eti T ... rruf ve 'Yerli Mallar haf 
taaıııı açıyorum . Meml•ketimizde 
çok bayırlı bir sıelenek olarak 

--:.. yerlef~İf olan bu hafta bize beı 
sene iktii'Cdi alanda yaptttımız 

~ _ •'-i~ler oldutunu ve n~le_r 
~[nr-tıbp~a anMM'«i&. 

mıadao milbimdir~. 

" 

T opraklarımız.ı sü.Ieyen Türk 
reoçleri bu iktisadi davada da 
muvaffak olmanın sırrını" ellerinde 
tutuyor. Bu aır, bi.ıe lıtiklAI ıa 
va11mızı kazandıran " Birlik ve 
beraberlik ,, sırrıdır • Onun için 
bir tek yoldan bir tek hedefe 

dotru hep ,ber«ber yürüyecetiz • 
Bu yol bize , Varlık vergisinde 
oldutu gibi , atır fedakirbklar 
yilkleae dahi, tuttutumuz ve tu
tacatımız yol ·Türkün refahı için 
dir~ . ,, 

Bundan sonra sayın Başveki 
limiz Saracotlu , timdiye kadar 
memlekette kurulan büyük mali, 
iktisadi miiesseıelerden , varlık· 

lardan bahsetmif, beraberce, bir
lik halinde yeni hamleler hazır· 
ladıtunısı tebarür. ettirmi4ler,Tilrk 

çocuklarının Atatürkü daima ya· 
ıatmak; lnauüyü daima bahtiyar 
etmek için büyük bir millet ya· 
rat.ınak kararmı: verdiğimizi , her 
Türk çocuğundan hergün biraz is· 
tihlik iıtenilditioi _ bildirmi4, harp 

yıllarında istihsali artırmak, iıtih 
liki azaltmak imkAnını aramalıyız 
demittir. 

Deterli a,.,yekilimiz herıe
yimizi koruyan kahramau ordu· 
muzu selimhyarak •özlerine ni · 
bayet vermişlerdir. 

İsviçre İngiltereyi 
protesto etmiş 

Sofya : 12 ( Radyo ) - Ber· 
&inden bildiriliyor: lsviçre telgraf 
ajan•ının bildirditine göre, lsviç· 
renin Londra sefiri, birincikanuo· 
da lıviçre üzerinde lnailiz uçak · 
ları uçmuından dolayı loıiliz 
bükümeti nezdinde protestoda bu· 
lunmuf ve tarafsızlık haklarına 

bundan bayle riay~t edilmediti 
takdirde lıviçrenin, kendisini mü· 
dafaaya mecbur kalacatını bil· 

.dirmiftir • 

lsviçrede alarm 
Bern ; 12 ( Radyo ) - Bu· 

ada Bal.de: we~ Zürihte bava teh· 
Ukeıi lpreti werihuittir. · 

Libya Cebhuinde /n6ili:z Motörlü Kolları 

Ankara: 12 (Radyo Gazeteel)
AfrikadalMont · Goneri taarruzu 
henüz başlamamııtır • Taarruzun 
ba4laması için yatmurların din · 
mesiı~ir. beklenditi ıöylenmokte · 
dir. 

Londra: 12 ( Radyo )-Cuma 
~nü Fas sultanı ile Jiro ve ge
neral Noges arasındaki ı8rüşme· 
ler çok samimi olmuştur . Noıeı 
tarafından verilen ziyafette bir· 
çok yüksek rütbeli ıubaylar bu
lunmuştur. 

Roma : 12 ( Radyo ) - Tu· 
nuıta bulunan bütün ıivil İtal
yanlar ıilab altına alınacaktır . 

Fransa'da dün çete 
muharebeleri başladı 

.., -·~~ . ------·· --------
YüzlerCe kişi tevkif edildi 

Şark Cephesinde durum 
1 

Ankara:12 (Radyo Gazete•l)
Verilen malumaıa g6re , Mareıal 
Peten ~ Pariste çalışmak arzuıuo · 
dadır. Darlan hala Mareıal Pe · 
tenin eair oldutunu iddia eyle 
mektedir • 

Sovyet-Alman savaşı : 
pek kanlı safhada 1 

Stokholm : 12 C Radyo ) -
Bi,. Stokbolm :ıazetesine ıöre • 
Franıada çete muharebeleri bıt 
lamııtır • Bu ''thaberi Fransadan 
gelen bir yolcu" yermiştir . Bu 
ıahıın ifadeıioe göre , bu çete 
harekatı büyük mikyaıtadır . Ve 
bunu, Fraoıa ordusundan terhis 
edilen ve ıilah depolarını yatma 
eden Fransız vatanperverleri yap · 
maktadır . 

--------· -------
200,000 Rus askeri muhasarada mı ? 

Ankara: 12 (Radyo Gazeteal]
BUyük Doa ~'.' dirseiinde Ruılar 
dün de taarruı:larına devam et 
mişJerdir. Fakat etaılı bir geliımc 
olup olmadıtı hakkında henüz 
bir fikir edinmek kabil olama· 
mııtır. Sovyetler on be' günden 
bcri altı Alman taarruzunu püs 

kürtmüştür. Almanlar büyük nak · 
liye uçaklar(~vasıtaıUe yardtm 
alabiltbektedir • 

Verilen - malumata a-öre , Al 
man taarruzları Sovyet akınlarını 
frenlemekten başka bir netice 
iatihaal edememiştir . 

Moskova : 12 (~Radyo ) -
Almanlar Staliograda yeni takvi· 

yeler z6ndermi'tir • Stalingrad 
cenup batııında tiddetli muhare
beler olmaktadır. Almanların şid · 

detli mukavemetine ratmen Rus· 
lar ilerlemişlerdirll Ruslar Velu· 
kiluki bölgesinde de ilerlemek
tedir.: Bir Alman alayı ve bir 

zırhlı tqklli ıon 24 aaatta Rijevde 
Ruslara dört hücum yapmıttır. 

Berlin : 12 ( Radyo ) - 1 
Kanunuevvelden on kanunu ev
vele kadar doğu cepbeıinde 1200 
Ruı tankı imha edilmiş veya 
savaş~ dıtı bırakılmııtır. 

Stokbolm : 12 ( Radyo ) -
Almanlar 200,000 kitllik bir Rus 
orduıuou çevirmiştir. Bu kuvvet 
lerin imha edilmek üzere olduğu 
blldirllmektedir. 

Uzakşarkta 

muharebeler 
. Buna bölg~sinde 
Amerikan kazancı 

Melburn : 12 ( Radyo ) -
Gona ile Buna arasında Japon 

1 
karşı hücumları püskürttllmÜflilr. 

Çunkinı : 12 ( Radyo ) -
Bef altı bin ki4ilik bir Japon 
kuvvetini Çinliler boı:iuna ut
ratmııtır • 

Londra: 12 ( Radyo )- Liyoo 
da Almanlar tarafından rehine o 
larak ıoo: kadar Fransız tevkif 
olunmuştur . Pariste 6 Fransız 
Almanlar taraf1Ddan idama mab
knm edilmiıtir . 

Ankara'ya gelen bir 
Japon heyeti 

Budapeşte : 12 (Radyo)- Bir 
Japon heyeti Ankara'ya gelmittir. 
Heyet Ankara'da bir müddet kal· 
dıktan sonra tekrar japonya'ya 
dönecektir. 

Seyhan - İçel 
fudbol maçı 

Ar.jantinin durumu . _ .~e~en terbiyesi umum mü-
1 durluA"ü fotbol federasyonu 1942 

Boenoı - Ayres: 12 CRadyo )-
1 

yılı faaliyet programı mucibince 
Arjantinin tarafıızhj'ının anane· içe! , Seyhan , Kayseri ve Hatay 
sioe uygun oldutu hariciye na- bölıeleri muhtelit futbol takımları 
zm tarafından bildirilmiftir . arasında yapılacak deplasmanlı 

Ruzveltin kongreye 
· verdiği rapor 

Ankara :12 (Radyo:gazeteal) 
Ruı.velt , Amerikaom~ harbe gi · 
riıi yıldönömü milnaaebetile kon · 
greye bir rapor göndermif lir . 
Bu rapora ıöre , Amerikalılar 
harbe girditinden beri denizaprı 
memleketlere bir milyon kiti 
i4ndermiftir . 

temsili karşılaşmalann birincisi 
Bugün Mersin stadında lçel ve 
Seyhan bölieleri arasında yapıla· 
caktır. 

Osmaniyenin Varlık 
vergisi cetvelleri 
Haber aldıtımıza ıöre t Os· 

maniyenin:Varhk verıisi komis· 
yonu me1aiıini bitirmiştir . Ha· 
zır)aoan lbte birkaç ıüne kadar 
Han eail•c•ktir. 

Nnyork : 12 ( Radyo ) -
MGltefik:ordular ıimal Afrikada 
çifte bir~ taarruza geçmek üze 
redir. Fakat yağmurların dinmeıi 
hekl.uiyor. 

ı-
Milli Şefimizin 

yurdiçi seyahati 

-
Kahire : 12 ( Radyo )- Al

manlar 
4 
dün Malta açıklarında ye· 

niden nakliye uçakları kaybet• 
miılerdir. •Müttefik !devriye kuv· 
vetleri üç uçak dütürmüttür. 

Berlin : 12~(:Radyo ) - Tu 
nUH yapılan bir baya hücumunda 
iki müttefik /o uçatı dütürülmüt· 
tür. 

Kahire:::12~(:Radyo ) - Si

rcnaykta bavaifaaliyeti artmıftır. 
Pek çok t11nk tahrip edilmiştir . • 

Roma : : 12 (. Radyo ) - Liz-

Çorum : 12 ( a. a )- Milli 
Şefimiz İsmet lnönü bugün zel · 
zele geçiren diter bölgeleri tet
kik için şehrimizden ay;ı~mııtır. 

- -
istifçi liğe 

karşı mücadele 
bondan: bildiriliyor: Müttefiklerin 
ıimali Afrikaya yaptıkları ihraç 

1 

hareketini bahis lrwevzuu eden Gümrüklerdeki mallar 
Amerikan " Fortune ,, mecmuası 
ezcümle şöyle yazmaktadır: 

" Bu çıkarma hareketi müt
tefiklere , bekledikleri neticeyi 
vermediti ıihi onları pek fena 
bir duruma sokmuı ' bulunmakta· 
dır. 

Buraya çık.arılan lutaları beı 
lemek ve onları takviye edbil• 
mek için .. 100 : binlerce tonilato 
hacminde müttefik gemisi buraya 
tahıiı edilmiş bnlunmaktadır. Bu 
da ıimali Amerika.ile cenubi A· 
merika arasındaki seyribeferin 

azalmasına sebep olmaktadır. Bu 
hareketin Rusyaya hiç bir yar· 
damı dokunmamıf, bilikis';zararı 

dolıı:uomuıtur . Çünkil Rusyaya 
yardım yapmak için Amerikah· 

ların elinde vapur kalmamıftar.,, 
Gazete, makalesine, denizaltı 

tehlikeıinio, geçen umumi harp 
tekile kıyas kabul etmiyecek de 

recede büyük oldutunu ve a-ün 

den güne de dırha fazla olacatıoı 
ilave etmektedir • 

Roma : 12 ( Radyo ) - Liz
bon'dan bildiriliyor : lngiltere'den 

srelen haberlere göre [ngiliz hü
kumeti, Birleşik Amerika hükıime· 
tine müracaat ederek lngiliz ve A 
merikan şahsiyetlerinden mürek• 
kep bir komisyonun te~kilini iste
miştir. Bu komisyon, Danlan'ın iş 

başına gelmesi yüzünden Şimali 
Afrika'da hasıl olan yaziyeti tetkik 

edecek ve kararlarını verecektir. 
Notada deniliyor ki : lngiltere ile 
Birleşik Amerika hükumetleri ara· 
smda Şimali Afrika'nın siyasi du
rumu hakkında bir noktainazar ih 

tilih ortadan kaldırmak lazımdır. 
Yoksa bu ihtila mühim hadisele· 
rin doğmasına "sebebiyet verebilir. 

Gümrüklere gelmiş ı.ithalat eş

yaıını , gümrük antrepolanndan 

çt:kmek ü;ere mal sahiplerine tcb· 

liQ'at yapılarak kendilerine mühlet 

verildiği, mühlet sonunda malla

rını çekmiyenlcre ait malların Ti· 

caret Vekaleti nam ve hesabına 
ithal edildiği malumdur. 

Haber aldığımıza göre , bun· 

dan sonra , bu husuıta yalınız 

yukardaki kararın tatbikile kahn· 

mıyacak, mallarını gümrükten çek 

miyenler , satıştan imtina su· 
çuyla Milli k9runma müddeiumu- 1. 

militine de verilecektir. 

Resmi daireler 
avukatları 

Maaş veya ücreti devlet, \ı a

lilik veya belediye bütçelerinden 

yahut devl~t , valilik veya beledi· 

l 

.. 
yeterin idare ve kontrolü altında

ki daire veya müessese, yahut şir- l 

ketlerden verilen müşavir ve avu- l 
katların yalnız daire, müessese ve· 

ya şirketlere ait işlerde avukatlık 
edebilmeleri hakkındaki avukatlık 

kanununun beşinci maddesi hük
münün bir uzatılması kararlaşıl· 

mışhr. 

İtalyanlara göre 
Kahirede iaşe durumu 

Röma : 12 (Radyo) - Kahi· 
re'de sivil halkın iaşe maddeleri 

ellerinden alındığı için bir iaşa 
buhranı baş göstermiş ve mühim 

hadiseler çıkmıştır. Halk bir ma· 
hallede askeri depo~ara hücum e· 
derek yağma etmiştir. 

Ankara C.H.P. Viliyet 
kongresi dün toplandı 

Ankara: 12 ( a. a. )- Cümhuriyet Halk Parti•i An· 
icara Vilayet kongreıi bugün toplandı. Kon6J'eyi Parti Vi
layet idare Heyeti reiai lbrahim Kayoılı açmııtır. Kongre
de idare Heyeti raporu olcunmıııtur. Kon6re yarın çalr,ma· 
/arına devam edec•lf tir • 



Sayfa 2 

uyduklanmız 

Bekarlık vergisi 
Sofyada çıkan Dnevnik gaze

esinin yazdığına göre , evlenme
i teşvik için Bulgaristanda bekar

ara vergi konması hakkında bir 
kanun layihası hazırlanmaktadır. 
~imdilik bekarlar , bu vergiyi bir 
kaç günlük mesela dokuz günlük 

clirleri nisbetinde ödeyectkler· 
öir. 

Bulgaristanda çok çocuklu ai
eler· için de bir kanun layihası 

aıırlanmaktadır: 

l/talyo.' da A.tıonomlar köyü 

ltalyada Rorua şehrine 22 ki 
Jometre mesafede Frascati yakı· 
ında bir Astronomlar köyü ya
ılmaktadır. Bu köyde Avrupanın· 

n büyük rasathanesi inşa edili
or. lnşaatta Alman ve ltalyan 

:ameleler çalıtmaktadır. 70 metre 
~unluğund1:1 otan asıl bina ve 

~·besi bilmiş gibidir. Kubbe 10 
e yüksekliktedir. Bunun mer

zinc 5 ton ağırlığında büyük 
bir teleskop yerleştirilecektir. 

Astronomlar köyündeki bina 
arda bir çok laboratuvarlar , kü

ttüphaneler , çalışma daireleri ve 
licabında milletler arası astronom· 
dar kongresinin toplanması için 
cbüyük salonları olan bir bina bu
dunacaktır. 
J 
il 

Sene11al' de beıizler 

J Afrikada Fransanın Senegal 
müstemlekesinde Saide adında 

ybir~köyde zenci bir.kadın bir ba
pbnda beş çocuk doğurmuştur. 

o.Bunlardan ikisi erkek , üçü kızdır. 
t.adın ve çocukla( sıhhattadır. 

~eı•n•11 
~ . -

;i TÜRKiYE RADYOSU 

r• ANKARA RADYOSU 

ıJ PAZAR - 13.12.1942 
rt 8 p g .30 rogram ve memleket saat 

• di ayarı. 

8 32 Müzi": Martlar (Pi.) 
8.40 Ajanı Haberleri. . 

ı 8.55-
9.45 Müıik : Uvertür Marşlar 

(Pi.) 

Program ve Memle1'et saat 
Ayarı 

Müıik : Sesli Filmlerden 
Parçalar (Pi.) 

7·~ 45 Ajans haberleri. 

3 00 Müıik : Şarkı ve Türküler. 
1!3.30 - • 

7 
4.30 Müı.ik : Radyo salon Or· 

8 
· kestrası. Necip Aşkın) 

8.00 Program ve Memleket saat 

13 .03 

13 ,(8.45 

14 9.00 

9.15 

14 9.30 

14 9.45 
15. 9.55 

1.00 
10.30 

15 . 

Ayarı. 

Müı.ik : Rariyo Danı Or
kestrası (Şef : Nihad Esen· 
gin). 
Müzik i Fasıl Heyeti. 
Konuşma (Ziraat saati), 

Müzik : Fasıl Heyeti Prog
ramının Devamı. 

program, Memleket Saat 

Ayarı ve Ajanı Haberleri. 

Serbest 10 Dakika. 
Müzik: Şarkıları. 
Konuşma (Dertleşme Saatı). 
Müıik : Beethoven - Ap-
pastıiona Sanat'ı . 

Çalanlar : Wilhel Kempf 

!1.00 _ Konuşma (Evin ıaati). 

1.15 Mütik : Şarkı ve Türkürer. 

18 .. 1.50 Anlcara Sonbahar At Ko 
şularınuı Netıceleri. 

18. 2.00 Müzik : • · Rembrandı,, ve 

"Büranhof'da Dü~ün., Film
lerinden Parçalar (Pi.) 

2.30 Memleket Saat Ayarı, Ajanı 
18 haberleri ve Borsalar 
19.:ı2.45/ 

2.50 
-

Yarınki Program ve Ka· 

19. 

20.0 

20.1 
20.4 

210 

oanıs. 

ııııııı:ıııııı:ı:ı:ıııııı 

Nlbetçl aczaae 

HAlK ECZAHANESI 
Tarsuı kapısanda 

ııııııııııııııııııııııııı 

TORKSôZO 

Bugün . yapılacak 
mohaç kır koşusu 

PAMUK - HUBUBAT 
12· 12 - 1942 

CiNS/ 
KiLO FIATI 
En az 1 En çok l 

=~-===-...,.·=K=. ===s. K. s_'._. 
Akala ı 00 00 95,00 
Klevland Ç. , 00,00 

Beden terbiyesi Seyhan böl
gesi gençlik kulüpleri ile Maarif 
teşkiliHına mensup Kız ve Erkek 
talebelerin işti rakiyle bugün saat 
tam dokuzda dört muhtelif mesa· 
fede Kır koşuları yapılacaktır. 

Kızlar 800 M. Eı kek talebeler 
2000 M. Kulüplerin genç atletleri 

'3000 M. Büyükler 5000 M. koşa· 
cak\ardır. 

Mohaç Kir koşusu adını taşı 
yan 194l - 43 mevsiminin bu 
ilk kır koşusu Ordu evinin öuün· 
den başlayacaktır. Halkevi önün· 
dC" bitecektir. Kızlar Stadyomda 
koşacaklardır. 

Beden terbiyesi Seyhan bölgesi 
derece alan atletlere ve kulüpleri
ne Bayrak ve Madalya verecektir. 

Atletlerimize başanlar dileriz . 

Halkevinde dün 
açılan sergi 
Şehrimiz Halkninde dün bir ' 

fotoğraf ve resim sergisi açılmış · 
tır. Törende başta~ Valimiz olmak 
üzere bütün öiretmenler,! Halkev· 
Hler ve Partililer bazır bulun · 
muşlardır. 

Ziraat Müdüı Ü 
• Vilayetimiz Ziraat müdüıü 

Bay Nuri Avcı Bahçe kazasına 
" ayrılan otuı ton tohumluk arpayı 

İskenderun Toprak ofisinden alıp 
Bahçe kazasına sevk etmek üzere 
dün lskenderuna . gitmiştir. 

Mesut bir doğum 
Genç öğretmenlerimizden B. Musta· 
fa Çoban Yurtçu'nun dün bir oğ"- 1 
lu dünyaya gelmiştir. 

Yavruya Ufuk adı verilmiştir: 
Anne ve babasını tebrik eder, 
yavru) a uzun ömürler dileriz. 

KAYIP - Adana nüfus mü 
dürlüğünden aldıtım askerlik ter · 
his kaydım yazılı nüfuı kağıdımla 
birlikte karıma , çocuğuma ve 1 
tutmama ait 3 nüfus kağıtlarını 

ve 3 büyük ekmek luunelerioi 
kaybettim. Yenilerini aJacaiımdan 
hükmü. yoktur • 

Adananın Akkapı ma · 
baJlesinden AH otlu Salih 

325 doğumlu ··-------·· .... --.-• • ! Sablık Arazi İ . . 

-Klevland I 88,0C• 86,25 

1 
Klevland il __ 5~).00 

1 

85,~0 ı 
M. Parlağı 72.00 74,00 

1

. P. Temizi 00,00 00,00 
Kapıma1ı , 

-
1 Y. Çi~idi ı- 00,00 1 

IK. çiğidi ıs,oo - 11,00 
Susam 57,50 
Buğ'day yerli 72,00 1 ~72,50 
Arpa _ _ _ . 0,00 ı 0,00 

Yulaf - o:-ooJ o,oo 

i 1 an 
Ziraat Vekaleti Pamuk Üretme Çiftliği 
Müdürlüğünden : 

• 

Çukurova akala ekicilerine : 
1 - Pamuk islahı kanunu hükümleri dahilinde 943 yılın

da akala bölgesi olarak tayin ve ilan olunan , Seyhan Ceyhan 

nehirler ile Adana Misis demiryolu ve Akdeniz arasına isabet 

eden sahanın tohumluk ihtiyaçlarına kifayet edecek miktarda 

akala tohumu satın alınmış bulunduğundan 13 - 12 - 942 
tarihinden itibaren müdüriyetimizce çiğit mubayaatına son ve

rilmiştir. 

2 - Mezkur bölge dahilinde bulunan ve halen tohumluğu 
olmayan veya bunu temin edemiyen akala ekicileri ivf üdüriye· 

timizE- müracaat ederek ihtiyaçları nisbetinde dökme akala çi· 
ğidini 12 kuruştan ve elenmiş akala çiğidini 14 kuruştan muba

yaa edebilirler. 

3 - Elinde ihtiyaçtan fazla akala çiğidi olanlar kendi to

humluk ihtiyaçlarından artan kısmım müessese malumatı tah
tında bölge dahilindeki ekicilere yemlik ve tohumluk olmak 

üzere veya kanuni ahkam dahilinde yağ fabrikalarına satmakta 

serbesttirler. 
4 - Müessesece münhasıran ekilecek tohumluklar selek

törden geçirilecektir. Çiğidini satmamış bulunan çifçiler iste

dikleri taktii-de Üretme çiftliğin~ müracaat ederek yalnız eke

cekleri miktarı eletebilirler . Bu suretle elenen tohumluğun ve 

selektör altının kaldırılması doğrudan doğruya çiğit sahibine 

aittir. Yalnız selektör işletme masrafı üretmece deruhde olu· 
nur. Mal sahipleri elenmiş çiğitlerini ve selektör altını çuval

lamak ve kaldırmakla mükelleftirler. Müracaat etmeyen çiftçi
lerin çiğitleri elenemez ve kaldırılmayan selektör alhlarınm kı 
zışma ve bozulmasından mesuliyet kabul olunmaz. 

5 - Akalaya tahsis edılen fabrika anbarlan dolmuştur. Ya

kında yerli koza çırçırlanmasma başlanacağından mal sahiple

rinin çiğitlerini kaldırmaları , aksi taktirde fabrikaların tatili 
faaliyet mecburiyetinde kalacakiarındaıı masrafları kendilerine 

ait olmak üzere fabrikalarca başka anbarlara naklettirileceği 

alakalılara ilan olunur. 1 - 4 14882 
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Belediye riyasetinden : 
Atatürk parkına ilhak olunmak üzere istimlak o )unan bir 

kısım binaların enkazından çıkan kereste, çinko, tahta, kapı ve 

pencere gibi malzP,me Yeni postanenin şarkındaki arsa yanak

lettirilmiş , tuğlalar ise mahallinde alıkonulmuştur. 

Bu malzemenin Birincikaııunun 16 ıncı çarşamba ve 17 inci 
perşembe günleri naklolundukları yerde arttırma usulile sahla

cağı ilan olunur. 
----·--·--- ... - - ---- ------ --

Satıhk ·un değirmeni 
masara taşları 

ve 

! Adana Vilayet merkezine ! 
! onbeş kilometre uzakta Bü- ! 
! yük Dikilide , arasından su· ! 
! lama kanalı , demiryolu , ve ! 
! inşasına başlanan asfalt şose ! 
! geçiyor. içinde şimendüfer İs· ! 
! tasyonuda vardır . H e r ! 
ı türlü ziraate , Portakal , Li- ı 
i mon , sebze bahçeleri yetiş- 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 
• badele edilebilir. • 
! D. N. Arıkoğlu kardeşle- ! 
! re müracaat. ! 
! Telefon : 347 , 355 ! Tam takım Çlkmak , tabii zımpara ve olkaniz taşlarımız •·--------------·! ge1miştir. Ayrıca dink bulgur ve masara takımile taşlarının 
: .............. ••••••••••: satış]arma başlanmıştır. Taşların kutru 60 santimden 130 san-
ı . ı 1 :time kadardır. Sayın müşterilerime müjdeyi bir borç bilirim. 
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ı . ı /brahım Cavlaz numara 5-15 
ı ı ı Adrese dikkat edilmesi sayın müşterilerden ayrıca rica olunur 
ı Hidayet Çeri ı _______ - ·- ---·---
ı Cild işlerinizde temizlik, ı I 
ı ucuzluk, sürat ararsanız (Al · ı 
ı tın kitap) cild evine u~rayınız.ı: 
ı Her türlü cild, okul çan-
: talan ve bavullar yapılır ve ıı 
ı tamir edilir. 
ı Adres : Türksözü mat· ı 
ı baası sırasında evkaf apart· ıı 
ı manı karıısında No : 76 ı 1 
: ........................ 1 

ADANA Kil lİS[Sİ MOOORlOGONDEN : 
Cinsi Adedi Muhammen bedeli 

Siyah spor iskarpin 60 18 lira 

Adana Kız lisesi meccani talebesi için 60 çift siyah iskar· 

pine talip çıkmadığından 10 gün temdit edilmiştir.İhale 25 -

12 - 1942 cuma günü saat 14 de Seyhan Maarif Müdürlü· 

ğünde yapılacaktır. 
• 

ı Yüksek Evıal 

1. Metanet 
il. Zerafet 

111. Hassasiyet 

13 Birincikinun 1942 

DECCA Marka~ 
Amerikan 

1
·mamu- ~ 

latı BATABTALI ~ 
• radyolarımız ve on ~ 

pilak çalan OTO· 
MATIK pikapları

rı mız, Ucuz SOBA 
ve YEMEK OCAK· 1 
LARIMIZ yüksek ~l 
evsaflı S'OT MAKi· 1 
NANALARIMIZ1ve i 
iNŞAAT MALZE· ·ı 
MESI gelmiştir. 

• 1 
1 
1 

Omer Başeğmez ve Şeriki 1 
MÜSSESESİ ~ 

~~~~-:~=!:=~ı 
•0000000000000000000000000• 

g ftBOLOO- OPEBATOR g 
O DOKTOR a 
o a 

-ğ Saphi Şenses g 

' 

O Böbrek - Mesane - Tenasül O 
O Hastalıkları Mütehassısı O 

g YENi POSTAHANE KARŞISI ~ 
O Fakirler paraaız muayene edilir O 

O 12-30 14685 O o o 
eoooooooooooooaoaaooooooooe 

SEYHAN OEfT[ROARUGINOAH : 
1 - Eski bir numaralı Maliye Tahakkuk Şube binasının 

896 lira 19 kuruş keşif bedelli temiratı açık eksiltmeye konul

muştur. 

::! - Eksiltme 23 - 12 - 942 tarihine müsadif Çarşam· 
ha günü saat 10 da S eyhan Defterdarlığından yapılacaktır. 

3 - izahat almak ve şartnameyi görmek isteyenler her 
gün Milli Emlak servisine müracaat edebilirler. 

4 - Taliplerin ihaleden üç gün evvel bonservislerile birlik
te ehliyet vesikası almak için vilayete müracaatları ve % 7,5 
muvakkat teminat makbuzlarile birlikte mezkur gün ve saatte 

komisyonda bulunmaları ilan olunur 10-13-19-20 14869 

iNHİSARlAR ADANA TOTON f ABRIKASINDAN : 
1 - Fabrikamızm 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. 
1 l-26-10 14874 
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Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basıldığı yer : Türksözü Matbaası 


