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P GRUPU DA l~;~:::;;~;~fAmerikandonanmasınınzafer~ 
Hariciye Vekili SALOMON 

iyasi ve askeri vakalara ait 

izahat verdi 
Ankera 17 Bundan son 

(a. a.) - Cum V k ı· • b• ra, porti nizam• 
H I·- Nafia e ının ır name.!!i mucibio. horiyet a s; 

Partisi meclis 5Ua1 t 8 k r İ r İne ce ber içtima 
Gropu umumi C e V a b I senoti başında 
heyeti bugün teşekkülü ica 
(J 7, 11, 942 ) beden rrup hay 

ıaııt 15 de Reis Vekili Trabzon Mebu· siyet divanı ıeçimioe başlanarak 

10 Hasan Sakanın reisliğinde toplan• reylerin tasnifi neticesine iotizaren 
dı. Celsenin açıl matını ve geçen ruzoamenin ü ç Ü n c ü maddesini 
toplantı zabıt hüliis11mı11 okonma· t eş k i 1 eden Diyar bak ı r Me· 
ıını müteakip, Hariciye Vekili Nu- busu General · Kazım Sevülı.te • 
man Meoemencioğlu kürsüye ge- kinin Nafia Vekaletine tevcih et· 
terek Büyük Millet Meclisinin son miş olduiu takririn müzakeresine 
taliliodenberi geçen dört ay :zar- geçildi. Bu takrire cevap veren 
fındaki harici hadiselerle siyasi ve Nafia Vekili General Ati Fuad 
ukeri vakalara ait uzun izahlarda Cebesoy, takrirde mevzuubahis o· 
bulunarak memlekelin dış siyas·· lan muhtelif meseleler hakkında 
tini uzaktan, yakından ilgilendiren Vekaletin noktai nazarını ve ha
meselelere temas etti. Umumi he- zırlanmış olan inşaat porojelerioi 
yelçe derin bir ıılaka ve memnu· etrafile izah ettikten sonra, söz 
niyetle dinlenen bu izahatı mütea· alan hatiplerin bu mev.zua temas 
kip Hariciye Vekili sürek~i alkışlar eden müllihaza ve mütalaaları din 
arasında kürsüyü terkettı. lenerek celseye nihayet verildi. 

Harp ekonomisi umum 
mUdUrlUğU kuruluyor 

Ankııra 17 (Hususi muhabiri· 
mizdeo) - Ticaret Vekiileti, Harp 
ekonomisi bürosunu bir umum mü
dürlük şeklinde ıeni~letaıeğe ve 
evvelce iaşe müsteşarlıiı tarafın 
dan görülmekte olııo vazifenin bu 
umum müdürlük tarafuıdan ifasına 
karar vermiş, ba mnkutla yeni 
bazı kararname porojeleri hazırla 
mıştır. Bu suretle şimdi 8 - 10 
klşl olan büronun kadrosu 80 kişi 
kadar olacaktır. Umum müdürlüğe 
şimdiki büro reisi Necdet Alkıoın 
retirileceği söylenmektedir. 

Maden mUhendl• v 
[teknisyenleri bareme 

tlbl tutulacak 
ı\nkara 17 (Hususi muhabiri

mizden) - Maden ocaklarında 
· çıılışmaktıı olan işçilerin bareme 

tibi tutalmalıırı hak.kmdnki hazır
lıklardan vazgeçilmiştir. Ancak bu 
ocaklarda çalışmakta olan mühen· 
dls ve teknisyenlerin bareme tiibi 
tutulmaları muvafık görülmüş ve 
bu maksatla bir kanon projesi ha 
z.ırlanmoğa baalıınmıştır. 

Sulk •t suçlular1nın 
muhakemesine bugün 

devem ediliyor 

Ankara 17 (Hnsusi muhabiri 
mizden) - Keskin Ağır ceza mah 
kemesinin Pavlof, Kornilof, Süley· 
man tarafından yapılan reddi ha· 
kim talebini rcddet'lleaİ üzerine 
soikaıt maznunlarınıo muhakeme 
slno yarın devam olunacaktır. 

Yenladan• refikimiz 
Sahip ve başoınharriri B. Ah· 

met Remzi Yüregirio yedek ıubay 
olarak orduda vazife alması dola· 
yısile 18 aydaoberi neşriyatını mu 
vakkaten tatil etmiş bıılunan 11 

Ye· 
nladann ., refikimizin pek yakında 
çıkmak üı:ete hazırlıklara başladı 
iını memnuniyetle öğnndik. 

lngllizler 300 ton incir 
allyorlar 

Ankara 17 (Hususi muhabiri· 
mltdeo) - logiliz ticaret korpu· 
raıyonu ile yapılan görüşmelerden 
aonra 300 tonluk bir parti incir 
aatııı için mu tabaka L hıısıl olmo4tor. 

İngilizler bu incirleri Mısırdaki 
aakerlerl için almakta olduğundan 
JatıJ 300 tona inhisar etmiştir. 

- -----------mi! 
1 Amiral 

Darlan 
Cezayirde bir 

hükumet kurdu 
Yeni Fransız hükumeti 
müttefiklere müzaheret 

e d e c e k 
Ankara 17 ( R.G ) - Fas 

radyoıunda Amiral Darlan bir de· 

meçte bulunmuş, Mareşal Pete· 
nla düşüncelerini söyllyebilecek 
durumda olmadığını bildirmişti. 

Vişiden ıeleo bir telgrafa 
göre. Maraşal, Darlanıo bu şekil· 
de demeçte bulunuşundan Ç<•k 
öfkelenmiş ve ştddetli bir mesai 
göadererel demiştir ki: 

«Amiral Darlan beyanname 
sinde samimi düşüncelerimi Fran 

sız milletine söyliyecek durumda 
olmadığı ve kendi adıma hareltet 
imkanını bolamad • ifım1 bildiriyor. 

Ben zor karşmnda boyun 
eiecek adam değilim. Bunun ak· 
sine diişünmek bJna hakaret 
olur.» 

Mareşal, Darlanı blltün va 
zifelerinden ve komutanlığından 
azlettiğini tekrar ederek mesa
jını bitirmektedir. 

Diğer taraftan, Amiral Dar· 
lan Cezaylrde bir birlik Fransız 

hükı1meti kurmuş, müttefıklero 
muzahoreti taahhüt etmiştir. 

Loodradan gelen bir habere 
göre, Londrada bulunan 1ava· 
şan Fransa Şefi General Dö Gol, 

Amiral Darlaoı ve şimal Afri 

!tadaki tertipleri tanımayacağ'ı ı 
reımeo bildirmiştir. 

Loodra Radyosu, General 
Dö Golüo Çörçili ziyaret etti. 

ğioi, bu mulikatta Amiral Dar· 

lan meeelosinio görüşülduiünu 
haber veriyor. 

Eski Fraaııı Başvaklllerin. 

den Flandel ile Dahiliye Nazırı 

Küşü de şimal Afrikayıı reçmiş· 
!erdir. 

Mareşal Petenin Toııun 
Amiral Platonu mümeutl olarak 

röaderdiği bildirlliyor. 

adaları rnuharebesindE 

23 Japon 
gemisi batınldı 
Japonların 24000 asker 

kaybettikleri tahmin 
olunuyor 

Varlık vergisini teshil 
edecek komisyon kuruldu 
Bazı kimseler vergiden ucuz kur
tulmak için muvazaalara teşeb

büs etmişlerdir 
Medisto kabul 

olunan son kiinnn 
mociblooo, varlık 
vergısını tesbit 
ve tarh edecek 

~ ları uyanık bulun 

Vergilerini ödemiyenler gayrimenkul- durmak zarureti 

lerini başkasına devredemiyecek ve hasıl olmuştur. 
Bu hususta al· 

komisyonlar ya 
at&mly&Caklar dığ1m malOmrta 

randan itibaren işe başlayacaklardır. Şehrimizde de 
bir komisyon korulmuştur. Bu komisyon Valinin 
Başltaolıiında her gün vilayette toplanarak çalışa · 

coktır. Komisyonda Defterdar, Belediye Mecliıinden 
ıeçilen iki mnrabbu daimi olarak bulunacaklar ve 
:ziraat murahha1larile tüccar murahhatlar ancak kendi 
zümreleri meoıuplarınıo vergisi tesbit olunurken 
komisyona iştirak edeceklerdir. 

, röre, emlak ve 
arazi sahiplerinden bazıları kendi namları na yazılı 
bulanan a-ayrimenknllerin bir kısmını civar akraba· 
!arına devretmek ıuretiyle kendilerine tahmil edil· 
m~k istenilen milkeJlofiyettcn ucuz kurtulmak iıte· 

mitlerdir. Tapu ve Kadastro umum müdürlüçü, var· 
lık vergisinin tatbikatında tapu dairelerini alakalan· 
dıran herhangi bir yanlışlığa meydan vermemek 
mak1adile bütün tapu dairelerinden kanonun 14 ün
cü maddesinin son fıkrası üzerinde gayet hasıu 

bnlunmalarını istemiştir. 
Komisyon şu zevattan müteşekkildir : 
Belediye murahhaıları: Avukat B. Kemal Çelik, 

B. T ovfik Kadri Ramazan otlu. yapılan bir tebllide, varlık verrisile ilgili ba· 
lonaoların, mükellefiyetlerini yerine retirdiklerioe 
dair varidat dairelerinden tapa dairelerine birer 
belge retirmedlkçe r•yrimenkol satışına mutaallik 
muamelelerin yapılmasının doğru olmayacağı bildiril· 
mekte ve bor ne suretle olursa olıun ha muamele
lerin hilkümsuz kalacağının kanun icabı bulunduğu 
beyan olunmaktadır. Bu suretle varlık verriıl dışıl'· 
da kalmayı mümkün kılacak utııların önüne g~çil· 
miş o'acaktır. 

Ticaret odası murahbıııları : B. Hasan Atıl. 8. 
lbralıim Burduroilu. 

Ziraat odası ınorahhoslıırı: B. Recai Tarımer, 

B. Halil Savatlı. 

Ankara 17 ( Husuıi muhabirimizden ) - Var
lık vergisi mükelleflcrioden bazılarının bu mükello· 
fiyetten mümkün mertebe ucuz kurtulmak maksadile 
bazı mavaıaalara teşebbüs ettikleı i görülmüş, b11na 
mani olmak için yeni tedbirler almak, ilgili makam. 

ingilizler Derne ve 
Mekiliyi işgal ettiler 

- Mihverciler Tunusa deniz taşıtlariyle de -
--- asker geçirmeğe başladılar 

Ankara 17 (R. G.) - Mareşal 
Rommelin şimdi Libyada değil, 
Müoihte bulunduğa ve Hltlerle 
rörüımeler yaptıgı haber veril· 

mektedir. Loodra, Mareşalıo röz 
den düşmüş olduğunu ve Libya· 
daki orduya General Rametenin 
kumanda ettiiiol bildiriyor. 

Ankara 17 (R. G.) - Sekizin
ci lnriliz ordnıu Sironaykada ta. 
kip harokihna devam etmektedir. 
Tobrukla Blnrazi arasında Derne 

şeıhrl ile bo şehrin 70 kilometre 
cenup batısında Mekili kasabası 
ve hava meydanları işral odilml;, 
batıya gtçilmiştir. 

Müttefikler Sirenayka eyaleti 
nin oo büyük ~ehri olan Blorazi· 
ye 180 kilometreye kadar yakla~· 

mıJ buluomaktadırlar, 

-Ankara 17 (R. G .) - Şimal 1 dünkü hareketlerde bir uçak kay-
Afrikadııki harekat hakkında bu· bettik. 
rüo pek az malOmat alınmııtır. Nevyork 17 ( a.a ) - Şimal 
Mihverciler dündenberi Toousa de· 1 Afrikadaki darumo ve bilhaua 

niz taşıtlarile de asker roçirmeğe 
başlamışlardır. Müttefikler de Şi 
mal Afrikaya çıkarmış oldukları 

kuvvetleri Tunusa intikal ettirme. 
ğa çalıııyorlar. 

Tunuıta her iki taraf Öncü ltJ. 
taları arasında muharebeler cero• 
yan etmektedir. 

Kahire l 7 ( a.a ) - Ortaşark 
lngiliz tebliii 1 Kıtalarımız Derne· 
yi ve El.Melıili'yi işgal etmiştir. 
Sekizinci ordu düşmanı takip edl 
yor. Hava fena olduj'u için dilo 
hava faaliyeti az olmuşlar. Avcıla 
rımız f>ort Sait açıklarında bir 
Yuokeni deniu düıOrmllıtOr. Biz 

Tunustaki hareketleri tetkik eden 
Nevyork Taymiı razetesl diyor ki: 
«Akdeniz mücadele1inin nazik eaf-

haaı baılamaktadır. Bu köprilbaıı· 
nı tutan devletlerin zaferi de elde 
edeceklerini ıöylemek boı bir id 
dla sayılamaz. » 

Berlin 17 ( a a ) - Sirenay. 
kada muharebeler devam ediyor. 
Oerno, evvelden tespit edilen pli· 
nn göre, Alman-ltalyan ltıtaları 
tarafından tahliye edilmiştir. Savaş 
uçaklarımız fnriliz lı:ıtalarını tesirli 
sorette bombardıman etmiştir. 

Şimal Afrika ıularıodakl lnrl· 
Uz-Amerikan filoıunn takviye gö 

Aokaar 17 (R. G.) - Sal 

moo adaları mulıareboferlnde Aı 

rikao donanmasının bu harbin c 

büyük zaferini kazandığı bildir 

mektedir. 23 Japon remlsi batır 

mıştır. Jıponların 24000 ask 

kaybetmiş boluom•larının çok m 

temel olduğa, çünkü asker yük 

18 taşıt remisinfn batırıldığı b 

dirilmektedir. J•ponlıır ba mub 

rebelerde o derece şaşkınlığa d~ 

müşlerdlr ki , kendi romllerl üz 
rine ateş açmışlardır. 

Japonların 11 harp remlıl, 

taşıt remisi batmış, 1 zırhlı, 

hafif kruvazörleri bııBara uiramı 
tır. Amerikalılar 2 hafif kruvaza 

6 muhrip kaybetmişlerdir. 

ltelya krehnın dolun 
ylldtinUmU 

Ankara 1 e ( a.a ) - ltal1 

kralı haşmetli Viktor Emanoel 

yıldöoümü dolayıslle, reiılcumbt 

ismet lnönü tarafından çekilen b 

graf a kral taraf andan teşekkllr 
mukabele edllmiştlr. 

türen 12000 tonilatoluk bir nakl 
ye remiıl bir Alman denizaltı 
tarafından batırılmıştır. 

Tunnson cenubunda hudut b 
fHİnde yörüyüş halinde boluna 
düşman kıtaları hava hücumla 

neticesiode eğır kayıplara uirah 
mıştır. 

Ayrı ayrı uçan baz• logtl 
uçakları dün akşam imal batı A 

manyası üzerine akınlar yapmışla 
dır. Halk arasında kayıplar vardı 

Atlaotik kıyıları ve şimal de 
nlzl ilzerinde 7 düşman uçağı di 
şürülmüştür. 

Roma 17 (a. a.) - halya 
tebliğ'i : Sirenaikte Deroe ile Bir 
razi nruında dno şiddetli muha 

rebeler olmuştur. Fransız. şimı 

Afrlkatında lngiliz ve Amerika 

nçak meydanına yapılan bir akır: 

da yerde bulunan açaklardan b 

kaçı yakılmış ve yürüyüş halinde 

ki düşman kolları çok tesirli bı 
ıurctte maklnalı tüfek ateşine tll 
tulmuıtur. 

Cezayir kıyıları öounde ltaly 
torpil açakları kuvvetli bir himay 

altında iİdeo bir vapur kafileıin 

hücum ederek orta bOyilklilkte lk 
remi batırmıştır. 

Londra 17 ( a.a ) - larill 
hava nazırh;ının teblltl: Uçakları 

mız dün gilodOziio işgal altındal\ 

Fraoıız sahili çevretinde ve Balç 
itada bir ııra taarruz hareketlerin 

de bulanınaıtur. Bu akınlardan 

rinde bl~ Alman nakliye uçaiıo 
yola keıılmlı ve tahrip oluomuı 

Bomba u~aklarımız öfled 
ıoora Almanyadakl hedefi.,. b 
C\llD ~\Dlİftlr. 



BUGON 

ETANET ZERAFET Hassasiyet I ~~=:::~~!':!.~:~~ 

·llAD~o 
Adananın çırlı gedi~ köyihı 

den Ali oilo Ali yılmaz'ıo, mez. 
kfir köyde ••ki l'lln doğııı• yol 
ve dere, rıınbat111 Süllü çavuş ve 
dai, poyrazı aıçı kızlara Raziye, 
kıbleıi yol ile çevrili bir parçada 
otuz dö lümlıık tarlanın nizas z ve 
faııluız malik sıfatiyle yirmi ıene· 
den fula b'r müddettenberi elinde 
bulundurup sürdlliünden kanuni 
maddenin olbıphld hükümlerioe 
tevfikan te1çili bakk ıada Adana 
hıızi::e- mıliyeıi aleyhine açtıiı ta 
pu teıçlli dava11nın yapılmakta 
olan duraıma11 " dı, dhacı Alı Yal 
mazın tesç:li .i iltediii itbu gıy· 
ri menkaliin bışk.aca .. bibi olap 
olmadıiınıo ve itiraz edecek kim 

// 
, , , , , 

SAYIN MÜŞTERiLERiMiZE MÜJDE 
En ucuz ve garantili Amerikan mamulatı DECCA markala 

BATARYALI radyolarımızda gelmiştir mevcudu azalmaktadır 
acele ediniz. 

ıe ~alaaup btı!anmadıi•nın ve var· 
ıa mahkHaeyi haberdar etmeleri 
ve itirazda bulun"Dalara için kerli 

MER BAŞECİMEZ 
VE ŞERiKI MÜ ESSESES1r 

yetin ilinen tebliiiııe mıhkemece 
karu :verilmiştir. 

Bu yerle llriıi o'aıılaran ve iti· 
raz eteek isteyenlerin ve ellerinde 
ve .. ikl bal11t1anların ifirı tarihinden 
itibaren ilç ay zarfında mahkeme· 
ye maracaatları aktitaktirde kanın 
bü 'ümleri daireıinde mu ımele yı· elefon: 168 Telgraf: BAŞEGMEZ 
pı1acıtı ilin olanar. 3636 

.-a~~~~~·-~~~~~~,~ ... ~~ı~ e e ~ e • ~ı~ e e 

AN Sinemasında ' ASRI Sinemada 
BUGÜN ve BU AKŞAM 

-1-
Şimdiye kadar Hyredilen Gang.ster filmtsrinin en beyecanlı11 

Amerikan Poliıile ortahia debıet ve korka veren 
Gıngasterleria en Müthit milcadelelerini canlandıran 

ıcı,;;y~M";kt.bil 
-L!!L1 i=P 1 
BAŞ ROLDE HUMBERY BOGGART 

-2-
En Hareketli, en Merakh ve en rilzel bir Kovboy filmi 

SUVARE 8,30 Bu Akt•m SUVARE 8,30 
iki Büyük film birden 

1 
ALEXANDER Kord•nın LA YAMUT eıerinden 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

Namus Borcu 
KAHRAMAN FEDAVI 

Aşk Ka1ıramanlık fedaklrlık Harikası 

2 

Meksikah Fahişe 
Büyük Sergüzeşt müthiş Heyecan filmi YUMRUK KRALI 

BAŞ ROLDE REX BEL BUGÜN 2,30 da 

PEK YAKINDA NAMUS BORCU 

18 Sonle,rin 1942 

1 AlSARAY SINrEfNASI 
BUGÜN ve BU AKŞAM 

MASKELi KADIN - Bltmemlt Senfoni 
Mezurka Bel Aml gibi Sinema aleminde Büyllk 

filmler yaratmış olan Dahi Rejisör ve Artiıt 
( WILLY FÖRBT ) u Gilzel ( MARIA HOLST) 

ite beraber ıahane bir Minn1en içinde yarattıkları ve reçen 
Mevıim btıtün l.tanbafu aylarca teshir eden 

uııBiOPERETiH= 
B;;yük Muıulli ve AŞK filminde takdim ediyor 

ŞARKıLARl DANSLARl ve nefis mevzaa il• ba Jilzel film 
bütiln ıeyredenlwe zevkli dakikalar ya,atacaktır. 

BLAVETEN: 
Yeni Kovboy REX BELL 

YUMRUK KRALI 
HEYECANLI SERGÜZEŞT FiLMiNDE 

................................................... 
Pek Yakında .................... 
SabırsDzhkla Beklliinen 

ALKAZAR MUHASARAS/ı 
Mewsimla en büy6k TÜRKÇE Sözltı FiLMi 

n ·OKTOR 
Turgut soyer 

Herrnn Hutalaranı Hnkamet Civara lıtilramet Eczaneıi kar111ıada 
çıkmaz ıokak içinde no 121 de kabul eder. 

Haftanın Salı ve Cama rilnleride öiledea tonralara fakirlere mec· 
cani bakılır. 

2355 

Sayhan VlllliOinden ı 
Belediye Mectiıinin fevk ıllde bir 1arette toplanmasına IOaam rö· 

rüldüiüaden ıa7ın asalar.o 20 '1J /942 Cama rilnü IHt 10 da Belediye 
daireıind•kl Mecllı 1alonuoda hazır balan•alara 1580 sayıla Belediye 
kaaanaaun 54 üacll madduioe iıtioaden rica olanar. 

RUZNAME: 

4305 Sayıla varlık verriıi kanaaaoan 7 inci maddeıi mucibince t..-k· 
kill edecek komiıyooa Belediye Meclisi tarafından iki azanın intihabı. H. - Yeşil Maskeli Hafiye - ı · fıAHRAMAN FEoavı 

- 30 ~ı•ım BUJ~k Serı•I Fllml - MEKS KALI F AHIŞE 
~~~~~ .... ~ .... ~ .................. ~ ...... 1 •• ~~ ••• ı~~~ ... -1-------------
• D. Adana 6.ncı işletme Art- Adana Belediye riyasetinden: Oroloğ Operat6r 

Eksl•ıtme Komı·syon Adana ıehri Ytnltthir k11mınıa İIDar tatbikıt plinlaranıa tınıim ve DOKTOR 
t•raim iti kapala zarfla ekılltmeye çıkanlmlfhr. Bedeli ketif 7000 lira 

R • ı• v • d oldaiundan mavakkıt teminatı 525 liradır. Ekllltmeye rirecekler 2490 
eıs ıgın en : .. yıla ihal• kanaaaadaki .v .... bliz oldaia ribi bu ift• ehliyeti oldajıı Su ph 1• Şenses • , . • , , • . , na dair Nafia Veklletiaden alacaiı veallı:a iizeriae AakaradaBelediyeler 

tletmemızın ıbtıyaCI IÇln afagıda yazah malzeme }ı•zafanndıkı fliD l•ar heyeti fen ftfliiiadea ekıllteeye ittirlk ve1ika11 afmdarı llzımdar. 
1aatlarda lbıle edilmek üzere bpah zari la eksiltmeye konalmaıtar. Ekliltmeye .... tııkil eden evrak Ankarada Belediyeler imar Böbrek - Mesane - T enisül 
Taliplerin Tıcaret odaıa veaikaıa, anfaa teıkirui, ikamıtklh veıikuı, heyeti fen ıdlitllfladen ve Adana Belediye Fea mndiirlnjnndea alaaa-
teminat akçalarile birlikte ihale aaabndan bir saat evveli· bilir. Taliplerin euiltm• rDn6 ol1n 24·11·942 tarihli tah rllaO ihıleıa· Haıtalakları MütehH1181 Yeni Po•l•hane k•rtıeı 
kadar komiıyona müracaatları, ıartname parasız olarak .. a• ~laa ıaat ıs den. bir •.aat evv~l yaai ~at 14 de zarfların• imza Fakirler ParU1z muayene edilir 2716 

ana itletme mtldllrllltiinden tedarik olunabilir. ••kabiliade Belediye r1ya1et~5 ~vgı ~ti~·~ i~S olaaar.2655 
t- Hacı km ocaklarından 2000 m3 tq ibzan. mubam· 

a bedeli 6000 lira. ttminat akça11 4SO lira, ihale günll 
1 l 942 pazarte1i saat 16 da, 
2-Erzin ocaklarından 3000 m3 tat ibrazı muhammen bedeli 

l 100 lira, reminat akçası 812 SO lira ihale günü 24/11942 
aut 16 da, 
3- Şartnameler, Adanada ıletme MlldürlOtündea, Mersini 
r ttflitinden paraıız olarak tedarik olunabilir. 

2692 7-11-18-22 

-iSTER MiSiNiZ?--
Eğer ZENGiN olmak arzusu aklınızdan 

geçiyorsa hiç durmada\' Çukurova 
Gişesine koşunuz. Buradan alacağınıı 
bir BiLETLE mutlaka arzunuz yerine gelir. 

Dikkat: • 

Çukurova Gl9esl talllllerl 1 
15 Solatetrlade zenrla olmalı: için vakit lı:a)betmedeo c!öıt 701 • i 
aradaki ~it•alae lı:otaauz. 

ADRES: dörtvoı al)zı Çukurova 
Gltesl ••• 

Necip Özyazgan 

u Sahibi ı CAViT ORAL 1 
Nelrl,.a Mlcllflr &.-.. Rlfat YAVEROOLU 

a..w+ ,., ı BUCON Matl>aa• 

Adana as. satınalma komsiyonundan: 
1- 180 ton Arpa kapalı zarf usulile ekıiltmeye konul

muştur. 

2- Muhammen bedeli (86,400) lira ilk teminata (6480) 
liradır. 

3- lbaleıi 7/12/942 pazarteıi gilnü ıaat tl dedir. 
4- Evaaf ve ıartnameıi 430 kuruş mukabilinde komıi· 

yondan abnabilir. 
S- lıteklilerin arttırma eksiltme kanununa uyiUD olmak 

taftile hazırlayacaklan teklif mektuplanna ihale 1aatınclau 
bebembal' bir ıaat evveline kadar Adana aıkerlik dairelİade
ki aatınalma komıiyonuna vermit bulunmalart lüzumu ilin 
olunur. 2735 18·24-30·2 

Orman Çevirge müdürlüğünden: 
Beher Kentah O/O 7,5 

Keatah Mahammen be~eli Teminatı MGddeti 
Lira Kı. Lira Kı. Ay 

Karııık odan 47 12 43 15 riln 
Seyhan villyetiala Adana merkez lı:au11 dehilinde hadatları tarla•· 

•ede yazıla Sarıçaıa orıaaaındaa 47 kental karaıık odana 15 l'lla zarfında 
~t, imal · H ormıadan ihraç edilmek prtile 16.12.942 tarlblad.,, itibaren 
20 ıiia m&ddetle açık artbnaaya konalmaıtar. 

Artuma 1.12.942 1ala l'ilnn 1&&t 1~ de Adın11 orman çeviri'• mii· 
cl&rlGtll blaa11nda yapılacaktır. 

MHaklı:at temJnat lira 43 karaıtar. 
Karıık odaaun beher keatah m•hammen bedeli 12 kun11tu. 
Şartoa ... makHelenamp proleleri orman amam •Odllrlltllade Ada

na ormançevirıe mGdilrllliOnde ve Adana merkez or•an balı• ıefli;iade 
fÖr illebllir. 

Muvakkat teminat malrbaıları 1.12.942 .. ı. ıGnO uat 15 den evvel 
koml11on relıliiioe verilmesi ll:ııımdar. 

lıteklilerin t'c· ret oda11 veıilı:alarile birlikte beUl edilen ıUa ve ıı· 
att• müracHtlan illa ofunar. (Ba veıika köyUUerdtn İltenıaez) 

2738 18-22~25-29 

ilkokullar Koruma ı 
BirliOi RaisliOindan 

Karamamazan yıllık konl'rHİ 
30/11/1942 Cam• rüo6 Hat 19.30 
da Cambariyet Hılk Pertiıi 1alo· 
oaada yapılacıiaadan .. yan Oye
lerf n t .. rlflerlal dilerim. 

RUZNAME 
idare heyeti rapora 
Miiraklp rapora 

Satıllk Arsa 
Vali lı:onaiı caddesinde 18 

Pafta 488-2 Panelde bir döaü" 
Ar .. 1atıhktır. Talip olaaların Ba· 
rün matbaasına mOracutları. 

lılare heyeti aeçlmi 
Mürakip uçiml 

ilkokullar Korama Bilrlitl 
Reisi Mahmut Has 

2737 

BUGIJN 
MATBAASI 

• 

Her Türlü 
Baskı Ve 

Cilt ı,ıerini 
Kabul Eder 


