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Yeol Delhl 6 (La•) - Hindistan bq 
komutanı muavioliğine tayini dün bildiri
len. ~eneral Fleminı Hortey, sreneral Vey 
velı ıdaro yükünün büyük bir kısmından 
kurtaracaktır. Askeri hareketlt1r eıınaaan• 
da artan baş komutan mesoliyetlerl bu 
yeni vazifeyi gerekli kılmıştır 

..,, "'==:------
UYDURMA 
ŞAYiALAR 

Haftada bir gün ekmek yerine 
~ p te verileceği doğru değil 

- Yeni mah ula kadar her n munt zaman -

A 
22 gr m kmek rllm 1 dU UnUIUyor -

okara 16 (Huı1.1a~ h b' . • d ) H f d b' . lece· i h klr. ı mu a ırımız en - ı ta ıı ır giJn r.kaıe'c yerme balka patates veri· 
~ ~ tnda dolaş n Sayialar asıl5ıı.dır. Al~kclı makamlar bu şayialsrı tekzip etmektedirler 

yapıl 0~_1 mah91.1le kaJar her gün montn a'llao 225 gram elmı e'< te\'Zİİ lçio tetklklerı ~ ~~ 
ınadadır. 

Verilecek k .. f O . . arara gore, ırıolar 550 graml ık ekmek çıkar~caklardır. 

ininin ahılıye Vekaleti. teş\cilltına röoderdiği tamimde, fevkalade ahval ve baead mevııl· 
0\1nlftt' yaklııııı:oaıından dolayı idare amirlerinin yıllık izinlerini kullanmamalartrıı tavsiye 

'i ır. 
"""-.;,_. 

~-----~ 
Alman taarruz 

Kabiliyeti 
Yazan: CAViT ORAL 

Ankara - ıs 
Alınanla '-' ..___ ---... 

bir ta r aeıı;;ız. Mayısta Kerçte 
arruz.da b 1 bn taar u ondnlar. Fakat 
ruzun ba l lar ve d 1 angıcı ne Alman· 
ne e S 

haber 'ld ovyetler tarafından 
verı · A 

rüo '· ncalı: aradan dört 
kunı gedçtikten sonra Alman baş· 

an anlık le 
bir ltom . arargahından hasasi 
liğde Atnılı:e neşredildi. Bu tob • 
olduğu Kan taarruz.unun muvaffak 
Sovyetİ erç ccbheıinin yarıldıj-ı, 
top ve ~rden 40 bin eıir, bir çolc 

ı i Öncül • ~Yfat"e nhndıiı ıv Alman 
Çnkorova ı 380 bin liraya 

::~·:,:~~;ün i:~:~ Yapılacak tali kanallar 820,000 ~:t~~~0~~:1~ ~~~1: b'ld erının A '- d . • k • ı ıriJd' M ı.aıı;; enızıne çı tııı 
Yıaıı k 

1
' 0ıkova ba Almıın ya 

etti N~hrıısında ilkin aükOta tercih 
· ı ayet 

ki' zunun K 0 da Alman taarro· 
itirafa erçte nıovaffak oldoj-anu 
berabe Ql~bu.r kaldı. Fakat bununla 

-' dan '-r ııogtondan ve Londra· 
' l a11:seden h b l erin K a er er ve bavadiı· 

k 
inanla erç muharebelerinin Al. 
tığını rıSaıuvaffalı.iyehizlıie ujrat . 
'- ' ovyet nauka . . ,,.uvvctl' ld • vemetıoın çok 1 0 ura ve d'• da T' 1ıer taraftan 

1 dotr~~oç~nk.~. ordularının Har kofa 

Y 
b l er edırı iddill olundu. Şimd' 
tın arın h . • ı 

do. aogıaıne inanmak daha 
2rudıır? Herhalde buırün içi 

tad - il b n or. a gor nen ir hakikat vardır k' 
0 da, Almanların Kerçte yapını 

0
;: 

dııklerı ani ba kının ş 
moı b 1 muvaffak ol· 
kın hu uknm~sıdır, Ancak bu bas· 

are eta um • b" 
taarruıooa b omı ır Alman 
midır n a~ladığıoa bir işaret· 

• da b' yolı:sa_ bıı taıırru:z. Almanların 
calı: ~~z.~t ıoyledikleri ribi ba4laya· 

j yetind/u~·t?arruza bir hazırlık mahi· 
'IPl ba k nu ır Kerç muharebesinden 

lar~n~ Ş~k cebhuinin diier taraf· 
; dııınd~n a • mevzii mubarebelerin 

il b k ı yenı haberler relmedifine 
111 a ı ıra K 

' ınevz.i• erç taarruzunun da 
r.• bir ta' ve hazırlık mahiyetinde 

il icabe~rruz Çoldntuna hükmetmek 
bel- • elr. ünk.ll bu yaz mubare· 

... rın n b' • 
111

1 ınaı1 ol • ır mukadderat boinf· 
da bu lk~agın~ ve ba ıonbaharın 
noıttaı ıncl cıban bar binin dönüm 
rereL·

1
11

U teşkil edeceg" ioe inanmak 
r h' ır. rse Al tı' enin b' ' ınan taarruzunun ceb. 

taarruz.." tbaf 1ndan ve mevzii bir 
11 el1 'Verilem' I a~layacaiına ihtimal 
li't rın llııriez. ü htıaıalki yine Alm'anla· 
~q taarruıu ~ rdllkleri oibi bu Kor~ 

ueın " . A • T 
rını tocrUbe 1 enı laıan ıllabla-

t b' kıt mlidafaada•tkek, beZQ bütün 
~ul ruz hareketine •alan orduyu taar· 

de Alman ıniller lııtır11ıak ve hem 
!ının m~siyatıfi ~~~1A.laıa0 ordula. 
gıoı go,termek .. den -eline ld 
in f'L ıçın a I• 
t •ama •·• bu Qç bakı Y•pıl111ı4tır 
k••rruıun faydalı neti:dan da b~ 

•bnl debiliriz. Zira• b.v•rditini 
lnQdd ti ır kar t.t. e e ve mükemmel bir " •y 

uk.iaı d'I • 1 •urett 
-dört e ı au4 o an bir battı :. 0 

tlln ı • 0 
"Ç 

ne old çınde yarılmaaı, henu; 
Al Ohnu bil d ' . . . 

- ınan ail hlar me ırı~ıı . lyeni 
toıteren b' ınan mue11ır •iıni 

·ıı'' •llr'ati Alır eserdir. Balı:alım bu 
~~~~ YQrıca ıııanlar bütün cebbo bo 

nasıl ve ne şekilde tatbik 
- De•a.mı lklnelde -

ıo 

Aokara 16 (Hasaıi) - Borüo 
meriyete konulan bir koordinasyon 
lcararile bundan sonra her hangi bir 
~ebeple prirnleri veya ıürprimlerl 
od~omiyen bor nevi bayat ıigortası 
mu avelenamesi inkıtaa tibidir. Si· 
rorta11 inlut • . . k t d aa urrıyan ııgortahnın 
ın ı a ev . 
l
, d 

3 
reaı ••nasında vefah ha· 

ın e ıo ilk 
l 

ne prim ödenmemi~ 
o sa dahi ink t . 
h 

'-it k ı a tarıhlne kadar ta• 
aır. u etmiş · • . 

tar'ht rıyazı lhtıydlar bu 
ı on ted ' . • 

b d
'l •ye tnrıhıne kadar 

eaap o ı ıniı t '- ''- f • 
J'kt h le b' eır.nıır. aızlerile bir· 
ı o a sa ıplerine öd • . enır. 

Sirortanın inkıtaa t"b' t 1 
d • t 'h _ a ı uta 
ura arı te odenaıe . . 1 

mı4 prım er 
mevcodsa tediye edilme . 'lk 1 • • d . . mıı ı pr 
mın va e11oın hulOlüne tekaddüm 
eden rüoe kadar beıap ed'l i 

• A 'b. '- . ı mı 
rıyau ı hyat aıı;;çe11 tediye t ' h' 

arı ı· 

ne lı:adar olan teknik faizlerile 
birlikte hak aabibine ödenecekt• 

ır. 

Bokararın 3üncü maddesine röre in. 
kıta devresi içinde harp hali mev· 
cad olmakıızın aılr.eri vazifede 
iken ölen ıirortalarsn hak sahiple · 
rloe müemmen mebliiların 3000 
liraya kadar olan kıımıoın tamamı 
ve faılasıoın riyaıt ihtiyatı ödenir. 
Ôdeomemif primler, teabhur faiz· 
lerlle birlikte yapılan tediyeden 
tenzll olunur. 

4 üncü madde ıöyledir : 

clnluta devresi içinde ecnebi 
bir devletle harp halinde askeri 
va:ı:ifede ölen ıirortalılarıo hak 18· 

hiplerlne müemmen mebliğın ta 
aıaaıı ödenir. 
d . Hayatla mukayyet sigortalılar 
taal ınkıda devresi eınumda sigor-

ının f , 
de h " 0 atı halinde vefat tarıhtn. 
çeal b~::siedilmi4 riyazi ihtiyat ak

bir heaabı yatıralacaktar.» 

sı bitmek üzere · d k } k b' • h ) k miştir. Şirket yakıo· 
dir. Şimdiye ka· e ar 1 ır sa ayı su ayaca tır da inşaata başlıyı· 
dar in4as1na 2 : n;;):;:;=:::;:•:- • • ; >=n' =:ı:::oc=;o;.::'.:'...:===: =~ . ':::."~- caktır. 

milyon 400 bin lira sarf odilmiı olan reıü'itör Çukurovaoın vasati pamuk rekolteıi 170 bin 
1 milyon 820 bin dekar araziye saniyede 85 metro balyadır. Yatmarlu tonelerdo bir dekardan 20 kilo 
mikip tu verebilecektir. 

Ôjnodiiimlze göre, Seyhan nehri ile Tafllll 
çayı araıındaki 600 bin dekar ve Tarsoı ile Mersio 
aras1Ddaki 220 bin dekar tutan arazinin tiU ıolama 
kanalları inşaatı münakasaya çıkarılmı4 ve 5 milyoo 

saf pamulc alınır. Yapılan tecrübelere röre, ıulama 

kanallarının inşası tamamlandıktan ıonra, bir dönüm· 

den 60 kilo uf pamuk alınabilecek ve Çukurova• 

Moskovı 16 {a.a) - Harkof'ta 
yapılan aenenlo ilk büyük tank 
moharobesioi Raılar kazanmıştır. 

Mareşal Timoçonko, tanklar içiode 
görülen otomatik ıillhlarla tecbiz 
edilmiş kıtaları oldukça büyük öl· 
çüde kullanıyor . Bu kıtalar piya· 
dtıyi yakından desteklemektedir . 
Almanlar yeni tipte tanaroler kol · 
)anıyorlar. 

Moskova 16 (a.a) - Harkof 
cephesinde Rus kataları müteaddit 
köyü ve ehemmiyetli askeri nok· 
taları ele geçirmişlerdir. Bir s~v· 
yet birliii, bir çok önemli nokta· 
lardan Almanlara atmıştır. 150 Al · 
man ölmüş ve diiorleri kaçmıştır. 

Almanlardan 8 top ve bir çok 
malzeme alınmıştır. 

Londra 16 (a.a) - Roı ordu· 
sunan Donob cephesinde açbiı 
gedik Almanları çekilmek zoronda 
bırakmııtır. Bu da rötteriyorki Ruı· 
lar Almanlardan daha çabuk ha· 
roket etmlttlr. Herhalde Hitlorin 
taarrazu bıf ıöstermeden 15 mayu 
tarihi sreçmlıtir. • 

Vorkşayr poat l'AZete,inin as• 
keri muharriri diyor ki : 

• " Mareıal Timoçeoko, tearro· 

lekenderlyede bUyUk 
yangınlar çıkarıldı 
Berlin 16 (a.a.) - Alman bat 

komotaolıiıom bildirdiiine göro, 
Şimal Afrlkada birkaç ründeoberi 
devam eden kum fırbnaaı bu cep· 
bede hava faaliyetlerini güçle4tir· 
miıtir. Alman savıı tayyareleri 15 
mayıs recesi en feoa havaya rai· 

• men lskenderiye limanına ve askeri 
teılalere taarroz etmiıtir. Bombalar 

nlD pamuk rekoltesi şimdikinin dört misli olacaktır. 

Kerç 
düştü 

Almanlar Kerç 
boğazının batı 
sahiline vardılar 
Alman kıtaları Kaf
kasya· sahillerinden 
8 kilometre mesafede 

ııınn n.talıkla yapmıştır. Ba hare· 
ket Hitleri Oioieper hattını tntan 
lı:uvvttler üzerindeki baskıyı hafif. 
letmek için Moskova ceoabunda 
hücuroa l'•çmeie mecbur edebilir. 
Hitler merkez bölieslnde reneral 
Zukof'nın muhtemel bir taarruzile 
de zorda kalacaktır . ., 

Moıkova J.6 (a.a) - Alman 
hllcum kıt'alerı kumandanı Liltze, 
bu kıt'aların doio cephesindeki 
kayıplarının yarım milyonu buldu-

Laval Vl•l'ye gitti, 
d ti n d U 

Ankara 16 (Radyo raıetesi) • 
Laval dün Vişi'ye ritmiş ve öğ'le
den sonra reri dönmüştür. 

Viti kehineıioin Mareşal Pe· 
ten reisliğinde toplanacağı bildiri· 
liyor. 

tam teılrlerloi yapmıştır. 8iJyOk 
yaorınlar çıkarılmıştır. 

j'una ıöylemiştir. (Diior telrraflar 
3 ncil sayfadadır.) 

Ankara 16 (Radyo raıetoıi) -
Kerç şehri düşmüş ve Alman kıt• 
aları Kerç boiazının batı sahiline 
varmışlardır. iki müstahkem mev
ltiin yarılarak 80 kilometre derin
liiindeki Kerç yarım adasının ye· 
dl rüo içinde lşğali Almanlar için 
gerçekten bir muvaff akiyettir. 

Kafkas aahUlerine 8 kilometre 
kadar yaklaşmış olan Alman kıt'a 
ların1n Kafkasyaya karşı bir baro· 
kette bulanmaları şimdilik bahis 
mevzuu olam.,,, · 

Harkofta Sovyet taarroılarının 
devam ettij-i, Almanların geri çe· 
kilmek zorunda kaldıkları bildiri· 
liyor. 

Harkof önlerinde zırhlı lı::nv · 
vetler arasında büyük bir moha· 
robe ormof, Almanlar kuvvetlerine 
yeni tip bir uçakla yardımda bu• 
lunmoşlardır. Sovyet iddialarına 
r~re Almanlar dün Harkof bölie· 
aınde 40 uçak kaybetmişlerdlr. 

Diğer taraftan bildirlldikine 
röre, Sovyetler Moıkova cephe· 
siue kadınlardan teşekkül etmiı 
kıt' alır da röndermişlerdir. 

\ 
lnglllz - Sovyet mlln•· 
sebetl•rl d•h• sıkl••

t1rdac•k 
6 

( 8 ) - Royter 
Londr• ~ rnah~;riri yazıyor : 

ajansınıo ılyası S tfer arasında J -ııt ~ ile ovye 
0 •• "-er üoaıebetler kurulma11 

daba
1 

~1 
.' ~vaın kamarasında önü. 

mese e91oıo - -
" d ki cel.telerde ıoruşülmesl 

muı o z h' l' l • il küodilr. 11 ır ı faz meso eıın 
d1. aı Miıter Çörçilln taarruzlıarını 
aıDoakaıa eden ınebuılar, lngiliz 

Mercan denh~iod mütrefi\t 
dooanma ile JııpJn filos1.1 arasın 
da vokua gelen mah rebenin a· 
kisleri el'an devam etmektedir. 
Mobarebeyi kaybederek uzakla· 
'an Japon filosunun, Ava tral· 
yayı istili maksadiyle hareket 
ettiği bugün anlaşılmış bııluou 
yor. 

Yok4rıdalı:i resim, Pasifik 
do Japon donanmasına men ııp 

birlikleri göstermektedir. 

Meksika 
Mihver hükumetlerine 

şiddetli bi~afum 
verdi 

Meksilı:o 16 (a.a.) - Resmen 
bildirildij-ine göre Meksika bükO· 
meti Meksika bandıralı Portrero 
DeUamo remisinin 13 mayısta Mi· 
ami açıklarında bir denizaltı tara
fından torpilJenmui hadiseaini Al· 
manya, İtalya ve Japonya nezdinde 
protesto etmiştir. 

Meksika h6kOme1i 28 mayıs 
tarihine kadar hadisenin mesul olan 
memleketten tatmin edici bir ce· 
vap ve tazminat teminatı almadıiı 
takdirde milli şerefinin rorçekleş
tirdiii tedbirleri derhal alacaktır. 

Vaşington 16 (a.a )- «Portez 
dol Lloanoıt petrol gemisinin torpil· 
lonmesi üzerine Meksikanm mihve
re harp ilin etmesi muhtemel gö. 
rülmelı::tedir. Bu gemi, Mekıilı:ıtlıla· 
rın kaybettiii ilk gemidir. Meksika 
bükOmeti Berlin, Roma ve Tokyo· 
Y~ şiddetli bir protesto gönder· 
m•4Ur. 

Protestoda tam bir tarziye ve 
21 mav11a ksdar tazminat verile
ceği hakkında teminat istenmek· 
todir. 

. Protesto ültimatom mahiyolin
dedır ve bazı Melı: ika mahfillerine 
göre nolt Mekaikanm mihvor mil· 
letlerine harp ilanına hazır bulıın· 
duğunu rö termektedir. 

Bir Macar gazetealnin 
mUnasebetslzllAI 

Anlı:ar• 16 (Radyo ıazetesi) -
Macar bışvekilinin Roı cepheaine 

iden Macar askerlerine hitab•m 
~öylediji ııııtko yazmoa mevıo 
yapın bir M ıcar srazetaıl yeniz 
olırak Türkiyeden de bahsetmlıtlr. 
Macar razotolcrlain, Türklerle Ma. 
carlar arasıodaki münasebetleri ze. 
birliyocek yazıları yazmaları ıon 
zamanlarda mutat helini almıştır. 
Macar raı.etoainin bahsettiği tarl· 
bi olaylar hakikata hiç oyiun de
ğildir. Acaba Macar gazeteleri, 
Macar halkını Türkiye aleyhine kış. 
kırtmadan ya:ıı yazamıyorla r mı ? 

ve ~merikao harp malıemeai yar· 
dımıle batıda lngillı hava taarnz· 
laraoın temin ettiği faydalara dair 
Roıların da alent trşekkOrlııtrloi 
memoaniyetle kaydediyorlar, 



2 

Dola cephesinde 
. So7:' Alman teblifine anıran 

A•maa - Rumen kıtııJarı Kerç 
şehrinin önüne varmaılard1r. De 
mek olt11or ki Ruslar Marientalden 
&'eçen melhuz ikinci müdafaa bat· 
tanda yıb biç durop esasla bir mü
dafaa~ bulunamamışlar veyahut 
ba müdafaa kuvvetli ve tesirli o· 

lamamıttır. 
Apo seldzile on ikisi araaın

daki maharebeler aetlceaffiôe Al· 
mım - ~en kıtalara tarafından 
yanlmıı olan müstah'ır.em Kttrç mil 
daf aa hattının orta yerloi teıkil 

BUGON 

nehirleri boyaaea ıimale ilerledik 
~ aonra artık ~liz ve Çio k 
'"taları araııada irtibat kalmıyarak 
Japonlar lol'Ui:ı Hind kuvvetleri •. 
oi,.-Çindvin nehrhıfn tamamile ba 
tatma atmışlar ve Hindistan budu 
duna doiru onlara takib., koyul 

mak•wemet veya makabil taarru· muılaıdır. BirmAnyada\d lorillz · 
zuna.::ufı'ıyaralc ~ayette ~eri ç~· Hind kuvvetleri büyük mikyuta 
kihnek zoraoda kalmıtta <Ja bili· urılap esir edilememişse de ban 
hare feridea Jap kuvvetleri ye laran maodalay ve bat111nda •i•r 
tit-.k Salvia fe rioio batısan~"iiJih ve aualzomelerile mühimmat· 

~·1~~. takr~ben 150 kilometre de . 1anoıo çoğaa~ terkettikleri v~ b~ 
nnlij!iidekı Çin tojrölara yeııldep. Mbeble zaywf btr htle düıtuldu). 
Ye tnaamile iıg-al ~Rmiıtir. muhakkaktır. 

eden en kavvvetll -----·--'."'"-~•;:: 
Parpıç ketimin· 

İki taraftao 

den ~9 bogaz• 
ve şebtle• kadar 
olan ıa0afc 75 
kiloJllett* oldoin 1..--------..iii.;~-~.,;.;.~~~---...;..°"""~-~--~;..;...~ 
ribi elı..t çekilebilen Rus kuvvet· 1 
leri ._.ada ardcı muharebeleri 
eti için Kerç şehrinin -'imdiye ~ 
kadaf""alanmıyarak Alman kuvvet 
le;ioio düne kadar aadecf, ıehrin 
yakın öoluioe &'~lmiş olmalara ta· 

bildin 
.Kerf uarrawou akaa:ıc le u;. 

rauaalı: uiçio d~il» do bi9 olliaz~ 

511 bafifletmolt maüaclile OVJet 
cenup orduları lkomutanı•ın Rar· 
k.f ıbölge.siode ve bıı... ebre lu~rıı 
taarruza gf çmesioin doiru olduğa 
na dütı y~ıştım. ... y 
q .Bu turrn~un hlli devem et 

melr.te oldaiu ve h• ~eslmdeki- ~l 
~ft'rllmtılffm!Fillmftiffqok~ 

lerj 
haıı 
tire 
lerj 
bir 
har 

ıc., 
fıod 
tıa-ıı 
had 
bir 
ıc., 



0~MH[lillik 
;anıaşmasr" 

beraber erteal ıabıb ~pılan bir 
' lif açıııu diltmının .lıi!.i... deniz· 

den insan ~oklama ki• uul oldu 
i qnu röstermiıtlr. H fil geıoiJ~rf 
mizden biri ba çarpıımadan doo· 

memi1tir. 

an 



ALSARAY ve TAN 

Sinemalarında 
BU AKŞAM 

BUyUk artist CHARLES LAUGHTON tarafın· 
dan yaratılan bUyUk ve emsalaız taheser 

• 

Türkçe sözlü filmlerin en güzeli 

KANLIMEYHANE 

ALSARAY'DA TAN'DA 
iLAVETEN : iLAVETEN : 

Umumi istek üzerine Heyecanlı bir film 

Yıkılan Yuva Suvariler şeytanı 

PEK YAKINDA 

Casus Aşıklar 
Alsaray'da bugün 
2,30 da : Kanh 
Meyhane· Yıkdan 

Yuva 

Tan'da bugün 
2,30da: Süvariler 
şeytanı · K a n 1 ı 
Meyha'!e 

il An 
Seyhan P.T.r. Müdürlüğünden: 

t - İdaremiz ihtiyacı için Kozan kazasının Sumaklıtepe 
ormanından kestirilip 110 adedi Kozan ve 570 adedi Misis 
ıstasyonunda teslim edilmek suretile 680 adet reçineli çam 
telgraf direği 5/5/942 tarihinden itibaren onbeş gün müd· 
de tleve kapalı zarf usulile eksiltmeye ~ı~arılm.ıştır. 

2- Beher direğin muhammen hedelı 1 l hra 50 kurut 
olup temamı 7820 muvakkat teminatıda 586 lira 50 kuruştur. 

3- eksiltme 21/5/942 Perşembe günü saat 16 da Sey
han P. T. T. Müdürlüğü binasındaki Eksiltme komisyonunda 
yapılacaktır. . 

4- Bu babtaki şartname bedelsiz olarak her gün- mesaı 
dahilinde .. Mlidürlük kalem şefliğin~ müracaatla görülebilir. 

5- Talipler, muvakkat makbuz veya Banka teminat mek· 
tuplaranı ve Ticaret Odalarından alınmış bu seneye ait ve
sikalarile 2490 No. lu arttırma, eksiltme kanununa uyğun 
olarak tanzim edecekleri teklif mektuplanna havi kapalı zarf· 
larını 3 üncü maddede yazı~ı eksiltme ~ünü saat 15 e kadar 
eksiltme komisyonuna tevdı edecekl~rd_ır. 

Postada vaki gecikmelerden mes uhyet kabul edilmez. 
. 1961 7-12-15-17 

---------------------------
İnhisarlar Adana 

Başmüdürlüğünden : 

ilin .. 
1- İnhisarlar Adana Bqmlidürlüğiinün eski ve yenı ıstas

yonlarla idarehane, Gazhane, Barut deposu, lmlihane, Ya~rak 
tütün depolarıyle mezbaha arasında naklolunacak tahmınen 
6 milyon ki10 balya halinde yaprak tütün, sandık içinde ma
mul tütün, Müskirat, Barut ve patlayıcı maddeler, çuvalh ve 
çuvalsız Tuzlar ve sandıklı Tuz ile bunların boş mahfazaları 
ve saire bilcümle eşyanın nakli işi (idarede mevcut şartna· 
mesi mucibince) mekavele akdi tarihinden itibaren bir sene 
müddetle muteber olmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 29/5/942 ~arihine raslayan Cuma günü saat 
16 da İnhisarlar Başmüdürlüğünde tetekkUl edecek komisyon 

huzurunda yapılacaktır. 
3 Ş t · ··rmek ve fazla izahat almak isteyenler - ar nameyı go 

satış şubesine müracaat etmelidir· 
4 Ek ·ıt . t' k d ceklerin beber tonun muhammen - ıı meye ış ıra e e OA 7 S li 

bedeli olan 150 kuruştan tutarı 9 bin liranın ° k b~l' v~n 
parası olan 675 lirayı ihaleden evv~l Makbuz m: to ~ ;~2; Başmüdüriyet veznesine yatırmaları ilan olunur. 197 

imtiyaz &bibi : Cı\VlT ORAL 
Baııldıiı yer : BUGÜN Matbaa11 

U. Neşriyat Müdürü : Avukat 
R fal Y AVEROÔLU 

BUGÜN 

il An 
Adana Belediye Riyasetinden: 

(50 bin Parke taşı ahnacak) 
1- Şehrin muhtelif yerlerinde yapılacak olan parke yol· 

larda kullan ılmak üzere Toprakkale taş ocaklarından çıka
rılmak şartile müteahhidine ihale e dilen ve mukavele müddeti 
içerisinde temin edemediğinden bu kerre mukavelesi fesholu 
nan 50 b in adet bazalt parke taşı, müteahhit nam ve hesabı· 
na açık eksiltmeye konmuştur. 

2- Muhammen bedeli 9000,00 liradır. 
3- Muvakkat teminuh 6 75,00 liradır. 
4- lbalesi 2/6/942tarihine rastlayan sah güoü sqat 15 de Ada 

n~ Belediye encümeninde yapılacaktır. 
5- Şartnamesi Fen i şleri Müdürlüğündedir. isteyenler 

oradan alabilirler. 
6- Fozla malumat almak isteyt."nlerin Adana Belediye 

Fen dairesine ve ihale günü de muayyen saatta teminatları ile 
birlikte Belediye Encümenine müracaatları ilan olunur. 

2005 17 -22-27-3\ 

il An 
Belediye Riyasetinden: 

1- ismet İnönü caddesinde zahire pazarında Belediyeye 
ait mağazalardan 54 numarah mağaza hil haline getirilerek 
biri kasap diğeri sebzeci Dükkaaı olarak 151 Temmuz/942 ta 
rihinden itibaren bir ila üç sene müddetle ve-; şartnamesi mu· 
cibince kiraya verilecektir. 

2- Kasap dükkanının muhammen senelik kira bedeli 500 
lira, sebzeci dükkinmm senelik muhammen kira bede'.i 150 
lira olup muvakkat teminatı muhammen kira bedellerinin 
% 7,5 ğudur. 

3- ihalesi Haziranın 2 nci salı günü saat on beşte Be
·tediye dairesinde Belediye encilmeninde yapılac:ıktır. 

4 - İstekliler mezkur gün ve saatta yatırmaş oldukları te· 
minat makbuzlarile Belediye encümenine ve şartnameleri gör· 
mek isteyenlerin her gün Belediye muhasebesine müracaatlı n 
ilin olunur. 2004 17·21-26-30 

Emekli Sporcuları davet: 
Beden Terbiyesi Seyhan Bölgesi 

Başkanhğından: 
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile Adana Spor tari· 

hi mevzuları üzerinde görüımek üzere Adanada bulunan bil· 
tün emekli Sporcuların 18. 5/942 pazartesi günü Beden Terbi
yesi aölgesi binasında yapılacak toplantıya onur vermeleri 
rica olunur. 2006 

••••••••••••••••••••••••••• 
Dr. Abdullah Erberk 

Her gün hastalarını kabul eder.Sah 
ve cuma günleri saat 15 den 16 ya 
kadar fukaralara parasız bakar. 

Muayenehane yeri : Pamuk Borsaeı 
karşısı ·Çocuk Oyun Alanı Biti,iği 
No. 44 1902 1-15 

·············~········ ... 
ADANALI 

Zekeriya 
DOKTOR 
•• ozveren 

Adres : Kuruköprü Trahom Dispan
seri Karşısında Hane No. 21 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 
9 4~ lKRAMIV E PlA NI 

KE-ŞIDELER ı 

Asri Sinemada 
Bugün gündüz 2,30 matinadan 
itibaren Türk filmciliğinin son harikası 

-Türk san'at ve dehasının bir ibidet• 
1941 de (ŞEHVET KURBANl)nı yaratan 

Ertuğru,I Muhsin 
1942 ~e K 1 S K A N Ç filmini yarat· 
mıştır.Baş rolde: Rejisör ERTUGRlJ~ 
MUHS•N-CAHIDE - J. GALiP- SUAVi 

FATMA ARKAN ve saire •• 

ILA VETEN: TYRONE POWER- LIND;\ 
DARNELL'in zevk, neşe ve eğlence 

ile dolu harikası 

Eğlence Kadını 
BugUn gUndUz matlnada : 

Kıskanç - Eğlence kadını 
------~~------------------------_.,/ 

Pek Y ak1nda .... Pek Yakında ... · 
tarihin en kanii aşk vak'ası 

Harunurreşidin Gözdesi 
TUrkçe sözlü ve Arapça şarkıh , 

Arapça şarkılar Şarkın ses kraHçef1 

ÜMMÜGÜLSÜM.tarafından söylenmektedir 

il An 
Belediye Riyasetinden; 

. Kolordu civarında zahire pazarı mevkiinde Belediyeye ' 
aşağıda numaralan ve muhammen kira bedellerile muva1'~ 
teminatları yazılı mağazalar hububat ticaretinin kalkmış ol~ 
smdan her işte kullanılmak üzere ve şartnamelerine g~ 
1 Haziran 942 tarihinden itibaren bir ili iki sene müdde 
kiraya verilecektir. 

2 - ihalesi Mayısın 29 uncu Cuma günü saat on b~ 
öelediye dairesinde Belediye encümeninde yapılacaktır. ls~ 
liler mezkur gün ve saatte yatırmış oldukları teminat ıt1 

buzlarile birlikte Belediye encümenine ve şartnameyi görıl' 
için her gün Belediye muhasebenine müracaatları ilin oJul1 
Senelik Muvakkat 
icarı teminatı Numarası Cinsi Mevkii 
150 11 25 28 Dükkin Kolordu caddesi Uje 

65 4 87 30 • • > 

65 4 87 32 ~ • • 
65 4 87 34 • • » 
46 3 45 36 » » • 
65 4 87 38 » » • 
65 4 87 40 • • • 
65 4 87 42 » • » 

65 4 87 44 » • » 

ıso 11 ıs 46-66 ,. • ,. 
65 4 87 48 » » » 
65 4 87 50 » » • 
65 4 87 52 • » » 
65. 4 87 54 » » » 
65 4 87 58 » » .,. 
65 4 87 60 • » • 
65 4 87 52 » » :t 

150 11 25 62 » Buğday pazarınd• 
150 11 25 6t ,. » » 

1So 11 25 68 • » • 
150 11 25 7 o » » ll 

1So 11 25 72 ıo » ,. 
lo5 7 87 74 » » » 
250 18 75 76 » » lO 

300 22 50 78-80 » » .,, 
1992 

z Şııbat, 4Mag;s,3Aiusto.ı,21kinciteırin tarihlerinde gapılı' 

------19421KRAMIYELERI----~ 

1 
1 Adet 2000 Lira\.\: 

Doğu Ambarı 
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2500. 
4000. 
2500. 
5000. 
2000. 

Lira 

,, 
fi 

il 

" .. 
" ,, 

TU rklye it Bank•aına par• yet1rm•kla J'•I· 
naz p•r• blrlktlrmı, ve t•lz elmıt olmaz, aynı 
'tamand• telllnlzl d• denemlt olur•unaız. 377 

Umumi Nakliyat ve Komisyo1' 
Evi 

iskenderun ,. 
Nakliyatta sür'atle iş yapar. Kolfl1 

yonda herşeyi yerine satar. 
Telgr•f : Doiu AMBARI 
Telefon : 218 1876 1 - 30 
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