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-- Ankara 5 (H11susi mahabirimizdea)

Macaristanla yapılacak ticaret anlqması 

için temaslarda bulunacak heyet ça11am• 

Abone:Yıııııı 14,altı aylılı 

1 lira aylı tı 125 kuru,tur 

ba günü hareket edecektir. lstaabu-,~k~-,;..:. 

~il: 3 No. 697 
Fiyatı e Siyasi, iktisadi, içtimai Gündelik 

tayyare ile yoluna devam edecek o 

yet Burhan Zihninin reiıliii altınd 
Kuruştur Gazete 

Amerikan uçakları dün Na
poliye ağır bir hücum yaptı 
1zırhlı,2 kruvazör --

Şimal A/ri· 
kada Alman 
tanklarigle 
bog ölçüşen 

Amerikan 1 
zırhlı biriik 
leri taarruzu geli 

battı; şehirde büyük 
tahribat vardır 
MUSOLİNİ 

Bütün şehirlerin 
süratle boşaltılma

sını emretti 
Ankara 5 (R. G.) - Tnnus cephesinde karşı taarruza g~cen Mıhvcır kuvvetleri yeni 

arui kııunmışlar, önemli bir yo'la bir demiryolu kavş'liı zaptetmişlordir. lnrilizler muha 
rebelerin neticeıi hakkında ümitli görünmekle beraber dorumun ıtarışık olduğunu 

belirtm~ktfldirler. 

lngilter 
HayA 
sukutu 

• • • 
rın serı ve ezıcı 

zafer kazan~ 
____ u_· mit~ 

Moıkov~ kı 

tebliii : G'~q ~ 
grad cephesina 
hesinde taarruz & • o>I. tna dewa• 
etmiştir. Rıu birlikleri Stallnrradın 
şimal b,tuında Don'an ıol hvı" 
üzerinde ve Stali• r•adın c ap 
bııtısında taarruz h r kitı a e 
vam etmiştir. Kıtal.r mıt Stah ,. 

rradın cenup batıııında bır çok 
yerJeri uptetmiştir. Merkez cep. 
hesindo Viyazma • Rjev ara11nda 
kıtalarıauz tarafından zaptedileo 
bir şoH üzerindeki ıavqlar bU
haa11 çetin olmuştur. 

Ankara 5 (R. G.) - ltalyaya lngmz bava hücumları çok artmıştır. 
Milano 2, Torino 6, Cenova 10 defa hava hücumuna uiramıştır. 

l1giliz radyo111nun bildirdiğine göre, Milinoya un yapılan hücumun 
VÜcu:le retirdiii tahribat müthiş olmu7tur. Radyo, bu akınlarJD yalnız 

halyao milletinin deiH, halyao hüldlmetinin de maneviyatını aarstıiını 
iddia ediyor ve diyor ki: 

! C.H.P vilöyet kong- amefik8.da 
resi dün yapıldı harp istihsali cAlmanya bu bakımdan ltalyadan daha iyi deilldir, yalnız Dosel 

dorfta 190000 kişinin açı~ta kalması bunu gösterir.» 
Vaş\ngtondan gelen bir habere göre , Amerikalıların Liberatör ti· 

Pİndeki ağır bomba uçakları Napoli şehrine çok şiddetli hücumlar yap 
lllıştır. Umanda bulunan bir ltalyan zırhlm i'e 2 kruvazör batmış, şe
hirde tahribat aiır olmuştur. 

Hava akınlarına karşı ltalyada korunma tedbirleri alınmaktadır. 
Roma radyosunun bildirdiğine göre, Muıolini bütün Valilere tamim gön · 
dererek şehirlerin süratlo ve intizamla boşaltılmaııını emretmiştir. Bu 
ltınhnde deniliyor ki: 

cBüyük şehirler boşaltılacaktır. Kırtaslyeciliio kapılmayınız. Bu iş 
•üratlo yapılacaktır. Dsrhal başlayıoız ve bana malOmd verini?.» 

...__·----------------------------------------------------
Orduda tekaüt 1 

müddetleri 
Tek•Ut kanununun de· 
llttlrllmeslne d•ir pro

je Meclise verildi 
Ankara 5 (Hususi muhabiri

llıizılen) - Askeri vo mülki teka
Gt kanununun değiştirilmoıino dair 
ktaan proiati MecliH rönderilmiş
tir. Bu fıkrahrın ) eni şekilleri şöy· 
le olacaktır: 

Üniveraitede altı senelik tah· 
•ile tabi talebeler subay Datbların· 
dan; beş ve dört aenelik tabsilo 
ltbi askeri eczacılar, klmyarerler, 
dif tab'plerl, subay nasblarından; 
Ordu ~be1abıoa yetiştirilen a1keri 
ldli hakimlerle a luri öğretmenler 
'•külte tahsillerini ikmalden üç 
1•oe evvelki tarihten; boş sene 
t•hsile tabi veteriner subayları tah-

lillerini bitirerek subay nasblarıo· 
ct.n dört sene evvelki tarihten; 
'-keri mühendiıler lise tahsillerini 
'-Qıamlayarak mühendislik tahsili· 
ile başladıklarından bir sene son· 
tlkl tarihten başlayacaktır. 

Projedeki bir maddeye röre, 
~erıüz talebe iken harp dolayısilo 
törlilea ihtiyaca binaen kıtaata 
t"•ıi edilip talebe olarak ordu 
~l:t11ıetindo çal ştırılan ve harpten 
laQhra tahıilleri ikmal ettirilen ve 

~ ıebeplo subay naıbları tarihle 
ti teclkon askeri tıbbiye, veteri· 
~~· eczacı okulları talebelerinin 
~ette roçlrdikleri bu müddetler 
'-'•tıt mllddetlerine zam ve ilave 
'delecektir. 

Meclis 
Bu ayın ikinci 

yarısında · 
intihabın yenilen· 

mesine karar 
verecek 

Yeni Meclis seçimini müte· 
akip, C. H. P. umumi kong· 
resi toplantıga çağırılacak 

Ankara 5 (Hususi muhabiri· 
mizdt'n) - Meclis bu ayın ikinci 
yarı11nda kıı tatiline karar verir· 
kon , ,intihabın yenilenmeıine ka. 
rar verecektir. Mebus seçimi bir 
buçuk ay kadar sürecek, yeni 
meclis 15 şubatta toplanacaktır. 

Teşkilatı esasiye encümeni ta· 
raf ıodan bu husudarın tadiline dair 
hazırlanan mazbata matbaaya ve· 
rilmiştir. Meclisin hangi gün intİ· 

babın yenilenmesine karar vere· 
ceil kati olarak mahlm deiildir. 

Elde mevcut ve çıkmaıı zara· 
ri görülen bazı mühim kanun pro· 
ielorinin müzakere edilmesini te. 
min bakımından, bayramdan sonra 
Meclisin bir hafta kadar daha top· 
lautılarına devam edeceği umul
maktadır. 

Yeni Mecliı seçimini müteakip 
hor dört senede bir toplanmakta 
olan Cumhuriyet Halk Partisi umu· 
mi kongresi Ankarada toplantıya 

davet olunacak , bu toplantıda 
memleketin her 1ahada kalkınma · 

ıını icabettlreo meHleler müzake· 
re edilecektir. 

C.H.P. Soyhan 
viliyet kongresi, 
merkez ve kaza 
miimessillerlnin iş 
tlrikilo dün nal 
10 da Parti bina· 
sında toplandı. 

Kongrede valimiz 

Eski idare heyetinin faaliyet 
raporu ittifakla kabul ve 

yeni heyet seçildi 

Koogre, ikin· 
ci cel1esinl saat 
16 da akdettl. H· 

bıt hulasası okun· 
doktan sonra en· 
ctımenlor raporla· 
rı dinlenildi ve 11· 

raylı reye kona· 

B. Akif Eyidoran ve bütün viliyot 
erkanı da hazır bulunuyordu. 

Parti vilayet idare heyeti reisi 
B. Rifat Gülek tarafından yapılan 

yoklama neticesinde kongrede ok· 
ıoriyet olduğu görülerek riya.et 
divanı 1eçimine geçildi, Birinci re 
isliie parti müfettiş vekilimiz Bur 
sa mebaıu B. Talat Simer, ikinci 
reisliğe B. Hasan Ateş, kit:p1ildo
ro B. Memduh Pekbilgeo ile B. 
Süleym ln Serrici intihap olundalar. 

B. Talat Simer, heyetiumuml 
yeyi, partimizin kurocasu Ebedi 
Şefimiz büyük Atam•zın manevi 
huzarlarınd ı ay altta 3 dakika ıü
kuto davet etti. 

Bundan ıonra, viliyet idare 
heyetinin iki senelik faaliyet rapO· 
ru okundu ve heyetiumumiyeai re 
ye konarak ittifakla kabul edildi. 

Müteakiben büdçe, hesap ve 
dilek encümenleri seçilerek celse 
ye ıon verildi. 

Müstahsil vaziyette 
olan memurlar 

Hükumetçe yapllacak 
etya tevziatından isti· 

fade edecek 
Ankara 5 ( Hususi muhabiri· 

mizden ) - HükOmetçe ekmek 
ve ekmeklik hububat vesair eşya 
ve maddelerin dağıtılmasına dair 
talimatnamede, bizzat veya bilva· 
sıta ziraatlo meşrul olup müıtah· 
sil vaziyetinde bulunanların ekmek 
ve ekmeklik hububat daiıtılm&1ın · 
dan istifade edemiyecekleri yazılı· 
Jır. Bu bültmün tatbikatında, dar 
bir uhada va11talı veya va1ıtasız 
olarak zeriyat yapanların veya bağ' 

ve bahçe tşletenlerin beyanname· 
den ve ekmek veya ekmeklik hu· 
bubat tevziatından hariç tutulmak 
istenildikleri vaki milracaatlardan 
aalışıldığıadın, Ticaret vokileti 
valiliklere bir tamim röodererek: 

1 - Hii~uıuetçe yapılacak da. 
iıtmalaran yalnız ekmek veya ek
meklık hububata inhisar etmiyeco· 
ğ:oi, binaenaleyh talimatnamenin 
şucıulüne giren hak sah'plerindon 
müstahıil vaziyetinde olanlardan 
da beyanname alınarak kendileri· 
ne ana karne verileceğini; 2 -Ta· 
Jimatnamede ziraatlo meşgal müı 
tahsil vaziyetinde olanlardan mak 
sadıo kendi ihtiyaçlarına yetecek 
kadar hububat yetiştirenler oldu. 
&'unu, yok1a bostan, bağ, bahçe 
işletenler için hiç bir takyide ma· 
hal olmadığını; 3 - ihtiyaçlarına 
yetecek kadar hububat yetiştiren
lere y~laız ekmek veya ekmeklik 
hububat verilmiyeceiini, fakat bun· 
ların direr daiıtmalardın iıtifade 
edect~lerinl bildirmlıtlr. 

ı 
rak ittifakla kabul edildi. 

Daha ıonra yeni vilayet ida
re heyeti intihabı yapıldı ve kong
reye iştira\ eden 54 müme11ilden 
53 ünün reyile aşıiıdaki zevat SO· 

çildiler: 
BB. M11Stafa Rifat Gülek, Ka. 

11m Ener, Kemal ç,lilı, Tevfik 
Kadri Ramazanoilo, Kemal Satır, 
Rifat Yaveroğlu, Bam Anoy, Ha 
lil Savatlı, Daaış Arıkoğlu. 

Toplanacak biiyük konrrede 
viliyetlmizi temsil etmek üzere 
BB. Süleyman Oiaz, Nuri Şimşek, 
Eınin Kozaoilu, Abdorrahmen Gü 
vonç, Tevfik Yıldırım deleroligo 
intihap olandalar. 

Büyüklerimize tizim telrrafla-
rı ç'kilmu\ alkışlarla kabul edi· 
lerek kongnye son verildi. 

Yeni vilayet idare heyetine 
ıoçilen kıymetli partili arkadaıları 
tebrik eder, kendilerine baıarılar 
dileriz. 

idare heyeti tarafından milmH 
ıiller şerefine dün akşam Yeni o· 
telde bir akşam yemeği verilmiştir. 

İngiltere 
Amlr•I D•rl•nın hare· 
ketıerlnden ,uphe ediyor 

Ankara 5 ( R.G. ) - Şimal 
Afrikada kendisini devlet reiıi illa 
eden Amiral Darlanın durama , üze
rinde önemle mublaa yürütülen 
ılyasi olay: olmakta devam ediyor. 

lnriliz radyosaada 1allblyetli 
bir zat, borüo şunları ıöylomiştir: 

« - Amiral Darlanın kendiıinl 
devlet relıi ilinı borada iyi karşı 

lanmamııtır. Fransa çöktüktenborl 
mü\tefiklerio dostu olmıdıiını tek 
rar tekrar iıbat etmiı olaa Amlr-1 
O.ulanın, Amerikahlarla yaptıfl 
anlaşmaların budatlarını qmaıı 

kendiıi hakkında yeuldea filpbe
ler ayaaclarmlfbr. 11 

1939 a nazaran 

yüzde 85 arttı 
Ruzvelt, lm•lltcll•r 

mlllf blrlljln• bir 

meaej gönderdi 

Ankara 5 (R. G.) - Amt• 
rikı Cumhurrelıi Rurvelt imalitçı· 
lar milli birlliino bir me1aj gön• 
dermiı Amerikanın büyllk illibıal 
ve faaliyetlerinden bahsetmiştir • 
Ruzvelt, 1943 do en ytık1ek nok• 
tuına varacak aıuazzam başarılar• 
dan dolayı Amerika fabrikacılara. 

nıa iftihar edebileceğini belirtmita 
« - Karşımızda bor han•i 

bir düşman kuvvet bulundukça. 
memleketin bütüa iş alanlarında 

çalııanların rayroti aıli rovıeml
yecoktlr.» Demiştir. 

- Devamı ikincide -

YeniSofya 
elçimiz 

Kral Borise itimatna· --
mesini takdim etti 

Ankara 5 ( R.G. ) - Türkl. 
yeoin yeni Sofya elçiıl, Jiulrat 
kralını itlmatnameılni takdim et• 
mittir. Bulgar başvekili ve harici· 
ye nazırı profesör Filof bu kabul· 
de hazır bulunmuştur. 

Vasfi Mentoı bu mDna1ebetle 
bir natuk ıöylemiş, Ball'•r-Tilrk 
doıtloia için c;ıbıacaiını, her iki 
milletin •ulb için çabıtıklarıoı, 

Tnrk cumhuriyeti hllkOmetinia pror
ramının batında ıaJb l'eldlilal, iki 
memleket siyul miloaıebetletinde 
rerjlolik olmuaa1ının vazifeıloi 
kolayfafbracefını ifade etmittir. 

Kral, lnönilye teıekkürlerlnl 
bildirdikten ıonra, Bay Menteşe 
liet iki memleket ar&1indaki mo: 
auebetleri ıamlmil'ftirmek huıd· 
landa 11rfedect5ii rıyretlerde ~ 
tanlar dlleatiftir. 



BUGON 

·DAD~o • • .... 
Sineme DUnrasının en BUrUk Uç Kerekter Artisti 

PETER LORRE ( Mr. Moto > BORIS KARLOF - BELA LUCIOll 
Gibi Kadretll Şabıiyetlerio Canlandardıklara •e Hollıwood'un en metbu; Dn~ia 

eo nefiı Revii, Svlnldtrl, Etı kıvrak RG1Bb1 ve Tanrolarile IGılG ve Metbar 
KAY KAYSER Cazının Çaldırtan Nat .. lerile Bezenmlt Olaa 

, 

// 

MOŞTERILERIMIZE MÜJDE 
Q ve garantili Amerikan mamulatı DECCA markalı 

YALI radyolarımızda gelmiştir mevcudu azalmaktadır 

DÇ ŞEYTANLAR 
-..iL·• 
cuıuız. 

BAŞEc.1İMEZ 

TDRÇE S'OZLD Aşk •• Heyecan •• E.ru ve MDzlk Şahe1erlal 
Takdim ediyorlar. Barine kadar ıörDleo filmi.._ bamb .. ka bir mewaada 

olan ba Calibi dikkat fllm Baıece bllti1a mlldavimlerlmiq..• nwkli 
ve en Meraklı dakikalar geçirtecelLtir. ER 

E ŞERiKi MO ESSESEs~w 
TAN da ıLAvETEN: 1 

====<KANLI KELEPÇE ):ıı:ıı:: 
168 Telgraf: BAŞECiMEZ Fevlrelld• bir m•cera Filmi 

DiKKAT ı Bil•tleria sllndlıden Alınman BUlwu reca olnar • .......................................................................... 
!2W PEK YAKINDA 

.!1!1~!!!!~~!~~~. ~da-1 Tashih ( Bak Strlt ) Filminde• aonr• Mt'YaİlllİD ikinci Büyük Atk Dramı 

tırlanan kütlt\lerden çıkan çiğitleri mulıa • 1 Blrinclkiaaa 942 uh ve 
5 

Avrupanın en büyük Faca artWi POULA WeaHlr'nln ıaheaeri 

BIA UMDA BÖYLE ÇTI ·z kalmamqtır. Bu ıebeple uygı cleter 
8

. . 
çiğitlerbü nihayet. S ıüne kadar bqlca ma• ırlacıkaaan 942 camarteli ela· 

rica ederim. Abt takdirde 5 gün içla- leri r•zetenizio ilio nbifesind• 

ea Rtmalc mecburiJetiade blacatımdan ba çakan D. D. Yolları Adana fi 111cı 

dan sonra müracaat ~eklere at11 bedeli lılıtme A. E. K. ReiıUtia• ait 
mtmi aakte tahYil edeeetüDi illa ederhö. 2887 2000 M3 tqm lllsın bakbada 

ALSARA Y da Bugün 2.30 da 

aç ŞEYTANLAR TDRKÇIE 
..... illada •bale rtlnl 2S.12.942 TAMDA Bugllb 2,30 da 
rOaB olmaıı lhım ıelirken sehven 

:aBllGIN olmak arzuu aklınızdan geçiyoraa ::~~;:~::ı:~~ı:.~a::ıa:~:: KANLI KELEPÇE - 3 Şeytanlar 
pdBWW& ~-~>~~~ OYA GJşESINE koıunuz Buradan alacağınız 

Wt blletle mutlaka arzuoaz Jerine relir• 
KKAT Çulcurow• G ... •I T•llblerl 1 

Blriaei klmmda leagin olmak iıter1eniz vakit kay· 
D Alfalt cadde dörtyol atzındald giıemize kOf'IDaZ ASA Sl•nema Ja Atıa Dç6ac6 IMl'ftmbe rüa& rece Aıfalt cadd .. lade Halkı 1 

Zayi altın kol saati 

U j ( döttyol apı aruııada bir cRevae» altın kol uati bJbolaaıtar. B 
SUVARE. Atfalt caddul No 1 tersi Pat .. Dikmen eviae retirdijl takdirde -·~ ı Dôrtpl Altı Çakrova Gi... BU AK,All 

a ua ıdilıcejl illa olanur. 2810 HECIP ÖZYAZGAN •.ao a,ao 
SUVARE 

••••••••----.. -•llll'l!llllıı--..... ı~I Ba aenenin Şabeıerler Cliziaindea 2 fevkalade fllm birden 
Alman k•rt• t••r· 

ruzu gell9iyor han Vilayeti Daimi GECE GÜNEŞi 
Encümeninden: - Battarafı blriacid•-

Y aratıcılan SONYA HENIE - R•r mllnd 
1- Adana Miaia yohman 23 üncü kilometresindeki- üç Ôlmea bir qkın • • • itli bir Sercinin Romanı 

Nalpba ceap ..&ofuaada ela 
muharebeler oldaia bllcllrWyor. 
Stalinrradıa nnayl maballeıinde 
birliklerimiz küçGk rruplar halinde 
taarraz ederek d&ıman mevailerl· 
al larlDlf ve tahrip etmittlr. 25 
tahkim ve 11j1nak tahrip olaa-. 
tar. Aluanı.r 200 kiti bybttmiftir. 

r.11tre1•ik menfezin ayak temellerinin talalcimi ve radiye İllfUb TÜRKÇE SôZLO 
5) liralzeriaden açak eksiltmeye konulmuştur. Ct.AALOKOLMl!S 
t- Eluiltme 24/12/94l tarihine mlsadif perıembe günü 4fll' 

oada Villyet Daimi encümeninde yapılacaktır. --< KRALIN HAZINK&I ) .... 
S-- fateyenlet bu işe alJ. ketif evrakını görmek için Na· Akla ı..,..et 1'erici maceralar.. Battan nihayete kadar esrar ve 
.Udlı ...... mliacaat edebilirler. H.,ecaala dola blflk film. 

fı.o- lateldileria (l St) lira (13) kunq muvakkat teminat PE HIDY LAMARR JEMS Stvart 
Bafka Mr k..ı.de Ru top· 

~aıa 3 top, S bav.an topa, 9 mit· 
ralyöz ve 1 Alman piyade bölliD 
yok etmiftlr. llllaellri ve ehliyet vuibsı almak-here bu miktar it YAP· A K YILDIZI Şalıeaerıa' de 

•arıma dair bouervialerile iki fototraf bir adat (50) ve 
adet (15) kunqluk makta •e bir adet (1) kurufluk uçak 

_. .. dilekplerine ltatlamak turetile ihaleden Oç gün evvel 
St.liarradıa tlmal ltatı11oda 

e Baitaclatlan lizuadll'. 
T oros Limited Şirketi ersin ~~~i :.::.a~:;:· .. ;!:!~: 
Or :.,.J t • tan çıkara fbr. 400 kadar Alman man .e mesı eıir edllmfltlr. 7 top. ı bava8' toe 

Çoçak ceheaaem dere ormanlanadaa iflettirditimiz Ber· pa, 19 mitralyöz; bir mOlılmmat 
dan nebri vuıtalile T arauı pac; köpriisiinün Bey değirmeni clepola, bir radyo poıtuı ve bq 
civarma çabrttatumz çam ve katru odunlarından (308) ton ka harp malnmui ele ı.PmJttir. 
mabrakatlık abamını 14/12/942 tarihinde müzayede 1Uretile Bqka bir kulmd• bir Allilan 

-•- d -•-·-•- -•- d f d alayı mevzlltrlmfn blcam etmfı atuacatın an lllMOllllrıa yevmi me&l'ura tea ü e en puar• tir. Erlerimiz ba lılcnma önce 
erteli ıünl ...ı lS de ıirket • yuıbaanelİllde baluamalan. · dardarmGf ,,. 10Dra da kartı ha 

2800 3·6·9 camla dilfmaat rerl atmıftır, Bir 

Orman Çevirge Müdürlütünden =:~:~ .. dralJk ... ••· 
Beher metre teminah '8 mldcleti Sta•m,radıa ceıaap bablıada 

mikibı 7 .S ay tunu bar.Ubu dew.. edea 
Cinai ' M DE Lira K, Lira Kt kawvetleri•ls 1500 Almaa &ldlr· 

DeYrik ....... kereı l2 milf .. mlteaddit tabkhaU meva 
Y-- ele ,..........,. S tank, 24 top, 10 

telikataç 142 4 90 52 19 bawan topa, 37 m.ltnl7öz, 60 tah. 

Amerikada harp 
lstlhsall 

-Bıı tarafı birincide -
Harp lllHatalib dalr..ı R 
~ .. h ....... dikkate 
ter malGmat vermittJr. Bua r 
baıDn yalam Atawik Bld 
DHletl1tiain harp malzemul 
tlbtall blt&D .Wet dewle 
lltihtallai reçmı na. .. 
8Gt8a blrletmlt ••tıer, Mila 
a.dhall ...... ...... ........ 
lü .ı.uaı iıtibul elluktecli(ler. 

Amerikada iltihaal 1939 ,.ıt 
nazar-_a yhde 85 artm11br. N 
ton, barp iatUauU ile, top, 
uçak, harp ı•mlal, tDfek, 
ve her ç91it ..ız ... ,ı HlcletUP 
llİ aöılemittir. 

Amerika ve m8tteffkleri 
•l latilaal haddiae erlfıalt ol 
tan tok uaktaclJrlar. MihYWla 
bQDnkiloct.. clat.a fula .uaı. 
............ 10ktar ...... 
kaynakları mahclat ve daim• 
ltal1ada bam madde darhtı 
tu bat ..... tır. Japonya, Wt 
haıa madde kayna;. ele 1 
oı..kle ı.abw, ba eadd.a.I 
a..ek •• hrp • .ı .... .. 
etaek lmkbaadan .............. . 

.... ,.da ... ..... eblklitf 
d1r. lafilte.reala aamr latlbtll 
dine çok fakla .... oldal11 
Lakbt. Amerikacla, Kanıdacfl9 
vutralyackt: Madacla 

tok ... ~ 
1- Seybaa viliYetiain Feke ka1a11 dahilinde Sarı pmar kimli mevzi, 40 z1rbh llj'uaak tah

ormanında mevcut devrik 142 metre mikap çam atacı 12 ay rip eclllmiftir. Bir '••de btfkil 
zarfında kat. imal ve ormandan ihraç edilmek tartile 24/11/942 lerimiala kanadında 4fif•• ~ l~~-----~--~ 
tarihinden itibaren 20 ılln müddetle açık artırmaya konmuftar. cl11i •• tulden 

2- Arttırma 14/12/942 pazartelİ rünü mt 15 do Adana :a:.~ tP..ıı;;a::ı..:: eimfttir. 
ormaa çevirge müdürlliü binuında yapdacaktır. (tt G.) _ Stalla. 

3- Mava~t teminat akçesi 52 lira 19 lmrqtur. w Doa [t"'llinde Alman. 
4- Devrik çam aiacıaın beher metre mikabı 490 k~~ llrna Raı ordalarma makabil tıar· 
5-- Şartaame, Diakaveleaame projeleri orman ...-•..actlr' ,... ıilflDll olmaları aetic .. de 

111' ... l\daaa orman çe'firıe müdürlliiacle, F• orman bil a.bvebeler 1eai bir aafba arın· 
ge tefllMede aörllebilir. mete bqluaqbf. 

6--\MiaYaldmt teminat makbuzlara 14/ 12/942 puartai flrıl Doa b..W. bqla... oı.. 

... t 15 den..evvtl "-iayoa riyuetine verilmesi ~-· ·-----------------... -• 7- lltekhleriai ticaret oduı vuiblarile birllkte belli ecli-
lea &in ve ... tta miirauatlan jllD olunur. ( Ba Ye8ika köyltl· 
ltrdea lıteamez.) 2778 28·1·6·13 

ı.u,.. SülW ı CAViT ORAL 1 lta.i YA 
" Neplrt M••lrl' ~mu ..... ,. ı IUGOJ.j 


