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B. VENDEL VILKi BUGUN 1 Amerikan uçaklarının 

Roterdama .hücumları 
ANKARADAN AYRILIYOR 

Vilki dün Atatürk' ün ı
kabrine çelenk koydu 
Matbuat Umum Müdürünün Kokteyl partisi 

ıtıııııı:ıı:ıııı:ıııııııııı 1 

aa,velllllmlz 1 
Aallarada dtla 

laararetıe lcar,ılaadı 
Ankara : 9 (a. a.) - Başve· 

kil Saracoğ-lu Şark Vilayetlerinde 
ki seyahatinden bugün saat 21,30 
da Ankarayı dönmüş ve istasyon
da Büyük Millet Meclisi Reisi ve 
Vekiller, Mebuslar tarafından ha
taretle karşılanmıştır. 

tııııııııııııııııııııı:ıııı 
Münakalat Vekili 

Af} on : 9 (a. a.) - Münaka· 
!at Vekili buraya gelmiş ve tetkik
ltrde bulunduktan sonra Eskişehire 
titmek üzere şehrimizden ayrılmıı- 1 

lır, 1 

Ankara: Y (Radyo Oazeteal)
Vilki bugün E.becH Şef Atatürkün 

muvaHat kabrine gitmiş ve bü
) ük bir çelenk koyarak tazim 
sükütun<la bulunmuştur. 

Bugün Ankara palasta Ame· 
rikan ve Türk gazetecilerini ta
nıştırmak için matbuat umum 

müdürü Selim Sarper tarafından 

bir Kokteyl parti verilmiıtir. Vil .

ki ) arın ( bugün ) sabah şehri. 

miı.den ayrııacektır. 

B. Ruzveltin nutku 
ve Alman kaynakları 
Ankara : 9 (Radyo gazeteel)
D.N.B. Ajansı Ruzveltin nutkunu 

tamamiyle bir propaganda eseri 

olarak kab.ıl etmektedir. 

Şar il c:ep1aHinJ• uçan hir lnwiliz uç alı ~ • ıg 

Stalingrad 
muharebesi 

Almaalar Novoroalıll'I zorlayor. 
yeallllı yoll Balllularda 

Ankara: 9 (Radyo Clazete•l)
Novoroaiak cenubunda Almanlar 
bir tepeyi itıal etmiıterdir . Kaf-

Lon<lra : 9 (a.a.)- Amerıkan 

ordusunun Avrupa harekit saha· 
aındaki umumi karargihı ile hava 
neıırlığı tarafından neıre<lilen bir 
tebliğde bilhassa §Öyle denilmek· 
tedir: 

Amerikan ordusu hava kw"f
vetlerine mensup 17 No. tipinde· 
ki uçarkaleler Rottardam'daki Sc
hiedeman gemi tezgahlarını ve• 
Utrechtdaki demiryolu depolarını 
bombardıman dmişlerdir. lngiliı: 
ve duminyonlar hava ku\i veli erine 
mf.nsup av filoları ile müttefik av 
uçakları Uçarkalelere refakat et
tikleri gibi devriye hareketleri ve 
şaıırtma uçuşları da yapmışlardı. 

Düıman iıgali altında bulunan 
topraklar üı.erincic uçtukları ma· 
da şiddetli bir mukavemetle kar· 
şılaşan avcılarımız 12 düıman 
avc11ını düfiirmOıterdir. Başka 
av uçaklarının tahribedilmit veya 
hasara uğratılmış Glma11 da muh · 
temeldir. 

Bir av uçağımız kayıptır. 
Reykjavik : 8 (a.a.)- Birleıik 

devletler ordusu umumi karargah 
İ&landa'ya karşı yeni bir hava lhü
cumu yapıldı~ını bildirmiştir. 

Bir Alman Fockewulfe uçağı 
doğu lzlanda'da Beydisfiordur 
çevresine dört bomba atmışsa da 
hasar ve inııanca kayıp olmamış
tır. 

MUGLADA ZELZELE 
MUCLA : 9 ( A. A. ) -

24,45 DE ŞiDDETLi BiR YER 

SARSINTISI OLDU . HASAR 

VE ZAYiAT YOKTUR 

-
Türk gazetecileri 
Avam kamarasında 

Londra : 9 (a.a.)- Türk ga· 
zetecileri bugün Avam kamara
aını :r.iyaret ederek M. Çörçil'in 
nutkunu dinlemişlerdir. 

Türk gazetecileri ıerefine ce • 
nup demiryolları kumpanyası tara
f ırıdan bir Öğle ziyafeti verilmiı· 
tir. Gazeteciler bu kumpanya tara· 
fından kullanılan ültramodern işa . 
ret siıtemini tetkik etmişlerdir. 

Devlet dairelerine 
gelen ambalajların 

çivileri 
Devlet dairelerine gelen am· 

balajlardan çıkan çivilerin kaybe
dilmemeksi ve toplanılarak lüzum· 
lu itlere sarf edilmesi ilgililere bil· 
dirilmiıtir. ., .........................••............• 

1 /APOJ\JYA RUSYADAN i1 
!ISTEKDE BULUNMAKT Af 

kaslarda Sovyetlerin, mukavemeti 
aağlamlaıtırdığına dair henüz. ma
lumat yoktur . Stalingradda mu
harebeler Jevam ediyor. Batı ke
siminde tazyik çok aı tmııtır. Al· 
manlar burada bir tepeyi işgal 

etmişlerdir . 
Rijev bölgesİl\de bugün de 

kayda değer bir hareket olma
tnııtır'. 

Uzakşarkta yeni 
Japon taarruzları 

• • • 
f BU VAZIYET ÇOK GIZLi TUTULMAKTA i 
t Ankara : 9 (Radyo g.ızeteel) - Ja- harp edecelttir. ı 
t Ponyanın Ru•yad<Jn bazı i•telılerde bulun· _ . f 
t tluia hakJı.ında ortaya ıayialar fıkmııtır. Daımanldrımız hazırlanıyo,.. Bız de ha· f 
ı AmePilta Hariciye nazırı da bu ıayialar zır/anıyoruz. Japonya yarın düımanı ltar- f 
t laaklıında bir ıey •öylememiıtir. Japon •Öz- ıılayacak tedbirler almaltla lıalmayıp da· f 
t Ciıii : "Japonlar icap eder1e yıiz; aene ha aeri tedbirler almaktadır.,, Demiffİr. •. 
• • '········································ 

TÜRK TİCARET 
• • 

A TEŞEıIKLERI 
KADROLAR TAKVl\'B BDILICIA 

Ankara : 9 (Türksözü Muha· ı 
~tinden) - Son günlerde yapı
~" bazı neıriyat üzerine Ticaret 
~tkaletinden öğrendiğimize göre, 
"hından bahsedilen Ticaret mü
~t.ssillikleri adında Ticaret Veka · 
.. /•ne bakh bir miiessese yoktur. 
'lnıi Vekalete bağlı ve yabancı 

'ıernteketlerde hizmet görmekte 
~"' Ticaret ataşelikleri vardır. 
... ataş~liklerin de latvı de~il , 

\'iyeleri kararlaştıralmııtır. Bu 
L ~'-ata hazırlanan bir kanun layi· 
..._. Meclise sevkedilmiştir. 

._ Diğer taraftan , şimdiye ka· 
t olduku i'ibi , bundan sonra 
~ ticaret politikamız Ticaret Ve-
11t'.'ti tarafından tedvin edilecek-

~.~ Yalnız Hariciye Vekaletine 
..... la olarak teıkil edilen ticari 
"ıalttve)eler dairesi reisi yabancı 
'lcketlerle yapılacak olan Ticll· 

lılüzakerelerinde Ticaret heye
ı.;:tin daimi surette reiıliti vazi

'-i görecektir. 
~ Bundan baıka Ticaret Veka· 

kcndislu liı.ım olan memur-

larJ barem kanunu dahilinde temin 
etmenin müşkilatını görmüş oldu· 
~undan , Meclisten selahiyet isti· 
yerek geni' mikyasta mütehassıs 
memur kadrosu kullanmak arzu· 
.!.Undadır. Ru suretle de bir layi· 
ha hazırlanarak Meclise sunula
caktır. 

Adanadan Mersine 
giden yüzücüler 
İstanbul bölgesi Su ıporları 

ajanı Şazi Tezcan ve Boyl'°ı ku
lübü denizcilik kaptanı Fahri ida
resinde Adanaya gelmiı olan ı.. 
tanbul yüı.me takımı Mersine git
mişler ve tt:krar şehrimize döne
rek lstanbula gitmişlerdir , 

Yeni Sanat okulları 
Maarif Vekaleti, önümüı.deki 

ders yılından itibaren tedriı"ta 
baılamak üıere Eskifehir , Kay· 
seri, Malatya, Çorum ve Edirnede 
birer Sanat oltulu açmaya karar 
vermiftir. 

MISIR CEPHESİNDE 
SOKOIET VAR 

Ankara : 9 (Radyo Oazeteel) 
Mısır cephesinee sükunet avdet 
etmiştir . Yalnıı: Rommelin artçı 
kuvwetlcri yerlerinden çekilmemiı· 
tir . 

Kahire : 9 (a. a.) - Reuter 
ajansının Elfüemcyn cephesindeki 
hususi muhabiri bildiriyor : 

Bugün Elalemeyn cephesi , 
bundan bir hafta önce Rommel'in 
hücuma kalkmasından evvelki va
ziyettedir. Yalnız cenuptaki mayın 
bölgesinde tankların ve uçaksavar 
bataryalarının teşkil ettiğ'i hafif 
perde arkasında duran hücum kı
talarından mürekkep 90 ıncı Al
man hafif tümeni bir istisna teşkil 
etmektedir. Son bir kaç saat zar
fında Almanların cephedeki zırhla 
kuvvetlerini ve kamyon sayısını 

artırmış olmaları Roınmel'in bu 
küçük toprak kazancını muhafaza 
etmek niyetinde olduQ-unu göster· 
mektedir. Almanların zaptetmeke 
mıivaff ak olduğu bu dar arazinin 
en mühim noktası Himeimat tepe
sidir • 

Bu tepe civara hakim bir va
ıiyettedir. Fakat bana bugün ve
rilen izahata göre, bu hal 8 inci 
ordunun gerek Himeimat'ın etra-

. fındaki bölgede , gerek şimaldeki 
müdafaa mevzilerinde rahat bir 
duruma girmiş bulunması hakikat 
dej'iştiremez. 

Moskova : 9 ( a. a. )- Gece 
yarısı neıredilen Sovyet tebliiine 
ektir: Stalingrad'ın batısında bir 
Sovyet birliği düşmanın arkaya 
yaptığı dört taarruıu püskürttük· 
ten sonra yeni mevıilere çekil
mek ıorunda kalmıştır . 

KOKODA VE MİYOLA AKINLAR 

Stalingrad'ın cenup batısında 
bir çok fiddetli Alman taarruı
ları püskürtülmüıtür. Düımana a
ğır kayıplar verdirilmiıtir • 

Novorosisk çevresinde Alman· 
!ar Sovyet mevzilerinde bir ge· 
di~ açmağa muvaffak olmuılar
dır . 

Mozdok yakınlarında Alman
lar bir meskun yerden çıkarılmış
tır. 

Baıka tınaflarda Sovyet bir
likleri 28 Alman tankını tahrip 
etmişler ve müstevlileri şimale 
doğru çekilmek zorunda bırak. 
nıışlardır . 

Barentı. deniıinde Sovyet ha
va kuvvetleri bet bin tonilatoluk 
bir Alman taşıtını batırmışlardır . 

Londra : 9 ( a. a. )- Stalin
grad durumu , M111rdaki durum 
ve Ruıveltin enflbyona karşı 
koymak için alınacak tedbirler 
hakkındaki demeci bu sabahki 
Londra gazetelerinin ilk sayfalı· 
rını İfgal etmektedir . 

Melbourne : 9 (a.a.) - Ko
koda ve Miyola'da düıman cep
heden yaptığı bir sıra taarruılar 

ve çevirme hareketleri neticesinde 
ileri mevıilerdeki kıtalarımııı geri 
sürerek ilerlemiş ve müdafaa mev· 
zilerimiıle temasa gelmiıtir. En 
ihtiyath tahminlere aöre düşman 

bin kadar asker kaybetmiıtir. 
Hava kuvvetlerimiı: diifman 

yollarını ve iafe tesialerini vurma-
1 

ğa devam etrniıtir. Düşman kamp· 
larına tam isabetler elde edilmiı, 1 
büyük yangınhtr çıkarılmış va bü · 
tün bu çevrede devamlı taarruz. 
!arla alçaktan mitralyöz ateşine 

tutulmuştur, 

Moresbyde: avcı himayesinde 
uçan 26 düşman bomba uça~ı 
Moresby uçak meydanına taarruz 
etmifse de hasar hafif olmuıtur. 1 

insanca kayıp yoktur. Bir düı· 
man uçağı karfıkoyma ateşiyle 

düşürülmüştür. 

Milnebayda: arazinin düşman
dan temiılenmesi hemen hemen 
bitmiıtir. 

Düşman deniı kuvvetleri, ha
va kuvvetlerimizin hareketlerine 
elveriısiı hava şartları içinde li· 
mana girerek 6 ve 7 eylul gecele 
ri lruvvetlerimiıin mevzilerini topa 

1 

tutmuştur. 1 
Muboda: Bir m6ttefik keşif ı 

Şimal batı bölresinde: faaliyet 
keşif hareketlerine inhisar • etmiı
tir. 

Me.rne : 8 (a.a.)- Cenup 
batı Pasifik bölgesindeki müttefik 
kuvvt-tler umumi karargahının bil· 
dirileiğine ıöre Japonlar Kokoda 
bölgesinde ilerlemeie muvaffak 
olmuşlar ve müttefik müdafaa 
meıileriyle temaaa gelmişlerdir. 

Defterdarlar arasın
daki değişiklikler 
Hakkari defterdarı 88. Ab· 

dullah Sunalp'ın Van, Maraf def· 
ter darı !5ait Kandan 'ın Çorum, 
Kars defterdarı Ferit Erkip'in El
aı.ığ, Kırklareli defterdarı Abdul
lah Atuk'un Amasya, Kocaeli def· 
terdarı Röttü E2'e'nin Malatya, 
Malatya defterdarı Muhittin Bal· 
kan'ın Kırklareli, Manisa defter
darı Mustafa Ertan'ın Kocaeli, 
KOtahya defterdarı f eh mi Karha· 
nın Manisa, Elnıt defterdarı Suat 
Kudat'ın Kütahya, Amaaya defter· 
dan Hamit Kara'ın Yoıgat, Yoz: 
gat defterdarı Vehbi Akkıya'nın 

Marsı, Sinop defterden Salih 
Kuıkucu'nun Kars, Gümlıane 
defterdarı Süleyman Ertok'un 
Sinop defterdarlıklarına naklen 

tayin edilmiıterdir. 

Stalingradda Ruslar durma
dan kara ve hava takviyesi alan 
Von Bock ordularını elan dur
durmakta, Mısırda da Romel ar
ka11nı müstahkem noktalara ver
mektedir . 

birliği bir çok t~ıisleri bombala- 1 
mıı ise de netıceler müfahade ------------
edilememiştir. ----------- -----------------~~-- , -

Papen'e suikasd 
dllvô.sı saf alı.atı 

Ankara : 9 ( Türksözü muhabirinden ) - Alman Bdyük Elçisi 
Fon Papen' e suika•t yapmaktan zanlı bulunan P®lof , Kornilo/ , Ah· 
durrahman ve Süleymen haklarında Ankar• Afır Ceza mahkemesi 
tarafından verilen mahkumiyet kararı Temyiz Birinci Ceza dairesinde 
tetkik edilmektedir, Birinci Ceza dairesi bu ayın yirmi altıncı cumar· 
lesi günü saat dokuzda zanlıların da hazır bulundufu açılt cel•e akde
decektir. O gün veya o gi1nü takibeden bir kaç gün içinde Birinci Ceza 
Dllireıl suikaıd cltiuası hakkınJa karorını verecektir . 

ı ........................ ı 
i lzmir Kurtuluşu J 
ı ı 
ı DUn mllll ordunun iz- ı 
ı miri dUfmandan kurtar· ı 
ı dıjı gUndU. Dokuz EylOI ı 
ı bir zafer , bir kurtarıf ı 
: gUnUdUr. ı 
ı Bu mUnaaebetle dUn ı 
ı lzmlrde çok bUyUk bir ı 
ı Kurtuluf bayramı kut· ı 
ı lanmıftır • Bu lzmlrln ı 
ı yirminci Kurtuluf bay- ı 

ı ramıdır. ı 

ı ı .. ...................... .. 



Sayfa 2 

YENİ DERS YILI 
iÇİN HAZIRLIK 

Talebenin kitap ve defter ihtiyacı ile 
diğer levazımı hazırlanıyor 

Aldığımız malumata göre, 1 
Teırinievvelde bütün riıemlekette 
tedriaata başlanacağı cihetle mek
teplerde bu sene okunacak kitap 
listeleri basılmaktadır . 

Bir haftaya kadar vilayetlere 
gönderilecektir . Yeni listede de
~işiklik olarak Orta mekteplerin 
her üç sınıfında okutulmal: üzere 
bir gramer kitabı bastırılmııtır . 
l:Sundan başka hususi tabiler elin · 
de b.alunan lisenin her üç sınıfına 
ait coğrafya kitapları bu sene 
Devlet matbaası tarafından basıl· 
maktadır . Liıe tarihleri de yeni
den basılmakta olup tedrisatın 

baıl~yacağı 1 Teırinievvele ka· 
dar bütün mektep kıtapları hazır 

olacaktır . 

Defterlere gelince: Deftl'r ima· 
!atçıları defter yapmağa evvelce 
mevcut takyidat yüzünden geç 
kalmışlardır . Mamafıh ders za· 
manına kadar kısmen olsun mek
tep: defterleri ihtiyacının temin 
edileceği anlaşılmaktadır . Diğer 
mektep levazımı aı. mildarda pi· 
yasısda bulunmalı.tadır. · 

Memleket hastahanesi 
kadrosunda 

Refik" Saydam Merkez Hıfzıs 
sıhha müesseseRİ eski asistanı ve 
eczacı mektebi 937 mezunlarından 
Nebile Ciridli Adana ıv1emleket 
hestahane-si ~ecucılığına tayin edil

miıtiı • 

Maarif kadrosunda 
Adana İkinci Ortaokul Tüı kçe 

öğretmeni Sabri Cüıel Ga1.iantep 
lisesi Türkçe öğretmenliğine tayin 
edilmiştir. 

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Perşembe - 10.9.1942 

7.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

7.32 Vücudumu:ıu çalıştıralım. 

7.40 Ajans Haberleri. 

7.55-
8.30 Müzik : Karışık program. 

12.30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

12.33 Müzik : Karışık proğram. 

12.45 Ajans 1 Iaberleri. 
13.00-
'13 :ıo 
18.00 

Müzik : şarkılar. 
Program ve Memleket saat 

Ayarı. 

18.03 Müzik : Çifte fasıl. 
19.00 Konuşma (Ziraal saati) 
19.15 Mü

0

zik : Dans müziği (Pi.) 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajans Haberleri. 

19.45 Müzik : Oda Müziği Alec 
RoWley ve Cyril Scott 
(Trio) Çalanlar: G .Markvih 
(Piano). Necip Aşkın (Ke
man}. Mesud Cemil (Violon 
sel). 

20.15 Radyo Ga:ıetesi. 
20.45 Müzik : Güzel sesler (Pi.) 

21.00 Konuşma (Evin ıaati.) 
21.15 Müzik : Müzik sohbetleri. 
'.ll.4J Müı.ik : Radyo senfoni or-

kestrası . (Şef: Ferid Alnar), 
1. Brahma: Üçüncü senfoni: 
2 Wagner: <Meistersinger> 
prelüd'ü. 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajans 

haberleri ve Borsalar 
22.45/ 

22.50 Yarınki Program ve Ka· 
panı~. 

Hayvan yemlikleri 
Resmi dairelerde btılunan 

hayvanlara verilecek yemlik mik· 
tarı Ticaret Vekilliğfoce tespit e· 
dilmiştir. Resmi daire malı hay· 
vanlara Vt'r ilect'k yemlik işine 

göre günde 2,5 - S kilo arasın· 

dadır. 

Ceyhanda kanlı bir 
kavga oldu 

Ceyhan : 9 ( Türksözü mu · 
habirinden ) - Saat 18 de bele 
diye bahçesinden gelmekte olan 
Mehmet oğlu İbrahim , Abdullıth 
oğlu Halit adındaki şahıs tarafın 
dan lıer ne sebebe mebni ise itil
mek suretıle~yere düşürülmüş ve 
kafası kırılmıştır . Bunu gören ve 
vaka mahallinde bulunan garson 
Arap Ahmet , Halid'e < niçin bu 
adamı yere düşürerek kafasını 
kırdın?> demesinden muğber olan 
Halit belindeki kamasını çıkararak 

Arap Ahmedin üzerine atılarak 

sol böğründen oğır bir surette 
ydralamış ve derhal kaçmıştıı . 
Ahmet hemen Adana Memleket 
hastahanesine sevkedilmiştir . Di
ğer taraftan firar eden suçlu ca· 
rih Halit ise zabıtanın faaliyeti 
saye~inde:pek kısa bir zaman zar· 
fında köprü civarında kaçarken 
yakalanmıştır. Bilalıcre ı·erh aleti 
de bulunmuştur. M S. 

Satılık yazı nıakinesi 
ideal marka az kullanılmış 

por ta lif bir yazı makinesi satılık · 

tır. Alınak hıteyenleıin aşağıdaki 

adrese müracaatları. 1459~ 

Ceyhanda Postahane 
altında Hakkı Baysal 

Alakası kesildi 

Döküm ve demiriş evi olan 
atelyemde ortak olarak çalışmak· 
ta bulunan dökmeci lbrahimin a· 
telyemle hiç bir alakası kalmadı-

ğını ilan ederim. 1-3 14595 

Namık Yarman 

Stalingrad muharebesi 
(Başı 1 inci say/ada) 

Times gaıeteıi Birleşik Ame· 
rikanın iktisadi durumunu tahlil 
ettikten sonra , Reisin hareketini 
haklı bulmakta ve Amerikan ef· 
karının bu harekete müsait ola
cağından şüphe etmemektedir . 
Gazete , Ruzveltin lngilt~re için 
fayda ile takibedilecek bir örnek 
vereceği kanaatindedir . 

l Satlık Makineler 
Mürşid Görgün fabrik:ısı 

yanındaki mağazada bulunan 
aletlerin beyanı 

1 adet 70 lik Kişnor nıar· 
kalı Hızar 

1 ,,Yerli mamulatından hııar 
1 ., delik tezgahı 
1 ,. Sini bıçlusı 
1 ,. Fireze 
1 ,, Bıçkı kaynak ocağı 

,, 6,5 metre boyunda 
lrasmasayan 

1 ., 5 beygir kuvvetin· 
ıie elektrikle müteharrik mo
toru ile birlikte satılıktır. Ta 
tiplerin Sebze hali karşısında 

52 No: manav Şaban Kamış· 

çıya müracaatları ilan olunur. 
1-5 14596 
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+tam takım dink, bulgur ve Tuz taşları gelmiştir. Sayın t 1 F o R T o B ı• N 
ı Hemşehrilerime müjdeyi bir borç bilirim. + e 
O Müracaat yeri : lnönü caddesi No: 279 O e 
+ Mermerci lbrahim Canbaz O 1 
ı 1-8 14597 ı • 
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S. oe /. Muac.ıenet Vekaletinin Ruhsatını hafadir 
Reçete ile alınır her eczanede bulunur 

Cenup mınhkası ajanı Bahri Diril 
Yağcami civarı No. 14 - Eski Selanik Bankası 

·-----~ --- • Posta Kutusu 105 14520 
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f REFİKA TÜMERKAN ! 
: aiçaı YURDU : 
: 1-9-942 den itibaren koyıt muamelesine baılan· : 
t mı1tır. Kayt olmak c.ıe ferati anlamak için Bebekli kili· t .se civarında yurt müdürlüğüne müracaat edilmeli . f 
• 4-15 14574 • 
•••••••••••••••••• •••••••• 

••••••••••••••••••••••••••• • ç k k. . • : u urova ı şesı : 
1 Olşemlzden bir bilet alırsanız mut- 1 
• laka zengin olursan az... • • • • Sayın müşterilerimize : • 
• Aylık devamlı biletlerinizi bu akşama kadar değiftirmeniz • 
• laıımdır. Aksi taktirde değiştirilmey~n biletlerin satışından mesu· · 
• liyet kabul edilmez. ı 
• Adres : Aıfalt cadde Dörtyol ağzında (Çukur· 

: oıJa Giıeıi) Necip Özyazgan 1 
~·························~ 

PAMUK ÜR[TME ÇifTU~i MOOORlO~ONOEN : 
Müessesemize bağlı Hacı Ali, Abdioğlu çiftliklerinden şe

hirdeki çırçır fabrikasına pazarhk suretiyle kütlü naklettirile
ceğinJen talip olan kamyon ve araba sahiplerinin müdiriyeti· 
miu hemrm müracaatlan ilan olunur. 2-.3 14591 

i 1 an 
iNHİSARlAR ADANA BASMOOORlOGüHDEH : 

Ceyhan Şimendifer istasyonundan Kozan inhisarlar idaresi 
ambarına 942 mali yılı içinde naklolunacak tahminen (500) 
ton tuzun mukavele akdi tarihinden itibaren bir sene zarfmda 
taşınması 3;9/942 tarihinden itibaren 23;9/942 tarihine kadar 
20 gün müddP.tle Adana inhisarlar Başmüdürlüğünde, Ceyhan 
ve Kozan inhisarlar idarelerinde mevcut şartnamesi mucibince 
eksiltmeye konulmuştur. 

Taliplerin 2319/942 Çarşamba günü saat 14 de 
buçuk güven parasiyle birlikte Ceyhan . inhisarlar 
müracaat etmeleri ilan olunur. 10-13-16 

yüzde 7 
idaresine 
14601 

ADANA TİCAR[T VE SANAYİ ODASl.HDAN : 
Sicil ticaretin 85 numarasında kayıtlı (Çukurova Pamuk Ta· 

rım Satış Kooperatifleri Birliği)Öde ikinci derecede imzaya seli
hiyetli Ahmet Mumoğlu Tarsus Kooperatifi Muhasebeciliğine 
naklen tayin edilmiş olduğundan Birlik namına olan imza se)a
hiyetinin iptal edildiği mezkur Birlik Reisliğinden alınan 4/9/942 
tarihli yazıda bildirilmiş olmakla keyfiyet ilan olunur. 14602 

ADANA BElEOİYE ENCOMENİNOEH : 
1- ) Pirinç, Bulgur, Sadeyağ, beyaz Peynir, Kaşar, Tulum 

peyniri, kırema. Tereyağı, Yoğurt, kuru fasulya, nohut, merci
mek. bakla, kaplıca , kumdan, süt, zeytintanesi, leblebi, gibi mad· 
delere tespit ~dilmiş bulunan loptan ve perakende azami satış 

fiatı kaldırılmıştır. 
2-) Satışları ve fiatları serbest bırakılan bu maddelerin fi. 

atlarında normalin fevkinde bir yükseliş görülürse failleri hak· 
kında ihtikar noktasından taKibat yapılacaktır. 14603 

İSKEHOERUN ASKERi SATIN AlMA KOMiSYONUNDAN : 
1 - Antakya birlikleri için on , Dörtyol birlikleri için on, 

lskenderun birlikleri için yirmi ceman kırk ton patates satın alı· 
nacaktır. 

2 - Muhammen fiyatı onbin lira ilk teminatı bin beşyüz 
liradır. ihalesi 12 - 9 - 942 Cumartesi günü saat· ıo da ya· . 
pılacaktır. 

3 - Evsaf ve şartları İskenderun Askeri Satın alma)omis· 
yonunda her gün görülebilir. 14595 

: :ı ı: :ı :: u :: = :: u : # n * : u * :: :: :: :: * :: * * :d 

) . DİŞ T A BIBi 

~· 

ORHAN OKTAY 
Belediye ve Yeni Eczahane karşısında ki çıkmaz sokakta 43 
Numarada her gün ve- Zaruret halinde gecelni dahi hastala 
rını kabule başlamıştır. 

::::ı:::::t :: ;: :: :: : : # :: :: : : :: :: :: :: :: :: :: :: :• •• •: ** # ıO 

SEYHAN ORMAN ~fVİRGE M000Rl060NOEN · 
(O rman Emvali Satış İlanı) 

Cinsi Mikdarr Muhammen bedeli 
Kental Kilo Lira kuruş 

Meşe kömürü 1228 40 27 64 

Müddeti 
12 Aµ 

1- Seyhan Vilayetinin Bahçe kazası hududu dahilinde ve 
hududutları şartnamede yazılı Ôgüt Öleni ormanından 1228 keır ı 
tal 40 kilo meşe kömürü (12) ay zarfında çıkarılmak şartile .. 
24/81942 gününden itibaren (20) gün müddetle açık arttırma)'• -. 
konulmuştur. .: 

2- Arttırma 15191942 tarihine müsadıf salı günü saat ( J 1} 
de Adana orman çevirge müdürlüğü binasında yapdacaktır. 

3- Beher kental kömürün muhammen be<lfli (otuz) kuruf 
tur. 

4- Muvakkat teminat 27 lira 64 kuruştur. 
5- Şartname ve mukavelename projelerini Orman Umıı 

Müdürlüğünde. Adana Orman Çevirge Müdürlüğünd~ ve BahV 
kazası Oı man Bölge ŞefliğinJ~ görülebilir. 

6 -· Muvakkat tr:mirıat makbuzları l 5;91942 günü saat ( 111 
d~n evvel komisyon reisine verilmesi lazımdır. 

7 - isteklilerin Ticaret odası vesikasile birlikte belli tcfüell 
gün ve saatte müracaatlara ilan olunur. (Bu vesika köylüler' -. 
denistemuez.) 26-30-5-10 = 

i 1 an 
ADANA BElEOİYE RİYASETiNDEN 

(1500 metre mikap çakıl alınacak) 
1- Şehir dahili ham yollara vaz olunmak üzere 1500 mel· 

re mikap çakılın mübayaası açık olarak eksiltmeye konmuş· 
tur. 

2- işin keşif bedeli 4500 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 337.50 liradır . 
4- ihalesi 22-9-942 tarihine rastlayan Salı günü saat 

1 O da Belediye Encümeninde yapılacaktır. 
5- Keşif ve şartnamesini görmek ve bu iş hakkında faıl• 

malumat almak istiyenlerin Adana belediyesi Fen işleri Müdlif' 
lüğüne ve münakasaya girecekleı in de ihale günü muayyert 
saatte belediye Encümenine müracaatları ilan olunur. 

5- 10-16-21 14585 

i LA H 
DEVlET DEMİRYOllARI ADANA 6. NCI iŞLETME 
ARTTIRMA. ~KSil TME KOMiSYONU REiSliG.iNDEN: 
Alacataı ocağından ihzar edilmt.k üzere beher · M13 2~ 

kuruş muhammen bedelle 6000 M/3 balastın ihzar ve tesliı111 

kapalı zı. rf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. işin tamamıoı~ 
muhammen bedeli 14.400 lira olup muvakkat teminat akçef1 

1080 liradır." 
Eksiltme 29/91942 Sah günü saat l 6 da işletme müdürl~' 

ğü binasında toplanacak komisyonca yapılacaktır. lstekUlef 
249') No.lu kanunun tayin ettiği vesikalariyle birlikte hazari'' 

mış oldukları teklif mektuplarını eksiltme saatmdan bir sa•1 

evvel Komisyon Reisliğine tevdii lüzumu ilan olunur. 
Bu işe ait şartname ve mukavele projeleri Adanada 6. iş· 

letme Komisyonundan, Konya ve Alacada lst. ŞefliklerindeP 

t 

d 

~I 

bedelsiz olarak verilir. 1-5-10-lS 14572 ~ lı 

Umumi Neşriyat Müdürü : Maoit Güçliİ 
Ba:sılcılığı yer : Türksözü Maatbaıı 
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