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sİfareti neticeli olarak Çin ile Hindistan 
aruında eiyasi mnn ... betlerin karalma· 
ıı kararla1bralm11br. Ba tedbir iki büyük 
millet arasındaki barların aıklaıtarılacaiı· 
na müjdeliyor. 

MART Abone ı Yıllılı 14, Altı 
aytıtı 7, ayltlı 126 Kr. 

1942 -y lııln oartıaaı ıdaro 1. 
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1942 B~TÇEMIZ 384 MiL YON 
35101 L 1 R AD 1 R 1 B.Rau/ Paris g~~eteıerine . 

Maliye VekiliB.Fuat Ağ~ Orbay Am;~İka 
··h h t Vişi ile l ' ın mu ı·m eyana l DUn Toros Ekspre•IJle r a ı n , ••hrimlzd•n g•çtl Münasebetini 

\ Ankara 28 (a.a.)- Mıaliye Ve· röıü1en ilaveler teşkil etmektedir. pıilyon lira fa:ı:ladır. K 
kili Fuat Ajnlı, 1942.bütçeai bak· Masraf büdcesindeki fazlalık Ana arkaya gelen bir çok esecek! 
kmda bir yazarımıza ıu demeçte kısmen mevcut menabiin temin arplerden sonra giriştiii milli F 

1 B. Fuat Ağ,alı 1 -
Fransa'yaı 

i. n g i 1 iz 
paraşütçü 

kıtal arı 
indirildi 
Londra 28 ( a. e. ) - logiliz 

Amiralhk dairesinin ve Hıı.va Na 
zırlığıoın müşterek teblii'inde, iş 

al altındaki f ransa'oın ıimal kıs· 
g l ·ı· -t -anda bir yere ngı ız paraşu çu 
:.talar1 indirildiii bildirilm.iştir. Mü· 

b• bir tayyare araştırma Ht&1yonu 
ım b't·h -l " tahrip edilmiş, ı a aro paraşu çu 

kıtalar• Jagiliz donanması tarafın· 
dan reri alınmıştır. 

Alman kaynaklarına göre, ye· 
re inen paraıütçü kıtaları oldukça 
bllyllktü • Bu mıotakadaki zayıf 
Alman kuvvetleri ile lngillz para· 

şütçüleri arasında iki saat süren 

bir çarpııma ola:ıoştor. Yere inen 
paraıütçillerin yolı: edildiii Alman· 
lar tarafından iddia edilmediğine 
röro. bar~ketin muvafık olduğu. 
anlaşılıyor. 

Litvinof'un 
son nutku 

Sovret ,etlerinin artan 
k•J&ll•rena bir delllmlt 

Ankara 28 (Radyo gaz1..•te~i)
Sovyet Ruıyanın Vaıingtoo büyük 
elçisi Litvinof'an nutka Al~anyada 
yanıılar uyandırmıştır.Berlırı gaze· 
teleri, bo nutku, doğadaki Alman 
ordusunun biç bir bozgun verme· 
dirinin itirafı telakki etmektedir. 
Natuk, Sovyet şeflerinin bu yüz 
den rittikçe artan kaygılarına ~a 
delil sayılıyor.Aynı ~aze.t~ler~ go 
re Rus büyük elçlsı,lngılız- ~~· 

• · · • l ınedıgı· rikan yardımınm da ıyı ış e 
ni anlatmış olmaktadır. Gazeteler, 
LitviDof'an bunun mümkün olmadı. 
tını dütlloemediğini yazdıktan s?n· 
ra Alman denizaltıları Atlantılı: 
v~ Akdenizde, Japon denizaltıları 
Paıifikte roniş mikyasta faaliyete 

~tiııiri zaman demokra1ilorio gemi 
gey • d • 
eksikliğinin daha ziya e artacagıoı 

ilive ediyorlar. 

Deniz yollar1nda yeni 
eşya tarifesi .. 

A k 28 ( Hususi muhabırı· 
n ara , .•. 

'zden) - Münakalat vekıllıgınce 
mı '-t· 
deniz yollarında eşya r.a~ '!atına 
ait tarifelerili bir marttnn ıtıb:ıren 
yiiır.de on oisbelindo arttırılmasıoa 
karar verilmiştir. Yapılan bu zamlar 

olsbetindo kıymet itibarile en yük· 

ıek ••oda dahil eşyanın en uzak 
mesafeye na1'.linde alınacak navlun 
kilo bı.şına •ncak boş para kadar 
artmış olmaktad1r. Kıymetçe daha 
ucuz olan eşyanın kilosu baıına 
düşen zam i90. bet paradan da 
çok az olacaktır. 

bulunmuştur: ettiğı varidat fazla1ile karıılanmış mücadele senelerinin mahrumiyet r a n s ı z 
«- 1942 oıali yılı büJcesinio ve bu suretle karşılanamıyan kısım ve müşkülitına katlanmakta gös· 

umami ye'..Onu 384 milyon ~5101 için yeoi menbalar temini zaruri ierdiği fedakarlıkla memleketin donanmasıJ 
lira olarak tesbit edilmiştir .. İçinde rörülmüştür. Bu yeni menbalarao ttmniyet ve iatikliline verdiği kıy· 
bulu::ıdutumuz sene büdcesine na· tesbitindo hor zaman olduiu gibi ımet derocesioi cihana örnek ola· mesel esı· 
zaran bu yekQn 74,294,705 lira tatbikat neticeleri göz Önünde bu· '- L'ld - t · 1 h l'-

caıı; 1e .. ı e gos ormıı o an a ıı;I• a lk f 
fazladır. Bu fazlalığın en mühim lundurolarak iktiudi şartlara ve _ _ d" b' • 1 '- 1 ,.mer •• llonun her 

JD•Zın botun unyanın ır o llm .aa ım tU IU h 
kısmı üçüncü soneıioe girmiı olan ödeme kabiliyetine azami derece· r •r•ketlnden 
A vrupa harbinin iktisadi tesirleri de ny•unlak · ı.özetilmiıtir. Milli mü· :tnücadelui içinde balunduiu bu müı· .sı.nceden h a b d ' 

• • til anların istediii f edaklirlık dere· u 8 r •r 
altmda gittikçe artan hayat pısha· dafaanın fevkalide masraflara ama· edllme•lnl l•••-1• 

• ı. f .ceıioi ve hükOmetçe alınması lr.a- -.. ... 
lılığınm umumi hizmetlere in i .. isı mi vaziyetin inkişa sırrına oyarak Lonara Büyük El,.ilıci-ımizo ta· 

b rarlaştmlan bütün tedbirlerin an· .,. • Ankara 28 (Radyo 
neticesi olarak şubat 1942 den iti· alınma" gerekli ted irleri karşıla· yin edileo B. Hüaoyin Rauf Orbay, fazeteai)-

h cak bu iki 0 ayeyi temine matuf d E Amerikan razeteciler· A 
baren maaş ve ücretlere yapılmış mak üzere ve i tiyaca göre, yine 6 ün saat 15,30 da Toros kıp"· 1

• aıerika 
olan zamlarla muhtelif kanonlar tedricen verilecek olan fevkıılade oldoiuno pek iyi takdir ederek siyle ıehrimizden reçerek M11ıra ile Vişi Franaall arasındaki •il· 

f t t• tahsisatla temin olunacaktır. Bunun bo tedbirlerin azami mavafrakiyet· ritmiıtir. Evvelce de haber verdi· nuebetler hakkında Hane' 
mucebince maaş ve masra er ıp· ğ'imiz ribi , Büyilk Elçi Mmr'clan V l • ıye 
ferine ve iaşe masrafı başta olmak miktarı şimdıllk 120 milyon lira le tatbikini lemin için elinden ge· Londra'ya tayyareyle aidecektlr. Mhtep.rı e ı • sualler sorıau1-
üzere alelumum istihlak maddeleri· olarak teabit edilmiştirki° reçen se· leni _memnuniyetle yapacağından B. Oıbay Adana iıta1yonanda lardır. Müıteşar, gazetecilere ıa 

'lk d f l d ti f d le. l cevabı vermi•tir : ne ait tahsitalıı yapılması zaruri ne ı e ıı veri en miktardan 37 -eminim.» oı arı tara an an se am anmı,tar. ' 

96,000 
Almanın etrafında 
Çenber 
daralıyor 

Nakliye taggarelerigle kav• 
vet ve malzeme gönderilen 

Bu ordunun im
hası bekleniyor 

Ankara: 28 [Radyo gazettısi] -
Kırım Yarımadasında muharebelıer 
çok şiddetlenmiştir. Kerç ve Si· 
vaıtopol böla-elerinde başlıyan 
Sovyet taarruzlara ol'an devam et
mektedir. Sovyetler milhim miktar· 
da tank ve tayyare kullanmakta• 
darlar. Burada yapılan taarruzlcmn 
önemini Almanlar da itiraf ediyor. 

limen gölü cenubnndaki Straya 
Rasııa muharebeleri hakkında Lon· 
dra radyosu dün ıu malOmah ver• 
miştir: 

Muhasarada bulunan 16 ncı Al-

1 

man ordusuna Almanlar nakliye 
tayyareleriyle kuvvet ve malzeme 
göndermektedirler. Ba teşebbüsler 
müthiı zayiatla neticelenmektedir. 
Kuşatılan ordunun etrafındaki çen· 
ber her an daralıyor. Ruslar çen
ber içindeki Alman kuvvetlerini 
ağır topçu ateşiyle dövüyorlar. Bu· 
gün Bir Alman taburu en son ne· 
ferine kadar imhıı olunmuştur. 96000 
kişiden ibaret olan kuşatılmış Al· 
man kuvvetlerinin pek yakında İm· 
hası beklenme'..tedir. 

Leningrada da kafileler halinde 
ekmek ve yiyeceL. gelmote başla· 
mıştır. 

Bu haber doğru ise, Volhof. neh· 
rinin en şimalioden nehri batı'ya 
do(ru reçmiı olan Sovyet kıtala· 
rilo Leningrad'daki kuvvetlerin bir· 
leştigi nıiııaaı çıkar ki, bu Atma.o• 
lar için ıyi bir dorum olmıyacaktır. 

Moslwva: 2B [a,r.] - Şark cep· 
h .sinde bir Rumen p:yııcle tümeni 
hezimete u(ratılmış, bir Alman 
tümenine do aiır kayıplu verdi. 

rilaıiştir. 
LonJra: 28 [a. a.] - Rus ordu· 

Moskova 1/akınlarında Alman kıtaları ' 
DUN ANKARA'DAN DONEN ______ .. 

Belediye Reisi B. 
Ener'le konuştuk 

Bor' dan mühim miktarda 
Buğday geliyo r 

=~~ .. = ıi, relec•k olan Belediye Reisi
miz B. Kasım Ener 
dünkü Toros cks· 
presile Ankara. 
dan şehrimize rel· 
mişfr. B. Kasım -

Betten fazla amele çahttlran çlfçire de buld•J 
verilecek - içme suru itini tedklk için tehrlmlz• 

bir mühendis gönderiliror. 

mühendisin vere· 
ceii rapora bai· 
hdır. 

27500 liraya 
ihalesi yapılmak 

Ener, Ankaradaki temaılara hakkıoda gazetemize 
beyanatta bulanarak demiştir ki : 

c - içme ıoya ve şehrin iaşesi mueleleri üzerinde 
alakadar Vekaletlerle temaslarda bulundum. içme 
soyunun biran evvel ikmali için alaltadarlarla şu su· 
retle bir anlaşmaya varılmıştır : 

Bu günkü teıiıat üzerıode ve müstakbel şehir 
planına röre etütler yapmak maksadile şehrimize 
martın ilk haftaeı içinde bir mühendis yollanacaktır. 
Bugün elde mevcut tulumba ve diier malzeme ile 
şehrin muhtelif 1emtlorinde 35-40 çeşme kurulacak, 
balkın bu çeımelcrden meı:c3nen su temin edebil· 
mesine ve ba arada müstakbel tesisa\ın tamamlan· 
ma11na çalışılacaktır. Ancak bu işlerin yapılabilme· 

~-===ı:x:~o·=c: :::e~:;x:;::; iıtenipte talip çık· 

mayan tulumbalar için ıartnamede bazı deiiıtklikler 
yapmak zarureti basıl olmuştur. Elde mevcut olan 
beş talumba şehrin merkezi ihtiyacına lı.ifi gelecek· 
tir. Çünkü bu tulumbaların her biri saniyede 20 Ut. 
re su vermektedir. 

Bir haftaya kadar gedecek olan mühendis 4-5 
gün ıebrimizde kalarak esasla etütler yapacaktır. 
. ~~hrin ekmeklik. ibtiy~cı için lazım olan buiday 

şıınduık Bordan temın edılmei. tcdir. Pek yakında 
ıehrimize mühim iktarda buiday gönderilecek, S 
den. faıla a~ele çalıştıran çiftçiye de baiday veril· 
mesıne imkan hasıl olacaktır. 

Bır kaç güne kadar imar heyeti harita miltebal' 
1111. da şehrimize gelecek ve ihale edilmit olan ı•bir 
harıtası üzerinde tetkiklerde bulanacaktır.» 

su Almaların Sovyot mukavemeti· 

ni durduımak~için yaptıkları bütün 
gayretlere rarmen dün Leningrad· 
dan Azalı: denizine kadar bütün 
cephe üzerinde yeni terakkiler 

kaydetmiştir. Şimalde 1iddet1~ mo· M , t bir evlenme 
barebe bili devam etmoktedır. Bo· ' e& U .. 
rada Almanlarını Staraya'da çeV· \ Adana Ticaret oda1ı reısı f_ab· J endirilon darbe o derece •tardır apon ki altından kalk•••Y•~klarbdır. 
riımiş olan 16 ncı ordunun 96000 rikatör B. Abidin Ramazanog}u. 
mevcudundan biç olmazsa bir kıs· nun kızı Bayan Halide Ramaza~· 
mıoı kurtıırmak için yaptıkları bü· oğlu ile B. Kayhan Ramazaoog. 
tün gayretler akim ~al~ı,tır._ Ç~v· lonun evlenme törenleri dün gece 
rilon birlılı:lordon hıç barı şımdıye Halk.evi salonlarında yapılmıştır. 
kadar çelik çenberden çıkmağa Tören, kalabalık bir davetli buzu· 
aaavaffı.k olamamış ve H tlerin bü randa geç vakta kadar neş'e içe. 
yük lıkbabar taartoza için tuttuğu riainde reçmiştlr. Genç çifte saa. 
ihtiy~tlardaa ahnao takviye lutaları detlor dileriz. 

J ' Ç .. -Kia' ilHnne as· 

B 
aponya aa. 

aşvekl• ı ı• kısıoı arttır•aktadır. Japonya'nın 
. al .ıdafaalar• o kadar kuvvet· 
tım ·u t' b f "S h d f 1 •1 lidir ki, Japon mı e ı u tara tan 

~ on -~ e ~ !'9!..:, keadı.hıi tam emniyette hiuedebi· 

tere_ ve Ameri~_:, Jir. 
Japonyı'nın birinci hedefi İf• 

gal edilen memleketlerde kendiıi nın ~ilmesip !@· 
yor. 

« -Viıideki Franıız hüka .... 
tile olan munaıebetlerimiz, biq 
muhtelif veailelerle verilen teı
mioata dayanmaktadır. Ba t...._ 
nata röre, Viti bükOmetioin 
ver devletlerile olan münasebet• 
leri mütareke hükümleriodea 
ileri reçmoyocek; Vlıi ne Fran. 
sız topraklarının, ne de Fransız 
fllosanıın kontrolünil Mihve,. 
bırakmayacak, askeri biç bir 
yardımda bulunmayacaktır. 

10 Şubatta Camburreiıl R 
velt Mareşal Peteo'e bir m ... I 
röndererek, Fraosadan Libya• 
daki Mihver lmvvetlerine 
damda balunaldatandan haber· 
dar olduj'ana bildirmişti. Ruzwelt 
ba meaajıoda, erer Fransa mi· 
tareke hilldlmlerinin kendi 
yüklemediii şeyleri yaparak ba 
türlü yardımlarda bulunmaf 
Amerikanan da Viıi'yi düım 

ları araıaada aayacaj'ını anla 
mıı, bu hareketin FranH i 
istikbalde f elik.etli olacağını 
tırlatmıştı. 

24 ıubatta Amerikadaki V 
elçisi, bil Ometindon bir de 
alm11tır. Fransa, 1940 bazir 
nanda ilin ettiii taraf11zbk Iİy 
setine aykırı siyaaelten kaçı 

caj'ını, muhariplerin hiç bi · 
biç bir barokit uhaamda 1 
damda balunmayacaianı, filo• 
hiç bir hükOmetin emrine 
meyeceiini bildirmiştir. Brit 
hükQmoti bu mubabereden te 
mile haberdar edilmiıtır. 

Bugünkü durumun tedkik 
bitirmeden önce, Viıi'den bq 
aydınlatıcı malOmat bekliyor 

Diier taraftan, ruetec' 
Reiı Ruzvelte ıa aaali ıor 
lardır: 

- Amorika'nın Viti n 

deki büyük elçisi Amiral 
F ranaız donaomuınıo h• h 

bir hareketinden öace Am 
ka'ya malOmat verilmMlnl 
miı, ba talep Mar8fal Petea 
rafından kabal olanmamııbr. 
nua naeriae A miral, vuif 
istifa etmiftlr. Doira ma? 

c- Bu haberin Almaa 
yat• tarafından D8fl'edilmlt 
.. •• saatinize bir cevap t 
eder.» 

Fransız donanmasının, 
daraslr.ar'ın, Şimal Afrik 
istikbali üzerinde iıt)farel 
bulanmak makıadile Amiral 
bi'nin Vaıiogton'a gitmesi •a: 
temel görülmektedir. 

Amerika ile Viti aruın 
müııaaebetlerde endiıe verici 
bal olmamakla beraber, Am 

tatmin edilmiş deiildir. 

Paris razeteleri, F 
Amerikan münasebetlerinin 
bir safhaya reldifini, Vqht 
nan Fransa ile mllnuebe 

ke1meie baıırlandıiını 
yorlar. 

Bu günkO fiat arhtlara kqı. 
ıında vapurlarımızın işletme, taaair 
ve bakım ma'1aflarının da fa:da· 
lqmıı oldaia göz önünde bolun
darolacak olursa, tarif etere yapılan 
ba zammın biuedilmiyecek derece· 

de az oldoiu qiki.rdır. 
Dijer taraftan yolcu tarif ele· 

ria• ele apı ailbetler dahilinde zam 
bakPada iDceı-.ı.r ya• 

da cıddi kayıplar vermiıtir. !!!!!!!'!!!!'!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!"!!!!!~""""!!!!!il!!""'" 
Moskova: 28 {a. e.] - Dun ge- Düıman tocbizat ve bilhassa asker 

ceki Sovyet tebliği ı 27 Şubat ril· itibarile af"n' kavıplara atramııtır. 
al kıtalamtıı mabtelif k..-ı.rde 26 Şabat'ta 19, 'J:1 ...._ 12 

-Ankara 2s (Radyo razetesi)
Japoo Baıveluli reneral Toio, bü· 
yük dota As7a komiteainin ilk 
topluııtumcla bir natak llÖyluaif 

ne askeri üsler temin etmektir. Son 
hedef, lnriltere ve Amerika'nın 
ezilmeaidir. Dünya, tarihin bir dö· 
nllm noktamda balmmyor. ... 



Vilô.get Umumi 
meclisi dağıldı 

---- Dünkü son toplantıda dai- -
- mi encümen seçimi yaplldı -

V iliyet Umumi meclisi .. ıs inci ve sonuncu toplantısını dün saat 11 
de valimiz 8. Faik Ustüoün başkaolıiıoda yaptı. geçen toplantı · 

ya ait zabıt hülisası okunduktan sonra, rnznamede ba,,ka madde ol. 
madığıodan, azalar arasından 4 asil ve 4 yedek, 8 daimi encümen azası 
seçimine geçildi. Rey gizli olarak yapıldı. Neticede 20 reyle Fevzi Ol· 
daç, l5 reyle Tevfik Yıldırım, 14 reyle Hamit Ôzmluntı ve 11 er reyle 
de Dede Gürsel ile Zeki Akçalı kazandılar. Ayni miktar rey alan Dede 
Gürsel ile Zeki Akçalı arasıoda kur'a çekildi ve neticede Dede gürsel 
asil azalığa seçildi. Yedek iizalıklara Sabri Gül, Dede Güvel, Hilmi 
Çamurdan ve Zeki Akçalı seçilmişlerdir. 

Şeçimden sonra meclis gelecek sene toplantısına 10 şubat 943 ola· 
rak kabul etti. 

Vali meclis azalarına kısa bir hitabeyle röıterdilderi gayrotden do · 
layı teşekkür etti. 

Bugünkü spor 
hareketleri 

• Bugün Erkek lisesi volev· 
bol sahasında Ôtretmen okıılu -Zi 
rast lisesi ve kız lisesi sarı takımı 
ile Öğretmen okulu kız talebeleri 
arasında voleybol karşılaşması ya 
pılacaktır. 

• Şehir stadında saa tl0,30 da 
Öğretmen okulundan, Ticaret vo 
Erkek Liselerinden kırkar atletin 
iştirilı.ile 20 kilometrelik bayrak 
koşuso yapıl4caktır. Bu koşuya İŞ· 

tirfılc cdon atletleria 6 111 1000, 8 i 
800, 12 ei 400 ve 14 ü 200 metro 
koşacaklardır. 

• Saat 14 de Beden Terbi. 
yesi Poligonunda üç müessese 
gençlik kulübü arasında atış müsa· 
bakaları yapılacaktır. 

' Bu müsabakada takım itibarile 
dbirinci gelene bir kupa, ferd iti· 
barile birinci ve ikinci gelenlere 
pirer kıymetli saat ve üçüncüye 
~o bir stilo hediye edilecektir. 

• Ankaradan bildirildiğine gö 
re, nisan ayından itibaren ekmek 
kartları üçer aylık olarak hazırla 
nacaktır. Bu suretle her ay kart 
daiıtmanın doiorduğu güçlük ön 
lenecoktir . 

• Bacaklarına sardıiı 91 Türk 
altınını Bulgıriıtaoa kaçırmak ister· 
ken Edirne civarıoda Kapıkule güm 
rük hududunda yakalanan Raşov 
altı ay hapse 2500 lira para ce· 
zatına mahldlm edilmiş, 91 altının 

da müsaderesine karar verilmiştir. 

• Münhal bulunan Ankara ma 
arıf müdürlüğüne, Maarif Vekaleti 
başmüf ottişlerioden Rasim Arsan, 
münhal bulunan lstanbol maarif 
müdürlüğüne, Maarif Vekileti ikin · 
ci sınıf müf ettişlerindea Muhsin Bi 
nal tayin edilmiştir. 

• Açık olan lstanbul Müddei· 
umnmi Munioliğino Balıkesir Müd· 
deiomumi Muavini Nail Ôzkao, 
Dinar Hukuk Hakimliiioe, Bozü· 
yiik Hakult Hakimi Şerif Üstünoy, 
Bozüyük Müddeiomumiliiice Mor 

r 

Suuare 
8,30 

AS:l1 5iNJ:;JADJ\ 

BU AKŞAM Suuare 
8,30 

iki ş heser birden 
1 

Robertyoung - Annsathern'in yaratbklar1 

=ÇAM SAKIZI= 
Atk taaleden bütün yollardan geçerek hot bir macera 
geçiriyorlar •.....• bilen ve ı.teyen kadın . .. . En tatlı 

lhtlraalar arasında geçen modern bir atkın romanı 

2 
Umumi istek ve arzu üzerine 

Hey Lamar-Spencer Tracy-Clark Gabl-Klodet 
lbdaıerdesl 

KARA SEVDA 
Bugün gündOz: matinede: 

1 

Çam sakızı - Kara Sevda 
rR?aşD'tt Roza 

Halide Pişkin birlikte 
Birinci temsil 

TDyaitırcsıuı 
3 mart salı akşamı 

BEN 1 ÖPÜNÜZ 

İLAN 
Kanara Müdürlüğünden ; 

Kol be 

l - Kanara için alınacak olan üç tonluk bir kamyon vo kariıörü 
açık eksiltmeye kooulmustur. 

2 - Muhammen bedeli ( 8000 ) lira olup muvakkat to'minab (600) 
liradır. 

3 - ihalesi martın 3 üncü salı rüoü saat oobeşdo Belediye encü· 
meninde yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi Kanara vo Yazı l~lori Müdürlüiündedir. Görmek 
isteyenler orada rörobilirler. 

5 - istekliler ihale rünü yatırmış oldukları 
muayyen ıaatta Belediye encümenine müracaatları 

17 - 20 - 25 - 1 

C. H. P. 

to'mioat makbuzile 
ilia olunur. 

1718 

Kayalıbağ ocağının 29 mart 942 
pazar günü saat 2 de bol ikra
miyeli yaya, Bis~klet ve At ko-
şuları Vardır• Tafsilat el llinlar1ndad1r. 

1725 4- 10 

askeri Satın Alma Komisyonu Reisliğinden: 

• Şehir stadında saat 13,30 
'.la Ticaret ve Erkek liseleri fud 
~ol talc • mları karşılaşacaktır. Bo· 
'ıu müteakip bölge lig şampiyona 
1~ılli MeMucat ile Adana ıençlik 
S;ulübü arasında hususi bir fudbol 
';arşılaşması yapılacaktır. 

zifoo Mü d d 0 j 0 m a mi 8 j Maı· 1 - Kapalı zarfla 20 000 kilo 11ğır eti alınacaktır. 
tafa Soner, Merzifon Müddeiamo· 2 - Muhammen bedeli 6000 lira ille temloatı 450 liradır. 
miliğioe Bozüyük Müddeiumumisi 3 - Şutoamesi her gtio ltomıayonda rörillebilir. 
Tevfık Ôıgen tayin edilmişlerdir. 4 - ihalesi 2 / 3 / 942 Pazartesi günü saat 15 dedir. 

vrardlm 88Y8nler Cemi• 5 - fıteldilerİo belli fÜD ve Saattan bir 18 t evveline kadar tok. 
Y yeti balo haz1rhyor lif zarflarını komiıyonda hazır bulundurmaları ilan olunur. 
ır Yardım sevenler cemiyeti Ada· Okullar ekim seferber· 14 - 19 - 24 - 1 1703 

~a kolu tarafından, cemiyet men· llğlne haz1rlanıyor ......................... .. 

lıatioe bir bnlo hazırlanmaktadır. ı ı 
Ş~hrimiz orta tedrisat ve mes ADANALI DOKTOR 

lek olıulları müdürleri bir toplan levıimin bu son balosunun fevka· i , i 
c;•de ıürprızli olma ı için çalışılıyor. tı yapm şiar, Ramuanoilu kütüp 

lc'lo bılctleri Halltevinde, Halkec banesıoden ~enc;liğin azami dere ı Zekerı·ya OZVEREN ı 
llhaneııinde ve Kızılay cemiyetinde cede istifadesi, sırara içen talebe 1 ı ı 

· ;'tı~~~;:'·san•t okulu ~~~nm:s~k·:::f::!t·~:~arl:erdb~~:r ıi Dahiliye - Kadın ve idrar yolu Hastalı klan iı 
a ç ı 1 d ı mi~lerdir. H 

Şehrimiz bölge sanat okulu Bütün okullarda ekim seferber· ı asta)arını gÜnÜn her saatinde kabul eder ı 
, .ın saat 16 da törenle açılmıştır. liii için hazırlıklara ba~lanılmı~tır. ı Cumartesi - Pazartesi ve Çarşamba i 
•~~~~~~~~!!'!!"!!!!!!!!!!"....,.,...~-...~~~'"!!!!!!!~~~~'!!'!!! ı günü saat 3 - 5 e kadar parasız ı 

P •ı • k' düşman deniz kuvvetlerioia ana ADR S kö T 9~ ası 1 le kısmile temasa a-irmiştir. Resmi ı E : Kuru prU rahom Dispanseri ı 
tebliie a-öro, bu muharebede dü~- ı kar,ısında. 1701 1 - 15 ı 
manın bir kruvazörü ve 3 torpido ......................... .. 

~ oı·r denı·z ::.~::~;d~::~~mı::;~ 1::::.u:~:; Askerlik O. satın Halkevi reisliğinden: 
takip ediyor. 1 k b k 2.3.942 pazartesi günü saat 

Ankara 28 (Radyo gazetesi)- a ma om a~ 20,30 da Evimizde Dr. Şükrü Ak. 1 
8irmanyadao gelen haberlere a-öre, 1 Y 1 

·nuharebesı• Rangun düno nazaran daha büyük l - Kapalı zarfla 30.000 kilo kzya tarafından .. Burünkü Dil do. 
ıumo karşısında bize dil~en ödev,, 

11ponlar 1 kruva
~ör,3 muhrip b a -
tırmışlar 

ı 

. Nevyork 28 (a.a) - Japon 

tehdit oltıoıı girmiş bulunuyor. Ja· sıiır eti alınacaktır. 
mevzıılu bir kooferanı ve orkes. ponlar doiudan ve ıimaldan deh· 2 - Muhammen bedeli 10.500 
tramız tarafından bir konser veri. şetli taarruza oiramaktadır. Rao- lira ilk teminatı 787 lira 50 kuruştur. 
lecektir. goo'dan şimale doiru uzaoao Bir· 3 - Evsaf ve şıartoamosi her 

'- · d Bu geceye gelmek isteyenler manyo yolu Japonlar tarafından gün ~omısyon a ıörülobilir. 
Halkevindeo giriş kartı alabilirler. kesilmiştir. . 4. Kapalı zarfla ihalesi 14·3 942 

1770 Vaşingtoo 28 {a.a) - 7 ilk· cumartesi günü saat 11 de yapıla· 

Proğramlarını dalma en aeçkln fllnılerle •llıllyeo ve bunun 
lçiode nıüdavlm]erlnln haklı olaralı: itimadını kazanmıı olan 

Al saray Sineması 
BU AKŞAM 

Beyaz Perdenin Güzel 1 Jön Prömiyelerin en 
vo Sarışın Yıldızı 11 Güzeli kudretli artiıti 

Ginger Rogers Joel Mc Crea 
Tarafıodtın Harlkulide bir tanda yaratılan 

Acıklı ve mllesslr mevzulu filmlerin en güzeli 
~ı(M ~ı ~ ~ 

S G ü 1 1 e r - ve -~ Dikenler 
'.)fl.)('ıı( !l()ıfıı<"f.'.)ı '* ll( ;ı: ~ ~ , 

'------' Şaheserini takdim ediyor 

[Acı ) lılmli Amcrlkada fevkaUide reğbet bulmuş büyllk bir romandan 
mevz:uunu alan bu nefis filmi mutlaka •eyredlniz. Çok hoıunuzıı gidecektir. 

lliveten: Heyecaoh bir macera filmi 

• 
MEŞUM iZLER 

PEK YAKINDA: 

SINGAPUR YOLU 
Seyhan Orman Çevirge Müdür
lüğünden: 

Orman Emvali Satış ilinı 
Miktarı 

Hacmi Muhammen vahit fiyatı 
Cinıi M3 03 Lira Koroı 
Çam kerestesi 193 000 945 70 
1 - Seyhan Viliyotinio Oımaniye kazası dahilinde Kort olaia or• 

manından 193 M3 miktarında kereatelik satışa çıkarılmıştır. 
2 - Satı, 17 • 3 • 1942 rüoü Hat 15 do Soyhan Orman Çe. da· 

İrosindo arttırma İl6 yapıla,.aktır. 

3 - Bober ı-ayri mamul M3 ıoın muhammen fiyatı 4 lira 90 korustor. 
4 - Şartname ve mukavelename projeleri Orman Umum Mildilrlü-

iü, Seyhan Ormaa Çe. Müd, Oımaniye Or. B. ŞofJiiinden alınır. 
5 - Muvakkat teminat 70 lira 93 kuruştur. 
6 - Satış nmamldir. 

7 - Orman 1 3.942 güniioden itibaren 15 gün müddotlo satışa 
çıkarılmı,tır. 

8 - Orman Bir seno müddetle verilecektir. 1-4-10-15-1765 

Seyhan Orman Çevirge 
' Müdürlüğünden: 

Orman Emvali Satış llinı 
Miktarı 

Hacmi Mubammon vahit fiyatı 
Cinsi M3 03 Lira Kuruş 

Çam kerestesi 308 000 1509 20 
1 - Seyhan viliyetinin Kozan lcazaaı dahilinde SOpürrelilr. ormanın 

dao 308 metre miklp miktarında kerestelik satı~a çıkarılmıştır. 
2 - Satış 16· 3 . 1942 günü saat 13 de Soyhıın Or. Çe. Müdilrltı· 

i'ünde arttırma ile yapılaca~tır. 
3 - Beher metro mikibıoın mo~ammen fiyatı 4' lira 90 kuruştur. 
4 - Şartname ve mukavelename projeleri Orman Umum Müd. Srıy. 

bau Orman Çe. Müdürlüiil ve Kozan Orman 8ölıo Şofliiinden almır. 
5 - Muvakkat teminat 113 lira 19 kuruştur. 
6 - Satıf umumidir. 
7 - Satış 26 · 2 • 942 fÜoilnden başlamak üzere onbeı glln müd· 

dotlidir. 
8 - Orman bir 1ene milddotle verilecektir. 

1 - 4 - 9 - 15 1767 

Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğünden 

Orman Emvali Satış ilanı 
Miktarı 

Hacmi Muhammen vahit fiyatı 
Cinsi M3 D3 Lira Karaş 

Çam kerestesi 57 000 279 30 
1 - Seyhan Viliyetlnin Dörtyol kazası dahilinde Topçam ormanın· 

dan ( 57 ) M3 mikdarıoda kereıtolik satışa çıkarılmıştır. 
2 - Satış 17·3·1942 glloü saat 15 de Orman Ço. Müdürlüiü dal. 

roıindo arttırma ile yapılacaktır. 
3 - Beher gayri mamul M3. ıoın muhammen fiyatı 4 lira 90 kuruştur. 
4 - Şartname ve mukavelename projeleri Orman Umum Mildürlü

ğü, Seyhan Orman Çe. Müdürlüjü, Dörtyol Or. Bölge Ş. den alınır. 
5 - Muvakkat teminat 20 lira 95 kuru~tur. 
6 - Sata,, umumidir. 
7 - Orman 1·3·942 a-üoüodon itibaren 15 güa içinde aatışa çıka· 

rılmıştır. 

8 - Orman Bir soae müddetle verilecektir. 1-5-9-14 1764 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
ıiz kuvvetlerile müttefik kuvvet . 
arasında Cava deaizindo bir 
arebd oluyor. Bu muharebeye 

r henüz tafsiUit alınmamıştır. 

kanundan bugüne kadar Amerikan caiından isteklilerin b!'lli rüodo 
tayyareleri tanf ındaa 245 Japon teklif zarflarını ihale aaatındao bir 
uçaiı tahrip edilmiştir. Aynı devre saat evveline kadar komisyonda 
içinde 19 Japon remiıi batırılmış, bulundurmaları ilin olunur. 

i Dizel motoru alıınacak ! 
l·sıaAhı·ye asker"ı satın : Dizel motörleri almacaktır. Satmak isteyenlerin Sanat ! • . ! okulu Müdüril Şükrü Duyara müracaatları. İ 

Tokyo 28 (a.a) - Cava sula· üçü ciddi surette hasara ujntıl· 1744 25-1 1.12 
mı~tır. 

la harekette bulıınan Japon 
!iz kuvvetleri bu bölıelerdeki 

Japonların düıürdüğü Amerİ· 
kan tayyarelerinin aaym 48 dir. 

Bayanları 
1 Mart 

PAZAR 
1942 

YIL•t942 • A Yı 2 Gün: 60 Kasım 114 
Rumi l5S7. Şubat 16 

ruz kumaş, terzi elinde kıymetini çok yükseltir. Hicri 1361· Safer ~ 

,. TERZi MAMBULE NIL_J İran kabinesinde 
_ asri S. ınema cadeesi, Cumhurigel oku· ı t t • t•f f 

Ok ' lu karşısında Di5panser ~okak Op an ıs 1 a • 
1 

Ankara 28 (Radyo gazetesi) -
lran kabine izaaı, Başvekil Fruıi 

S Hana toptao istifalarını vermişler· 
ahlık bağ yeri dir. Bundan bir müddet evvel do 

A•kert hastahanuinin şimali rarbiıinde fabrtlcalor B. Asım bat Ziraat Nazırı sıhht sebeplerle lr.a· 1 
bitişijindc Sallanbnş Mahmnt Ôzııırkıntı vereselerine aid olan bineden çekilmişti. _ 

a 1 m
3 
a
3 9

k
42
D mü ıüs yon

1
U
5 

nddan: t ..................... :. ...... ~ .... : ...... !!~ ....... i 
· g n 111at e pa• 

zarlıkla 5 ton tığır etioin ihalesi 
yapılacaktır. isteklilerin belli gün 
ve saatte k:omiıyona müracaatları. 

1769 

Heyecan ve Macera filmi Meraklılarına Müjde 

Tan Sinemasında 
BU AKŞAM 

Harikullde maceralar ve ıergUzeştlerle dolu korkunç ve dehtet 
verici bir mevzua sahip bUyük bir zabıta filmi 

Cehennem adası 

ç dönUm bağ yeri satılıktır. Kabine istifasının hongi sebep. 
Taliplerin Ziraat Bınkatı memurlarından 8. Zühtü Göknele mO lerden ileri geldiği henüıı aydın· lmttyu Sahibi 1 Cavit ORAL Baaıldıtı Yer , ( BUGON a 
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