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ikinci 
Cephe 
Teşvik edici 
yeni neşriyat 

llTViNOf GERİ 
~[KİlEC[K Mi~ 

Ankıtra! '29 (Radyo Gazetesi) -
Mihver k~) naklannın •· Aı lık ikin· 
ci cephe açılmasının mevzuu geç
ti,, ı1emesine ra~men ikinci cephe 
meselesi ehemmiyetle mevzuu bah
sedilmektedir. Mesela Vilki de ikin
ci cephenin lüzumundan önemle 
bahsetmiştir. Vilki zamanı bir dost 
değil bir düşman gibi telakki et· 
miştir. Taymis gazetesi de ~u fik
ri teyid edici neşriyat yapmıştır. 
Ankara: 29 (Radyo gazetesl)
Berlin radyosuna göre , Rusyanın 
'y aşington büyük elçisi Litvinof 
ger• çağrılacaktır. Buna sebep i
~inci ~ephenin açılması için Ame· 
ırikayı teşvikidir. 

Vaşington : 29 ( Radyo ) -
:Halk ikinci cephe hakkındaki bfr 
-suale, mütehassısların fıki rlerine 
aykırı birşey söyliyemiyeceğini 

!bildirmiştir. -
Milli Şefimizle 

İngiliz, Danımarka 
Kralları arasında 
Ankara : 29 (a. a.) - Milli 

Şefimizin doğumları yıldönümü 
münasebetiyle İngiliz Kralı ve 
Danimarka Kralı ile Reisicümhu
rumuz arasında tebrik ve teşekkür 
telgrafları teati edilmiştir. 

Romen Yahudileri hiz
metçi kullanamıyacak 
.Ankara: 29 (Radyo Gazetesi)
Alınan bir karara g-öre , Roman
ya'dald Yahudiler Romen hizmet· 
çi kullanamıyacaklardır. 

Mısır Cephesinde 
Ankara: 29 [Radyo Gazetesl]
Mısır'da topçu raaliyeti olmuştur. 

logiltzler Tobru~u ağır şekilde 
havadan bombardtman elm'şlerdir. 

Mihver kollarına 
hava hücumu 

L • .. a : 29 (a.a.)- A1'deniz-ont.J. 
d 1 .1. ha ··a ve deniz kuvvet-e, ngı ız , . . 
leri muvaffakiyetle' Mıh"er kollan· 
na taarruz etmekted~'. .. ler. Mihver 
kuvvetleri şimdi .kafilele~lne uznn 

1 menzilli bomba uçakları katı.".'31ı_tıı · 
ldırlar. Kısa menzilli uçaklar b'C 

:gemi kafilesi limana yaklaştığı va
kit peyda olmaktadır. Böylelikle 
düşman taarruzdan müdafaaya 
sevkedilmiştir. 

Bay Çörçil in 
son beyanatı 

Madagaskar dayanışı 
sembolik bir şekilde 

Ankara: 29 (Radyo gazetesl)
Çörçil bugün Avam kamarasında 
Madagaskar harekitı haklunda 
beyanatta bulunmuş, Frensıı mu· 
lcavemetioin sembolik mahiyette 
olduğu"tı tebarüı cttirmiotir, 

' ' 

Uzakıark sularında lngiliz deniz ve hava kuovetleri 

Rjevde yeni Sovyet 
taarruzları başladı 

~~---------·---------~~-

Kafkas harekatında ağırlık 
Ankara: 29 (Radyo Gazetesl)
Stalingraddaki muharebeler amele 
mahallelerine kadar intikal et
miştir. Rijev bölgesinde gen iş öl
çüde bir Sovyet taarruzu başla

mıştır. Sovyetler 25 meskun yeri 
geri almıştır. Bu taarruı. Moıko · 
vayı tehdit eden Alman kuvvet-
lerini uzaklaştırmak için olsa ge
rektir . 

Leningraddaki kuşatılmış Sov
yet kuvvetleri durmadan taarruz
larda bulunmaktadır. Kafkaslarda 
Mozdokta Almanlar taarruzlara 
devam ediyor. Fakat buradaki 
harekAt adım adım denecek de
recede ağırdır. 

Berfin : 29 (a.a ) - Alman 
orduları Başkumandanlığı, Alman 

....... .. ..... 
• • ! Leningraddaki i 
! Rus akınları ! 
• • ı devam ediyor ı • • ...... .. ..... 
harp bayrağının 25 eylüldenberi 
Stalingrad'da Komünist partisine 
ait binalar üzerinde dalgalandığını 
bildirmektedir. 

Evvelce haber verildiği gibi 
Alman kıtaları fehrin merkezinde 

Pariste dün tevkif 
edilen · Amerikalılar 

250 AMEBIKALI HAPSEDiLDi 
Nevyork : 29 ( Radyo ) - Vichy' den gelen bir habere 

gör~, Pari• polisi en aıağı 250 Amerikalıyı toplıyarak hıı· 
ıual bir kampa göndermiftir. 

Türk gazetecileri 
Amerikaga vardı 

1 
Londra : 29 ( a. a. ) - Dün 

akıam uçalda Amerikaya giden 
( Töık gazetecileri , Britanovanın 
1 hir muhabirine şöyle demiılerdir: 

« }ıüyük Britanyada, tahayyül 
ettilderlmiz.den çok faz.la şey gör
dük. Büyük Britanya harp gey· 
retinden nasıl bir kudret meydana 
geldiğini de gördük . 

Geçen hafta mua:ız.am bir 
kafılenin limana girişine şahit ol
duk. lngilizlerin harp gayretleri 
için en derin bir hayranlık taşı · 

yoru:ı. Müttefıklerin kati zafere 
ulaşacaklarına mutlak inancım ıı 

1 vardır . » 

1 Türk gazetecileri Londı adaki 
demiryolu iJıtasyonlarından birin · 
den aynlmışlardır. Türkiyenin lo. 
giltere Büyük Elçiıi · gerda bulun~ 
muş ve yurddaılarına u~urlu yol. 
culukldr temenni etmiştir . Büyük 
Elçi, Hüseyin Cahit Yalçıııla mu -

Führerin yeni 
bir demeci 

Ankara: 29 [Radyo gazete•l)
Hiller Perşembe günü bir nutuk 
söyleyecek ve Alman kış yardım 
devresini açacaktır. 

Şimdi gerek Mihver ve gerek· 
se Anglo - Sakıon matbuatı kış 
hazırlı~ı meselesiyle meşgul olmak
tadır. 

CGerW 2 ncl sayfada) 

safaha etmiştir . 
Tren hareket ettiği sırada Tür

kiye Büyük Elçisi ile orada bulu 
ııan u~urlayıcı büyük halk kütlesi 
c Yine ~öı Üfelim > diye bağ"ır· 

Dllflardır . 

şiddetli sokak muharebelerinden 
ve evden eve çarpışmalardan son· 
ra tahkim edilmiş evlerden mü · 
rekhp adaları ve betonlu sığınak· 
lerı ele geçirmişlerdi. 

Vichy ; 29 (a.ıi,) - RusyRda 
çıkmakta olan Kızıl yıldız guetesi 
şimdi yapılacak herhangi bir geti 
hareketin Rus ordularını felakete 
sürüklemesi muhtemel olduğunu 
yazmaktadır. 

Rusların, Volga adalarını, 
Stalingraddan son Rus neferi çe· 
kıldiği vakit ıehri tamamen tahrip 
etmek niyetile, top ile tahkim et
mekte oldukları söylenmektedir. 

Bertin : 29 (a.a.) - Ruslar 
15-28 Eyl~lde 964 uçalı; kaybet
miştir. Avcılarımız. 816 uçak 
düşürmüştür, 

Veyvel vaziyeti 
iyi görüyor 

Generalin şayanı 
dikkat sözleri 

General Veyvll 

Londar : 28 (a .a.) - General 
Wavell, Yeni Delhide umumi harp 
durumu hakkında şu beyanatta 
bulunmuştur: 

<- Ruslar dayenacaklardır. 
Müttefıkler imkan bulunca ikinci 
cepheyi açacalıtlardır. Atlantikte 
vaziyet düzelmektedir. Mısırın 

Garp çölünrle Mihver taarruzu 

durdurulmuştur. Japonlar, Pasi
fikte çok meşgul oldukları ve 

aldıkları }'erleri hazımla mrşgul 
oldukları için Avustralyayı istila 
edecekleri şüphelidir.> 

General, Birmanyayı geri al 
mak için bir plan haıırlamakta 

bulunduğunu ilave ctmi~tir. 

Belediye seçimi 
yarın başlıyor 

Partinin Şehir Meclisi aza 
namzetleri listesi aşağıda 

Şehrim;ı le b ~lediye ~eçımı yJrırı b ,ış ' ı}'aC lklır . PJıtimiı vilayet 
jJaı e heyeti Şelıir meclisi aLa Oamzedlerine ait l ist~} İ hatırlamış VC 

ilan etmiş hulunuyor. B ı listeyi ve P Jrtı idare lıereti reisinin hem· 
şehrilerimize hitabını aşağ"ıda bulaca~ sını1 . . 

ASLI AZALAR : 
Basri Arsoy eczacı, Bedri Gülek kırtasiyeci, Cabbar Çankaya ka

sap, Cabbar Ôzsoy hurdavat tüccarı, Coşkun Güven matbaacı, Daniş 
Arıkoğlu Tüccar, Fazlı Meto çiftçi, Hasan Ate~. Hakkı Salih Muratlı 
çiftçi, Hızım Savcı çiftçi, Hulusi Akdağ çiftçi , Hü-ınü Yurtçu C. H. 
P. kalem idare amiri, Kasım Ener çiftçi, Kemal Ağagil çiftçi, KemaJ 
Çelik Avukat, Kemal Satır Doktor , Kerim Ulusçulürk montör , Mah
mut Barlas çıftçi, Mahmut Has fabrikatör , Mahmut Kibaroğlu çiftçi , 
Memduh f'ekbilgin tüccar ve komisyoncu, Müveddet Altıkulaç, Namık 
Dökmen dökmeci, Nıhad Oral matbaacı ve çiftçi, Ragıp Sepici çiftçi, 
Rasih Özgen Diş Doktoru, Recai Tarımer çiftçi , Rifat Yaveroğlu A
vulıtat , Süleyman Ôıerdil manifatura tüccarı , Şevket Çelc.meğil Diş 
Doktoru, Tevfık Ramazanoğlu çiftçi, Vehbi Necip Savaşan çiftçi, Ziya 
Akverdi makine mühendisi, Ziya Abdi Rona eczacı. 

YEDEK AZALAR : =::=::==:=:::==: 
Adil Ôzgiray çiftçi, Ali Bindebir marangoz , Ali Üdyı çiftçi , Ali 

Ulvi Kalakoğlu fabrikacı , Ali Saraçoğlu tüccar , Arif Cemal Akıncı 
acente müdürü, Bekir Kara bucak fabrikacı, B,.kir Sapmaz fabrikacı , 
Belı:ir Akala çiftçi, Cevdet Çamurdan tüccar , Emin Ağaoğlu çiftçi , 
Ekrem Avni Zaimler çiftçi, Gani Girici tüccar, Hamza Naci Ekiei çift
çi, Hamdi Onar Doktor, Hüsnü Vural Ticaret o. muhasebecisı, lsmail 
Dülger çiftçi, Kemal Kurt Bankada muhasip, Muzaffer Budak inşaatçı, 
Mustafa Ataşok tüccar , Mustafa Üçok çiftçi , Nıtbi Menemencioğlu 
çiftçi, Osman Akdağ çiftçi, Reşat Güçlü tüccar ve komisyoncu , Re
fika Recep Tümerkan terzi, Rıza Ôzşahin çiftçi , Rıza Atçı fabrikada 
muhasebeci, Salih Eroğlu tüccar, Süleyman Sergici Borsa U. katibi , 
Şükrü Mutlu hurdavat tüccarı , Tahir Pamukçu çiftı.:i , Talat Ôzergin 
bakkal, Tevfik Sez.er tüccar, Ziya Kurttepeli tüccar. 

i... Saym Yurttaşlar : .. , 
: : 
ı 1942 llkleşrininin hirinci gününden ilihar•n Adana Belediye ı 
ı meclisinin intihabına başlanıyor. ı 
ı Büyük Türk milletine tam bir erkinlik içinde eşsiz , sıtgrsız ı 
ı re/alı ve saadetler bağışlayan Yüce Milli Şefimizin , delişmez ı 
ı Genel Başkanı bulunduAıı Partimizin Adana Belerl~gesi asil fJe ı 
ı yedek iizülıklarına göslerdili namzetleri 911karı.ııa yazarak sa.lJın ı 
ı seçici~ere arzediyorum. ı 
ı OteJenberi lJUrdun selümet ve saadeti uğrunda hn türlü ı 
ı fedakar lılı esirgememi1 olan sayın Adanalıların , Bıi1Jilk f'arti- ı 
ı mizz'n namzet/erz'nP reylerini seve sev"' vereceklen'nden 11minim ı 
ı c. H. P. Seyhan Vlllyet ı 
ı idare Heyeti Reisi ı 
ı M . Rlfat GUlek t : ı ..................................................... 

Alman istekleri 
ve Fransız esirleri 

Ankara: 29 [Radyo Gazeteal]- ı 
Son gelen haberlere göre , Al
manya Fransız esirlerinin serbest 
bırakılması mukabilinde Fransa. 
dan daha başka şeyler istemekte
dir. 

Pamuk tozunun 
kilosu 60 kuruş 

Gelen haberlere göre , harp
ten evvel kilosu 60 paraya satılan 
hatta sokağa dökülen dokuma 
fabrikalarında makine altlarından 
toplanan pamuk tozunun kilosu 
60 kuruşa yükselmiştir. Bu tozlar
dan pamuk barutu yapıldığı için 
fiyatlar yükselmektedir. Bundan 
ba~lca pamuk kırpıntısı ve dökün
tüsü de yüksek fiyatla satılmakta 

dır. Bunların fiyatı da eskiden 20 · 
50 kuruşken şimdi 90 - 130 kuruş 
~rasmda dolaşmaktadır, 

Ekmek karflannı 
damgalama işi 

Mühlet bu akşam 

sona erecektir 
Şehrimiz Belediyl!sinin ekmek 

kartlarını damgaladı~ı malumdur. 

Mühlet bu akşam sona ermekte

dir. Bu akşama kadar kartlarını 

damgalatmıyanlar yarın ekmek a. 

lamlyacaklardır. Çünkü hiç hir 

furuncu damgası7. karne kabul et· 
miyecektir. 



Sayfa 2 

Duydu ki arımız 

Toz halinde 
peynir, reçel, 
çorba, sebze 

S
ilah sanayii yanında gıda sana
yii de son harb zamanlarında 
çok ilerlemiştir. Milyonlarca as 

kere konserve et , konserve seb
ze, çorba hazırlanıyor. Yemekler
de daima sebze , patates ve et 
bulundurulur. Reçel , Almanyada 
toz halinde veriliyor. Peynir de 
kezalik fabrikalarda toz halinde 
imal ediliyor. Su ile karıştırılan 
peynir tozu katılaşarak bıçakla 

kesil"biliyor. Dilim halinde kesil· 
ıniş patates de kurutulmuş olarak 
askere gıda teşkil ediyor; yukarı

da arzedilen gıda maddeleri şekil· 
lerini değiştirseler de bozulmuyor· 
lar ve nakliyatı çok kolay oluyor. 

"Hacmi küçültmek,. yoluna 
gidildiğinden meyva ve sebzelerin 
usarelerinin alınması usulü de tat
bik ediliyor. Almanyada gıda mad
delerinin şeklini değiştirerek hac
min! küçülten Alman kimya ve gı
da sanayii iyi cins kalitede mu
ıaddi yiyecek maddeleri yetiştir· 

meğe çalışıyor. 

Kauçulııtan benzin 
Malaya kauçuk endüstrisi , u· 

zun tecrübelerden sonra kauçuk 
yağından iyi kalitede benzin istih· 
sal etmeğc muvaffak olmuştur. Bu 
kauçuk benzini , bütün cins nakil 
vasıtalarında kullanılabilecektir. Ka
uçuk yağından ayni suretle disel 
motörleri için de bir nevi yağ el 
de edilmektedir. Kualalumpur ya· 
nında şimdi kauçuk yağından ben
zin istihsali için yeni bir fabrika 
yapılmaktadır. Bu fabrika • kau
çuktan ayda ~O bin galon benzin 
istihsal edeb:lecektir. 

Çlf Çi 8iRli6iHDEN : 
Saman toplu Batöz satın 

almak isteyen Çiftçilerimizin 
Birliğe müracaat edert-k isim
lerini kayd ettirmeleri ilan o· 
lunur. 14572 

E?#'~~·~ 
TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Çar4mıba - 30.9.1942 

7.30 Program ve memleket saat 
ayarı. 

7.32 Vücudumuzu çalıştıralım. 

7.40 Ajanı Haberleri. 

7.55-

8.30 Müzik : Radyo salon orke · 

traıı, (Şef: Necip Aşk•n) 

12.30 Proıram ve Memlellet saat 
Ayarı 

12.33 Müzik : Karışık proğram. 

12.45 Ajanı Haberleri. 
13.00-
13.30 Müzik : P~şrev, semai, şarllı 

ve türküler. 

18.00 Proıram ve M~mlellet saat 

Ayarı. 

18.03 Müzik : Fasıl heyeti. 

18.45 Müzik : Radyo Dans Or · 
kestraaı. (Şef: Nıhad Esen· 
gin .) 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajanı Haberleri. 

19.45 Müzik: Yurttan sesler. 

20 15 Radyo Gazetesi. 

20.45 Müzik : Bir halk türllüsü 
ö~reniyoruı. 

21. 00 Konuşma (Evin ıaııti.) 
21.15 Müzik : Bir ve iki piano.~ 

ile caz parçları . 
21.30 Temsil - Kimgil ailesi. 
21.50 Müzik : Riyaseticumhur 

Bandosu. (Şef: lhsa~ Kün· 
çer). 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajana 

22.45/ 
22.50 

haberleri ve Borsalar 

Yarın ki Proıram ve Ka • 
panıı. 

• 

TORKSOZO 

- ..,, 

L····· ·. ·· HAB RL 
. - ' -- - ~ -
~ . ..... 

Kömür ve odun fiyatı 
alabildiğine yükseliyor 

Okullarda yarın 
ders başlıyacak 
Şehrimiz ilk tedrisat müesse· 

selerinde yarın derslere başlana· 
caktır. Kayıtlara bugün de devam 
olunacaktır. 

Şehrimizde kömür ve o fon 
fiyatları yükselmekte devam t"di · 
yor. Mangal kömürü 15-16 ku· 
ruştan, odunda 5-6 kuruştan sc:1 

tılmakladır. Kış basınca bu Fi· 
yatların yüzde elli ve hatta ~ ıiz · 
de ;:üz aı ttırılması ihtimHIİ var
dırki, alakıtdarların şimdid en ted
bir almaları pek gereklidir. 

İlk Tedrisat 
müfettişleri toplantısı 

Alınan güzel bir karar 

Şehrimiz lnkilap tık okulu 
binasi temam r n Sarı'al okuluna 
tahsis edildiğinden buı ada okuyan 
400 küsur ilk okul talebesinin 
vaziyeti tetkik edilmiş , bu 
talebelerin Gazi ilk okuluna çifte 
tedrisat suretiyle devamı düşünül 
müş ise de , dünkü müfettişler 

toplantısında bu şekil mahzurlu 
görülmüş ve talebesi az olan tra
homlu okullardan birisinin diğer 

lralıomlu okulla birleştirilmesi ve 
bunlardan boş kalan binaya lnki 
lap okulunun yerleştirilmesi karar 
altına alınmıştır ki, uzun zaman 
dır yapılan tecrübelerde büyük 
mahzurları görülen çifte tedrisatın 
Adanamızın ö nek okullarından 

birisi olan Gazi lık okuluna teş
mil edilmemesi Maarif müdürlüğü· 
nün pek yerinde bir kararı olmuş
tur. 

Führerin yeni 
bir demeci 

( Başı ı inci sayfada ) 

Berlin : 29 (a. a) - Führer 
bugün ordu , donanma ve hava 
kuvvetlerinin 12 bin subay namze
dine hitaben söz almıştır. 

Führer , genç askerlere , bu
gün Almanyanın mukadderatı için 
cereyan etmekte olan muaznrn 
mücadele zaferini bulan bi.iyük 
Alman tarihini anlatmış ve suba· 
ya kendisine teslim edilen asker· 
terin başında düşen yüksek vazi· 
feleri kaydettikten sonra Almam 
askerlerinin yüksek savaş kudreti· 
ne olan sarsılmaz imanını ve zaf e · 
re olan kanaatini bildirmiştir. 

• A 

I LAN 
Seyban delterdar
ııtından : 

Adana hükumet kon ağının 
Tamiratı 12000 lira üzerinden ka· 
palı zarf usulile e'ksiltmeye ko
nulmuş olup 23/9/942 tarihinde 
icra kılınan eksiltmesinde talip 
zuhur etmediğinden iş 23-10-
942 tarihine müsadif cuma günü· 
ne kadar bir ay müddetle pazar· 
lığa bıra1'ılmış olduğundan talip· 
lerin bu miktar iş yaptıklarına 

duir bonservislerile bitlikte ehli 
yet vesikası almak üzere vilaye
te müracaatları ve eksiltmeye 
iştirak edeceklerin 900 liralık te· 
mitıat makbuılarile her gün ko
misyona ve şartnamesini görmek 
ve izahat almak istiyenlerin de 
milli emlak servisine müracaatları 
ilan olunur. 

ZA Yl - Ziraat bankasının 
23-7-941 tarih ve 3275 numa· 
ralı tasarruf cüzdanımı zayi 
ettim. Yenisinı alacağımdan zayi 
olan cüzdanın hükmü o'madığı 

ilan olunur. 
Zeyn~p Tür~ 

ZAYl - Adananın lnkilap 
illlolculundan aldığım şahadetna 

memi kaybettim, Yenisini alaca
ğımdan hükmü yoktur. 

~ti Görgün 

1 : ........................ : 

ı i ~[HİRU i 
ZA Yl - Adana İkinci Orta 

okulundan alını~ olduğum 25 -
9 - 941 tarih ve 444 numaralı 
tasd iknamemi ıayi eltim. Yenisini 

ı ı 

1 
f Yarın başlayacak Be~ ı 

1 

ı te...:lye seçiminde reyini i 
• kullanmayı lhmal'etme. ı 

alacağımdan eskisinin bülı.mü yok 
tur . 

ikinci Orta nlcul talebe · 
terinden 929 num11ndı 

Veysel Kapıa~ı.ı . ~ 

J : ........................ : 
Adana halkevinden : 

1/10/1942 Tarihinden iti· 
baren bir sene devam edecek 
lngilizce kursu açılacaktır. Ta
lip olanların Halkevi bürosuna 
kayıtları için müracaatları ilan 
olunur. 29-30 14670 

1 
KAYIP - 1941 - 1942 ders 

yılında Adana Erkek lisesi üçüncü 
sınıfından aldığım belgeyi kııv 
bettinı. Yenisinı alal ağımdan hük -
mü yoktur . 

Alımet Kaıan 

, ------------
:::::::::::a:::::ıc:::=::::x::::::::ız:M 

" " ft Doktor ~ 

~ Turgut Soyer ~ 
H HükUmel civacrnda l•tôkamcl Eculıanesi k••fosındaki çıkmax ~ 
Q sokak içinde 121 numaralı evde hastalarını kabul eder. Haftarıın 

1 - 26 ~ 
Salı ve Cuma günleri öğledt'n sonra fakiı lere parasız bakılır 

z::::::::::::=:ıc:::::a::::::::::::a::::a:::::ız::s:c:::::::zclC'lıt'. 

• 000000000000000000 0000000• 
o g Yeni Baftday Pazarındaki o 

g Asri Dink Açıldı g 
O Hem döru~r, h~m kırar, hem eler. kurutur O o o 
o 13-15 13511 o 
o 
eooooooooooooaooooooooaoame 

i 1 an 
Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden : 

1- Adana Ceyhan yolunun 42 43 kilometreleri arasındaki şosaya 
lüzumlu (360) metre miklip kumun ihzarı (1728) lira üzerinden açık 
eksiltmt>ye konulmııştur. 

2- Eksiltme 1-10-942 tarihine müsadif perşembe günü saat 
(10) da vilayet daimi encümeninde ihale edilecektir. 

3- lstiycoler bu işe ait keşif evrakını görmek içio Nafıa mü· 
dürliiğüne müracaat edebilırler. 

4- lsteklilerin (129) lira (60) kuruş muvakkat teminat vermeleri 
lazımdır. 13-18-27-30 14615 

i 1 an 
İnhisarlar Adana Başmüdürlüğünden : 

Ceyhan şimendifer istasyonundan Kozan inhisarlar amba
rına 942 mali yılı zarfmda naklolunacak 500 ton tuzun 23/9/ 
942 tarihine muallak bulunan eksiltmesinde talip zuhur etme· 
diğinden ihale on gün temdid edilmiş ve muvakkat ihalesi 
3/ 10/942 cuartesi günü saat ona bırakılmıştır. 

Taliplerin yüzde 7,5 güven akçasiyle birlikte mezkur günde 
Ceyhan inhisarlar idaresir.f' müracaatları ilan olunur. 14673 

30 EylOI 1942 

11 an 
(Belediye intihabı başlıyor) 

İntihap Encümeni Reisliğinden : 
1 - Belediye intihabı Birinci Teşriin Birinci perşembe 

günü sabahleyin saat 8.30 da başlıyacak ikinci günü saat 18 de 
bitecektir. 

2- intihap belediye dairesi altındaki mezat salonunda 
yapılacaktır. 

3- Bütün şehir halkı Birinci Teşrinin birinci p~rşembe, 
ikinci cuma günleri sabahleyin saat 8.30/dan akşamın J 8 zıne 
kadar ı·eylerini atacaklardır. 

4- Belediye kanununun 4 J inci maddesi mucibirıce rey 
atabilmek için evvela nüfus hüviyet cüzdanının sandık başın· 
daki inühap encümenine gösterilmesi şarttır. Bunun için hem
şehrilerimizin şimdiden hazırlanması lazımdır. 

5 - lntihabın devam ettiği müddetçe bütün hemşerilerimizin 
reylerini kullanma lan rica ve ilan olunur. 29 - 30-1 14669 

- ----·---
: .................................................. , 
i T.C. Ziraat Bankası Pamuk f 
J Mtlesıesesı Mldtlrltıltlnden : i 
i Çukurovada bulunan yağ fabrikalarmm çiğit ihtiyacı ı 
ı geçen sene olduğu gibi bu sene de Müessesemiz marifeti· i 
ı le ve aşağıdaki fiatlarla temin edileceğinden çiğit satacak ı 
ı çiftçi, tüccar ve fabrikatörlerin Borsa civarında 7 numa· ı 
ı raJı yazıhanede Müessesemiz memuruna müracaatlan ilan ı 
ı olunur, 10-10 · 14622 ı 
ı Fiyat Çigidin ı 
ı Kuruş Cinsi ı 
ı - - ı 
ı 12, - Akala ı 
ı 10,50 Klevlartd ı 
ı 9: - Yerli ı 
ı ' ı 
: .................................................. : 

i 1 an 
Çif çi birliğinden : 

Vilayet Makamının ilanından da anlaşılacağı veçhile buğ

day ve buğday mamulatı olan bulgur ve Unun 1 teşrinevvel
den itibaren pazar yerlerinde satışı seroest olduğundan ihti· 
yaçlanndan fazla hububatı olanlar'ın bu tarihten itibaren pa
zara getirip satmalarının menfaatleri iktizasınden olduğu ehem· 
miyetle ilan olunur. 27-29-30 14667 

i ı an 
Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden : 

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

2- Eksiltme 8/10;942 tarihine müsadif perşembe günü saat 
(10.30) da vilayet daimi encümeninde yapılacağından istekliler 
teklif mektuplarını kapalı olarak bu saatten bir saat evvel saat 
(9.30) da daimi encümen reisliğine vermiş bulunacaklardır. 

3 - lsteye•ller bu işe ait keşif evrakını görmek için Nafia 
müdürlüğüne müracaat edebiliı )er, 

4- istekliler ( 1312) lira muvakkat teminat vermeleri ve eh· 
liyet vesikası almak üzere bonservislerile iki fotograftarmı bir 
adet elli ve bir adet on beş kuruşluk maktu ve bir adet hır ku· 
ruşluk uçak pulunu dilekçelerine bağlamak sureti!~ ihaleden 
üç gün evvel vilayete müracaat etmeleri lazımdır. 

5- Posta ile gönderilecek mektupların dış zarfı mühür mu· 
mu ile iyice kapatılacaklır. Postada olacaıc gecikmeler kabul 
edilmez. 13-19-24-30 14617 

i 1 an 
O. O. Y. ADAMA 6. iNCi l~lETME A. E. K. R. : 

Muhammen bedeli 3040 lira olan 80.000 adet tuğlayı 
3/ l<Jı942 cumartesi günü saat 10 da Adanada 6. ıncı işletme 
müdürlüğü binasında toplanacak arttırma, eksiltme komisyo· 
nunca açık eksiltmeye çıkarılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 228 liralık muvakkat teminat 
akçelerile, nüfus hüviyet cüzdanları ve ticaret odası vesikala
rile eksiltmede bulunmaları lazımdır: Tuğlalar Gümüş ve Durak 
istasyonlarında teslim almacakllr. Talipl~rin muayyen gün, 
saat ve istenilen vesikalarla birlikte 6. ıncı işletme komisyonu
na müracaatları ilan olunur. 

Şartname ve mnkavele projeleri 6. ncı işletme komisyon· 
undan bedelsiz olarak verilir. 19-23-26-30 146:il 

Umumi Neşriyat Müdürü: Maoit Güçlü 

Baslldığı yer: Türksözü Maatb._,. 


