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8. HiTLERLE 
B. MUSSOLiNi 
GÔRUŞECEK 

iki şef müdafaa projelerinden bahsedecek 
Ankara : 12 (Radyo 6azete•i)- Hitlerle MuHolfoinin 

mütlafaa proje/erinden bah.etmelı uzere yakında Viyanada 
birleıecelt.leri haber verilmelttedir. C•phede Macar ve Ru
men '•falarının ~alıftılı/tırı yerlerin de deiiıtirilecefi haber ve
ri/m,,/dedir. 

Şimali lrlandada 
hadiseler olmuş! 

Bababat tollamıaıa 
- on. ambarlarında -

mabalaza edilecek . 
Ankara : 12 (a. a.) - Ziraat 

Ve~iletincc lüzumlu görülen tohum
Juk hububat Ticaret Vekaletince 
Toprak mahsulleri ofisi anbarlann· 
da muhafaza edilmekte olup az 
fire verdirilmesi için tertibat alın· 
maktadır. 

Ofis, büyük şehirlerde sıhhi 

ve eyi ekmek yapacak ~kmek 

f abrikalan aç matı ehemmiyetle 
ele almıştır. 

Mısır var:iyeti 
Ankara: 12 (Radyo 8ezeteel}

Miaır cephesinde ıükGnet yeniden 
~aıtaoiıı gibidir. ~ki taraf da kefif 
faaliyetindedir. 

Roma : 12 (Radyo) - Stok· 

holm'dcn bildirildiğine göre , in· 

giliz makamatı Şimal lrlanda'da 

baş gösteren inkilip belirtilerini 

önlemek için yeni tedbirler alma· 
ğa karar vermiş ve bu meyanda 

muhafız kıtalarmı artırmış ve Ce

nubi lrıanda ile Şimali İrlanda a
rasında bulunan hudut boyunca 

sıkı tedl>irler almıştır. 

Roma : 12 ( Radyo ) - Şi· 

mali İrlanda'da kariaşalıklar git· 

a-ide büyümektedir. Müstakil lrlan· 

da Cumhuriyetçi partizanları ile 

polis arasında kanlı çarpışmalar 

vuku bulmaktadır. Polis pek çok 
kimseyi tevkif etmiş ve evlerde 
araştırmalar yapmıştır. Bazı Ş!'hir· 

lerin caddelerinde .süngülü asker· 

ler ve tanklar dolaşmaktadır. 

Sofyadan bir ticaret 
heyeti gelmekte 

Tür~ - Bulgar ticaretinin inkişafı çalışmaları 

Bay Heryonun 
bir jesti 

Heryo, lejyon Dönör 
nişanı takmıyacak 
Londrı : 12 (Radyo)- Heryo 

Ltiyon Dönör K_omi~yonu reisine 
bir mektup aöndererek bundan 
böyle Lejvon Oönör niıanını ta. 
fım'ak istemeCfiğini bildirmiştir. 

Buna sebep, Rus cephesinde 
ölen iki Fransız askerine Lejyon 
Dörıör ıaeaajını vermesidir. Heryo 
arbk Lejyon Dönör nişanına taıı
mak iıtemediğini ve bu aileden 
ayrıldı~ını ilive etmiştir. 

İngiliz ordusunda 
maaş zamları 

Lon<ira ; 12 (Radyo)- lngil
tere'dc kfiçük ıal:>it ve neferlerin 
aldt)dırı maaılıra birer miktar 
zam yJ1pılıbilmeıi için 43 milyon 
inamı • lirahli munzam tahsisat 

kabul edilmiıtir. Avam kamara
•ında bu meı'elenin müıakeresin· 
de bu miktarın aı oldu~u teba
rüz ettirilmiş ise de matbuat bu 
miktarı hayat pahahhQ-ındaki ar· 
hşa nisbetle kAfi buluyor ve ~pek 

tabii olarak ıivil hayatta çılıfcm
ların ncretleri muntazaman :artar· 
lcen askeri meslekte çalışanların 
kaıançlarının da artırılmaaının do~-
ıu olıcıtıhı yatıyor. 

lıtanbul : 12 ( Türkıöıü mu
habirinden )- Bu sabahki trenle 
ıehrimize bir Bulgar ticaret hey
eti gelecektir . Heyet , Bulgar ti· 
car et ofisi müdürü Petek of. Bul· 
gar ticaret neıareti müdürlerin
den Simeneof ile diker iki zattan 
mürekkeptir . 

Heyet, memleketimiz<ie alakalı 
makamlarla temaslarda bulunarak 
Türk - Bulgar ticaret anlııma
sının tatbikatında görülen güçlük-
leri ortadan kaldırmak ve k"rşı· 
hklı olar ak mal ithal ve ihr&cını 
kolaylaftrracak esasları araıtıra
caUır. Bu arada Bulgaristana pa
muk ihraç edılip mukabilinde pa-
muk ipliği ithali imkinları ve Bul
garistandan getirtilecek mangal 
kömürü mevzuları üzerinde de 
görüımelerde bulunacaklardır. 

Di~er taraftan yine bu mev· 
ıular ve bilhassa mangal kömürü 
itini temin etmek maksadile Bul
gariıtana giden ve ticaret ofisi 
umum müdür muavini Muzaffer 
Be.im ve mahrukat ofisi vezne
darı Raıit Segendiı 'dc!l mürek
kep heyet de yarm fehrimize 
dönecektir . 

Söylendiğine göre , bazı ıe
beplc:rden ve bu arada bilhaasa 
fiyat meıeleıindcn dolayı geri 
kalan mangal kömürü ithal iti 
etrafında yapılan görüımeler ye
niden müsait bir safhaya girnıiı-
tir . 

lngilterede 
Kızıl ve difteri 

Londra : 12 (Radyo) - Sai· 
hk npırlığına göre, büyük şehir

lerde Kızıl ve difteri vakaları gö
rülmektedir. 
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f MİLLi SUTEH İ 
i ADANA GENÇUGiN( . i 

Novorosisk işgal edildi 
ı ı 
ı Şehrimizdeki Su sporları. S 
ı bayramı münaıebetile Seyhan ı 
S Gençliti adına Valimiz tara· ı ' 
ı fında o çekilen tazim t•lg"ta· ı 
ı fına Milli Şefimi:ıden gelen ı 
ı cevabı ve bağlılık telgraf ıııı ı 
ı afatıya alıyoruz : ı 
ı Bay Akif Eyidotan - Sey · ı 
ı han Valisi ve Beden Terbi · ı 
ı yesi Bölg-e Bapaoı - Adana ı 
ı Sporcularımızı 1 RÜzel ba · ı 
ı şarılarıoı ve temiz duygula S 
ı rını bildiren telirafınıza te· ı 
ı fekkür eder daha büyük ba· ı 

Kafkas geçitlerinde büyük 
bir değişiklik olmadı 
Moıkova kesiminde yeni lllr Alma• taarruzu 

Stalingradda Alman -
Yurdda zelzele ----

S şarılar dilerim - İsmet İnönü ! 
ı Sayın Milli Şefimiz ismet • 
S lnönünüo yüksek huzurlarına: i 
ı Su sporları teşkilatı mev · ı i cut yirmi beı viliyetin yüzü· ı 
ı eli gençleri Adan ada iki gün · ı 
ı denberi tam bir Sportmen ı 
ı disiplini içinde Türkiye yüz ı 

Aliınları püskürtüldü 
Zara : 12 ( a. a. ) - Bugüıı 

16,48 de orta şiddette bir zcl· 
zele oldu. Hasar yoktur . 

: me birincilikleri müsabaka· ı 
ı larında bir yılhk kuvvetli ça· ı 
ı Iıımalarıoın en iyi 'neticele· ı 
ı riıai değerli rekorlarla başar· ı 
ı dıktan sonra hu alqamki top· ı 
ı lantılarında asil ve vakur ı 

ı Türlı: gençlitine yarqan Ars ı 
ı lanca heyecan tezahürleri için·ı 
ı de hazırlanmakta oldukları ı 
ı Yurd mitdafaası mak .. dına , ı 
ı milli birlik ve beraberlik şia· ı 
ı rına inanlarını ve kutsal ant· ı 
ı larını tazeliyerelı: sevgili Bq- ı 
S huğumuz lnönGye sevgi ve ı 
ı Hygı ile bağhhklarını belirt· ı 
ı mİf olduklarını arzcder, elle· ı 
ı rinizdeo öperim • - Beden ı 

ıı :f erbiyui .S.,,M.n Böl~esi fü•ı·f 
ı kana - Vali .- Akif Eyidotan ı 

: ........................ : 

-Ankara: 12 (R•dJo Gazeteal
Novorosisk limanı VJ! ıehri tema· 
miyle Almarılar tarafından i~gal 

~dilmiıtir . Şehir temamile harap 
olmuı bir haldedir . 

Kafkas geçiılerinde bugün de 
değişiklik .olmamıştır. Perek suyu 
civarında muharebeler çok ıid
detlidir. Ruılar , Almanların bu 
suyu ıeçemediklerini iddia edi· 
yor. Di~er tarııftan Relen haber• 
!ere a-öre, Almanlar Perck suyunu 
geçmişlerdir . 

Londra : 12 ( Royter )- Rus
lar Novorosiskin tahliye edildi~ini 

bildirmektedir · 
Moskova : 12 ( Radyo ) -

Stalingrıd önündeki tahkimat böl
gesinde büyük muharebeler o!-

maktadtr . 
Bertin : 12 ( Radyo ) - Al· 

man lutaları bir kaç tesis daha 
ele ıeçirmiştir. 

Berlin : 12 ( Radyo ) - Stı
lingrad ve civarındaki Rus tay

yare nH' ydanları bombardıman 

İngilterede harp gayreti gfüıden güne artmaktadır. Yukarıdaki 
resmimiz lugiliz kadınlarını aıkeri işler atelyelerinden birinde fÖs· 
termektedir· 

Madagaskarda işgal 
hareketi devam ediyor 
Ankara: 12 (Radyo Gazetesl)
Gelen haberlere göre , Maciagas· 
karda lngiliz ileri hareUtı devam 
etmektedir . Adada pek aı mu· 

'kavemetle kıuşılaııtmaktadır . ln· 
giliı deniz, hava ve kara kuvvet
leri mükemmel bir işbirliki yap 
maktaôır. 

Viıi : 12 ( Radyo )- Laval , 

Madagaakara y ı p ı l a n ln
giliı hücumu karıısında Fransız 
hükumetinin durumunu aazeteci
lere iıah etmiştir . Laval Mada
gaskar umumi valisi Anetten al
dıkı telgrafı göatermiıtir • Bu tel 

grafta Anet, Madagaakarın Japon· 
!ıra asla üs olarak kullandırılma
dı~ını tebarüz ettirmektedir. 

•••••••••••••••••••••••••• 
i Bulgar Radyosu Bulgarları i 
! it aata Davet Ediyor i • • • Sofya : 12 ( Radyo ) - Bulgaristan Milli ideallerine ka- f 
• vuşmuş ve büyük bir devlet olmuştur. Bu vaziyet Bulgar mille- f 
• tine bir çok vazifeler tahmil etmektedir. Bu vazifelerin başında f 
f hükumetin bütün emirlerine itaat edip onları yerine getirmek t 
ı gelir. Bulgaristan'ın selameti namına bunu halkımızdan istemek t 
t hakkımızdır. t .•...... ~ .................• 

edilrniıtir. Şimalde de Rus hava 
meydanlarına ve kamplarına akın· 
tar yapılmıştır. Sovyetlere birçok 
zayiat verdirilmiştir . 

Moakova : 12 ( Radyo ) -
Stalingrad bat ısında Ruslar bir 
Alman hücumunu püskürtmüştür. 

Stalingrad cenup batısında şid· 
detli muharebeler devam ediyor. 

Moskova : 12 ( Radyo ) -
Moılcova keaiminde .\imanlar ye
ni bir taarruza geçmiıtir . ilk 
hamlede 49 Alman tankı tahrip 
edilmiıtir . Mihvercilerin zayiatı 
büyüktür. 

Berlin : 12 ( Radyo )- Sta. 

lingrad ıimalinde 49 Rus uça~ı 

duıürülrnüştür . Rıjev kesiminde 

90 Rus tankı tahrip edilmiş ve 
Ruslıtr B~lr kayıplar vermiştir . 

--Yapat:ve yine 
el kondu 

Ankara : 12 { Türksözü mu
habirinden ) - 12 Eyliilden ili· 
baren bütün yapa~ ve yünlere 
el konulduğu iktisat Vekaleti ta
rafından tebliğ edilmektedir . Her 
lces 10 gün içinde elinde~i bu 
mıtllara ait beyanname verecek
tir. 

Herrimanın beyanah 
Ankara: 12 (Radyo gazeteel)
Herriman Amerikada bir nutuk söy
liycrek Sovyet mukavemet ve çar· 
pışma azmini tebarüz ettirmiş ve 
"Eğer biz onlara yardım edersek 
bu mukavemet ve Çarpışma gay
reti artacaktır . ., Demiştir. 

YOL VERGİSİNE AİT 
• 

YENi PROJE HAZIR 
Hazırlanan projeye göre 6 liradan 
başhyarak 36 liraya kadar çıkacaktır 

Ankara : 11 ( Türkshü Mu
habirinden ) - Şose ve Köprü· 
ler kanun projesi .son şeklini al

mıştır. Bıı proje ile yol inşaatına 
devletçe büyük mikyasta iştirak 
edilerek Hususi idarelerin yükü 

hafiflemekte ve yol vergisi hası
latının arttırılması gayeleri göz 
önünde tutulmaktadır. Yeni proje 
ile yol vergisi 6 liradan başlamak 
üzere 12, 24, 36 lira olarak dere
ce derece arttırılmaktadır. 

Derecelerin tayininde kazanç, 

bina, arazi ve hayvanlar vergileri 

esas tutulmaktadır. Motörlü vesa

it Belediye vergisinin yüzde ellisi 

nisbetinde yol vergisine tabi tu· 
tulmaktadır. Vilayetlerce elde edi· 
lecek hasılatın yarısı mahalli vila 

yellere bırakılacaktır. Yollar dev
let ve vildyet yolları olarak 2 kıs
ma, vilayet yolları da iki sınıra 

ayrılmaktadır. 

Yol vergisi 18 - 60 yaşına 
kadar erkekler ile irat ve kazanç 

sahibi bütün hakiki ve hükmi' şa· 
hıslara teşmil edilmektedir. 

Kadınlar, malı'.iliyeti teıbit o
lunanlar: hayatta beş evladı olan· 
lar, bilümum okullarda tahsilde 

olanlar, mvvazzaf veya muvakkat 
talim için silah altında bulunanlar, 
diplomasi mensuplan ve menafıi 

umumiyeye hadim cemi}'etler bun -
dan mu.af tu lulmakladır. Senesi 
i.çinde vergiyi geç verenlerden 

yüzde on beş fazla, senesinden 
sonra geç verenler yüzde elli Ce· 
za vereceklerdir. 

Bu layihaya göre, Nafia mü
dürlüklerinin Hususi idaredeki me · 
mur ve müşavirleri Vekaletin Na
fia teşkilatına batlanacakbr. 

1 

1 Ticaret Vekilinin 
yeni seyyahati 

Ankara : 12 (Türksözü Muha

birinden)- Ticaret Vekili Behçet 
Uz yarın, Kayseri, Aydın, Meni· 

.sa, Balıkesir, Kütahya ve daha 

bir kaç Vilayete ridcrek tetkik
lerde bulunacaktır. 

Romen Yahudileri 
\ 

Bükre~ : 12 (Radyo) - Baş-
vekil Muavini Prof. Antonesku'. 
nun verdiği beyanata göre , Ya
hudilerin elinden zaptedilmiş pa
ranın miktarı iki milyar leye ba
liğ olmuştur. 

Hindistan duru mu 
Ankara: l 2 [Radyo Bazetesl)
Hindistandaki vaziyet üzerinde 
Avam Kamarasında bugün de gö
rüşmeler olmuştur. Krips ve diğer 
birçok mühim şahsiyetler noktai 
nazarlarını izhar etmişlerdir. 

İtalya denizcilik 
reisinin demeci 

Napoli : 12 ( Radyo )- De-
nizciler teıkilatı reisi mebus Or
landini rıiün Napoliye gelmiştir • 

Mebus Orlandini, deniıcilerin yap· 

tıkları bir toplantıda mühim bir 

nutuk irad eilerek Napoli halkının 

fedakarlığını ve vatanperverliğini 

övmüş ve nihai ıafere olan ıar· 

sılmaı itimadını belirtmiftir , 



Sayfa 2 

Karadenizdeki 
Rus donanması 

Bulgar radyosu 
neler diyor? 

Sofya : 12 (l<adyo) - lnte
ı inf Ajan ı lstaııL•ıl'dan bilıliriyılı: 

Türk gazeteleri Novorosi:sk'iıı 
Almanların eline geçmesine bü
yük bir ehemmiyet vermişlerdir. 
Kafkasya'daki harcldit Türk hudu· 
duna yaklaştıkça Sovyetlerin Kara
ıı~niı. donanmasının akıbeti mese
lesi de kendiliğinden ön plana 
çıkmaktadır. Bu mesele hakkında 
Türlı: gazetelerinde bir yazı ara
mak boşunadır. Çünkü bu mesele 
etrafınd!l Ankara'nın takib et
mekte olduğu gayet düıblnane 

hareket Türk matbuatında da 
aynen yer bulmaktadır. Karade· 
niz.'deki Sovyet donanmasının 

Türlı:ler tarafında Akdeniz'deki bir 
Türk limamna ıürgün edileceği 
hakkındaki şayialara doğru na · 
zariıe bakılamaz. Çünkü Türkler 
bitaraflık an'anlerine ıadık kalarak 
bu donanmayı boğazlardan dı · 

şan ı.~ıkarmıyacaklardır. Bu do 
nanma ancak Trabzon, Samsun, 
Gireson limanlarına sürgün edile
bilecektir. Buraya gelen haber
lere göre, Sovyetleı in Karadeniz 
donanması kendi kendisini batır

mak için hükümetinden emir al· 
mıştır. Bu takdirde de Türkiye 
gayet büyük bir zafer kazanmış 

olacaktır. Çünkü asırlarca kendi· 
sinı tehtlit eden Rus donanması 

ortadan 1kaUcmış olacaktır. )şte 
tam bu sırada bu donanmayı 

kurtarabilmek için Roosevelt'in 
şahsi mümcısili Wendell ... Willlcie 
Ankara'ya gelmiş bulunmaktadır-

Fakat Türkiye'nin menfaati, 
Rusların Karadeniz donanması· 

nın mahvolmasıdır. Onun için de 
W~ndell Willkie bu donanmayı 

lı.urtaramıya('aktır. 

TEŞEKKÜR 
Eşimin doğumunda, çok ciddi 

' bir alaka ile:meslek ihtimam ve 
ihtisasını gösteren Adanam121ın 

çok değerli Ebesi Bayan Hayriye 
Urgaya minnet ve teşekkürlerimi 
ıunarıw. 

NlHAD TANCÜNER 

Saim Yalçıner 
Çukurovamııa çok faydalı 

bir müeasese kurmağa muvaffak 
olan Demiriş fabrikasının şeriki 
bulunan Saim Yalçıner mezkur 
(abrika ile alakasını keserelı: ls-

~ tanbula gitmiftir. Kıymetli arka:I 
da~ımıza hayırh yolculuklar te- t 

~menni ederi~. 

TORKIYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Pazar. - 13 .9.1942 

8.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

8.32 Müzik : Marşlar (Pi.) 

8.40 Ajanı Haberleri. 

8.55-
9 10 Müzik : Uvertür ve marş

lar. 
12.30 Program ve Memleket saat 

Ayarı 

12.33 Müzik : Karışık proğram. 
12.45 Ajanı Haberleri. 
13.00 Müzik : şarkılar. 
13.30-

14 30 Müzik : Radyo ıalon orkes· 

trası, (Violonist Necip Aşkın) 
18.00 Program ve Memleket saat 

Ayarı. 

18.03 Müzik : Radyo Dans Or
kestrası (Nihad E.ıerigin lda· 

reıinde). 

18.45 Müzik : Şarkılar. 

19.00 Konuşma (Ziraat saati). 
19.15 Müıik : Kemençe ve tam · 

bur ile saz eserleri. 

TORKSOZO 

i ·-HAB RLER - -
Bugün Yapılacak 
Parti Kongreleri 

Çiftçi heyeti 
- Ankaraya -

Bugün gidiyor 
Merkez Nahiye Kongresi 20 Eylulde Pamuk fiyatlarının teıbiti üıe

rine Adana çift~ilerinin baıı di
leklerde bulunduğunu ve bu di· 
tekleri ibla~ için Anlcaraya bir 
heyet gönderme~le oldu~unu yaz
mıotık. Ziraat Müdürü, Çıftçi Bir
liği, Ziraat Odatı ve Amele Ko-

ı .................... " .. ı Cumhuriyet Halk Partisi na
hiye kongreleri bugün yapılacak· 
tır. Buruk nahiye kongresi bugün 
saat l O da , Kadıköy nahiye 
kongresi saat 13 de , Misis nahi 
ye kongresi saat 10 da yapılacak
tır. 

1 f TASARRUf BONOlARI 1 
: YenJ Tasarruf Bono i 
ı ları ve M llll M üdafaa Is- ı J tlk r az tahvlllerl p iyasa- ı 
ı ya çıkmuptır. Bunlardan : 
ı birer tane muhakkak al· ı 
ı mallsınız 1 ı 

Dikili nahiye kongresi ayın 

16 sında ve merkez nahiye kong· 
resi isr. 20 Eylul günü Parti Vi
layet merkezinde taplanacaktır. 

F udbol maçları 
Artık bölgemizde sıcaklaıın 

hafiflemesi dolayısilc fudbol faa
liyeti başlamaktadır. Bugün şeh

rimiz stadında Milli Mensucat 
Gençlik lı:ulübü ile Demirspor 
Gençlik kulübü arasında fudbol 
lmpıi maçlarına başlanacaktır . 

İspirto yok! 
Son günlerde ıehrim izdeki ln· 

hiııar bayilerinde ispirto bulun
mamaktadır . İnhisarlar Başmü · 
düdüğünün , her hususta oldu~u ' 
gibi, bu mevzuda da azami has 
sasiyet göstererek ihtiyaçları lcar
şılanıak için tedbirler. alacağını 
ümit ederiz. 

Saimbeylinin iki köyü 
Göksüne verildi 
Saimbe} li 1'azasına bağlı Bü

yüle çamurlu ve Küçükçamurlu köy· 
)eri ıvtaraş vilfiyetinin Göksün ka
zasına bağlandığı Dahiliye Velds
letindeıı bildir ilmi$tİr. 

KADASTRO MÜOÜRlÜGÜNOEN: 
Eski Karalar ve yeni Hüriyet 

mahallesinde 55 numaralı ıokak· 
da 55/56 kapu numaralı gayri 
menkul evvelce bir parça halinde 
şayian tasurruf edilmekte iken his · 
sedarlar arasında ifraz ve tahim 
neticesinde müstakıllen Mehmet 
Nuri kızı ölll A}şe'ye isabet et· 
mek suretiyle 40 ada 16 parsel 
tabiinde meıbura Ayşe namına 

tesbil edilen işbu menkulun cihe
ti hukukiye ve fenniyesi hakkında 
iddiaları olanların tarilıi ilandan 
itibaren iki ay ııırhnda müdüriye
timize müracaatları 2613 sayılı ka
nunun 49 uncu maddesi mücebintt 
takdimen ilan olunur. 14618. 
--------------

SATIUK TARLA 
Ali K<ıcalide köyünde il:i koçan

da 254 dönüm tarla. acele satı
lıktır. Mezat salon11 müdüriyetine 
müracaat edilmesi. 3-3 

KAYIP - 1939 Senesinde A
dana NamıHemal okulundan al
mış oldu~um şahadetnamemi ka)• 
bettim, Y~nisİnİ alacağımdan C5-

kİsİnİn lıükmü olmadığını bildi-
ririm. 

1341 Ahmet Seıt A~aPPa ' 

19.30 Memleket Saat Ay1ıru ve 

19.45 
19,55 
20.15 
20.30 
21.00 
21.15 
21.50 

22,00 

Ajans Haberleri. 
Serbest 10 dakike • 
Müzik·: Şarkı ve- tiirlcüler. 
Konuşma (Der•leome saati) 
Müzik : Düo ve solo'lar. 
Konuşma (Evin ıaati.) 
Müzik : Fasıl heyeti- . 
lstanbul at yarıılarmın 

Neticeleri. 
Müıik : Oda müıiti (Pi.) 

22.30 Memleket Saat Ayan, Ajans 

haberleri ve Borsaıar 
22.45/ 

22.50 Yarınki Prognm ve Ka
panıo. 

: ........................ : 
Vurgunla mücadele 

ve fiyat kontrolü 
Ticaret Vekilli~i, vuriunculuk 

hadiseleri ile ve piyuada suni fi· 
yat yükseltme temayülleriyle ya
kından ilgilenmektedir. Bu mev· 
zularda belediyelere büyük ıela· 

hiyetler verilmiftir. Büyük şehir· 
lcr belediyelerinin kadrolan ge· 
nişletilmit bilha11a lstanbulda çok 
geniş teşkilat vücuda getirilmiş 

tir. Yeni teşkilat ve geni~ sela· 
hiyetlerle yapılan mücadelede 
mevcut belediye mevzuatı kafi 
gelmedi~i :ıamanlarda Milli Ko· 
runma Kanununun hükümleri der· 
hal tatbik edilmektedir. 

Ticaret Vekilliğ'i, belediyeler· 
den vurgun mcuıııo etrafında bazı 
sualler sormuştur. Bunlar arasında 
belediyelerin vurgun hadiseleri 
lcarşısmda h.angi mevzular üıe· 
tinde çalıştıkları. Milli Korunma 
JcanUllu üzerinde yapılan tatbik.at 
ve olınan neticeler tıaldı.ın<1a mü· 
talealaı ı alınacaktır. 

il AN 
T. C. Ziraat Bankası 

Ada.na şubesinden : 
l\fim Korunma kanununun 14 

üncü. maddeıine istinaden mevcut 
bilumum yapağı ve yüne hükQ· 
metçe el lconmuştur. 

Elinde yapak ve yünll bulunan 
bilumum halı:iki ve hülcmt ıahıı· 
tarın bu hususta gerekli iıahatı 
ve 12 - 9- 942 tarihinden iti
baren on gün içinde vermeye 
mecbur oldukları beyannameleri 
vermek üzere Bankamııa müra
caatları ilan olunur . 

misyonu Reislerinden müteşeklı:il 
heyete Ceyhan çiftçileri adına da 
Rauf Maan iştirik etmektedir • 
Heyet bugünkü Toros Elı:spresile 
Ankaraya gidecekleı ve orada 
Vekaletlerle temaalarda buluna· 
caklardır . 

·ı Satlık Makineler 

Mürşid Görgün fabrikası 

yanındaki matazada bulunan 
aletlerin beyanı 

1 adet 70 lik Kişnor mar-
kah Hızar 

1 ,,Yerli mamulAtından hıza 
1 ,, delik tezgahl 
l ,, Sini bıçkısı 
t ,, Fireze 
1 ,, Bıçkı kaynak ocaA"ı 
1 ., 6,5 metre boyunda 

trasmasayan 
ı ., 5 bey gir kuvvetin• 

de elektrikle müteharrik mo
toru ile birlikte satılıktır. Ta· 
!iplerin Sebze hali karşısında 

52 No: manav Şaban Kamış· 
çıya müracaatları ilan olunur. 

3-) 14596 

• . ......_ ________ ...... 
i Sahlık Arazi ! 
• • • • i ' Adana Vilayet merkezine ! 
i onbeş kilometre uzakta Bü- ! 
i yük Dikilide , arasından su· ! 
i lama kanalı , demiryolu , ve ! 
i inşasına başlanan asfalt şose ! 
i geçiyor. içinde şimendüfer is· ! 
i tasyonuda vardır • H e r ! 
i türlü ziraate , Portakal , Li- ! 
i mon , sebze bahçeleri yetif · ! 
i tirmeğe çok müsait birbirine ! 
i muttasıl derecede yakın altı ! 
i parçada sekiz yüz dönüm a· ! 
i raıi satılıktır. ! 
i icar getiren akarla da mü- ! 
i badele edilebilir. ! 
i D. N. Ankoğlu kardeşle· ! 
i re müracaat. ! 
j Telefon : 347 , 355 ! 
,._ ....................... ! 

i 1 an 
iHHİSARlAR ADANA BA~MODORlOG~HBEN : 

Ceyhan Şimendifer istasyonundan Koza .. n inhis~rlar idaresi 
ambarına 942 mali yılı içinde naklolunacak tahminen (500) 
ton tuzun mukavele akdi tarihinden itibaren bir sene zarfında 
taşınması 319/942 tarihinden itibaren 23/9/942 tarihine kadar 
20 gün mü<ldP.tle Adana inhisarlar Başmüdürlüğünae, Cey~an 
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 

ilan 

yüzde 7 
idaresine 
14601 

Seyban Delterdarbtından : 
1 - Adana eski Maliye tahsil şubesinde yapılacak tamirat keşif 

tutarı olan ( 2000 ) lira ile açılı: eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 23 - 9 - 942 tarihine müsadif Çarşanba günü 

saat • 10. da Defterdarlık odasında yapılacaktır. " 
3 - fsteyenler bu işe ait keşif evrakını görmek için D~fterdar· 

lığa müracaat edebilirler. 
4 - isteklilerin 150 lira muvakkat teminat vermeleri \te ehliyet 

vesikası almak için bu miktar iş yaptıklarım g'"sterir Bonservisleriyle 
bir adet elli kuruşluk , bir adet on beş kuruşluk maktu ve bir adet 
bir kuruşluk uçak pulunu dilekçelerine baflamak suretiyle ihaleden 
üç gün evvel vilayete müracaat etmeleri lazımdır. 14583 

8-13-17-20 

13 EylOI 1942 

o+++Ht+atH+M+++++++ 

Satllık Un Değirmeni Taşı 

i Çakmak ve tabii zımpara taşları geldi. Ayrıca masere 
tam takım dink , bulgur ve Tuz taşları gelmiştir. Sayın 
Hemşehrilerime müjdeyi bir borç bilirim. 

i M üracaat yeri: lnönü caddesi No: 279 + 
Mermerci lbrahim Cavlaz ı 

i 4-15 14597 

++++++~•••••~++o+++•+++++• 

e aaooooaaaaaoaaoooaaaaoaaa• 
g Yeni Batday Pazarındaki · g 
~ Asri Dink Açıldı ğ 
a Hem döver, h~m kırar, hem eler, kurutur O 

g 8-15 13511 g 
e aaaooooooaoaa ooaoooooooaoe 

11 an 
Seyhan Vilayeti Daimi Encümen~nden : 

l - Adana-Kozan yolunun 27-29 kilometreleri arasında 
(2000) metrelik toprak tesviyesi ( 17500) lira üzerinden kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 8/101942 tarihine müsadif perşembe günü saat 
(10.30) da villyet daimi encümeninde yapılacağından istekliler 
teklif mektuplarim kapah olarak bu saatten bir saat evvel saat 
(9.30) da daimi encümen reisliğine vermiş bulunac~klardır. 

3 - lsteyerıl~r bu işe ait keşif evrakmı görmek için Nafia 
müdürlüğüne müracaat edebilirler, 

4- istekliler ( 1312) lira muvakkat temi o at vermeleri ve eh· 
liyet vesikası almak üzere bonservislerile iki fotograflarmı bir 
adet elli ve bir adet on beş kuruşluk ·maktu ve bir adet bir ku· 
ruşluk uçak pulunu dilekçelerine bağlamak suretile ihaleden 
üç gün evvel vilayete müracaat etmeleri lazımdır. 

S- Posta il~ gönderilecek mektupların dış zar!ı mühür mu· 
mu ile iyice kapatılacaktır. Postada olacatc gecikmeler kabul 
edilmez. • 13-19-24-30 14617 

i 1 an .. 
Seyhan Vilayeti Daimi Encümenin~en : 

1 - Adana·Ceyhan yolunun 42-43 kilometreleri arasındaki 
ıosaya lüzumlu (360) metre mikap kumun ihzarı ( 1728) lira 
üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 1/10/942 tarihine müsadif perşembe günü saat 

(10) da vilayet d-;.imi encümeninde ihale edilecektır. 
3- lstiyenlf.r bu işe ait keşif evrakını görmek için Nafia 

müdürlüğüne müracaat edebilirler 
4- lsteklilerin ( 129) lira (60) kuruş muvakkat teminat ver· 

meleri lazımdır. 13-18-23-2 146157 

i 1 an 
AOtNA ZiRAAT MEKTEBiNDEN = 

Mektebin sabit sermayesine ait Saman satlşı Eylulün 1 O 
uncu günü yapılan açık artbrmada verilen fiat haddi layıkında 
görülmediğinden bu jhalenin 10 Gün müddetle temdit edile -
rek EyJUlün 21 'iıci Pazartesi günü yapılacaktır. istekliler Pey 
akçalariyle birlikte mektepte müteşekkil komisyona müracaat-
ları~ 14614 _ 

MAlATYA BEZ VE İPlİK f ABRiKAlARI T. A~ SIRKETİ 
ADANA MINSUCAT f ABRİKASI MODORlOGONDEN : 

F abrikamtzda mevcut Dobson Borlov fabrikasında 1898 
senesinde imal edilmiş 2019 numarah bir adet tarak ( (kard) 
makinesi va"ziyeti. hazırasiyle (mahallinde görüldüğü gibi) aşa· 
ğıdaki şerait dairesinde satılacakbr. 

1 - Müzayede açık arttırma suretiyle 16. B. Teşrin. 942 
tarihine m~adif Cuma günü saat 15 te Adana fabrikamızda 
yapılacakhr. 

2 - Taliplf"r mezkur tarihte saat 12 ye kadar depozito 
olarak maktuan fabrikaya 450 lira yahrmış ve makbuzu almış 
bulunacaklardır. 

3 - Makinenin gümrük vesair resmi . gazete ilan ücreti 
muamele p~llarl , ambalaj vesair bilcümle masraflar alıcıya 
aittir. 

4 - ihaleyi müteakip bed~li peşinen ödenecektir. 
5 - Fabrika haddi layıkıoı görmediği takdirde,.ihaleyi ya· 

pıp yapmamakta serbesttir. Talip olanlann mezkur gün ve 
saatte faorikamızda hazır bulunanları ilan olunur. 

13-18-23 1461, 

Umumi Neşriyat Müdürü : Maoit Güçlü 
ı 

Basdilıjı yer : Türksözü Maatbaıı 


