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Ekmek kartlaf\ 
Dün saat 14 ten itibaren şeh· 

rimizde ekmek kartı dağıtılması· 
na haşlanmıştu. Tnziata bugün 
de devam .edilecektir. 

y1,.ı 2 No. 423 kararıa,tırıhr. 
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~ ........ --------------------------MiLLi ŞEF 
konservatvarda 

Ankara 17 {a.a.) - Cumhurreiıi Milli Şef ismet 

lnönO bugün saat 15,30 da Devlet kon1ervatvarını 
ştrefleodirerek Cumburreisliği flarınonik orkestrası 

tarafından verilen konseri dinlemişlerdir. 

7 Amerikan hükumeti 
tarafından 

Mihverle 
mOnasebe 
tin kesilme 
si istendi 
Vels'in nutku 

konferans Üzerin 
de tesir yaptı 

Uruguvay, hava ve 
deniz Uslerlnl birle 
tik devletlerin em. 
rlne verecek 

Riyo dö Janeyro 17 {a.a.) -
• Amerikalılar arası konf eraasında 

Urqllv&y, Meksika, Venezela , 
Kolombiya, Panama, Hondras ve 
Ko.tarika bükOmetleri Mihverle 
münasebetlerin derhal kesilmesini 
'9temiftir. Bo isteklerin tek bir 
teklif halinde birleştirilmesi için 
delegeler ara11nda görüşmeler o· 
luyor. 

Samner Velı'in notku konfe· 
raoı üzerinde büyük tesir yap· 
ınıştır. Uruguvay hariciye nazırı 
Mihvere karşı açıkça bir vaziyet 
almq ve Uroguvayıo hava ve de 
nız. üs erinı liırleşik dev1etlerın em 
rine vermeie hazır olduğunu ıöy 
lemiştir. 

Ariantinin durumu henüz bel 
li deiildir. Teklifler ~pazarteı; u· 
mumi toplantıda görüşüleceğinden 
konf eranıın alacarı iıtikamet o 
fÜD anlaşılacektır. 

Berlin 17 (a.a.) - Gazeteler, 
Birleşik devletlerin cenup Ame· 
rika milletlerini herbe sokmak 
içia yaptığı manevralardan bah· 
iMiiyor. Cenup Amerikalılardan, 
Aeglo • ıakıonların ltomiıyoncu· 
lutunn '}apmaları ve vapurJariyle 
harp mal:ıemeal taşımaları iateo. 
m.iştir. 

Bir razete diyor iti: 

Yeni koordinas
yon kararları 

- Ticaret mUdUrlUklerlne Vlllyet -
late mUdUrlUklerl kurmak se-

- llhlyeti verillyor. -
Ankara Radyo gazeteıi - Koş yemi ve kura bakla hakkında iki 

koordin111yon kararı neşredilmek üzeredir. 
Ticaret Vekaletinin lüzum göreceği hallerde ve yerlerde kuş yeıni 

ve bakla satın almaia ve satmağa toprak ofisi memur edilmiştir. 
Yeni bir kararla, 15 gündenberi açılmış olan tütün piyaıasında hü· 

' metin yapacağı müdahale mübayaası için tahsis edilen mütedavil serma· 
ye 5 milyondan 10 milyon liraya çıkarılmıştır. 

Pazarteıi a-ünü çıkacak bir kararla petrol ofisi kadroJUna bazı ilA• 
veler yapılmakta, bir batka kararla ticaret müdürlüklerine vilayet iaşo 
müdürlükleri ve amirlikleri kurmak salahiyeti verilmekte, Türk ıemilerinin 
seyriseferi tanzim olunmaktadır. 

~ 

llngilizier Tobruk.'a denizden malzeme ~önderigorla1 

lngiliz Başvekili 
Londraya döndü 

Çörçil 

lŞangşa'daki Çin zaferi 

Japonlar 
60000 
kayıp 

verdiler 

Harkof da 
geri alınmak 

Tekrar lngilizlarin eline 
geçen"" Kapuzzo kalesi 

' 

Halfaya'daki 
Ü z e r e... m· i h v e r 
Sovyetler şeh· k t · 1 
re 10 kilometreı 1 a arı 

Şimal:ev~:!~~eC:.i Rus· 1
1

tf!!s_lim oldu 
lar tarafından aşıldı Şımdıye kadar sayı -

. Ankara Radyo ıra:ıete•i - lan esir miktarı 5500 
Stokbolmdan verilen haberlere iô 
re, liman gölünün• şimalinde Nov· 
rorad bölgesinde V plkof ,il Tl 
Raılar tarafından batıya doğru 
aşılmııtır. Bo itibarla Almanların 
bo cephedeki duruma daha ciddi 
rörmek mümkündür. 

Harkofun 30 kilometre şimal 
doiuonda Tevova'yı alan Ruılar 
Harkofa 10 kilometreye kadar yak
laşmışlardır. 

Moşkova 17 ( a. a. ) - Sovyet 
tebliii: 

Kıtalarımız 16 son Ununda 

düşmanın mukavemetini kırarak 
ilerlemğe devam etmiştir. Bir çok 

Ankara radyo razetesi - Mı· 
sır - Libya hududunda . bulunan 
ve ik.i aya yakın bir zamana ka-
dar mukavemet etmiş olan Halfa. 

yadaki mihver kuvvetleri teılim 
olmuşlardır. 

ilk ıayılan esir miktarı 5500 

dür. Bu miktann daha artacaiı tah· 
min olunuyor. 

Kahire 17 a. a. - Orta Şark 

lnriliz umumi kararıibının tebliği: 
Ageyli dolaylarında bir ileri 

bölgede şiddetli kum fırtınaları ve 

yağmur bütün harekata enrel olu

yor. Halfaya kesiminde Hür Fran. 

Ponag' da llo·llo 
nın güzel bir görü. 

. .Japonl 
Hollanda Borneo 
mühim bir tayyar 

sünü işgal ettil 
Sinırapor 17 (a.a.)- T 
Dün bütün a-ün ancak 

nin doio kıımında düşmanl 
bir temaa haııl olmuı ve h 
tarafın faaliyeti başlıca devı 
rekatından ibaret kalmıştır. 
dnz topçumuzun faaliyeti fa 
mut ve düımanın Gemaı'ta 
unsurları hırpalanmıştır. 

Cephenin batı luımında 
man Marai nehrinin aşağı ı 
ayak basmağa muvaffak ol 
Şimdi alınan raporlar dü 
dün Singapur üzerine yaptığ 
va akınları yüzünden insan 
kayıp ve maddi haaar olm 
röıteriyor. 

Dün Uzak Dojıı kuvve 
ze bağlı bomba tayyarele 
düşman ta2ıt koluna hücum 
bir çok taşıtlara tahrip etmiı 
diterlerini hasara uğ:r.ta•tJ 

Av tayyarelerimiz Marat 
aj'zında düşman aaMriyle 
mavnalara başarı ile aeticele 
hücumda bulunmuşlardır. 

Sinrapur 17 (a. a.) -
yada muharebeler devam e 
Japonlar Nea-ri Senbila'ııın 
'kısmında biru ilerlem~lera 
AvutraJyalı birlikler onları 
rece tutmuştur. 

Nehrin iki kıyttında kar 
top~u ateşinden ıonra bir dü 

· zırhlı kolunun ilerlemesioe m 
de edilmiş ve kol reçerken 
oçuralmuıtar. Düşmanın 14 

• ve on "zırhlı otomobili tahrip 
miştir. 

Tokyo 17 ( a. a. ) - ~ 
kuvvetlerinden yardım gören 
kin bir bahriye piyade müfr 

12 son kanunda"' Hollanda Bor 
ıunda Tarakan tayyare meyd 

köy ve kasaba kurtarılmıştır. Bazı 
kesimlerde karşı taarruzlara reçen 

işral etmiştir. Tarakan ü11ü 
sızlar dün devriye bareketlerind" kalkan Japon deniz tayyareler 
bulunmuşlardır. ıoo kinonda düşmanın 2 mot düşman ağır kayıplar vererek reri 

dönmüştür. 15 son kanunda 45 
tayyare düşürdük; 14 tayyare kay. 
bettik. 

Fakat daha sonra kum fırtına• 4 bomba t.ıyyareıini düşürmü 
lan bu bölrede başka harekata Japon bahriyesi Tarakan h 

meydan vermemiştir. manda iki mayn tarayıcısı kay 

Bu sabah Halfaya ıarnizonu miştir. 

c Rozvelt Riyo'da Vilson 
modeli yeni bir milJetler araaı 
cemiyet kurmaia çalışıyor.• 

Tokyo 17 ( a. a.) - Japon 

ıözcüıü demiştirki : 
c- Cenup Amerika memle. 

ketleri Birleşik devletlerin iktiaadt 
ve aakeri baakııından korkarak Ja 
ponya ile münasebetlerini kesme· 
yecektir, ümidindeyiz.• 

şiddetle 
tenkit 
edilecek 
Tenkitlerin 
esası şu: 

Veyvel, Şan-Kay Akdenizde 
Şek'i tebrik etti Büyük harekat 

şartsız teslim olmuştur. Burada ev· 

velce esir düımüş 76 aıkerimiz 

kurtarılmıştır. 

Sağlam bir halde bulunan top. 
lar ve harp mRhemesi ele a-eçiriJ. 
miştir. 

Rangon 17 {a. a.) - T ebli 

lnriliz kıtaları Birmanra -
yam hududunda Japonlarla te 
tadır. Tayyarelerimiz Siyam 
meydanına hücum ederek bir 
tayyareyi batara uj'ratmış, blr zı 
lı treni makineli tüfek ateşine t 
muştur. Kıtalarımız dün rece 
manyada düşmanla çarpışmışt 

Bo buıusta henüz tafıilit yokt 

lnglllzler ve Almanlar 
kartıhkh olarak 

Kaç tayyare 
düşürmüşler? 
Londraı 17 (ı. a] - Harbi~ 

başıodınberi Mihver kuvvetlerı 
8574, lnrillzler 3562 tayyare kay· 

betmiftir. 
Britanya üzerinde ve dolayların· 

da Mihver 3692, lorılizler 887; 

Avrupa üzerinde Mihver 490, ln

rili:der 1875; Oıtaşark'ta Mihver 
2875, lnrilizler 711; lıkandlnavya
da Mihver 9571 lnrililizler 379; 
denizlerde Mih 39 1 .1.zl 54 • ver , ngı ı er ı 

Ruıya'da Mih"•r ıa 1 .1. I 
J ve arı ız er 

1 tayyare kaybetaalttir. · 

Çocuk esirge"'•· kuru 
m unun tetekkuru 

Ankara 17 ( a.a. ) - Çocuk 
uirreme kurÜmu renel merkezin. 

denı karamamuzun müe11eae ve 
ewlere daiıttıiı baiış kambarala· 

• rının açılmasına batlanmıştır.Kum· 
baralann pek çoğundan ümidin 

•fok tlıtünde baiıılar çıkmaktadır. 
' Çocuk eairreme korama, eyilikH· 

Uzak doğu mü 
daf aası ihmal 
edilmiştir. 

Ankara radyo g-azeteıi- Ha· 
ber verildiğine fÖre lngiliz başve-

kili Çörçil Londraya dönmüştür. 

Mihver kaynaklarınca Çörçilin At· 

lantik denizini denizaltı ile geçmek
te olduğu bildirilmişse de İngiliz 
Baş vekili Bermud adaaı yolile ve 
tayyare lle Loodraya ft1lmi1tir. 

Avuıtralyadan bildirildijine 

röre, Çörçil ıiddetli tenkitlerle 

karıılaşacaktır. Bu tenkitler, uzak 
doj'u m6dafaaııoın ihmali üzerinde 
toplanmaktadır. 

lnıiliz parlimentosonda bir 
münakaıa açılması, bükümetin do

in Asya durumu yüzünden tenkit· 
lere ujramaaı bekleniyor. 

Tenkitler timdideın Avustral· 
ya'da bqlamıştır. 

Eski Avuıtralya Başvekili Men. 
ziJ'in yaı:dıiı bir yazıda, bütün 
dikkatin Ortaşarka verildiii, Sln
l'•pur'un ihmal edildiii mütalaaıı 
ileri ıüriililyor. 

Bununla beraber Mihverin id
dia ettiii ribi lnrili; kabinesinin 
tehlikede bulunduiu söylenemez. 
Çörçil'in vaziyeti kuvvetlidir. Çün· 
kü mukavemet ıiyaaeti takip eden 

Çin kuvvetlerl Sing 
slyang n e h r 1 n in 
9lmal kıyısı na 
vardılar 

Çunl' · King: 17 (a.a) - Çin 
askeri sözcüıü, Şangşa'ya saldıran 

70000 Japondan ancak 10000 ninin 
Sinısiyang nehrinin şimal kıymna 
varabildij'ini ıöylemiıtir. Sözcü, 

on giln ıilren Çin karşı hücumun. 
da Japonlara 60000 ölü ve yaralı 

verdirilldiiini ve Çin kuvvetlerinin 

Singıiyanr nehrinin şimal kıyıııoa 
vardılıı:lar1nı bildirmiştir. 

Çunr • Kinr: 14 (a.a) - Ge
neral Veyvel, Şanrşa'da kazanılan 
zaferden dolayı M~reıal Şan • Kay. 
Şek'i tebrik etmiştir. Şan • Kay· 

Şek cevabında, bu zaferin artan 

bir ıüvenle beklenilen ıon netice 
yolunda müttefiklere• yapılacak 

daha büyük rayretlerin bir başlan• 
ru:ı olduğunu bildirmiıtlr. 

Amerikan Genel Kurmay Bat· 
kanı da Mareşala bir tebrik tel
rraf ı yollamııtır. 

Norveç veliahdı Ottovada 
Ottova 17 (a.a.) .._ V ııiorton 

dan buraya relen Norveç veliahdı 
şöyle denıiştirf 

«- Norveçli bahriyelllerin on 
da dokuza Norv. ten ka m 

bekleniyor 
Alman ve ltalyan 
bat amlrallara Bav· 
yera'da görUttUler 

Ankara Radyo a-azetesl -
Alman baş amirah Reder ile ltal· 
yan baş amiralı Bavyera'da buluş• 
muşlar ve görüşmüşlerdir. 

Bulı-ar Radyosu bıı haber üze· 
riode şu mütalaayı yürütüyor: 

«Bu rörüşmeden ıonra akde
nizde mühim harekat beklemek 
doiru olur. lna-iltere ve Amerika· 
nın bütün ehemmiyeti Uzak doğu. 
ya verdikleri bnıüo akdenizde ri· 
rişilecek harekatın muvaffakıyet 
ihtimaller! büyük olacaktır.» 

Fakat İngiliz ve Aıneriken 
kaynakları Akdeniıdeki donanma· 
nıo Paıifik denizin• aktanlınadı· 
iını söylemektedirler. 

Yunan Kızdhaçı gün
de r•ram mllyon kap 

yemek daGıtıyor. 
Atina 17 (a.a) - Yunan Kı. 

zılhaçı bqkanı, Atina ve Pirede 
kurulan aş evlerinde muhtaçlara 
her gün 500 bin kap yemek da· 
iıltıldıiıoı ıöylemiştir. 

Elektrik cereyanının azaltılmatı 
yüzünden iki akşam gazeteıi çık· 
mayacaiı ribi Atina radyosada . . 

Amerika 
Gelecek yıl ayda 
10,000 tayyare 
------~--....;;;....:. ____ __ 
yapacak 

Tokyo 17 (a.a) - Japon ha 
kuvvetleri Raoıun dolayındaki 
meydanda 14 uçak tahrip etm 
Birmanyadaki bir meydanda da 
tayyareyi makineli tüf ek aleti 

Nevyorkı 17 La. a] - Alman tutmuştur. 
hava kuvv•tl•rı'nı' . h k b Tokyo 17 (a.a) - Japon d 

... ... ım a etme u- b b' 
ıusunda Ruz it t f d oanmHı ar ın batından 11 
l ~ ve ara ın an hazır. Ununa kadar Pa1ifikte 182 
•aarı plan temamen rerçekleşmek I tonluk 30 • bat 171 
yolundadı remı ırmıı ve 

• r. tonluk 78 remiyi de müsadere • 
Banlerce Amerika pilotu, Ame· miştir. Ordu ve donanmaya me 

rikan endüstriıinin yapımını Oı:eri· ıup ıı geml ile 46000 to ) k t 
ne aldıiı tayyarelerde çalışmak caret remisi kaybettik n a 
üzere kayıd bürolarının önünde Kalkfita 17 (a.a) ~ Hindiıt 
toplanıyor, na ilk partide mllhim miktarda J 

1942 yılında tayyare yapımının pon harp eıiri getirilmifhr 
ayda 5000 ve 1942 yılında ayda Singapordan vapurla retirile 
10000 tayyareye çıkacatı ruzvelte eıirler muhtelif kamplara yerlet 
temin edihııiıtir. tirilecektir. 

Bu ilı:i yıl içinde yapılacak 
tayyarelerin yüz metre ara ile ve 
beşer beşer uçtukları takdirde kök 
yüzünde 1350 kilomatrelik bir H• 

hayı kaplıyacakları ı;özönüne a-e· 
tirllirte planın büyüklüğü daha iyi 
anlatılır. 

TUrk hava kurumuna 
yardımlar 

Ankara 17 (a.a.)- Tllrk bava 
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Baş Rolde: PIERRE BLANCHAR 

Fransıca Sözlü ve Şarkılı Büyük Muzikal Film 

-2-
~ Herkesi alakadar edecek derecede kuvvetli bir mevzua sahip 
11 

olan Şarkın en büyük ve muhteşem filmi 

iı 1 TUrkçe SözlU ve Arabca Şarkıh 
f 

b Kızım Duymasın 
J , .................................................. .... 
1 aş Rollerde: Bedia Muaabnt ve Marl Kulnl Tarafından 

·ı e vk safa aleminde hayat süren günahkar kadınların kızlarının 

1 ~ namuslannı kurtarmak için Hayatlarını nasıl 
1 

feda ettiklerini gösteren muazzam film 

2.30 da : KRALiÇE KALBi - KlZIM DUYMASlN 

· ~ iLAN 
(.4 evlet Demiryolları Adana 6. ncı 

f 

: letme artırma, eksiltme komis. 
i ; lnu reisliğinden : 

' Toprakkalede iki, Fevzipaşada iki, lskenderunda bir ika 
1 lğih ile Ceyhan ve lskenderunda birer büfe binası inşaa 
' ; ı talip zuhur etmediğinden kapalı zarf · usulile vahidi fiat 

t ~rinden yeniden ekıiltmeye konulmuştur. Bu binaların in 
) ıtı için lüzumlu olan ray demirleri ve istekli tedarik ede· 
ı dij'i takdirde çimento, kum, çakıl, taş ve kiremidi idare• 

verilecektir. 
: 1 - Bu itin muhammen bedeli 63.600 lira ve muvakkat 
, ninat miktarı 4430 lira olup ihale günü 5-2-942 perşembe 
, nU saat 16 dadır. 
J 2 - istekliler bu işe ait şartname vesair evrakı Devlet 
~ı 'mir yolları Ankara, Haydarpaıa, Adana, Kayseri veznele 
ı ıden 319 kuruş bedel mukabilinde alabilirler. 
ıR 3 - isteklilerin apğıda yazılı vesikaları tedarik ve ko· 

•' ~syona tevdi etmeleri lazımdır. 
.. a) Teminat mektuplan veya muvakkat teminat akçaları. 
1 b) Kanuni ikametgih vesikaları, nüfus cüzdanları, Tica· 
• :t Odası vesikaları. 

c) Bu i~e mahsus olmak üzere Münakalit Vekaletinden 
1 

' •ınacak ehliyet vesikaları (bunun için ihale gününden en az 
, gün evvel Milnakalit Vekaletine müracaat edilmesi lazımdır. 
, 4 - isteklilerin yukarıda gösterilen gün ve saatten bir 

ı ı ~at evveline kadar 2490 No. lu kanunun emrettiği şekilde 
• azarlamış oldukları teklif mektuplarını Adanada Devlet 
: Pemiryolları 6 ncı lıletme Miidürlütil binasında toplanan 

1 : \rtırma.. Eksiltme Komisyonu . Reisliğine tevdi etmeleri 
ı ! üzumu ılin olunur. 1593 18-23-27-1 

Tüm satınalma 
komisyonu başkanlığından: 

; , • 1 - lskenderun birlikleri ihtiyacı için kor evsafın dan 

l >lmak şartile pazarlıkla 100 ton kuru ot alınacaktır. 
1 2 - Muhammen bedeli balya halinde 5500 lira ilk te-
. minatı 412 lira SO kuru~tur. 
• ' 3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

J 4 - Pazarlığı 24-1-942 Cumartesi günü saat 11 dedir. 

1 S - İsteklilarin belli gün ve aaatte Adana Askerlik da· 
,.ireai binasındaki komiıyonumuza müracaatlar& ilin olunur. 

1 1572 8-13-18-23 
11 Tüm satınalma komis-

1 

yonu başkanlığından : 
1 ..... lskenderun birlikleri ihtiyacı için kor evsafından 

olmak ıartile pazarlıkla 50 ton kurtı ot alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli balya halinde 2750 liradır. ilk 

teminatı 206 lira 25 kuruştur. 
3 - Evsaf şartnamesi her glln komisyonda görülebilir. 
4 - Pazarlığı 24-1-942 Cumartesi günü saat 11 dedir. 
5 - isteklilerin belll gün ve saatte Adana Askerlik da· 

ireıi binasındaki komisyonumuza müracaatları ilin olunur. 
1-'13 8-13-18-23 

LUTFEN ŞlJ GÜNÜ NO T DEF'fE~lNIZE kA Yl'f EDiNiZ 

- 20 ikinci Klnun 942 &ah GUnU Akşanu -

Alsaray ve Tan Sinemalarında 
Düaya Klasiklerinin en Güuali V iktor l-tügotnun ölmet şaheseri 

(Notre bame de Pariı) den iktibas edilen ve muauam 
Bir San'at Abidesi Olan 

- --- ·- --

Notrdamın Kamburu 
1'0Rt<ÇE SÖZLÜ 

MUatesn• Fllmln ilk Şeref Gecesidir 
Kambur Knzimoda Rolünde Büyük Artist CHARLES ~AUGTON 

D1KkAT : ilk gece için A LSARAYDA koltuklar ve 
loealııt satılmaktadır. istical ediniz. Tel. Noı 212 

Dörtler kulübü 

---~~- --~- - -
Orman ceviroe--ınuourıuounden : 

1 

Karanlıkdere Orman Emvala S2tış ilanı 
Mikdarı 

Cinsi beher umum kental bedeli 
Çam enkaz odunu kuruş kuruş 

12 338,28 

kental 
2819 

kilo 
00 

• n ur. OJlU.lVMÜ.. J.._ 

1 ASRliitlta.~H\QJ\ : . : 1 Sıı;:;; BU AKŞAM - Matina l 
• z~ t 
e Siyah Afrlkanın derinliklerinde". Balta rirmemiş or • 
: ~e_b!ikeleri ve erkelder.inin . arz~ları ara1ında ... Bir kad~~=v- İ 1 - Seyhan vilayetinin Osmaniye kazası dahilinde hu 

dutları şartnamede yazılı karanlık dere devlet ormanından 
numaralanmış 2819 kental ağacının çam enkaz odun on 
iki ay içerisiode çıkarılmak üzere 9· 1·942 tarihinden itiba 
ren 15 gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 

• gilısıne kavuşııyor." Kın saıkasıle biribirine düşman iki '-1< k • 11 TehUkeden kuvvetU AŞK • i 
• ÇAM SAKIZI : 

2 - Arttırma 24- 1-942 tarihine müsadif cumartesi günU ·I KONGODA \ 
: ~at rollerde: Annsothern • John caroll en canlı, : saat 12 de Osmaniye orman idaresinde yapılacaktır. 

3 - Beher kentalin muhammen bedeli on iki kuruştur. 
4 - Muvakkat teminatı 25 lira 37 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavele projeleri Ankara orman 

umum müdürlüğünden Seyhan orman çevirğe müdürlüğünden 
Osmaniye or. bölge şefliğinden alınır. 

1 6 - Satış umumidir. 
7 - isteklilerin ticaret odası vesikalariyle birlikde belli 

olan gün ve saatte ihale komisyonuna müracaatları, bu vesika 
köylülerden istenmez, 1611 16-18· 22-24 

Orman cevirge müdürlüğünden : 
' Orman Emvalı Satış ilanı 

Cinsi 
Meşe odun 

Mikdarı 
beher kental 

kuruş 
12 

umum bedel 
lira k. 

494.28 

kental kilo 

4119 00 
1 - Seyhan vilayetinin Osmaniye kazası dahilinde hudutları 

şartnamede yazılı ayı deresi devlet ormanından numaralanmış 
(4119) kental muadili Meşe odunu ağacının on iki ay içerisinde 
çıkarılmak üzere 9-1-942 ıarihinden itibaren 15 gün müddetle 
açık artırmaya konulmuştur. 

2 • Arttırma 24· 1-942 tarihine müsadif cumartesi günü saat 
12 de Osmaniye orman idaresi binasında yapılacaktar. 

3 • s ~her (4119) kentalin meşe odununun muhammen be 
deli 494,28 kuruıtur. 

4 • Muvakkat teminat 37 lira 7 kuruştur. 
5 • Şartname ve mukavele projeleri orman umum müdür 

lükünden Seyhan orman çevirge müdürlüğünden Osmaniye or 
man bölğe şeflitinden alınır. 

6 · Sat11 umumidir. 
7 - İsteklilerin ticaret odası vesikalariyle birlikde belli olan 

gün ve saatte ihale komsiyonuna müracaatları. bu vesika köy 
inlerden istenmez. 1610 16 18 21 23 

Tan Sinemasında 
Bu Akfam 

Büyük seri Filmlerin en h~yecanlısı . Dehşet saçan teşkUlt h,r 
n hoesi seyredenleri heyecand;ın meraktan coşturacak 

M111zzam FUnı 

.. 

·il ÖRÜMCEK ADAM ]I 
36kmm büyük !lerial -filmin hep'i birden 

DiKKAT: Sinema saat tam 8.15 başlar 

Pek Yakında Pek Yakında 

Türkçe Sözlü Büyük Şark Filmi 

Zal Oğlu RUsteri1 
Sulh hukuk mah
kemesi satış me
murluğundan 

Eiri •taç köyünden Ömer 
ojlu Mehmet tekcan ile Dede ıv 
latlara Abdullab ve Hatice ve Kı 
zıltahta köyünden nefsine esaleten 
ve küçük çocukları Dede kızı Zey. 
nep evlatları Ali Kaya ve Abdül· 

cabbar ve Hamide ve Şenel'e vela· 
yeten Zeynep kocası Maıtafa oğlu 

Mehmet ve nefsine esaleten ve 
Dede kızı Nadiyenin çocukları Ali, 
Hacı, lsmaile velayeten Kmltabta 

köyünden Nadiye Y.ocaıı Hacı· Is 
mail oilo Moıa ve Ceyhanın Hay· 

la:ılı köyünde imamlık etmekte ikeo 
ıimdi Tabiriye köyünde imam Mah· 
mat karlll Gani kıza Raziyenin mu· 

tasarrıf oldakları Eiri aiaç köylln· 
de kiin taponu11 tefrini sani 325 
~arib ve 374 n11maraııoda ka1ıtlı 
beher dönümü yirmi lira •abammeo 
kıymetindfl 100 dönQm iken bilme-
1aba yüz otuz dönl\m tarla ıüyun 
izalesi ıuretile ve açık artırma yo 
lile satışına karar verilen ve laüklm 
katileımiş oldu(undao Adını Be· 
tediye mezat salonandı açık arhr- · .. 
mı ile aataıa çıkarılmıttır. ilk iba· 

le tatibi 11[2/94'1. tarihine te~adüf 
eden Çarfamba günü ıaat 9 da 
baılayarak 12 de hitam bulacaktır. 
Muhammen kıymetinin yüzde 75 ini 
bulmadıiı takdirde en çok artıra
nın taahhüdü baki kalmak şartiyle 
on rilo daha temdit edilerek 23/2/942 
tarihine tesadüf eden Pazartecıi rü· 
nil ayni saatte kati ihale.i icra edi· 
lecektir. Talip olanların yüzde 7,5 
pey akçasilo birlikte mezkQr rüo 
ve saatlerde Adana Belediye me· 
t11 l salonııoda hazar bulııomaları 
fazla izahat almak iıtiyenlerin hu· 

-
Tüm satınalma ko-
misyonu başkanlığın
dan..: 

1 -Kapalı zarf usulu ile 450 
ton odun satın alınacaktır. 

2- Muhammen bedeli 13, 
-500 lira ilk teminatı 1012 
lira elli kuruştur. 

3- Evsaf ve şartnamesi 
her gün komsiyonda görüle
bilir. 

4- Pazarlıj'ı 20-1·942 sah 
günü saat l.5-30 dadır. 

5- isteklilerin hazırlaya
yacakları teklif mektuplarını 
pazarlık saatında.n bir saat 
evveline kadar Adana Aıker· 
lik Dairesi binasaoda bulunan 
Satın Alma Komiıyonunda 
bulundurmaları ilin olunur. 

1561 3-5·13-18 

Tüm satınalma ko
misyonu başkanlı- · 
oından : 

ı. Pazarlıkla 20 ton bak 
la satın alınacakbr. 

2· Muhammen bedeli 3500 
lira ilk teminatı 262 lira 50 
kuruştur. 

3- Evsaf ve tartnam.eıi 
her gün komisyonda görüle
bilir. 

4- Pazarlığı 22 1-942 per 
şembe günü 15-30 dadır. 

5- İsteklilerin belli gün 
ve saatte Adana askerlik 
dairesi binasında bulunan 

: en ihtiraslı ve orijinal Macera va Aşk Romanı : 

l iLAVETEN AŞK iLANLARI 1 
: Bugün gündüz iki otuzda: Gayet güzel komedi : 

1 Ask il8nları - T arzan geliyor 1 . ..................................................... : 
ff elgraf muhabere bilgisi olan ilk mektep 

mezunu memur alınacak) 
P.T.T. Umumi Müdürlüğünden: 

1 - idaremiz münhallerine 11~ mektep mezunu ve telgraf 
muhabere bilgisine vakıf olmak üzere alınacak maaşlı vaya 
ücretli memurlar için müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

2 • Müsabakada muvaffak olanların idarenin teklif ede· 
ceği yerlerde memuriyet kabul etmeleri şarttır: 

3 - Müsabakada muvaffak olanlara 3656 sayıla kanun 
hükmüne göre (10) lira maaş veya 50 lira ücret verilecektir. 

4 - idare d lhilinden müsabakaya iştirak edecek hat ba
kıcı, Baş müvezzi, bakıcı ve müvezzilerin 30 yaşından evvel 
İdareye in ti.sap etmiş olmaları şarttır. 

5 • İdare haricinden müsabakaya girmek isteyenlerle 
halen İdare dahilinde bulunan muvakkat memur, muvakkat 
bakıcı ve müvezzilerin 788 sayılı memurin kanununun dör· 
düncü maddesindeki şartlara haiz olmaları ve devlet hizme
tine ilk defa alınacakların 30 yaşmı geçmemiş olmaları li- ' 
zımdır. 

6 - Halen idarede müstahdem olanlardan müsabakaya 
girmek isteyenler 25 Şubat 942 Çarşamba günü akşamına 
kadar yalınız bir dilekçe ile ve idare haricinden girmek is
tiyenler de yine mezkar tarih ~kşamına kadar dilekçe ve 
evrakı müsbitelerile birlikte imtihanın icra edileceği P.T.T. 
Merlcez Müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. 

7 • Müsabaka Vilayet P.T. T. Merkez Müdürlüklerinde 
mubabereden 26 şubat 942 perşembe günü ıaat 10 da ve 
Umumi bilgilerden 2 7 şubat 942 Cuma günü saa 10 da 
yapılacaktır. 1620 18 23 27 1 5 10 ıs 20 

ey -
oe müdürlüğUnden : 

Miktarı 'insi 
23 Kental. .. Kömür 

66 adet Çam kereste 1 
77 ,5Kental Me§e odunu 
28 Adet Çam kere11ta 
ıs Adet Çam mertek 
6 ,, Çam lata 

37 Adet Çam t(f pa~ 
105 Adet Çam mertek 

150 Kental Çam 9dımu 
14 Adet 10 M3 178 DM3 
Çam direk Ceyhanda. 

Yukarıda cins ve miktarı 
yazılı 1 O kalem musadereli 
emvalın 15 gün müddetle 
satışa çıkarılmıf olduiundan 
talip olanların malları gOrr 
mek ve ihaleye ittirik etmek 
üzere ve fazla izahat almak 
isteyenlerin ihale günü olan 
24 • 1 • 942 gününden evvel 
Seyhan orman çevirge mü
dürlüğüne müracaatları. 

1585 8-14-18-23 

Tüm satınalma ko
misyonu başkanıı. 
Qından : 

1- Açık eksiltme ile 16000 
kilo sığar eti alınacaktır. 

2- Muhammen· bedeli 4800 
lira ilk teminatı 360 liradtr. 

3- Evsaf ve şartnamesi 
her gijn komisyonda görü· 1. 

lebilir. 
4- Pazarlığı 20-1-1942 sa 

lı gllnU ıaat 14 dedir. 

5- isteklilerin belli ıün 
ve ıaatte Adana askerlik da· 
ireıi binasında satm alma ' 
komisyonuna müracaatları 
ilin olunur. 1564 3-8-13-18 

ı~ı..,II. KVİ~ı 1 
'--~~-------~-------

18 Sonkdnun 1942 
PAZAR 

Gai r~ o " iz -
kararının kaldırıl-
masına dair karar 

JÇıtasıodao iziosi~ ayrıl~ak ve 
uıalıqz ıikiyıtde balonıpaktaP, ıo~ 
la Top A. birinci Batarya erlerin· 
den Veyıel oiln 320 D. Ziya CeQiiz 
hakkında tabkikat yapılmakta iken 
lu~uandao firar eıtiii için &'•iplik 
ve mallaranın baczloe karar veril
miı iıede bu kerre er Ziya Cenfİz 

~·yseride r•kalanar"k mevcııden 
fÖoderilmlş old11iunda9 ''erilen 
{aiplik kararı ile mallarının bac:zl 
ne cjair ittihaz olunan kararın kal 
dırılmasına ve keyfiyetin illnına ve · 

ait olduju makama tebliiine karar 
verdim. 1619 

Tüm. Ad. Amiri 
Tif 

Ş. Kanadlı 

Seyhan orman cevir. 
' ge mUdUrlüQUnden ı 

Karaisalı kazası dahllindo 
vakı Acemler belioı orma

nından 7868 kental çam en
kaz odunu 8-1-942 gününden 

itibaren 1 j Q'lİrl rnüdctetı~ 
ıerbes satıf a çılcarılmıştıJ, 

Taliplerin ihale günij o· 

lan 24-1-942 cumartesi günü 

şaaı 10 da orman çevirge 
müdUrliltündo müte~ek.kiJ ~o
misyona müracaatları. 

1584 8-14-18-23 

Zayi nüfu• kAğıdı 
ve askerlik 
tezkeresi 

Nüfus ve askerlik tezkeremi 
ıı:ayi ettiğ_imdep yeoisini alacaiım· 
dın eıldıioJıı hllkınü olmadıi1nı 
ilin ederim. • 

Çukarmeıcit maballesioden 326 
doiumlu Ruet oJlu Mehmet 
MuHballı 

1622 
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