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MADAGASKARA lNGILIZLER 
ASKER ÇIKARMIY A BAŞLADI 
ADANIN BAZI YERLERi İŞGAL EDiLDİ 
B. ÇÖRÇiL BUNA DAiR iZAHATVERDi 

BU HAREKATA HÜR FRANSIZ KUVVETLERİ DE İŞTİRAK ETMİŞLERDİR 

Almanya'da 
hava akınları 
Büyük mikyasta 
hücumlar oldu 

Londra: 11 ( Royter }- Dün 
2cce lngiliz. bombardıman tayya
releri Duseldorf Alman çelık fab. 
'•katarına hücumlarda bulunmuş· 
lur. Buraya dün gecedenberi hü
cuınJar yapılmaktadır. 150 tondan 
leııa bomba atılmıştır . 

Londra : 11 ( Royter )- Bu
dııpeotenin bombardımanında 32 
Yangın çıkm15tır . Berlinde de 12 
Yangın z.uhur etmiştir. 

Hind vaziyeti 
Hindistana dün 
Yeni Amerikan 

takviyeleri geldi 

Bazı karga,alıklar 

.ı\nkara: 11 (Radyo Oazetesl)
liindi tana yeniden oldukça bü
)iik Amerikan takviye kuvvetleri 
2etirilmiştir. 
ı\nkara: ı ı (Radyo gazetesl)
Çörçil'ın Hindistan hakkındaki 
bcyanıtlı bugün lngiliı gazeteleri· 
in ön plandaki mevı.uunu teşkil 
ttmiştir. Gazeteler hükumetin hal 
\re hareketini eyi bulmaktadır. 

Londra : 11 (Radyo) - Hin· 
distandaki siyasi vaıiyet hakkın· 
da Çörçilin beyanatı bugünkü 
lııgiliz guetelerinin mütalenla~ına 
"esile vermiştir. Taymis ve diğer 
2azeteler , sivil itaatsizliğin mev· 
~ii kaldığı hatta bu itaatsizlık baş· 

'adıktnn sonra daha çok Hint 
2cncinin müttefik ordusuna gÖ· 
~Ullü yazıldığını kaydetmektedir. 

Allahabnd : 11 (a. a.) - Po
lis miting yapmak isteyen bir lu· 

''ın halka ateş açmak mecburiye
ijndc kalmıştır. 

Peten ve Laval'in 
talebeye nutukları 

~nkara : 3 ( .. dyo gazetesl)
lııval ve Peten Fransız talebcle· ' 
'1ııe hitaben birer n•tuk söyle· 
~ııterdir. 

Mısır cephesinde 
son vaziyet 

Kahire : 11 (e.o.) - Devriye 
1ııatiyeti dcvaın etmektedir. Hava 

~vetlerimiz. nakliye kollarını 
t Oınbalamış ve bir gemiyi ha· 
tın ıştır. 

Bulgaristanda bir 
lürk ticaret ateşeligi 

Ankara : 11 (a.a.)- Buliar· 
''landa bir Türk ticaret atcşeliği 
ıhdaıı kaıarlaşmışhr. 

Ankara: 11 (Radyo Gazetesl)
Jngiliıler Madagaskara. akınla baz.ı 
kısımlarını ışgal etmişlerdir. lngi
liz.Jcr bunun sebebini şÖ} le hü
l~sa ediyorlar : c Madagaskar A
dası Japon denizaltılarına ve Ja· 
pon layyaıelerine üslük yapmakta 
idi ... 

Vişi makamları lngilterenin 
hareketini şidd~tle takbih etmek· 
tedir. 

Londra : 11 ( Royter ) -
Madaga kar hareketinde. tü:ı ya
ralı ve ölü olduğu nlaşılmıştır . 

Londra : 11 ( Royter ) -
Çörçil bugün Avam Kamara • 
sında beyanatta bulunarak , Ma· 
dagaslrnra lngili1 kuvvetlerinin 
çıkmakta olduğunu , üç noktaııın 

işgal edildiğini , zayiatın az oldu·· 
ğunu sı';ylemiş ve hunun iatemi
yerek yapılc:1ığını , buna Vişi td· 
rafından mecbur r.dildiğiııi ililve 
etmiştir. 

Madagaskar için hiç bir ln
giliz. arzu u yoktur . Burası Fren· 
sız. katacaktı:-. Burada Japon de
ni:ıeltı gemilerine iate temin edil· 

• 
Yukarıdaki reaim colc • 
süratli yeni bir /ngiliz 

hücumbotunu, Ofaiıda· 

ki resim de müttefik 

kuvvetleri bir ihraç 

manevraaı eanaa111da 

gö•termektulir • 

Stalingrad savaşı 
devam ediyor 

Almanlar bazı Sovyet hatlarını 
yarıp Volgaya vardıklarını söylemekte 

Ankara: 11 (Radyo Oazete•I)- linirad muharebesi devem ediyor. 
Mihver kaynakları Novoro isk 'eh· Şehrin cenubundaki tahkime\ ya-
rine girildiğiııi ve sokak muhare- rılmış ve Alman kuvvetleri Vol-
belerinin devam eltığiııi bildir· ga} a varmıştır. 

mektedir . l\1os1'ova : 11 ( a. a. )- Sta-
StalingrJu meydan muhare- lingrad üz.erinde tehYke nrtmıı· 

besi neticelenmeden Kafkaslarda tır. Yeni Alman ve İtalyan tak-
büyük bir değişiklik olmıyac,ğı viyeleri gelmi,tir . 
tahmin olunmaktadır. Londra : 11 ( Royter )- Kaf .. 

Berlin : 11 ( Radyo )- Sta · ı•P•.1~111 ngun E JIJ;ı;91 

:"""""""""""""""""""""""""" 

i BELGRADDA DON 2000 İ 
i. KiŞi TEVKiF EDiLDi 1 
ı ı 
ı Sebep; İngilizler lehine tezahürat i 
: MOSKOV A : l 1 ( RADYO ) - DIYEP BASKINI ÜZE- : 
ıı RINE INGILIZ KlTALARI iÇiN TEZAHÜRAT YAPAN ı 
ı BELGRAD HALKI ÜZERiNE ALMANLAR ATEŞ AÇ · ı 
ı MIŞTIR . 2000 KiŞi TE VKIF EDiLMiŞTiR . : 

••••••HHH••H••••HHH••H••••HH••HH••••HH: 

di~i için burasının ~imdilik lngi
liz.ler tarafından kontrolüne lüıum 
görülmüştür . 

Berlin : 11 ( Rallyo ) - ln
giliz.ler ve Dögol kuvvetleri Ma· 
dagaskar ın batı sahillerine yeni 

l bir hücum yapmışlardır. 

Amerika'da petrol 
ve vesika meselesi 
Vaşington : ll (a.a )- Ruz.. 

velt'in teıkil ettiği petrol komitesi 
bütün memlekette petrolün veıi

l 5'aya tltbj tutulmasını ııtiyen bir 
raporu ıeiı cumhura vermiıtır. 

1 UZAKŞARKTA 1 

Çin - Japon 
muharebeleri 
Londra : 11 (Royter) - Ja· 

ponlar Mançuryada mecburi as· 
kerlik ilan etmiştir. 18 - 40 ya· 

şındaki bütün erkekler silah altına 

alınmaktadır. 

Beş senedenberi Çinlilerin al
tı miıyon ölü ve yaralı verdiii 
bildırilmelttedir. 

Tokyo : 11 ( Radyo ) - 58 
ve 75 inci Çin ordularına mensup 
üç Çin alayı pusuya düşürülerek 
imha edilmiştir. Bazı kuvvetler de 
King'İ dağlarına çekilmek mecbu
riyetinde kalmıştır. 12 nci Çin 
tümeni ile şiddetli çarpışmalar o
luyor. 

Londra : 11 (Royter)- Bura· 

ya gelen haberlere göre, Sırp çe · 
tcleri orta Yugoslavyada dörtyüı 

İtalyan subsy ve erini öldürmüş 
lerdir. 

•••••••••••• 

i Milli Şefimiz 
i Adapazannda dün 
f tetkiklerde bulundu • • ı İnönü tezahrüat içinde buradan ayrıldı 

: •············• 
f Ankara : 11 ( A. A. ) - RelsJcumhur lnönU dUn f 
f gece saat 24 de refakatlar1nda Maarif Veklll olduliu f 
f halde Adapazarmı te,rlf etmlflerdlr. Mllll Şef tahta t 
f fabrikasını tetkik buyurmuşlardır. Reisicumhur f 
f halk tarafından çok bUyUk saygı tezahUrlerlyle kar- t 
f fllanmıştır. f 
f Mim Şef buradan Arlflye'ye hareket buyurmuf· f 
f lardır. Mim Şaf Arlflye köy EnatıtUsUnU dQ zlyflret f 
f etmişlerdir. ı 
•••••••••••••••••••••••••• 

Vilkinin demeci 
Türkiyenin bitaraf kalacağına eminim -Türkiye politikasının hayranı kaldım 

Ankara: 11 (Radyo gazeteal)
Vilki Berut'ta gaıetecilere demeç
te bul•narak, Türldyenin bitar
lı~ını muhafaza edeceğine ve Mih· 
ver kuvvetlerini topraklarından 
bırakmayacağına kuvvetle emin 
olduğunu ve Türkiye politikuına 
hayran bulunduğunu söylemişt i r. 

• 

------
Hitlerin İtalyan 
heyetini kabulü 
Berlin : 11 (D.N.8.) - Füh· 

rer dün bir ltalyan Kurmay he· 
yetini kabul etmiştir. Konuşmalar 

çok samimi bir hava içinde ce• 
reyan etmiştir. 

ikinci Cephenin 
açılması isteniyor 

Amerika ve lngllteredekl istekler 
Ankara: 11 (Radyo Oazateal)-ı 
Avrupada bir ikinci cephe açıl
ması yiner ortaya atılmııtır. Fab
rikalorlardan müteşekkil 42 kitilik 
bir heyet Ruz.velte müracaat ede· 
rek ikinci cephenin derhal açıl
masını iıteyccektir . 

İngiliz. iıçi kongıeıinde bu 
meselenin hükümete bırakılm&1ını 
kararlaştırmıştır. 

Londra : l 1 ( Royter )-- İl· 
çi cephesi dün bir karar sureti 
kabul et111iştir. Bu karara aöre , 
ikinci cephe meselesi tamamile 
salahiyettar makamların reyine 
bırakılmıştır . 

Hint - Çin Yeni 
Ticaret Yolu 

Y enidelhi: 11 (Royter)- Hin
distan la Çin arasında yakında ye
ni bir Ticaret yolu açılacaktır. Bu 
yol Karakurum ve Gilgit boğazla· 
rından g'eçmektedir. Bu yolla Çi
nin iaşesi temin edilecektir. 

Zeytinyağ ve sabun 
fiyatı serbest bırakıldı 

Ankara : 11 (a.a.)- Ticaret 
Vekaletinden: Zeytinye~ı ve sa
buna Vekaletçe tesbit edilen esas 
fiyatlarla bu fiyatlara istinaden 
tesbit edilmiş olan mahalli Atemi 
satıı fıyatları 12 eyllılden itibaren 
kaldırılmıştır. 

Pamuk allmı 
Alım BUro•unun mUbayaa•ı 

100,000 kiloyu geçti 

Sümerbank pamuk sabnalma 
Bürosunun pamuk mübayaasına 
baıladığını yaz.mıştık • Büro mü
bayaa iıine hararetle devam et
mektedir. Bir kaç gün içinde mü
bayaa edilen pamuklar yüL bin 
kiloya geçmiştir . 

Çiftçilerimiz bu Büroya saltığı 
pamukların para ını ıüratle al· 
maktadır. 

Bulgar mebusları 
toplantılar yapıyor 

Sof ya : 11 ( Rad} o ) - Sob· 
ranya ekseriyet grupu toplantıla
rına başlamıştır . Yapılan görüş
melerde, hükumetin hattıharelteti 
çok yerinde iÖrülmüştür. Yakında 
Bulgar mebusları intihap dairele-
rinde tetkiklere çıkacaktır. 

Eski Osmaniye 
Müddei umumisi 
Evvelce Osmaniye Müddei 

Umuırıisi iken Eıtiz.ıA' Müddf\i U
mumiliğine teyio edilen ltüştü Ka-
}'ıkçıo~lu 15 gün mez.uniyetle Os
maniyeyc gelmiıtır . Bir lcaç güne 
l:adar vaıifesi başına denecektir. 

M oskova - T·okgo 
K onaşma/arı 

Şanghay : 11 (a. a.) - Teeyyit etmeyen, falıat ıararla 
dolaıan ıayialara göre, Sovyet Ruaya ile Japonya araaın· 
dcı. mfıhim müzakereler cereyan ettiii habsr verilmelıtedir. 



Sayfa 2 

Duyduklarımız 

Amerlka'nıa 
Arsan Ltlpenl 

A
merika'nın Arsen Lüpen'i adı 
verilen Nöel Scaff a adında bi
ri Filadelfiya şehri hastanesin· 

de ölmüştür. Scaffa ufak tefek 
hırsızlıklara iltifat etmiyen, yalnız 
zenginlerin kıymetli elmaslarına 

musallat olan bir hırsızdı. En em· 
niyetli yerlere yerleştirilmiş olan 
bu elmastan bulup aşırırdı. Yapı 

lan hesaplara göre çaldığı elmas
ların kıymeti 10 milyon dolardı. 

Scaffa'nın en büyük hırsızlığı, 

1925 de Amerika'da büyük lica 
rethaneler sahibi Woolworth'un 
kızı madam Donahue'nın 685 bin 
dolar kıymetinde elmaslarını aşır· 

masıdır. Scaff a bu işte o kadar 
meharetıe:hareket etmiştirki tev
kif edildiği halde mahkemede be
raet kazanmıştır. Bir müddet son
ra bu elmasları bulmağı kendisi 
deruhte etmiş VI! 65 bin dolar 
ücret mukabilinde elmasları sahi · 
bine teslim etmiştir. 

1935 de madam Bell'in çok 
klymetli elmasları aşırılmış, Scaff a 
ltunları da 100 bin dolar ücret 
mukabilinde sahibine tevdi elmiş. 
tir. Amerika'nın Arsen Lüpen'i 
bir müddellenberi işten çekilmiş· 

ti, bir kenarda münzevi hayat ya
şıyordu . 

Piyasaya bol 
bira çıkacak 

inhisarlar idaresi lazım gelen 
arpayı temin eylediğ inden yakın· 

ela piyasaya hol bira çıkaracak

tır. 

Kazanç, muamele 
vergilerine dair 

Ankaradan bildirildiğine göre, 
Maliye vekaleti vilayetlere )aptı

~ı bir tamimde, kazanç vergisi 
tahakkuk etıirilirken maııraflar me· 
yanında mükelleflerin ödedıldeıi 
muamele vergisiain ele masraf ola
r ak kaydedilebileceğıni bildirmiş· 

tir. 

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Cumarteıi - 12.9.1942 

7.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

7.32 Vücudumuzu çalıştıralım. 

7.40 Ajanı Haberleri. 
7.55-
8 30 Müzik : Senfonik program 

13.30 Program ve Memle"et saat 
Ayarı 

13.33 Müzik : Türkçe plaldu. 
13.45 Ajanı Haberleri. 
14.00 Müzik : Riyaseticumhur 

bandosu (Şef: Ihsan Künçer) 
14.10 lstanbul at yarıılarının 

Tahminltr i. 
1440-

15.00 Temsil. 
18.00 Program ve Memleket saat 

Ayarı. 

18.03 Müzik : Radyo Dans Or
kestrası - Her Telden prog · 

ramı. (Nihad Esengin idaresin
de). 

ıx.45 Radyo çocuk kulübü. 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajanı Haberleri. 

19.45 Serbest 10 dakıka . 
19.55 Müzik : Şarkılar. 

20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzik : Hüzzam Makamın· 

dan ıarkılar. 
21.00 Konuşma (kendimizi tanı. 

yalım.) 

21.15 Müzik : Dinleyici istekleri. 
21.45 Konuıma (Meslekler konu· 

ıuyor.) 

22,00 Müzik : Radyo 11lon orkeı
traaı, (Violoniıt Necip Aşkın) 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajans 
haberleri ve Borsalar 

22.45/ 

22.50 Yarınki Program ve Ka· 
panıı. 

TORKSOZO 

i , HABERL.ER ., 
.... . 

,;' 

Son pamuk fiyatları 
üzerinde dilekler 

Vilayeti.erde 
iaşe daireleri 

Adana çlltçllerlnl temıllea ıeçllen lleyet 
yarın Aakaraya gidiyor 

Dün aldığımız malumata gö· 
re, Vilayetlerde bireı iaşe dairesi 
kurulması kararlaşm•ıtır. Burada 
Ticaret odası , mıntaka ticaret 
müdürlüğü , Belediye , Ziraat mü· 
dürlüğü ve hususi muhasebeden 
birer memur çalışacaktır. 

Son tesbit edilt'n pamulc fi · 
yatları üzerinde çiftçimi:rin dilek
lerini iblağ etmek ve bu mevzu 
etrafında alakadar Vekaletle te
maslarda bulunmak üzere şehri· 

mizden bir he~·et stçilmiş bulu
nuyor . 

"Yarınki Ekspresle Ankaraya 
gidecek olan bu heyet , Ziraat 
Müdürü Bay Nuri Avcı , Çiftçi 
Birliği Reisi Bay Fazlı Meto , A· 
mele Komisyonu Reisi Bay Tev
f ık Kadri Ramazanoğlu ve Ziraat 
Odası Reisi Bay Halil Savatlıdan 
müteşekkildir . 

Ceyhan orta okulu 
tam devreli oldu 

Ceyhanda oteller 
cok bakım•ız . 

Ceyhan : 11 (Türksöıü ,Muha
birinden)- Ceylıanda, maarifse
ver ve hamiyetli Ceyhanlıların 
nakdi yardımlarile, mektebe ait 
hilumum malzemenin temini ve 
lıocalarinın da maaşları tediye 
olunmak şart ile iki sene ev velisi~ 
açılan hususi orta okulda ilk sene 
birinci, ikinci senede ikinci sınıfın 
ilavesile tedrisat yapılmıştı . 

Diğer taraftan bu okulun bir 
an evvel resmileştirilmesi hakkında 
tevali eden müracaat Maarif Ve
ldiletince dikkat nazarına, alınmit 
üçüncü sınıfın da ilavesi suretile 
tedrisata devem olunacağı ve 
olıul müdürünün de Vekaletçe Ho
padan tayini kararlaşmııtır. 

Ceyhan : 11 (Türksöıü Muha
birınden)-- Ceyhaııda adedi dör
dü bulan otellerde son zamanlar
da temiılige zerre kadar itina 
edilmemektedir. Müşterilerin yat· 
tığı yatalc ve yorgan ve diğer eş 
yalar kirden : ele alınamıyacak 

derecede pislir. Alakadarların bu 
iıe önem vererek yatakların daimi 
bir suretle temiz tutulmasını te· 
min etmeleri lazımdır. - M.S. 

Stalingrad savaşı 
devam ediyor 

(Baıı 1 inci 111/adı) 

kasyada Moıdok kesiminde yeni 
Alman kuvvetleri kuıatılmıştır . 
Son 12 sutta Stalingradda durum 
Rusların aleyhinde bulunuyor . 
Stalingrad düşecek olursa Krozni 
ve Batum cepheleri tehlikeye ma-
ruzdur . 

Moskova : 11 ( Radyo ) -
Yeni Rus ihtiyatları birbirini ta
kip eden dalgalar halinde cep-
hel~re gelmektedir . Rus piyadesi 
Trozda düşman kıtalarırıı ırmağa 

dökmüştür . 
Londra : 11 ( Royter )- Dün 

Stalinaud batııında · Almanların 
açtığı gedikte büyük muharebelı":r 
oluyor. 

Novorosiık muharebeleri de· 
vam ediyor . Şimdi savaşlı" şeh
rin sokaklarında cereyan ediyor . 
Stalingrad halkı askerle yan yana 
çarpışmaktadır . 

Moskova : 11 ( Radyo )- 9 
Eylül gecesi Rus hava filoları 
Budapeıte , B~rlin , Könirıbergi 
bombardıman etmiıtir. 

Bcrlin : 11 ( Radyo )- 1 Ma
yıs ile 31 Mayıs arasıııda 55 Bol-
ıevik tümeni imha edilmiştir . 42 
liva da çok ağ'ır kayıplar vermiı· 

tir. ' 
Londra : 11 ( Royter ) -

Stalingrad garbinde Ruılar çetin 
bir müdafaa halindedir . Diğer 

kesimlerde de çarpışmalar oiddetle 
devam ediyor. Stalingradın cenup 
garbisinde Almanlar 11 tank ve 
bir çok otomobil kaybetmiıler
dir. lfü Ruı birliği bir Romen 
ıilah en daz. kıtaaını imha etmif. 
tir. 

•••••••••••••• 
f BUGÜN RAMAZAN i 
: BugUn Ramazanı Ş•· ı 
f rlllf! birinc i gUnUdUr. O f 
f kuyucularımızın Rama· t 
f zanenı tebrik ederiz. f 

••••• ••••••••• 
Nişan 

Ceyhan Jandarma bölük K. 
vekili başgedikli fsmail Hakkı Atal 
ile Ceyhanın Yılankale köyünden 
Ali kızı Sabriye Kalenin nişan 
törenleri perşembe günü, Ceyhan 
Kaymakamı, askerlik şubesi reisi, 
belediye reisi, Ceyhan eski J. 81. 
K. ve bir çok güıide davetlinin 
ittirakil<" Yılankale köyünde ya· 
pılmııtır. Tarafeyni tebrik eder 
saadetler dileriı. 

Kupa maçları 
Fudbol kupa maçlarına yarın 

şehir stadında baılanacaktır. 

ZA Yf - içinde terhis tuki 
rem yazılı olan nüfuı cüzdanımı 

zayi ettim . Yerıilerini çıkaraca
ğımdan eskilerinin hükmü olma
dığını ilin etlerim . 

Adırnanın Akkapı ma· 
hall~ıinden Süleyman oğ
lu Mahmut Kuyucuoğlu 

327 Joğumlu 

Alakası kesildi 
Döküm ve demiriı evi olan 

atelyemde ortak olarak çalışmak

ta bulunan dökmeci lbrahimin a
telyemle hiç bir atakası kalmadı-
ğını ilan ederim. 3-3 14595 

Namılı Yar man 

ıo-•••+o-++++++++••••+++a+++c> 

! Satılık Un Değirmeni Taşı ~ 
+ Çakmak ve tabii zımpara taşları geldi. Ayrıca masere • ı 
+ tam takım dink , bulgur ve Tuz taşları gelmiştir. Sayın 41 • 

İ Hemşehrilerime müjdeyi bir borç bilirim. 41 1 .,,. .. 
tC> Müracaat y eri : lnönü caddesi No: 279 1 + M ermerci lbrahim Cav laz 
ı 3-15 145 9 7 

••••+o-••o++++~+H+•++++++a+ 

i l A N 
Seyllaa Delterdarblıadaa : 

1 - Adana Hükumet konağı tamiratı ( 12000 ) lira üzerinden 
kapalı 7.arf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 23 - 9 - S42 tarihine müsadif Çarşanba günü 
saat "10 .. da Seyhan Defterdarlık oddsında teşekkül edecek komis· 
yon tarafından yapılacaktır. 

3 - isteyenler bu işe ait keşif evrakiyle şartnameleri görmek 
için Milli emlak dairesine müracaat edebilirler. 

4 - Teklif mektupları yukarıda yazılı ihale saatından bir saat 
evvel komisyon reisli~ine verilmiş olacaktır. 

5 - isteklilerin ( 900 ) lira ( 00 ) kuruşluk muvakkat teminat 
vermeleri ve bu işi yapabilecek ehliyeti olduğuna dair ehliyet vesika· 
sı almak için iki fotoğraflariyle bir adet elli , bir adet on beş kuruş
luk maktu pul ve bir adet uçak pulunu ve bonservislerini dilekçeleri· 
ne bağlamak suretiyle ihaleden üç gün evvel vilayete müracaat etme-
leri lazımdır. ı 

6 - Posta ile gönderilecek mektupların dış zarfı mühür mumiy
le iyice kapanacaktır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

8 - 12- 16-20 14592 

·------~~~~~~~----------~·-------------~~ 

SEYHAN ORMAN ~EVİRGE MODORlOGONDEN t 

(Orman emvali satış ilanı) 
Cinsi mikdarı muhammen bedeli % 7,S teminab müddeti 

kental lira Kuruş lira kuruş 

Meşe kömürü 1064 372 40 27 93 12 ay 

1- Seyhan Vilayetinin Bahçe kazası dahilinde hudutları 
şartnamede yazılı Çulcen ormanından 1064 kental meşe kömürü 
12 ay zarfında ormandan çıkarılmak şartile 28/8/942 gününden 
itibaren 20 gün müddetle açık arttırmaya konulmnştur. 

2 - Artırma 1719/942 perşembe günü saat 11 de Adana 
orman çevirge müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3-Beher kental kömürün muhammen bedeli 35 kuruştur. 
4- Muvakkat teminatı 27 lira 93 kuruştur. 
5- Şartname ve mukavele projeleri orman umum müdür

lüA-ü•1de, Adana orman çevirge müdürlüğünde ve Bahçe orman 
bölge şefliğinde görülebilir. 

6- Muvakkat temioat makbuzlan l 719/9fJ günü saat 11 
den evvel komisyoa riyasetine verilmesi lazımdır. 

1- isteklilerin ticaret odası vesikasıle birlikte belli edilen 
gün ve saatte müracaatları ilan olunur. (Bu vesika köylülerden 
istenmez) 30-4-8-12 14563 

12 Eyful 1942 

e aaaaaoaQaaaooaoaaaaaaoaaae 
~ Yeni Balday Paıanadakl g 
g Asri Dink Açlldı g 
o o 
O Hem döver, hem kırar, hem ~ler, kurulur O 

o 1-1s 13s11 a o a 
e oaooaaaoaoaoa oacoaaaoaaaae 

ı·············· .. •••••• .. -ı e ZENGiN OLMAK iSTERSENiZ 1 
İ Çukurova kişesine 1 
I• Koşunuz !,. Koşunuz !.. 1 

1 
aııemtıdea bir bilet alırıanıı •••• • 

lalla ıeagln olarıaaaı... ı 
Dikkat. Di k kat. Çekiliş 15 E y lulde 1 ~d~ea : Aalalt cadd• DIJ_~tyol aizında (Çukur· 

• ova Gı,eaı) Necip O zyaz gan J ......................... 
ilan 

ıe111aa Dılterdarbtıadaa : 
1 - Adana bir numaralı Maliye ıahakkuk şubesinde yapılacak 

tamirat keıif tutarı olan ( 896 ) lira ( 19 ) kuruşla açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 23 - 9 - 942 tarihine müıadif Çarıanba günü 
saat •10. da Seyhan DefterdarlıA-ı odasında yapılacaktır . 

3 - isteyenler bu işe ait keşif evrakını görm~k için D~fterdarlı· 
A'a müracaat edebilirler. 

4 - lıteklilerin ( 67 ) lira ( 21 ) kuruşluk muvakkat teminat 
vermeleri ve ehliyet vesikası almak için bu miktar iş yaptıklarını gös
terir bonservisleriyle iki fotoA-raf , bir adet elli bir adet on beş ku
ruşluk maktu ve bir adet bir kuruşluk uçak pulunu dilekçelerine ba~· 
lamak suretiyle ihaleden üç gün evvel vilayete müracaatları IAzımdır. 

8--12-16-20 14594 
~--~----------~-

iHHISARlAR UMUM MODORlOGOHDEH : 
(imtihanla memur ahnacaktır. 

1- Teşkilatımızdaki münhal memuriyetler için 2t19/942 
tarihine müsadif Pazartesi günü (Lise ve orta mektep mezun
ları arasında) lstanbul, Ankara, Adana, Samsun ve lzmiz Baş· 
müdüriyetlerinde bir imtihan yapılacaktır. 

2 - Lise mezunlarının öğleden evvel ve orta mektep me
zunlarının öğleden sonra imtihanları yapılacaktır.1 

3- Talip olanlar bir difokçe, evrakı müsbite ve fotografla 
birlikte lstanbulda Zat işleri şubemize ve Ankara, Adana, 
Samsun ve lzmirde bu mahaller Başmüdüriyetin~ müracaat 
etmelidir. 

4 - imtihana girmek istiyenlerin aşağıdaki yazılı vasıf ve 
şartları haiz olmalan lazımdır: 

A- Lise veya Orta mektep mezunu olmak, 
B- 18 yaşını bitirmiş olmak ve 45 yaşından yukarı 

olmamak, 
C - Vazife ifasına mani bir hali bulunmamak, 
D- Askerliğini yapmış olmak veya müeccel bulunmak 

ve bilhassa her iki halde de son yoklamalarını cüzdanlarına kay· 
d~ttirmiş olmak. 

5- İmtihanda kazananların muvaffakiyet ve tahsil vaziyet
lerine göre Baremdeki dereceler üzerinden ücretlt>ri tesbit edi· 
lerek sırasiyle tayinleri yapılır. 

6- Müracaatlar 19/9/942 Cumartesi günü saat 13 e kadar 
kabul edilecektir. 12 -18 14610 

_, - ---
Ticaret Ofisi Umum Müdürlüğünden 

1 - Ticaret Ofisi , elinde bulunan aşa~ıdaki malları satışa çıkar• 
maktadır. 

2 - a " Tahta kundura çivisi •muhtdif ebatta" 
b " Demir çivi "muhtelif ebatta" 
c • Demir varil •200 Litrelik , 20 kilo atırlıtında içleri hadi 

siyah , dııları boyalı ve kendinden kabartma kuşaktı. 
d • Süt kostik 
e • Jüt ipliti • 1 2 ve 3 katlı 
f • " Kanaviçe •Muhtelif ebat ve evıafta., 
g ,, • Çuval ,, " • ,, • 
h • Saç levha • 3 ve 4 mm. kalınlıtında muhtelif ebatt• 
i " inşaat demiri "Muhtelif kalınlıkta ve boyda., 

3 - . Yukandaki mallara ihtiyacı olanlann daha fazla izahat almak 
üzere yeni Valde hanında 5 inci katta Ticaret Ofisine müracaatlatl· 

"9809., 14600 
--~------~----~~------~~~----~~---------__., 

ZİRAAT MEKTEBi MOOORlOGONOEN : 
30-6-942 ve 29-7- 942 ve 31-7-942 tarihlerinde y.P

lan ihalede taliplisi çıkmıyan mektep ihtiyacı bulunan 28 kalelll 
erzarıc vesairenin ihalesi 26-9-942 Cumartesi günü saat 9 dl 
Hükumet konağında Ziraat Müdürlüğü dairesinde tekrar yapıla· 
cağından isteklilerin müracaatları ilan olunur. 14611 

Umumi Netriyat Müdürü : Maoit Güçlü 
Buıltbtı yer: Türkaözü MutbUJ 


