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MİLLi ŞEFİN 

• • • 
TETKiKLERi 
Reisicümhur memleketin su 

işlerini gözden geçirdiler 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ''•········· . 
Ankara : 15 ( Türksözü Muhabirinden ) - Mili Şefiimiz f 

111orıü beraberlerinde Başvekilimiz Şükrü Sarucoğlu ve Nafıa f 
l/ekilimiz General Ali Fuat Cebeso.IJ oldugu halde dün saat 16 f 
rlq Nafıa Vekillili Su işleri Reisliğinin Bakanlıklar muhal/esin· t 
deki binalarını şert>flendirmişlerdir. Milli Şefimi'Z burada Su iş f 
1
'ri Reisi Salôhattin Büge ve reislik erkanı tarafından kaı şı· f 
lcırımı#ardır. f 

lnönıi dotruca maketlerin bulundulu daireye gitmiş • ör.ce f 
İii.rkige'nin umumi kabartma lıaritasını tetkik buyurduktan son- f 
rg , uzun ve dikkatli çalışmalarla hazırlanmış olan ve Türkiye' f 
11İll sulama mınlakalarının eski ve şimdiki hallerini gösteren ma f 
ket/eri incelemişlerdir. Nafıa Vekilimiz General Ali Fuat Cebe· f 
loy ı•e Salôhattin Büge bu maketler ve çalışmalar Jıakkında iza· f 
~~~~r~ ı 
~ ......................... .. -
Türk gazetecilerinin 
Çörçille görüşmesi 

Londra'da bulunau Ulus siyasi 

muharriri A . ş. Esm e r yaz ıy or 

titanya Başvekili Mr. Çörçil 
bugün Avam Kamarasındaki 
Odasında Türk gazetecilerini 

bııı etl erck yarım saat kadar 
r ilıiıni görüştü. Başvekille görüş 

k Üzere parlamentoya gittiği
t laman kendisi henüz nutuk 
}IGyordu. Dar ve uıun koridor
d;ın geçtikte'l sonra Başvekilin 
'•ı örıünde bir iki dakika dur
~. Bu 11rada müzakere salo

./ :ııdan çıkan Çörçil geldi . Bize 
1•t ettikten sonra " Geliniz 
'n1ı1alım " dedi. Odasına girdik. 
·Piınize de birer sandalya çe· 
tek kendisi masasının başına 
~tdu • Uzun sigarlarının birini 
1 ktı ve : 

t - istediğiniz her şeyi gö
ıh 'Ot musunuz ? " diye sorarak 

~IJ~maya başladı. Başvekil kuv· 

1,ı ~li logiliı telaffuzu ile iyi Fran-

~r (a konuşuyord~ . liize u~.u~t 
~1.Yeti anlattı . Sıgarı sık sonu-

Vc yakıyordu.Kendisinde çok 
tjik ve azim, irade sahibi bir 

~ltıın tavrı urJı . Türkiye:: -
~iltere münasebetlerinden sa
~i bir lisanla bahsetti ve po· 
laınııın dürüstlü~ünü övdü . 
r. Çörçil Ah!ürk için dedi ki : 

- - Geçen muharebede ay
tarafta dekildik. O, Çanakka-

lede harbin gidişini dtğiştirdi , 
zaftr kazandı ve bizi yendi . Fa· 
kat hhraman bir düşmandı. Ken 
disiyle görüşmeyi çok isterdim , 
fakat elini sıkmak nasip olmad ı .> 

Çörçil Tür ki} enin başında bulu
nanlardan hayranlı ~ la bahsett i . 
Eski zamanları hatırlıyarak , bazı 
ittihat ve Tnakki politika adam
larının adlarını saydı . Başvekil 
geçmişi en uf ak teferruat ına ka
dar httırlıyordu. Cavit beyin Bal 
kan harbinden sonra, fakat 1914 
harbinden ebvel İngiltere ile an
laşma teklif eden bir mektu~•nu 

hatırladığını söyledi . Fakat o za
man bunuD mümkün olmadığını 

ilave ettıkten sonra dedi ki : 

c- Tarihin büsbütün başka 

cereyan alması mukadder miş. • 

Çörçil ikide bir her istedikle· 
rimizi görüp görmediğimizi soru· 
yordu. Ziyaretimiz sırasında her 
şeyi görmemizi ıstediğini tekrar· 
ladı. 

lngiliz Başveki l i harp vazi · 
yetinden nikbindi : • - Mütte
fikler mütemadiyen kuvvetleniyor
lar ve çok yayılan Mihvercilerin 
vaziyetleri gittikçe zorlaşmakta'. 

dır.> dedi. Tayyare ile Londra
nın bombaı ı.lımanından bahseder-

<Guhıl Z ocl aufada) 
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Romanya, Almanya 
ve Bulgaristana son 

hava hücumları 
Londra : 15 (Royter) - Bre· 

~ll'c lngiliT. tayyareleri yeniden 
~Gk hücumlar yapmıştır. 

Londra : 15 (Royter) - Rus 
~l'areleri Bükreşe ve Ploiştiye 
~11~tnlar yapmıştır. Şehirde yan· 
"'At çıkmıştır. 

. Sof ya : 14 (a. a.) - Bulgar 
~tlerinin bombardıman edilmesi 
lkıt.da erkanıharbiye reislikinin 

resmi tebliği : 

Pazartesi gecesi milliyeti meç• 
hul düşman uçakları Bulgar top

rakları üzerinde uçmuş ve birçok 
noktalara bombalar atmışlardır. 

Bu bombalar askeri olmıyan he 

deflere isabet etmiştir. 

Sivil halk arasında müteaddit 
yaralı vardır. 

z •• Sahip ve Başmuharriri 1 
1 

FERiD CELAL OOVEN 1 
Kuruflll Tarihi : 1 Kanunusani 1924 . 

GÜNDELiK SiYASi GAZETE L Oneeklzlncl yll - Sayı : ısso~I 

~vyet c ephesi 1 'Bir Japon bahriye heyeti 
Stali.norad memleketimize geliyor 
tehlıkede 

Cepbenln bazı 
yerlerinde k~r 
1atmaktadır · 

Diğer kesimlerde 
kanlı savaşlar 

Stalingrad' ın en büyük garı 
şimdi Almanlarda imiş! 

Moslı:ova : 15 ( Radyo ) -
Bismarl'1n torunu Rus\Ar tardfın· 
dan Sovyet cephesinde c·siı edil 
miştır . Kont , Alman ordusunda 
subay oldrak çalışıyordu . 

Londra : 15. ( Radyo )- Sta• 
lingıad Cl'nup garbisinde Alman· 
lar püskürtülmüştür. Merkez cep· 
nesinde Sovyetler düşmanı mÜS· 

tahkem bir noktadan atmışlardır. 

4000 Alman askeri öldürülmüş
tür . 

Moskova : 15 ( Taas ) - Al· 
man piyadesi ile lıava kuvvetleri 
ta rdedilmektedir . Moldok cephe· 
sinde bir değişildik yoktur. 

Londra : 15 ( Royter ) - Sta· 
lingrad kapılarında ş iddetl i mu
harebeler devam cdiym . Şehrin 
vaziyeti vahimdir . Almanlar bu· 
rada misli görülmemiş bir gayret 
ııöstermektedir . Sokak muhare 
beleri pek kanlıdır. 

Moskova : 15 ( Radyo ) -
Seçkin Sovyet pilotlarının idare· 
ıinde her biri dört ila seki& uça~ 
tan mürekktp müstakil uçak ırru p. 
lan Stalingrad müdafaaaında bü· 
yük bir rol oynamaktadır • Bu u
çaklar muharebe meydanı üzerin · 
de uçarak rastgele hücum etmekte 
ve her türlü hedefi tahrip etmek 
tedir . 

Bu usta pilotlardan mürekkep 
bir grup üç hafta hiç bir kayba 
uğramaksızın 51 Alman uçağı dü· 
ıürmüştü r . Bu, hakikaten büyük 
bir zafer teşkil eder. 

Kafkasyanın iki ucu nda ki mu
harebelere gelince, bunlar da ya-

va~lamışa benziyor . Alınan mi· 
nalı haberlerden biri de Alman
ları n Mozdok 'un öteainde ilk kar-

ların yağmıya başladığı en yük
sek dağlık çevrelerdeki ileri mev
zilerinden kı talarmı çekmiş olma· 
!arıdır. 

Berlin : 15 (a.a.)- Novarosik' 
in şimalinde Almanlar bir bölgeyi 
ele geçirmışlerdir. 20 Rus tankı 

tahrip edilmiştir. Stalingradın en 
büyük garı şimdi Almanların elin· 
dedir. 

Vilki İranda 
Bağdad : 15 ( a. a. ) - Vilki 

Tahrana hareket etmiftir . Eden 
Vilkiyi muvaffakıyetli seyahatin· 

den dolay ı bir telgrafla tebrik 
etmiıtir . 

Amerikalıların 

yeni gemileri 

Torpilden müteeH ir olmuyor 

Va~ington : 15 ( Radyo ) -
Amerikalılar torpille tahrip olu
namıyacak yeni gem ıler inşasına 

başlamışlardır. 

Fransa iflas 
etmek Üzere mi? 
Londra : 15 ( Radyo ) -

Fransada büdçe geliri 80 milyar· 
dır. Halbuki masraflar 300 milya· 
ra baliğ oluyor . 

Bu • Fransan ın bir kaç sene 
sonra iflas edeceğini gösteriyor. 

• 

HEYETE AMiRAL NAMURA RiYASET ETMEKTI DIB 
Ankara: 15 (Türkşözü Muhabirindıefl)

Bir Japon bahriye heyetinin önümüzdeki 
perıembe 11ünü Berlinden 1ehPimize gele
ceği rJe doğruca Ankaraya 11ideceği anla· 
ıılmııtır. Heyete ü~lü pakim daimi Bahri
ye Komisyonu Reişi Viıamiral Namurcı ri· 

ya.et etmektedir. Refakatinde Kontramiral 

Abe de gelmektedir. Heyet, meml• ketimi.z

de bir haf ta kadar kalacak ve icap eden 

tema•ları yaptıktan •onra Berline arJdet ede· 

cektir. 

/ngilterede harp inıatından bir görünıif 

İstanbul ve T rakyadan 
Anadoluya gelenler 
Hükumet bu gibileri parasız olarak eski 

yerlerine iade edecektir 
Anlcara : 15 ( Türkıözü mu

habirinden ) - Bugünün icapları 
olarak İstanbul ve Trakyadan 
memleketin muhtelif mıntakala

rına bazı halk tabakalarının kendi 
istelderile gönderildiği malumdur. 
Hükumet, normal ıünlı':rin avdeti 
vukuunda bu halk tabakasının 

mü~külAta uğramadan yerlerine 
dönmesi esbabını şimdiden dü
şünmektedir. Bu kararlar arasında 
bu halkın latenbul ve Trakyayd 
avdetl.:-i haliade yerleşecekleri 
-------- --

evler, mıntakalar ve kendilerini 
götürı-cek nakil vasıtaları şimdi

den tayin edilmektedır. 

Böyle bir vaıiyet oluşunda 

Demir ve Deniz yolları umum 
müdürliikleri, Trakya ve lstanbul
dan nakledilmiş halkı parası~ o
larak yerlerine iade edecekler , 
Kııtlay ve diğer hayır müessese
leri de bunların ilk iaşe ve iba
telerini temin edeceklerdir . fskan 
meselesi Devlet tarafından deruhte 
edilecektir . 

Hind kongresi 
çalışmalarda 

~--~------··._.-------~~-

Bazı kargaşallklar oldu 

Ticaret Vekilinin 
tetkik seyabatı 
Konya : 15 ( a. a. ) - Ti· 

caret Vekili Behcet Uz dün bu
raya gelmiştir . Vekil esnaf ve 
halkla temas etmiştir . Vekil Af
yona hareket etmiftir. 

Karacabey kurtuluşu 
Karacabey : 15 ( a. a. ) -

Karacabey lrnr tuluş bayramı ha
raretle kutlanmıştır. 

ilk okullarda 
kayıt muamelesi 
Şehrimiz Jık okullarında kayıt 

muamelesine dünden itibaren baş
Janmışbr. Kayıtlar ay sonunda ka· 
panacaktır. 
- -----------

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-

Piyango 
Tam liste 

ikincide 
.. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiı 

Yeni Delhi : 15 (a.a.)- Bu 
sabah, Hind Meclisinin açılışı mü
nasebetiyle yeni hadiseler· olmuş
tur. Bazı kimseler, binalarl\ giril· 
mesine mani olmak istemi~ler ve 
talebeler de "kahrolsun meclis" 
"yaşasın istiklat" diye ba~ırarak 

toplanmışlardır. Polis müdahale 
etmek zorunda kalmıştır. 

Hind Meclisi bugün müzake · 
relere, Hindistan Münakalat Na
zırı Sir Edward Benthall'in bir de· 
meci ile başlamıştır. Nazır, kar
gaşalıklar esnasında Hint demir
yollarında hasıl olan hasardan 
bahsetmiş ve 200 den fa1.Ja garın 

aı. veya çok hasara uğradığını 
ve hatlar boyunca bir çok balta · 
lama hareketi yapılarak 24 kata
rın yoldan çılcarıldığını aöylemiş · 

tir. Ayrıca birçok hangar yakıl

mış ve yük vagonları da hasara 
uğratılmıştır. Bu hadiseler şimal 

Bihar eyaleti ile Birleşik eyalet· 
ter mülhakatında vukubulmuştur. 

Zararın ııe kadar olduğunu 

tamamiyle tesbit etmek mümkün 
değilse de bunun 75 bin İngiliz 
lirasına çıktığı sanılmaktadır. Bir· 
çok bölgelerde hat tamir eıiil· 
·miştir. 

-- -Makedonya' da 
ayaklanmalar 

Ankara: 15 (Radyo Gazeteel]
Makedonya'da kanlı kargaşalıklar 

olmaktadır. Bürük bir kısım halk 
mahalli hiikıimete karşı ayaklan
mı~lır. -

Yolcu katarları 
adedi arttırıldı 

-
Ekapreılerin ıaatleri 
Ankara : 15 ( a. a. )- Yol

cu katarlarında son zamanlarda 
ıörülen fevkalade izdihamı ön· 
lemek makıadile mevcut yolcu 
katarlarından başka biri Haydar· 
paşa - Ankara - Kayseıi -
Sivas - Erzurum , diğeri Hay
darpaıa - Eskişehir - Afyon
Konya - Adana - Malat.ya -
Diyarbakır arasında olmak üzere 
ve yalnız izinli erlere mahsus 
karşılıklı iki .katarın sefere kon
ması takarrür etmiştir. 

Toros sürat katarı son zaman
larda büyük gecikmelerle geldi
ğinden bu katar 20 - 9 - 942 
tarihinden itibaren AdAnadan pa
zar. çarşamba günleri saat 20,35 
de Ulu"ışledan pazartesi perşem· 
be günleri saat birde, Kayseriden 
ayni günle saat 14,42 de hare
ketle Ankaraya 14,47 de gelecek 
ve Ankaradan 15,20 de kalkarak 
Haydarpaşaya salı ve cuma gün· 
leri saat 8, 10 da varacaktır . 

Mısır harekatı 
Ankara : 15 [Radyo Gazeteel]
Mıaır cephesınde hiç bir deği~ik
lik olmamıştır. 

Faaliyet, ktşif kollarına inhi· 
sar etmiştir. 

Londra : 15 ( Ro}ter ) - De
nizden Tobruka bir hücum yapıl
mış ve düşmana kayıplar verdiril
miştir. Vazifesini bitiren kuvvet· 
)erimiz bir müddet sonra bura
dan çekilmiştir . 

Amerika' da 
istihsal boyuna 
fazlalaşıyor 

Vaşington : 15 (a.a.) - i~ dai· 
resi komitesine hitaben radyoda 
bir nutuk söyliyen Aınerikan İs· 
tihsal dairesi reisi Mister Neison 
bilhassa şöyle demiştir: 

Pearl Harbour baskıııından 

beri çok şey yapıldı. istihsal işie· 
rinde esaslı ha7.ırlık safhasını • bi · 
tirmiş bulunuyoruz. Hür Ameri· 
kan işçileri zekaları ve teşebbüs · 
kabiliyetleri ile temayüz etmişler· 
dir. lşçderimiz biı.im en gizli sila· 
hımızdır. 

Düşman böyle bir silahtan 
mahrumdur. Düşman işçileri kır-
baç altında çalışmaktadır. Tıpkı 
efendisinin altındaki köleler :gibi. 

Bundan sonra istihsal işle· 
rinden bahseden Mister Nelson 
söılerini fÖyle bitirmiştir: 
Aldığımız yüzlerce rapor istihsa
lin durınaksıı.ın arttığını gös
termektedir. 



Sayfa 2 

Piyango 
Numara Lira 

250.159 25.000 
175.091 10.000 
33.516 10.000 
349.175 10.000 
5000 Lira kazananl~r 

21517 57679 195753 260.754 
2000 Lira kazananlar 

13580 56946 87901 90487 110469 
175125 189248 212109 219454 
219698 254362 26027 307138 
322538 361021 363972 372747 
378993 380679 

1000 Lira kazananlaar 

001296 004582 006738 009525 
381349 14140 361256 15253 
34956 15840 252148 18977 

262290 30912 26t151 34436 
264258 36119 328976 51403 
336725 j7740 339732 63096 
76689 ~28583 226494 244028 

219178 219908 210932 200897 
160805 173445 191062 82448 
93951 l00561 119446 138855 
15522 

Son dört rakamı 4987, 5784, 
9419 olan biletler, 500 er lira ve 
952, 848 olan biletler 50 şer lira 
ve 057, 098, 334, 642, 830 olan 
bile::tler 20 şer lira ve sonu 35, 51 
olan biletler onar lira ve son tek 
rakamı (O) ve (9) olan biletler 
üçer lira alacaklardır. 

Türk gazetecilerini 
Çörçille görüşmesi 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 

ken dedi ki : 
< - Dü~man bomba atmış 

şehrin bazı yerlerini yıkmış , fa 
kat hedefini elde edememiştir .> 

Uzun bir nutuk söyledi~inden 
yorulmuş olacağını zannetıiğimiz. 

Mr. Çörçil dinç ve neşe li idi ve 
bizimle görüştükçe daha da di 
rilerek neşelendi . Onda büyük 
bir milleti etrsfına toplıyan büyük 
bir adamın kuvvet ve ca~ibesini 
sez.dile.Yarım saatin sonunda kalk· 
tık birer birer elimizi sıkıp bize 

' iltifat etti\tten sonra k~ndisinin 
yanrndan ayrıldık. Biz bitişik oda· 
da ki şapkalarımızı alırken Mr. 
Çörçil de başka bir kapıdan ko
ridora çıhtı. Kısa boylu , şişman 

ca, ağzında uz.un sigarı, başında 

melon şapkası elinde bastonu 
ile koridordan yürüyor ve resim
lerde gördüğümüz büyük rlevlet 
adamına temamile benziyordu. 

Öğleyin Londra Büyük Elçi 
miz B. Rauf Orbay büyük bir 
zi} afet verdi , Londran ın gazete 
sahıpleri, istihbarat Nazırı ve bir 
çok giizide zatlar bu ziyafette 
hazır bulundular. 

A. Ş . f.SMF.R 

TÜRKiYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Çarşamba - 16.9.1942 

7.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

7 .32 Vücurlumuzu çalıştıralım . 

7.40 Ajans Haberleri . 
7.55-
8 30 Müzik : Radyo salon orkes· 

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

Ayarı 

12.33 Müzik : Karışık proğram . 

12.45 Ajans Haberleı i. 
13.00-
13.30 
18.00 

18.03 
18.45 

Müzik : Şarkı ve türküler. 
Program ve Memleket saat 

Ayarı. 

Müzik : Fasıl heyeti . 
Müzik : Radyo Dans Or-

kestrası (Nihad E.sengin !da-
resinde). 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajans Haberleri. 

19.45 Miizik : Yurttan sesler. 
20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzik : Bir halk , türküsü 

öğreniyoruz. 

21.00 Konuşma (Evin saati.) 

TORKSOZO 

Pirinç, yine piyasadan 1 

birdenbire çekildi! 
Şehrimiz piyasasında son gün· 

!erde Pirinç 130 kuruşa kadar 
f ırlarnış ve bir kaç giinderı beri 
de ortadan kaybolmuştur. Alaka 
darların söylediğime göre , yeni 
mahsul çıkmadıkça pirinç satışla· 
rı düzene giremiyecektir. 

CEYBAN•DA 

İhtikar salgını 
Ceyhan : 15 Hususi - Ceyhanda 

son günlerde her nevi emtiai tüc· 
cariye fiatının artıı~ı gibi inhisar 
maddelerinin de fazla fiata satıl· 
dığı halk tarafından şikayet edil · 
mektedir. M~sela; -58- kuruşluk 

küçük şişe rakıların, bayiler tara· 
fından 65- 70 kuruşa satıldığı id 
dia olunmaktadır. Diğer taraftan 
müşterinin, b1tyilerden rakı tale
bine ilk defa - yok- cevabı ve· 
rilmekte ise de badema dükkanın 
arka kısmından - bir ş:şe kalmış 

onu da sana veriyorum- diyerek 
elli sekiz kuruşluk şişelerin 65 - 70 
kuruşa verildiği alenen söylenmek 
tedir. Bundan başka bir çok ba 
yilerin; fnhisar idaresinrlen aldığı 
rakıları henüz. dük'ldinına götürme
den yolda l okantacılara yülcsek 
fiatla devrettikleri de şikayet edil· 
mektedir . 

Ruzveltin raporu 
Vaşington : 15 ( Radyo ) -

Ruıvelt kiralama ve ödünç veı mt' 

tatbikatına ait üç aylık raporunu 
vermiştir . 

l ı Mürşid Görgün fabrikası 
yanındaki mağazada bulunan 
aletlerin beyanı 

1 adet 70 lik Kişnor mar
kalı Hızar 

1 .,Yerli mamulatından hızar 
1 ,. delik tezgahı 

,, Sini bıçkısı 

1 ,. Fireze 
1 ,. Bıçkı kaynak ocağı 
1 ,, 6,5 metre boyunda 

trasmasayan 
1 ,, 5 beygir kuvvetin· 

t.le elektrikle müteharrik mo
toru ile birlikte satılıktır. Ta 
!iplerin Sebze hali karşısında 

52 No: manav Şaban Kamış· 

çıya müracaatları ilan olunur. 
4- 5 14596 

....... -----------· 
i Satılık Arazi i 
i • 
i Adana Vilayet merkezine i 
i oobeş kilometre uzakla Bü- i 
! yük Dikilide , arasından su· ! 
! lama kanalı , demiryolu , ve ! 
! inşasına başlanan asfalt şose ! 
! geçiyor. içinde şimendüfer is - ! 
! . tasyonuda vardır . H e r ! 
t türlü ziraate , Portakal • Li e 
i mon , sebze bahçeleri yetiş i 
! tirmeğe çok müsait birbirine ! 
t muttasıl derecede yakın altı 1 
! parçada sekiz yüz dönüm a ! 
1 razi satılıktır. ! 
! icar getiren akarla da mü- ! 
t badele edilebilir. ! 
! D. N. Arıkoğlu kardeşle· ! 
t re müracaat. ! 
i Telefon : 347 , 355 ! ......... --............ ·' 
21.15 Müzik : Piano solo'ları. 
21.30 Temsil . Kimgil ailesi. 
21 5o Müzik : Riyaseticumbur 

bandosu (Şef: İhsan Künçer) 
22.30 Memleket Saat Ayarı. Ajans 

haberleri ve Borsalar 
22.45/ 
22.50 Yarınki Program ve Ka· 

panış. 

.......................... : ı 

i ~EHİRli 1 i 
ı ı 

j ı Tasarruf bonoları pi· ı 
f i yasaya çıktı. Muhakkak i 

: sen de bir tane al . • ı 

: ı .......................... 
Türk parası kıymetini 

koruma hakkındaki 

12 namar•lı kararnamenin 
tadiline dair karar 

Madde 1 - 23/11/1937 tarih 
ve 2/7695 sayıh Türk parası kıy· 

metini koruma hakkında 12 numa· 
ralı kararnamenin 8 inci maddesi 
aşağ da yazılı şekilde dekiştirilmiş
tir. 

Madde 8 - Bankalar Türk 
parası olarak yapılan tevdiatı , 
müsaadesiz , hiç bir suretle ecne
bi parasına tahvil edemezler.' 

ikametgahı Türkiye d1şında 
bulunan hakiki ve hükmi şahıs· 
!arın Türkiyedeki maUarının iratla
rı ve satış bedelleri • sermaye ve 
iştirak hisselerinin gelirleri ve 
Türk parasiyle olan ber nevi mev
cutları ve alacakları ve yerli ve 
ecnebi menkul kıymetleri bloke
dir. Muayyen bir bankaya yatırıl
ması kanun ve kararnameler ikti· 
zcısından bulunan mebaliğ ile Tür-

• kiye'de yapılacak masraf ve mu· 
bayaaları karşılamak üzere hariç· 
ten gönderilen serbest dövizlerin 
satı~ından mütehassıl paralar blo· 
kajdan müstesnadır. 

Hariçte bulunan hakikt ve 
hükmi ~a~ısların Türkiyedeki blo
ke alacaklarım istifa ve menkul 
kıymetlerini tesellüm edecek şa

hıslar kambiyo murakabe merci· 
!erinden müsaade alarak Türk li
ralarını istifa tarihinden itibaren 
bir ay içinde Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bi;inkasına ve menkul kıy· 
metleri tesellüm tarihfoden itiba
ren aynı müddet içinde diledikle· 
ri bir bankaya tevdie mecburdur
lar. 

1 ü•kiyedeki hakiki ve hükmi 
şahıslar tarafından Türkiye hari· 
cinde bulunan hakiki ve hükmi 
şahıslar lehine Türk lirası üzerin· 
den kredi açılamayacağı gibi tev
diat da yapılamaz ve Türkiyede 
bulunan ecnebilere biç bir suretle 
Türk parasiyle ikrazatta bulunula· 
maz. Bazı istisnai ve hususi hal · 
!erde bu şekilde kredi küşadı ve 
ikraz yapılması Maliye Vekaleti· 
nin ve tevdiat icrası da kambiyo 
murakabe mercilerinin mezuniyeti
ne bağlıdır. Hariçteki firmalar le
hine teminat olarak Türkiye'deki 
bankalara yapılacak tevdiat kam· 
biyo murakabe mercilerinin müsa· 
adesine tııbidir. , 

Bloke para ve menkul kıy 

metlerin Türkiye dahilinde istimal 
şekilleri Maliye Vekaletince bir 
talimatname ile tayin olunur. 

Bu nevi paraların harice çıka· 
rılması aşakıdaki mallann ihracı 

suretiyle mümkündür. Bloke para· 
laı ın transferi hakkındaki muka• 
vele ve anlaşmalar hülrümleri mah· 
fuzdur. 

1- Anason 
2- Sünger 
3- Yabani domuz. eti 
4- Yaş sebze 
5- Kök boya 
6- Halı 

7- Lüle taşı 
8- Tütün (1937 ve daha ev· 

velki seneler mahsulü) 
9- Y ıış meyve 
10- Çöven 
11- Şarap 

12- Likör 

Dairelerde yeni 
mesai saati başladı 

Şehrimizdeki bütün dairelerde 
dünden itibaren yeni mesai saati· 

nin tatbikine başlanmışbr. Bundan 
böyle daireler öğleden evvel ve 
sonra halka açıktır. 

Gençlik kongresi 
Viyanada toplandı 
Vi}ana : 15 ( Radyo t)- Av· 

rupa Gençlik teıkilatı kongresi 
Viyanada açılmıştır • Fon :şirah 
bir nutuk söyliyerek , Avrupa 
gençliğinin istikbal dütüncesiJe 
büyülülmemif olduğunu ve yarın 
ki dünya siyasetini Avrupa genç· 
Jiğinin idare edec..,ğiui söylemiş

tir. Bundan sonraki toplantı ltal· 
yada yapılacaktır . 

13- Gülyağ 

14- Cehri 
15- Maden suyu 
16- Zımpara cevheri 
17- Prina küspesi 
18- Kuru üzüm (1941 mah• 

aulü) 
19- Fındık (1940 ve 1941 

yıllarına ait) 
Yukarıda yazılı mallar (hizala

rında husuıi kayıt bulunanlar bu 
kayıtlarla mukayyet olmak üzere) 
münhasıran ecnebi ıahıslar ın til· 
biiyetini taşıdıkları veya ikamet· 
gahlarınm bulunduğu memleket· 
lere ve sermayesi kısmen veya 
tamamen ecnebi:şirket ve mües
seselerin var ise ana merkezleri· 
nin yoksa_ hissedarlarının İkamet
gahlarının bulunduğu memleket· 
lere Maliye VekAletinin müsaade 
siyle ihraç edilebilir. 

Bu memleketler klirinııli veya · 
benzeri bir anla$ma ile baQ'lı bu
lunduğumuz memlekttler olduğu 
takdirde ihraç edilen mal bedel· 
lerinin kliring, takas veya kayıt 
harici bıralcılacağ'ına dair bu mem · 
le kellerin alakadar reami müessese· 
terinden müsaade iııtihsal edilmesi 
ve bu müsaadelerle Maliye Ve-
kaletine müracaat olunmaıu la· 
ıımdır. 

İhraç edilecek malların nav 
lun, sigorta, komisyon gibi ihraç 
masrafları alakadarlar tarefkndan 
l:ıu malların transferinden elde 
edilecek dövizlerle mevridde öde
nir. 

Her hangi bir memlekette hu· 
susi takas hesab,mızda teraküm 
elmiş mühim miktarda rnebaliğ 

bulunduğu ve o memleketten itha· 
!atın ehemmiyetli surette güçle'
miı olduğu 2/15843 sayılı karar· 
namenin 6 ncı maddesi mucibince 
müteşekkil (ticari tediyeleri tanzim 
komitesi) tarafından tayin ve tes· 
bit edildiği hallerde yukarda ya· 
zılı malların ihracına müsaade 
edilmeyip bu nevi paraların o 
memlekette açılını' hususi takaı 
hesabımızda mukayyet mebaliğden 
mahsubu suretiyle transferi yapılır. 

Muvakkat medde- Nezdlerin· 
de bloke para ve menkul kıymet 
bulunen bakiki~ve hükmi şahıslar 
bu kararnamenin nefri tarihinden 
itibaren bir ay içinde kambiyo 
murakabe mercilerinden miisaade 
alarak bloke Tilrk liralarını Tür· 
kiye Cumhuriyet Merkez Banka· 
sına ve bloke menkul kıymetleri 

de diledikleri bir bankaya tevdie 
mecburdurlar. Halen bankıtlarda 
bloke bulunan mebaÜğin Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Banka11na tev· 
dii için kambiyo murakabe mer· 
cilerinden ınüaaede istihsaline lü· 
zum yoktur. 

Madde 2- 23/11/1937 tarih 
ve 2;7695 sayılı Türk parası kıy· 
metini koruma halckındaki 12 no
maralı kararnamenin 31 r.ci mad
dt'siyle 23-10-1940, 28-4-1941 
15-7-1941 tarih ve 2-14573, 
2-15663, 2-16202 sayılı karar· 
nameler kaldırılmıştır. 

Madde 3- İşbu 1'ararname 
nefri tarihinden muteberdir. 

Madde 4 - Bu kararnamenin 
icrasına Maliye Vekili memurdur. 

16 EylGI 1942 

ı" .............. " .......... """" .... " ........ , 
1 T.C. Ziraat Bankası Pamalı f 
i Mleııaıeıı Mldlrllllnden : i 
ı Çukurovada bulunan yağ fabrikalannm çiğit ihtiyacı J i geçen sene olduğu gibi bu sene de Müessesemiz marifeti- ı 
ı le ve aşağıdaki fiatlarla temin edileceğinden çiğit satacak ı 
ı çiftçi, tüccar ve fabrikatörlerin Borsa civarında 7 numa· ı 
: ralı yazılianede Müessesemiz memuruna müracaatlan ilin ı 
ı olunur. 2-10 14622 f i Fiyat Çigidin ı 
ı Kuruş Cinsi ı 

ı 12, - Akala ı 
ı 10,50 Klevland ı 
ı 9 - Yerli ı : ' ı 
:" ............ " ................ " .. " .... " .. "" 

i 1 an 
İNHİSARLAR ADANA BA~MOOORLOGOHDEH : 

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

Taliplerin 23/9/942 Çarşamba günü saat 14 de 
buçuk güven parasiyle birlikte Ceyhan inhisarlar 
müracaat etmeleri ilan olunur. 10-13-16 

i l A N 

yüzde 7 
idaresine 
14601 

Seyllaa Delterdarııaıadan : 
1 - Adana Hükumet konağı tamiratı ( 12000 ) lira üzerinden 

kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 23 - 9 - S42 tarihine müsadif Çarşanba günü 

saat "10., da Seyhan Defterdarlık odasında teşekkül edecek kornis· 
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 reisliğine verilmiş ola~aktır. 

5 - Jsteklilerin ( 900 ) lira ( 00 ) kuruşluk muvakkat teminat 
vermeleri ve bu işi yapab;lecek 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 viUiyete müracaat etme' 
leri lazımdır. 

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

8-12-16-20 14592 

l ı an 
Memur alınacak 

SEYHAN P. T. T. MOOORlOGONOEN : 
1- idaremizde münhal maaıtı ve ücretli memuriyetlere ort' 

mektep mezunta'n müsabaka ile alınacaktır 
2- Müsabakada muvaffak olanların idarenin teklif edeceA-i yerde 

memuriyet kabul etmeleri şarttır. 
3- Müsaba"8da muvaffak olanlara 3656 sayılı kanun bük ırıOP 

göre 15 lira asli maaş veya 60 lira lic~et verilecektir. . , 
4- isteklilerin 788 sayılı memurin kanununun 4 ncii madde•'P, 

deki tartları haiz ve Devlet memuriyetine ilk defa gireceklerin 30 J 
şmı geçmemiş olmaları lazımdır. 

5- Müsabalcaya girmek istiyenler 29 EylQl 942 111ı günü akf'e 
mına kadar dilekçe ve evrakı müsbitelerile birlikte Müdürlüğüırıd• 
üracaat etmelidir. 

6- Müsabaka 30 EylQI 942 Çarıamba günü aaııt 10 da yaP1 

lacaktır. 2-9-16 14575 

+++++oo++••··~··••+oo+o+t~ 
Satıhk Un Değirmeni Taşı 

Çakmak ve tabii zımpara taşları geldi. Ayrıca masere 
tam takım dink , bulgur ve Tuz taşlan gelmiştir. SaytJI 

""" Hemşehrilerime müjdeyi bir borç bilirim. . 

ı. Müracaat yeri : lnönü caddesi No: 219 
-0- Mermerci ibrahim Cavlaz 

i 6-15 14591 

oo+o++oo++••~+a.~+•++++++' 
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.. ıa Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Guç 

Basıleığı yer : Türksözü Maatbası 


