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Çiftçiler Bugün Par~ 
tide Toplanacaklar 
Müstahsile gösterilechk 
Kolaylıklar Mevzuu 
üzerinde görüşmeler yapılacak 

~- -- --- ----- en verimli neti· Y azhk ekimin 
arttırılma•• •• si· 
rai ikrazat faizle · 
ri ızerinde çift· 
çiye ve müstab· 
aile gölteriiecek 

c. H. Partisi ' vilayet ve kazaları- ceyi almak içİD 
mızda verilmek üzere zirai kon - bilrilerinden ve 

tecrübelerin d e n 

feranslar tertip etti faydalandıracak. 
, tardır. 

kolaylıklarla • bankanın göstereceği yardımlar hak· 
kında C. H. P. Genel Sekreterliğinden alınan çok 
Önemli direktif üzerinde Çukurova çiftçilerile toplu 
bir konuşma yapılması lüzumlu ve faydalı görül • 

Konferanslar marhn ilk bafta11nda başlayarak 
nisanın 15 ine kadar ıürecektir. Konferanslar, yort 
köşelerinin iklim ve yetiştirme şartları göz önünde 
tutularak hazırlanmıştır. 

mOştür. 
Çiftçilerimizle yapılması düşünülen bu toplantı, 

borün ıaat 16 da Parti binası salonunda yapılacaktır. 

Bu konferanılarda bütün kavramiyle zirai istih
sal davamızdan sonra, baılıca açma ve nadas işle· 

rir.den, mısır, fasulya, darı, patates, yem nebatları 
yetiştirilmesi gibi mevzulara ehemmiyet verilecektir. Zirai konferanslar 

C. H. Partisi, vilayet ve kazalarımızda verilmek 
üzere zirai konferanslar tertip etmiştir. 

Konferans yerlerini ve konferansçılarııı isimleri· 
ni bildirir listeye göre, B. Sait Tahsin Tekeli lsken· 
derun, Antakya ve Reyhaoiyede; B. Foat Kurşuncu Yüksek Ziraat Enstitüsü profesör ve doçentle 

riyle Ziraat Vej(.ileti mütehassısları, Önceden çizilmiş 
olan proıram çerçevesinde yurda dağılacak, köylü 
yü ve fehirliyi, ziraat seferberliiimizin tatbikatında 

Mersin, Silifke, Tarsus, Anamurda; B. Kerim Ömer 
Çağlar şehrimizde, Kadirli, Ceyhan ve Kozanda kon· 
ferans verecelderdir. 

Fakir· Aile Cocuklanna Seker 
Ad 1 iye Eski /igat üze
Vekileti rinden verilecek 

8 yerde hususi . 
mahkeme kura· 
.....,.._ 

bilecek 
Ankara 2 (Radyo gazetesi) -

Milli korunma kanunu hükümlerine g i 
ren suçlularla memurların bu kanuna 
aykırı hareketlerinden mütevellit iş· 
lere bakmak üzere hususi mahke· 
meler teıkil edileceii malilmdur. 
Yarın çıkacak bir koordinasyon 
karariyle, Adliye V elliletine, lüzum 
röreceği yerlerde 8 mahkeme da· 
ba kurmak ve icabında bunların 
yerini deiiıtirmek selibiyeti veril 
mektedir. Bu mahkemede çalışacak 
hakim, müddeiumumi ve zabıt ki 

tiplerine asıl maaılarıodan başka, 
Baıvekiletin tasvibiyle aylık maktu 
tazminat verilecektir. 

Kurulacak mahkemeler iki ba· 
kımdan faydalı olacaktır. 

ı - Milli korunma kanuna 
suçluları ıüratle cezalandırılacaktır. 

2 - Bu mahkemelerin bakim· 
leri ve müddeiumumileri işlerinde 
adeta bir ihtlaas kazanacaklardır. 

Hususi mahkemeler, lıtanbol, 
Anbra, lzmir ve Zongaldak milli 
korunma suçlarının çok bulonduiu 

şehirlerde kurulacaktır. 
Hosasi mahkemelerin bulunma· 

dığ'ı yerlerde diğer mahkemeler 
milli korunma davalarına bakmak· 

ta devam edeceklerdir. 

Parls'te bir Alman 
karakoluna hUcum 
Pariı 2 (a.a) - Alman a1ker 

makamları tarafından ne4redilen 
bir tebliie göre, ba sabah 4 kiti 
Paria'te bir Alman karakoluna bü· 
caaa ederek r.öbetçiyi öldürmüşler 
ve aokata da yükıek infilak kud
retli bir .,.1aba bırakmı1lard1r. Bu 
bombanın P•tlamadığı ve mütecaviz· 
lerin kaçtıiı bild;··ı· .. ı ıyor. 

lnglltere Uzerinde 
hava faallyeıı 

Londra 2 (a. a.) - Hava Ne· 
ıaretinin tebliği : Dün rece dilf
man uçakları lıkoçyanın "e lnril· 
terenin cenap batısında az faali· 
yet ıattermittir . Burada atılan 
lto blrka aralanm 

Ankara 2 (Hususi muhabirimizden)- işçi kalabalıiı fazla olan 8 10 
vilayette 5 yaşına kadar olan fakir ailelerin çocuklarına eski fiat üzerin· 
den şeker tevzii edilmesi hakkıodaki hazırlıklar ilerlemektedir. Bu gibi 
fakir kimseler mahalle fakruhal mazbatalarile hüviyetlerini tayin ettire· 
ceklerdir . 

Hazırhldar bittikten aonra kooperatifler ıeker daj'ıtılmHı işine baı· 
lıyacaktır. 

Sıhhiye vekaleti bo maksatla bir nizamname bazırlamı4tır. 

. ~ahire 2 (a.a.} - Ortaşark lngliz tebliği: Meltili'nin doğusundJ. 
kı bolgede küçük bir düıman kolu görülmüş ve topçumuzun ateşi 
ile piiskürtülmü~tür. başka bir hadise olmamıştır. 

(Resimde, Libya'da bir Polonya tank kolu görülüyor.) 
____________________________________ ...; ____ .;...~------

Bulgaristan 
Üçlü pakta katllı
şının ylldönümünü 

kutluyor 
Berlin 2 (a.a) -- Bulgaristan 

kralı Boris, memleketinin Üçlü pakta 
katılmasının yıldönümü münaaebe· 
tile Alman Devlet Reisi Hitlere 
fU telgrafı göndermhtir: 

«Bulgaristan'ın Üçlüpakta ilti· 
bakının yıldönümünden istifade ede· 
rek zatıdevletlerile büyük ve ce· 
ıur Alman milletinin refahı için 
en samimt temennilerimi bildir 
melde bahtiyarım. Şu anda her 
Bulgar, sevk ve id1reniz altında 
milli emellerimizin rerçekleşmeıini 
mOmkün kılmış olan mozaff er At. 
man ordularına karıı bilhassa min· 
nettarbk dayayor. Bu ordular timdi 

illetlere daba ••'ad •• 

-------
cihan nizamının temellerini at malda 
meşıuldür. » 

Hitler, aıaiıdaki telgrafla ce· 
vap vermiştir: 

«Bulgaristanın Üçlü pakt'a ilti· 
hakının yıldönümü münasebetile 
izhar ettij'iniz iyi dileklerden do. 
layı haşmetliğinize teşekkürlerimi 
bildiririm. Zafere ve onu takip 
edecek olan yeni cihan nizamına 
sarsılmaz rüvenimi belirtmek ve 
Bolgar milletinin ve haşmetliiinizin 
mes'ud bir istikbale nail olmaları 
hususunda beslediiim en 1amimi 
temennilerimi bildirmekle bahti· 
yarım.» 

. Roma 2 (a.a.) - Balgaristanın 
Üçlü pakta ririıinin yıl dönümO 
müoasebetile Kral Boris'le impa· 
rator Kral Emanııel iki memlelı.et 
arasındaki dostluğu belirten telgraf. 
lar teati etmişlerdir. Başvekil Filof 
da Maaoliniye bir tel~af çekmiı· 
tir. Mu10lini, cevabuada. SU.ariata· 

~----------------t 

Un satısı 1 

basladı 
Her pazartesi gU· 

nU, isteyenler ek-- -- - _. 

mek yerine un •· 
...,.,__~~~ 

labllecekler 

KORKU 
CINAY 

Bir genç 62 
rinden bıça 
naraköldür 

Belediye dünden itibaren şeb 
rimizde un satışlarına başlamış· 
tır. Yalnız pazartesi günleri ya
pılacak olan satışlar için biri lnönü, 
diğeri Abidin Paşa caddesinde 
olmak üzere iki yer ayrılmıştır. 
Haftanın bu gününde isteyenler Adana civarında incirlik köyünde M d Ç'f 

'- . . 1 • hl b a ama ı 
ekme"' kartlarını ibraz ederek, cınayet ış enmış, r genç, eş kiti tarafında 62 
bir günlük ekmek iıtibt.akları ye- narak öldürülmüştür. Yaptığımız tahkikata rör: hl.:• 
rinc un satın alacaklardır. Madama köyünden Rıdvan ojfo 320 dotu..:ı ~ 

(A) mark.ılı kart 1ahiplerioe Yuıuf oğla 315 doiumlıı Mehmet Akc.an N da' . • • • aaro 
530,(B) markalılara 212, (Ç) mar· Osman Tatar, Hüseyın oglıı 338 doiamlıı Ha T 
kalılara 106 rram un verilmek- 1 doj-uınlu Mehmet Gedik isimlerinde beo kiti a .. o L-a 

d • ı 337 d • l Z k' 8' -1'- -ı ' ynı ""0 Y te ir. Bir kilo ana 20 kuruş fiat og u oram u e ı ırru u o dürmeri ta la 
konmuştur. 26 ncı gecoai Zeki'nln evine riderek bir baba: l .. ---------------------.:...J den çıkarmışlardır. Y • 

Caya' da « Köy mekteblne gece de~ine gidecetb. » Di • 
Madama köyüniln ıarkıoda Burak köyü yolu civuıy • d d kline götürülmüş, tam 62 yerinden bıçaklanuak ~ 

Ş 1 et ı ·ı tiller cinayetlerini iıledikten sonra, cesedi kuyuya ~l 
Ceset, Zekiyi arayan akrabaları tarafından fob.~ 

m U ha re be çıkarılmış ve incirlik iandarma karakol komutanlıiı IQ 

edilmi.ştir. Kı1a bir zamanda katiller teabit ve tevkıİ 
nayete sebep, Cemtidin kızı güzel'e Zekinin ve Meb 

Japonlar adanın 3 Dl zamanda talip olması ve kızın Zeki tarafıadan Öp 
şuyil bıılma1ıdır. 

noktası na asker Katillerden Oıman,evvelce yioe öldürme ıuçan 
çıkardllar 1e mabkilm edilmiş ve müddetini doldurarak çıkmııb 

Ankara: 2 [Radyo gazetesi] -
Sumatra ile Bali adaları arasında 

uzanan, zengin ilk madde ve pet· 
rol kaynakları olan, nüfusu 42 
milyonu bulao, Hollanda Hindista• 
nıoa ait Cava'da iki gündenberi 
çok şiddetli muharebeler oluyor. 

Uzanluiu 1000, derinliii 150 
kilometreyi geçmeyen Cava'ya Ja· 
panlar 3 noktadan çıkarma yapmıı· 

lardır. Bu noktalar adanın Şimal 

sahillerine rastlamaktadır. Japonlar 

ayak bastıkları her noktada mu· 
vaffak olmuılar, muhtelif iıtika· 
metlerde 30-65 kilometre kadar 
içerilere girmişlerdir. 

Adanın merkez şehri olan 533 
bin nüfuslu Batavya kuşatılmak 
tehlikesine maruzdur. Adanın Şi. 
mal sahilini boydan boya ~atetmek· 
te olan demiryolu da, Japonların 
içerilere nüfuzu neticesinde kea:ı . 
miş bıılunmaktadır. 

. Müttefiklerin iddia ettikleri şe· 
lulde Japon donanmasına ağır bir 
darbe indirilmişse, Cava'ya çıka
rılmış olan Japon kuvvetleri üze· 
rinde müttefiklerin iyi bir netice 
almaları, bunları denize dökmeleri 
ihtimali - Az da ol1a - me.,· 
cottur, Akıi halde müttefikler C•· 
va'yı Japon istilasından kartara· 

mıyacı klardır: 
Gelen baberl•re ,ör9, Cava'ya 

mObim mikdard• Jıpon askeri ÇI· 

karılmak tadır. 
Tokyo: 2 [a. a.] - Japon tayya· 

releri Cava adasının batısında ve 
Batavya'nın doiuaunda faaliyette 
balunmqlu, bir çok yanrın çıkar-

• .Hol'-da 

lüiii bulunduğa anlaşılıyor. 
Ankara: 2 [Radyo razeteıi] -

Vişi'den bildirildif'ine rüre, Japon
ların Cava'ya çıkması Londra'da 
kaygı uyandırmııtır. Amerikan kay
nakları, Jıponların Ranrun yakın
larına a1ker çıkardıklarını, ıehrin 
düşmek üzere bulunduiunu bildir· 
mektedir. 

Rangan: 2 [a. a:ı - Teblii: 

Slttanr ırmaiının doiaaundaki 
devriyelerimiz 2 düıman müfreze
siyle karııla4mııtır. Düımanın bir· 
kaçı esir alınmıı ve diierleri ~I· 
dürülmüştür. Bildirilecek bqka bir 
ıey yoktur. 

Tokyo 2 (a.a) - Reımi teblii: 
Deniz kuvvetlerinla himayeain· 

de mühim Japon kat'aları din fa• 
fakla beraber Cava ac:luıaa çık· 
mata muvaffak olmqtar. Düşman 
deniz kara ye )aava kuvvetlerinin . . . 
şiddetli •akavemetıne rarmen 
çıkarma bareketl•I adanın doiu· 

ıanda, merkezinde ve ba~ı11nda 
yapılmlftrr• Japon kavvetlerı hare· 

ket .. balarını renifletmektedir. 

Jap0olır ıimdiye kadar bir deniz 
tatıtı kaybetmiştir. 3 deniz ta4ıtı 
da karaya oturmuştur. ln1an kayıbı 
hemen hemen yok gibidir. 

.Singapor 2 (a.a) - Malezya• 
dakı Japon kuvvetleri Başkuman
danı, Malezya zaferi esnasında 43 
bin Avustralyalı ve 41 bin Hind. 
linin esir alındığını bildirmiştir. 

Bandoenr 2 (ı.a.)- Hollanda 
Hindistanı resmi tebllji: Dila •• 
oç11klarımız aık• •• taak ,ttkll 

20 dllflDAll -- l8flll 

16 

l•t• ve 
zorluju 

Stokholm 2 
Dabladet ı 
babiri Sovyetl 
tarmaia çalıı 
hafta 35 kilo 
te muvaffak o 

Moıkon 2 
ki Sovyet tebH 

Gece SoYJ 
karşı faal harele 
miılerdir. 

Moakova 2 
lijine ek: 

Staraya R 
alınan 16 ucı 
leri iqe ve mil 

büyük zorluklar 
man komutanlı 

yolile yiyecek 

dermek yolaod 

çaldarımız ak 
Pike tayyare! 

bava meydanına 
yerde 10 uçakla 
su ve 2 uçak 

etmittlr. Diier 

başka bir meyd 
yorde 5 av Ye 
tahrip etmiştir. 

Lenlnrrad 
de 1200 Alman 

DöGol'Un 

725 
Akala 

Akala çi 
devaa edilmiı 
kiloyu bulmqtar 

bölrelere bltifik 
thıdea dotan lb 
yle ballolonmut 

taşıtlardan bir 

Sidney 2 ( 
bomba tayyar 
durmadan Raba 



olmuş ve 

andan sonra her hafta atış müsabakalım ya-

ıre ehnen köy 
ıı tlltmenleri 

i 
için aılr.ere alınan köy 

rinin maaılarıuın tam ola· 
ıeal ve kendilerinin me. 

filmeai Maarif Vekaletin· 
'1arlara bildirilmiştir. 

'' Erkek Lisesi 
~ımı kazandı 

&'Ünü şehir ıtadyomanda 
uı 20 kilometrelik bir 

lmııbr. Koşuya Erkek 

IÔiretmen okulu atletle· 

'kar talebe iştirik etmiş· 

~ecanlı olan bu koıoda, 
ı altı11 1000, ıeklzi 800, 

1 l, ondördü 200 metre 
111'. 

: imek kartı almak 
aehteklrhk 

lwapanler 
1, Talat ve Huan iıim· 
rahıslar, ikinci defa ek-

• ltı almak için nüfus cüz· 
:i dama-ayı ıildilderİn· 
lamlnde biri de cüzda. 

I! ~at yaptığından tevkif 
rabkemeye verilmişlerdir. 

t .~raftan Elizıih Ebu 
. l• Rifa• adında biri de 
, 

1
r 19ran kızkardaşı Mak-

ıle pn~fas .cü.zdaoile ekmek 
~ 11temıştır. 

tahkikatta meaele mey. 
r ~ Rifat mahkemeye ve· 

vkif olanmuştar. 

Nt 

o~ JJJ)iJJJ.Jr"'}g)J 
a• ;;;;;-=::=:==========ı 
'lot 
ral' rOk Millet Mecliıi Reisi 
le ılik Renda, İzmirden An 
k '11lıtür. 

J nbalda manifatura vur. 
tfd ~pmak üzere kurulmuş 
v.f ~beke meydana çıka· 

1 ebeke i2asındao üçü 
e r. Şebeke izası 169 

ıauı icap eden k.,ten
i 330 kuruşa satmak· 

terbiyesi lzmir böl· 
hadran ayı içinde 

erbiyeıi mükelleflerin 
19 yaşında olan 500 

..-' Emir mevkiinde bir 
~: :jJl kararlaıtırmışbr. 

Gta reııçlerimiz pasif ko. 
IDde çok fay dalı birer 
Gzere ve yort müda. 

·~~ alabilecek duruma 

• r .abalda Beyazitte bir 
,, üniversite fen fakül· 
"we rlyaıiye ıobelerinin 
Zeynep Hatun konağı 

lzy an,..nda üç itf alyeci 
t_-. Fizik ve riyaziye ıu· 
~. levazımları, kütüp. 

llboratovarları tama· 
111tur. 

arllk ve lnhiHrlar Ve· 
GJ:aret Vekaleti arasın· 

te ithal edilmekte olan 
eler hakkında bir ka. 
in temaslara b&Jlan• 

.-...ılana takip ettiji 
k t Ofiıi tarafında" ha

,.. edilerek kOlliyetll 
ka yapılan çay ve 
tdeli mukabilinde Güm · 

Y Ju arlar Vekaletine dev· 

bit.ler mOsbet bir şeltıt. 

f \diii takdirde ithal 
dlılecek olan çay ve 

......_lar Vekileti tarı · 

ı tıkarılarak rakı, si· 
• fibi ba maddelerin 

Mersinden 15 balya 
Kanaviçe gellyor 
Ôirendiiimize a-öre, Mersin· 

den şehrimiz ihtiyacı için bir iki 
i'Üne kadar 15 balya kınaviçe i'e· 
lecektir. 

Sen'et okuluna tayin 
edilen öAretmenler 
İkinci orta okul Türkçe öiret 

meni B. lbrahim Bili'en, birinci or. 
ta okul tarih - coirafya öğretme
ni B. Osman Sümer, ikinci orta O· 

kal Türkçe öjntmeni B. Hadi Ar· 
ca ve ikinci orta okul matematik 
öj-retmeoi B. Mahmut Dinçer'e ye· 
ni açılan Bölge san'at okolunda 
ilive ders verilmiş ve ücretlerine 
zam yapılmıştır. 

Pazar gUnkU maçlar 
Pazar ıüoü şehir atadmda erkek 

ve ticaret liseleri hıtl:ol tı ~ 111 uı 
karşılaşmıştır. Hakem B. Hayrinin 
idare ettiii bu maçı erkek liseai 
1 • O kazanmıştır. 

ikinci maç bölge lig şampİ· 
yonu Milli Meosocat ile Adana 
gençlik kulübü arasında idi. Ha
kem B. Nihad CaJba'nın idareain 
de yapılan bu hususi maçı 5 • 2 
Milli Mensucat gençlik kulübü ka· 
zanmıştır. 

Halkevinde konferans 
ve k o nser 

Ankara dil, tarih faklilteai 
muallimlerinden doktor 8. Şükrü 

Akkaya tarafından düo akşam saat 
20,30 da halkevinde cbuıünkü dil 
durumu karşıaında bize düşen ö 
dev• mevzulu bir kooferanı ver· 
miştir. Konferansı halkevi orkeıtra 
sının konseri takip etmiştir. 

• Bazı mallarımı.z mukabilin· 
de ltalyadan 2 milyon 750 bin li· 
rahle bir bid dahilinde bir takım 
ltalyan mamolitının hususi takaa 
yolile ithali hakkında Comirao ano. 
nim şirketi ile müzakereler yapıl· 

mıı ve bir anlaşmaya varılmıştır. 

Bu anlaşmaya röre, hososi ta· 
k-aı yolile ltalyaya zeytinyaiı ve 
afyon gönderilecek, bunlara maka· 

bil ltalyadan demir malzeme ( çM, 
demir tel demir bidon. ıaç, boru, 

şi4e kapıulu ve iki tarafın muta· 

bakatı ile tayin edilecek ıair de· 

mir malzeme ), otomobil, otomobil 

yedıtk parçaları ve diier yedek 

parçalar retirilecelttir. 

Yine ltalyaya i'Önderilecek 
olan yumurta ve küçük baş hay· 

van derileri mukabilinde ltalya 

dan kükürt, ıirara kiiıdı, kimye. 
vi ve tıbbi maddeler, sentetik bo· 
yalar, aentetik veya tabii Hanılar, 

( limon eaanıı, beri'amot, portakal 
eaanaı, neroli ilh ... ) ıapka ithal 
edilebilecektir. 

• Şair Necip Fazılın lstan• 
bol şehir tiyatroıanda tem:il edil· 
oıekto olan « Para • isimli piyesi, 
« Hamlet » davalarından ıonra 

yeni bir sahne fırtınaaı yaratmıı· 
tır. Eserin temsile baılanınaıın. 
dan iki i'Ün sonra Yaşar iaminde 

bir mütercim, müddeiumumiliie 
müracaat ederek Necip Fazıl aley 
bine dava açmak i•temiştir. 

Yaşara röre, « Para » piye 
si, fikir, karoluş, ıahıslar ve hatta 
bazı cümleler bakımından ltalyan 
•ııbarriri Gherhardo Gerhardi'nin 
«. HaU. altın • isimli komedlıin· 
dan alıaaııtır. Yaşar, ltalyan mu· 
harririle 5 senelik bir makaveleai 
olduğıınu, piyesi Türldyede oynat· 
mak, tercüme etmek ve icabında 

müellif in hukukun o mOdafaa eyle. 
mek mevkiinde bulundaiunu ıöy· 

(emiştir. 

Necip Fazıl, 

ana As 
Hayatta tebeHGmll bllmiyenler .. , Nefeye kUıen Hadete boykot edenler ... 

' BU AKŞAM 

Alsaray Sinemasına 

taheaulnl ıörünüz, Slzl en 
büyük bir zevk ve nete içinde bırakacaklardır. 

1LAVETEN: 
( MUHAREBE MEKTEBi ) 

iki kıaımhk Güzel bir komedi 

Dikkat Dikkat 
P~k Yakında / .• 

Elyevm 1.tanbul Elhamra ılnemaaında 3 haftadanberl emaalılz bir 
muvaffaklyetle gliıterilmekde olan ve bugüne kadar yapılan Şark film· 
lerlnln şaheseri Türk şarkıları ve Tllrk müziğinin en nefla nağmelerlle 

ıllılenmit olan Blnbir gece hlklyelerlnln en merakhaı 

~ __ Ali_Ba_ba_ve_K_ırk_H_ara_mi_ter_~ 
Türkçe sözlü - Türk şarkılı - Şark musikili 

BDyük film Anadoluda ilk defa olarak bllyllk fedaklrlıklar 

mukablllnde Sinemamızda gösterilecektir. 

İslahiye ASkeri s. Al. Komisyonundan: 
1- Müteahhit nam ve hesabına 700 ton odan açık eksiltmeye ko

nulmuştur. 

2- lbaleıi 10 3-942 Sah günü saat 15 de yapılacaktır. 
3- Tahmini Bedel ( 9030) Lira olup muvakkat teminatı 677 Lira 25 

kuruştur. 

4- isteklilerin belli i'Ün ve ıaatta mezkOr komisyonda bulunmaları 
21-26-3-8 1733 

Adana Ask. Safin Alma Komis. Başk. 
1 - Pazarlıkla 100 Ton uman alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 3200 Lira kati te'nıinatı 480 Liradır. 
3 - Evsaf ve ışartnamesi hergün komisyonda ıörülebilir. 
4 - ihalesi 5 - 3 - 942 Perşembe günü ıaat 14 de yapılacajın· 

dan iıteklilerin belli gün ve ıaatta kati te'minatları ile birlikte komis· 
yona mliracaatları. 27 - 3 1747 

Maraş askeri satın alma komisyonundan: 
1 - Kapalı zarfla alınacak l 50.000 kilo sığır etine talip çıkmadı· 

ğ'ından 25/2/942 tarihinden 25/3 '942 tarihiae kadar bir ay içinde paıar· 
lıkla satın almacaktır. 

2 - ilk pazarhiı Martın ikinci günü başlamak . üzere muhammen 
bedeli 48750 liradır muvakkat te'minatı 3656 lira 25 kuruştur. istekli· 
lerin herl'Ün Maraş askerlik şubesindeki Satın alma komisyonuna mora 
caatları ilin olonur. 1773 

-ı Sıtma enstitüsü 
\TRI~V1M:\ o· kt•• ı ••w•• 

ı Mart 1942 d ıre or ugun-
sAu en: 

YIL•1942. AYı 2 Gün: 62 Kaaım 116 
Rumi 1SS7- Şubat 18 
Hicri 1361· Safer ıs 

1 o~:e Nöbetçi Eczane 
ı 

Ali Nasibi 
( Yagcami yaoıoda ) 

Ziraat mücadele is
tasyonu Müdürlüğün-
den 

1 - 60 lira ücretli bir katip 
alınacaktır. 

2 - isteklilerin memorin ka 
nonundaki şartları haiz olmaaı li· 
zımdır. 

3 - Dil bilenler ve çabu'< 
daktilo yazanlar tercih edilecektir. 

4 - Müracaatlar 6 3 942 fÜ· 
nüne kadar kabul edilecektir. 

5 - 1 3 942 Camarteıi rünü 
saat 10 da müessesede müaabaka 
imtihanı açılacaktır. 

27--3--6 1749 

Açık teşekkür 
Maztarip bulondupm ayakla· 

rımdan beni tedavi edip, hayata 
kavuşturan memleketimizin dejerli 
Doktorlarından ve Memleket ha•· 
tahanesi Baı Hekimi Operatör B. 
Tevfik Pamukçuya sayın gazeteniz 
vaaıta1iyle teşekkür etmeği vicda· 
ni bir borç sayarım 

Moıtaf a Arayarirnıez 

9 . Mart· 1942 tarihinde bq· 
layarak köy tatbikatı dahil bir bu· 
çok ay devam etmek üzere Adana 

1 
Sıtma Enstitüıüode Sıtma mücade. 
lesi küçült ııbhat memurlar1 koraa 
açılacaktır. Bu korsa devam ede
bilmek için Orta Okul veya eıkl 
Rüşdiye mezuna olmaları ve aıker. 
lik fili hizmetini de yapmış balan· 
maları şarttır.Bu ıarUarı haiz olan 
taliplerin afaiıda gösterilen veai· 
katarı kanuni bir şekilde tanzim 
ettirip 7 Mart· 1942 ~ailııe ka· 
dar Eoatitllmüze mllracaatları li· 
zımdır. 

l -Orta okol veya eski Rüş. 
d ye mezunu şabadetnamesi ıareti 

2 - Nüfu• hüviyet cüzdanı 
sureti 

3 - Aıkerlik veıikası ıureti 

4 - Sıhhat raporu memurin 
kanunıınun 5 inci maddeıinin O 
f ıkraaında yazılı oidaio (iz ere 

5 - Hüınühal mazbatası 

6 - Halimedeni beyanna111eıi 

7 - laıesile mükellef oldap 
kimaelere ait beyanname 

8 - Üç adet 4X 6 ebadında 
fotoiraf 

9 - Tercümeihal varaka11 
27 - 3 1750 

Zayi Mühür 
Kırmızı Dam Köyü azalık mü 

bürUıaü zayi ettim. Yeniıioi kaz· 
dıracaiımdan eskiıinia hükmü ol. 
madığını ilio ederim. 

Kırmızı Dam Köyünden Sait 
oilu Abbas Hacı Ay 

1772 

Satılık bağ yeri 
Aıkert haıtahanesinio ıimali l'arbiılnde fabrikator B. Aıım bai' 

yeri bitiıiilode Sallanbaş Mahmut Ôzıırkıntı vereselerine aid olan 
on üç dönüm bağ yeri aatıhktır. 

Taliplerin Ziraat Bankaaı memurlarından B. Zühtü Gölrnele mü· 
racaatları. 1739 7-10 

Bayanlar!-~ 
Şüphesiz takdir edeniniz ki, güzel kamaş, güzel 

biçim ve dikim ile kendisini gösterir • 

TER Zi N i L 

ASRI Sl~ltJJADA 
BU AKŞAM 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
San'atkar Halide Pişkin birlikt~ 

SııfJare 
8,30 

Sııflare 
8,30 

Birinci Temsil 

Beni öpünüz 
Komedi 3 perde 

Dikkat: Kişe her zaman açıktır. Yerler numaralıdır. Mahdut 
yer kalmıştır. istical ediniz. 

Telefon : 250 

Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğünden: 

Orman Envali Satış ilanı 
Cinıi Miktarı 

Hacmi Muhammen vahit fiyatı 
M3 03 Lira Kuruş 

Çam kereateıi 248 000 1215 20 
1 - Seyhan Viliyetinin Oımaniye kazası dahilinde çam çataiı or· 

manından 248 metre mikip miktarında kereıtelik satışa çıkarılmıştır. 
2 -- Satış 16· 3. 1942 günü saat 15 de Seyhan Or. Çe. dairesin· 

de arttırma ile yapılacaktır. 
3 - Beher gayri mamol M3 ının mohammen fiyatı 4 lira 90 koroştur. 
4 - Şartname ve mukavelename poroieleri Orman Umum Müd., 

Seyhan Orman Çevirge Müd., Oımaniye Orman B. Şefliğinden alınır. 
5 - Muvakkat teminat 91 lira 14 karııştor. 
6 - Satış umumidir. 
7 - Orman 27· 2· 942 gününden itibaren onbeş i'Ün müddetle ıa· 

tışa çıkarılmıştır. 
8 - Orman bir sene müddetle verilecektir. 28-3-8-13 1758 

Satılık Çam, Adana çeşidi, Lata Ve Tıravers 
kerestesi. . 
Devlet Orman işletmesi POS 

Revir Amirliğinden : 
1 - 941 seneıi imalatından Ormanda Tırak soyu boyundakl rampa· 

larda aşağıda yazılı 10200, 598 metre küpe denk 88331 adet lcere1te 
açık artırma ile satıhia çıkarılmıştır 

Parti No. Hacim adet Muhammen kıymet Teminat 
M.s Dı.s Lira Kurut Lira Kr. -- --1 1691 019 14691 30 08 3814 94 

2 1559 578 13514 30 08 3518 41 
3 1271 591 11053 30 08 2868 71 
4 817 945 7111 30 08 1845 28,50 
5 730 972 6286 30 08 1649 07 
6 804 652 6972 30 08 1815 29, 50 
7 940 408 8132 30 08 2121 56 
8 354 824 3073 30 08 800 48,50 
9 563 051 4862 30 . 08 1271) 24 

10 1466 558 12637 30 08 3308 55, 50 
YekQn 10200 598 88331 30 08 23012 55 -?.- Artırma; 6/3/ 942 tarihine raalayan Cuma rünll saat 14 de ~da 

na Revir Amirliji bioaıında toplanacak olan komlıyon huzurunda ola· 
caktır. 

3 - Buna alt parti muhteviyatlarını, kereste nevi ve çaplarını fÖI· 
terir lise, şartname ve mukavele; Ankara Orman Umum MüdürlüjOnde, 
Ankara, İstanbul, lzmir, Diyarbakır, Adana ve Meraio Orman Çevirg-e 
Müdürliiklerile Pos Revir Amirlij-inde mevcot ıatış doıyaaındadır •• 

4 - Kerestenin mnbammen 30 lira 08 kul'UJ bedel üzerinden 0/0 7,5 
dan teminat miktarı 23012 lira 55 kuraıtar. 

5 - lateklilerin muvakkat teminat ve şartnamede yazılı aranılan 
ıartlar dahilinde ihale rününde Revir Aınirlijine müracaat etmeleri itin 
olunur. 1708 14-20-25-3 

iLAN 
Devlet demiryolları 6. ıncı isletme A. E. ko-
misyonu Reisliğinden : 

Muhammeu bedeli 2700 lira olan 180 ton ıönmeıait kireç ıartna· 
meıl veçbile 7.3.942 Cumartesi ıünü saat 10 da açık eksiltme asalile 
Adanada 6 ıncı işletme Müdürlüiü binasında aatın alınacaktır. 

Bo ife l'irmek isteyenlerin 202 50 liralık muvakkat teminat akçaları, 
942 yılı Ticaret Odaıı veıikaları ve nOfus cüzdanlırilo birlikte ekıilt· 
mede bulanmaları lizımdır. 

Kireçler Mersin - lskenderua ( dahil ) istasyonları araıında her 
hao&'i bir iıtasyonda ve vaıoa içinde teslim edilecektir. 

Şartnameler komisyon tarafından bedelsiz olarak verilmektedir. Ta· 
liplerin muayyen i'Ün ve saatte işletme Komisyonuna müracaatları ilin 
olunur. 17 - 21 - 26 - 3 1717 

Heyecan ve Macera filmi Meraklılarma Mlljde 

Tan Sinemasında 
BU AKŞAM 

Harlkullde maceralar ve ••rsGsettlerle dolu korkunç ve dehıet 
verici bir. mevııaa uhlp bU)'(ik bir zabıta filmi 

Cehennem adası 
Batt•a:b•şa kin, kıskançlık ıergüzeşt ve: heyecanlarla ' iki aaat daimi 

bir merak ve korku ile seyredilecek Amerikan fihr lerlnln ıaheıerf 

CEHENNEM ADASI 
Baş rolde: Johnnr Mo Brovn 
lılveten: Silahşor Kovboylann en güzel flhnlerl 

Silahşorlerin Zaferi 
iki büyük ve heyecanlı film birden 

As. o. Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 
1- Açık ekıiltme ile 8000 kilo yoıurt 4000 kilo ıüt satınalınacaktır. 
2- Muhammen bedeli 2800 lira olup ilk teminatı 210 liradır. 
3- Evıaf ve şartnameıi bergün komisyonda rörülebilir. 
4-- İhalesi 4· 3- 942 çarşamba günü uat 15 dedir. 
5- isteklilerin belli rün ve aaatte teminatları ile birlikte komiıyona 

mllracaatları ilin olunar. 17- 21- 26- 3 1720 


