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Al nlar Tulon Limanını isgal Ettiler 
Fransız Filosu K ndi .Kendisini Batırd 

• 
' 1 

100 HARP 
GEMİSİ 

Mürettebatilebirlik- ·· 
te sulara gömüldü 

Hitler işgal sebebini 1 
Petene izah etti 

1 
ve bütün askerlerin 

terhisini bildirdi 
Alman iddialarına göre 

T ulonda bir ihanet 
hareketi hazırlanmıs 

yahatlJh Iulon .limanın1u .e filalll!a 

• 1 Şimal Afrika harekatına iştirak eden Amerikan filoları 

Musolini 
Libgada komu
tayı eline aldı 
Müttefik kıtalar 
Tunus Şehrine 
15 kilometre mesafede 

M'lskova 27 {a.ı) - Sovyot haberler bürosu.,on 
aldıiı malOmata röre, şimal Afrikadaki ltalyan lcuv 
vetlerl Başkomutanı Mareşal Bastiko azledil iştir 

l.ibyada komutayı bizzat Mösyö Masoliai eline 
almı~tır • 

Berlln 27 (a.a) - Sirenalikte mllhim dOşmao 
keşif mllfrozelorl püskürtülmüştllr. Tonusta\d muha· 

italgada halk 
sulh istiyor 

Hitler 
reboler Mihver lutalarınıo muvaf· 
fakıyeti ilo net celeom•ştir • .:\iman 
av uçakları Akdeniz çovrtısinde 

5 lngiliz uçağı düşürmOştilr. 2 Al· 
man oçaiı ka,ıptır. lngiliz hava 

kuvvetleri bandan başka BOyOk 
Britanya 11nlarile işgal altındaki 

çevreler aahıllerl üzerinde de 6 
uçak kaybetmiştir. 

Başkomutanlık _ __,,.. , 

vazifesini genel 
kormaya dev-
- --- - retmiş I 

Vi~i 27 1a.a) - -Führer Mare· 
şalı Potene göodordiği bir mek· 
tupta, Fransız makamları tarafın 
dan Tolon müdafilerine şehre bir 
lni'iliz - Ammrikaa asker çıkar· 
ma11 takdirinde ateş açmamak em 
rl verildiiioln .abit olduğunu bY· 
diriyor. 

muhafaza edilebiloceğloe inanıl- •••

a kralı Cenovayı _ge
zerken, pencerelere be· 

yaz çarşaflar aslldı 
Ankara 27 ( R. G. ) - in 

&'İlizce Oeyli Slteç gazetesi, 
Hitlorio yalnız unvanını muha
faza etmek üzere Alman baş 
komotanlıiı vuifeılol i'enelkur· 
maya devrettitini ya:ırmıştır. Ga· 
zetenin idJlasına &'Öre, ıon O· 

!aylar Almao maneviyatı üzerin· 
de fena tesirler yapmıştır. 

Hind Okyann•un ia Almsn d 
oizaltıları vapur kafitolerioe ve 

mü af erlden giden gemilere karıı yap

tıkları lnadcı hücumlarda topye· 

kOn 123000 tonilato tutarında 19 

düşman remisi batırmışlardır. Al· 

man muvaffakiyetleri bilha11a ıl· 
mal Rusya limanlarile ortaşark li· 
manlarıaa &'itmekte olan düımao 

iaşe gemileri için çok &ararlı ol· 
rauştar. 

Alman devlet reisi, bütün Fran 
ıız donanması ve ordusu birlikle· 
rinio hemen terhisini emrettiiinl 
ilave etmiştir.~ 

Mareşal Fon Ronştod Fransız 
topraklarında lüzumlu ıörülecok 
tedbirleri ve kararları almağa me. 
mur edilmiştir. 

Londra 27 {a.:ı) - Vişi rad
yosuna &'Öre, Fraosız.ler Talonda 
tersanenin kıyı bııtaryalariylo mü· 
himmet depol4rıaı ve petrol ııar· 
nıçlarını berhava etmişlerdir. 

Cenevre 27 (a. a.) - Verilen 
nıalOmata göre , Talonda kendi 
kendisini batıran Fransız. filosu 
küçük büyük 100 kadar birlikten 
müteıokkil bulunuyordu. Bunların 
arasında Staraz.borg, Dönkerk, os· 
ki bir kruvazör, 3 veyahut 4 hafif 
kruvazör, 28 muhrip ve 20 kadar 
denizaltı 1ayılabilir. Denizaltıların 
kaçıp kaçmadıkları henüz belli do· 
iildir. Ônce Starazbura- kendini 
berhava etmiş, mürettebat direkte 
dalralanan Fransız bayraiını IO· 

limhyarak remi ile birlikte dal· 
nııştır. 

Bunu derhal başka iki gemi 
takip etmiş ve birkaç saat içinde, 
Franaanıo şerefi olan bütün bu 
gil:r.ol gemiler Boyun dibini bulmuş. 

tur. 
Ankara 27 (R. G.) - Günllo 

•n mühim siyasi olayı, belki de bu 
harbin en mühim olaylarından biri, 
timdiyo kadar işgal edilmemiş 
blao Tulon şehrinin Mihver kuvvet· 
lerl tarafından işral edilmiı olma· 
Ildır. Fransa çöktükten ve müta. 
reke imzaladıktan sonra. movcudi· 
yetini sırtına yüklediği iki varlık 
1tardı: Fransız sömürgeler impara· 
torluğ'o, Fransu: filosu. 

Fransız imparatorluk parçala· 
tının Anglo . Sııksonlarla İf birHj'l 
•ltlii malOmdur. Vişi Franaaslnın 
•llDdo kala kala Tulondaki filo ka· 
lı1ordu. Lavalln Münlhe yıptıjı H• 

mıştı. 

Borün Borlindeıı &'•len bir 
telgraf, Fransız filoıunuo tarihe 
mal olduiona bildirmektedir. Bu 
tolrrafta şöyle deniliyor: 

Öironildij'ine göre, Führerln 
emrile Tulon harp Umanı bu rece 
işgal edilmi§tir. Bu tedbir, Dö Golcü 
unsurlarla alakalı olarak, Hrilon 
teminata raimen, hazırlanmış bir 
ihanet hareketinin önüne i'eçilmek 
üz.ere alınmıştır. 

Führer ba mektupla Mareşal 

Poleni hadiseden haberdar etmiştir. 
Mareşal Fon Ronşted, Fran11z 

topraklarında lüzumlu bütün ted
birleri almaj'a memur edilmiştir. 

Tulonun işgali dün akşam başla

mış, bu sabahın ilk saatinde ta
mamlanmııtır. Tulon müdafileri 
mukavemet göıtermlşler, buoa li
mandaki deniz kuvverleri de işti· 

rak etmiştir. Verilen habere &'Öre, 
donanmanın bir kasmı keodiıini ba. 
tırmış, bir kısmı Almanların eline 
i'eçmlştir. Ba haberler Bertin kay
naklarından verilmektedir. Loodra· 
nlD verdiği haberde, ole i'eÇeD fe• 
milerin silahlandırdığı bildirilmek 
todir. 

Almanlar, evveli işgal etmi· 
yeceklerlni söyledikleri Tulonu 
işgale 10bop oloralt şuna gösteri· 
yorlar: 

Tulondaki kara müdafileri ara· 
sındı bir müddettir bir AogJo 
Sakson temayülü başıöstermiş, bu 
temayül deniz kuvvetlerine do ılra
yet etmiştir. Bir lnıilir: - Ameri. 
kan çıkarma teşebbüsü karşısında 
ateş açılmaması için Tulondaki 
kuvvetlere rizliden i'izliye emir 
verildiği tesblt olunmuştıır. Muso· 
lioi ve Hitlor, buna mani olmak 
için dün akşam Tulonu işgal em· 
rlni vermişlerdir. Bu sabah Tuloo 
kaleei üzerine Alman bayrai'ı çe· 
kilmiş bulunuyordu. 

Hitler, Mareıal Petene gön· 
derdiği mesajda, Tolonun lıi'ali 
aebeplerlni izah otmlıtir. 

Tulon müdafilerinin ellettodeo 
11ilihları alınmıştır. Diier taraftan , 
biltütı Franıada sllih altındaki 
kuvvetleriıı silihsızlandmlmalara da 
kıtarlaımı tm 

- -
Ankara 27 (R.G) - Ortaya çıkarılan bir rivayete &'Öre, İtalya kra· 

lı veliahtla bi:Jikte Cenova şehrini gezdikleri tırada, halk artık ıulh İs· 
tedlklerinl i'Östermek için evlerin pencerelerine beyaz çarşaflar atmışlar 
dır. 

Bir İtalyan razetesi, kadınlarla çocukların Romadan uzaklaştırılmaaı 
nı iatemiıtir. Haber verildiiine röro, Faşist partisi, Roma civarında ka· 
dıolar ve çocuklar için kamplar hazırlamıştır. 

Bir lsvlçre telgrafı 350000 kişinin Milano şehrinden ayrıldıiını bil· 
dirmek tedir. 

Tulonun İŞ&'ali üzerine, Fran· ı 
112 tarihinde yepyeni bir devre 
açılıyor veya Fraoıız tarihinin bir 
devroai kapanıyor demektir. 

Vişi oyalama ve avutma siya· 
seti de böylece kuvvetli bir dar
be ile sona e:miş bulunuyor. 

F ransanıo cenup sahilJerinde, 
büyük bir filonun her türlü ikml\• 
llni yapabilecek vaziyette olao Tu-
lon limanı, Korsikadon 150, Ccza
yirden 405, Cebehittarıktan 722. 
Blzertedeıt 400 mil meaafededlr. 
Gemilerin tamirlerini yapacak ter
saneleri vardır. Fransanıo batı 
Akdenizde en büyük müıtahkem 

limaniydi. 
Tulonda bulanan Franaız filo · 

su şu gemilerden mürekkepti. 
Stra.ıbarr, Döakerk ve Pro· 

vaos mnharebe ıemileri, 4 ağır 
krovazör, 3 haf,f krovazör, 16 tor-
pido muhrip, 10 muhrip, 21 deni· 
zaltı, 1 uçak ana gemisi. 

Strazburg 26500 tonluktu ve 
sürati 29,5 mildi. 4 uçak taşıyordu. 
Döokork de Stra:rburi'Un eşiydi. St· 
razbnrg 1936 da, Dönkerk 1935 de 
vazifeye &'irmiıti. 

Provanı muharebe r e m i ı i 
22189 tonluktu. 21 • 23 mil sür· 
atindeydi. 

Uçak ana gemisi 10000 ton· 
luktu. 26 uçak taşıyordu. 

Bu akşam ıeç vakit Londra 
radyosu, Tuloodakl Franaız donan· 
maaının durumu hakkında şunları 

bildirmiştir: 

Almanlar Tnlondaki Fransiz 
donanmaııınıo yarısının keııdfıini 
batırdıiını yarısının Mıhver eline 
reçtiilni bildirdiği baldo, Franaa 
radyosu şu haberi vermlıtir, 

«Tolonda bolıman Fraotız do-
danmasını mensup blltün ıemiler 
kendilerini batıranılardır.• 

Yeni fehrin tatbikat 

pllnı ikmal edlldl 

Haber aldıj'ınııH göre, Yeni 

şehir kıamının tatbikat pllnı yedi 

bin liraya Yüksek Mimar Necmi 

Ateşe ihale edilmiştir. 

Şartnameye göre, ihale edilen 

tatbikat planı üç k11ma ayrılmıştır. 

Birinci kasım üç ay sonra bitlrile· 

cek, reri kalan iki kısım da ikişer 

ay fasıla ile tamamlanmış olacak

tır. 

Bu nretle Reşatboy, Çınarlı, 

Cemalpaşa ve Kortuhıı mahallelo

rlnin önümüzdeki yaz aylarıııda 

imarına başlanabileceii tibi aynı 

zamanda Belediye Riyaaetioln bu 

mahallelerden ilk kıanıa alacaiı 

parçanın da iymanna üç dört ay 

sonra baılanabilecektir. 

Netice itibarile hem şehrin 

yanlış olarak yapılmış harita11 dü

zeltilecek, hem de şehir imar pli• 

nana kavuşaıtlı olacaktır. 

~------------------------· 
Devlet tU raaı mUddel 

umumlllll 

Ankara 2, ( Haaust muhabl· 

rimizdın ) - Devlet ıOraıında 

açık bulanan müddoiaaıumiiiio bi

rloci aıoıf muavinlerden Ziya Ô 

nen taylo edlldl. 

Bu haber etraf ıoda teyit 
edici malOmat ıelmemekle bora 
bor, Alman makamları tarafın 
dan da yalanlanmıısıoa ihtiyaç 
davolmamıştır. 

Sovyet 
taarruzu 
yavaşladı 

Almanlar son haf· 
ta içinde 200000 
insan kaybetmiş 

Londra 27 (a. a.) - Mosko. 
va radyoıooda neşriyatta bulanan 
Kolombla muhabiri boi'ÜD demiş· 

tir ki: 

cStalinırad çevrealodo yaptığı 
büyült taarruz esnHında KızıJordu 
her halde 200000 don fazla düş
man subay ve erini muharebe dışı 
etmiştir. Bununla beraber Alman. 
lar umumi rical alimetleri göı. 
termemektodir. 

Alman kıtaları yalnız mecbur 
oldaklnrı yerlerde &'eri çekilmekte 
ve totunabildilderi noktalıırda mu· 
kavomct etmektedır.» 

Ankara 27 ( R.G. ) -Alman· 
ların aert mukavemetile karşılaıan 
Sovyet orduları ileri hareketlerini 
yavaşlatnıaia mecbur olmuşlardır. 

Rutlar tarafından alındıiı bildiri· 
lon meskOn yerler batı köyler ve 
kasabalardan ibarettir. 

Rostoftan Stallnrradıı uzanan 
demiryolunon 120 kiJomotrolik bir 
klımı Sovyetlerin eline ıeçmlş ol
makla beraber, bu 120 kilometre· 
lik domiryolanun ortalarında b111 

kıtıaılar Alman Romen ve kılalı· 

Ankara 27 (R. G.) - Sirtı 
lÖrf ezine relmif olan Hklzinci fn. 
l'iliz ordusnnno taarruz hazırlıkları 
devam etmektedir. 

Tunaıta, ise müttefik lutalar 
ileri hareketlerine devam ederok 

Tunus şehrinin 15 kilometre ya• 
kınlarana varmıılardır. 

Şimdiye kadar Tunun havadan 
ve denizden nakledilen Mıbver 
kuvvetlerinin en aı 60 - 70 bio 
olduğu haber verilmektedir. Trab· 

lustan gelenler de hosaplanıraa, 
100000 kişilik bir Mıhver ordaıa· 
nuo toplanmış olduğu söylenebilir. 

rıaın ellerinde bulunmaktadır. 
Sovyetlerlo Kalinin kesiminde. 

ki taarru.ıJarıaa dair l'elon tamam• 

layıcı haberlere l'Öre, Sovyet ta• 
arruzları iki istikamete yönoltilmiı· 
tir: 

Taamııların birincisi Tropı• 
ıln batı i!tikametlnde yapılmakta. 
dır. ikinci taarruz Rjevio bat11ıo· 
da Smolensk lstiltametindedir. Het 
iki taarruzun da hodofi bir hedef. 

to toplaomıı buluouyorr Smoleııek, 
Vlyazma, Rjev ııhlrleri öoUnden 

i'eçen ve Moskon önünde çıktnb 
tqkil eden Alman mevzilerini ko. 
parıp atmak ve umumi copbo Oae· 
rinde 500 kilometrelik bir kısmı 
dilıı:oltmek. 

Sovret baberlet bllrosuııua 
verdiği malamrta &'Öre, Stalingrad 

olmal batı bÖli'esfnde 12000 esir 
daha alınmıştır. 19 Sonteşriııdea 

26 Son teşrioe kadar ölıdah esir. 
lorin miltdım 63000 e çıknuştm 
Yine bu müddet içinde 1863 to 
3851 inakinell tüfek, 50000 tofe:: 
1320 tank, 9000 at ele geçirilmlı· 
tir, 



Askerllk -

Mareşal 
ROM MEL 
YAPMAK 

STIYOR ? • 

1 1 
T-• N Bizertetle llilıNrin lcıst1 zam•ntla ıetire

bnetin mahdut olması ica6eder ve 1 ngiliz 6iri11ci 
•UU• Aaıerilcalıları11 w Fr•n•ız lceflfHlllerinil gartlı-

111/ıwri 6aratlan ça6a/c atması ıerelctir. 

Keu LibJ• topraklarındaki 
llratU çekilifde lnrilizlerln ba 

..,_ Ro.•ele vardakları darbı· 
• ajvhiıaa allm•t oldai• ka· 
tlar, Rommelin kendiıini ııkı ve 
pkm takipten kurtarmak, lariliz 
k•••etleril• araıını açmak ve ye
l t11ebbllıler için zaman ve ı .. 

... huarlamak iltedijine de de
t etmektedir. 
Hlllaa MlhHr her ıeyden ew 

1 keadi pr•tlji b.kımından Af. 
lika harp aaha•lai öyle kolaJ 
WaJ terkedec•ie ben•••iJor. 

Ro•melln mabtemel hareket 
Wm ı• olabilir:: 

Sekiainci ordaya kendi ünün· 
•lmküa oldata kadar azak· 
.. k için reçen HDI oldajıı 
Hlnrazi ıarkında .,. hattl biz 

at Blarui önilnde bir müdafaaya 
11•••aa Sirte körfesiae kadar 

..... k AreUa önilnde ve yanma 
ul ile Tarabluırarbı aytru 

file vererek bir mlldafaa letebb& 
~ ... balanmak. 

Sekbinci orda Rommelio iki 
Mfa tatbik ettiii ba tlbiyeyi da

nvelden HHrek ve Binrazlye 
8jruaadu kıaa yoldan ba mevzi. 
..... önllne bir kasım kuvvetlerini 
.... elden evvel rönderebUlrH 

nldt bir mlldafaa t .. ebbüıü ••· 
,. d&ter .,. Rommel tekrar çekil· 

k SOiunda kahr. 
lfabrlarcladar ki feçm Hne 

,_.,.ı Caninrham MihHrin Bar· 
- Halfayı mevziini cenuptan 

ıte YI Tobrata kadar Hrk 
çabtbiı vakit arblı bir kola 

ç61 içinden Sirt• körfezine ka 
aluncıbk yaptarmııtı. 

O wakit ba t•bbllı bir fay. 
.. •••••itti. Çlakl 11lı.izlaci or 
..... Bardia - Halfaya hatboda 

Tobr•i• doir• olan taarnn 
mnaffak o .... atttl• 

Şimdi ile Tobrak çoktan doı 
... tir. Mihverin hiç dejilae plya· 
:ı. kltletfain bOyllk k11mını elden 
ilılllllwıdtfa, Hliizincl ord•ııan IH fe• 
)llt illaed ... tok daha kuvvetli bu 
tı.••ta •bakkalı.tar. 

Oet• ..... bir akmcı kolu 
•ıP de, ..... • t•bblı ba ıı 

blJlk kanıtletı. fapılana 
w•Ja TraWusarbm tatk ba

mda k .. ak lltl1•ceti •B· 
..,. dlifebilir. 

Tu.W.11arp b.adadana ı• 
lüace MibYer buada T• 

bl1Bk ebe••iyetlai aalam•ı 
Almalar M•tad olu ,.1c1arm 

IMııMllW.rt.d• birfai daha yıpa· 
BIHdeıleletetirmit flrODI 

Ba T .. ebbllı de Sicilya ve 
Serdanyanan Bizerteye çok yakın 
olmaııoın bOyilk teılri inkir edUe-
••z. 

Ancak ha .. ve deniz kuvvet· 
lerl baıummdan Mihvere üıtüalll

iil qllı.&r olan loriliz ve Amerika 
lllaran biraz daha aktif hareketleri 
timdi Taaasta kartalaı .. ları mah• 
temel rüçlükleri öolıyebilirdi. 

Mamafih Tannı ve Bizertede 
Mihverin bu kı11 zamaada retire
cei'I kuvvetin mıhdat olmuı icıb
eder ve lal'iliz birinci ordaailı A· 
merlkalalana Ye Frauız kavHtle
rialn yardımının Mihveri baraclan 
çabak atmuı l'•ektir. Kanıt 

huıplarımtz bana böyle röste
rir. 

F allat Bazen mlaevl sebeple
rin ba kavHt he11plannı yanht 
çıkardıiı da olar. 

Mibvtr için Tanu ve Bizer-
teain bayati ehemmiyeti 

meydandadır ve bara11 ıa Dç mak 
ıat için mahaf aza edilmei'e çahıı· 
lacaktar. 

1 - Tarablaırarbıa rarp ha 
datlaranı muhafaza etmek ve çe
ldlm Rom•el ordaıanan ba taraf
tan releeek clarbedm emin oı.a 
llDI teaaİa eylemek. 

Oaa ricat .,. manena imUaı 
vermek. 

2 - SiciJyaya karıı bir hare
keti ve ltalyaya kartı hava hücam· 
lanaı önleyecek bir lı.öprG b .. ı o· 
larak mabaf aza etmek. 

3 - Eter Aftlkıda Mıhver 
kuvvetlerinin çekllmul kati bir za 
raret halini alına o vakit ba kav 
vetlwi Sicilyayı çok yakın olma· 
11aclan dolayı TanDH kadar çek· 
mek, yahat ba çekilme Tarabluı 
rarpten olacak.. dahi Taaaı ile 
Sicilya araıaadaki JOla kontrol altın· 
da balaadararak çekillleyi Aarlo
Sakton deniz kaYYetleriala rarptan 
relecık tulrladen mahafau etmek. 

Görillnyor ki her nç nokta da 
Mihnr tein çok bOyllk ehımmiy•· 
ti baizdir ve biaaeaalıyb Tanann 
itrall ve muhafazası için büy&k 
fedak&rlaldar fÖH almaya dejer. 
Ba Hbeple Taaua luH zamanda 
ve bllyük fıdaklrhklar pıhaıına 
da olta Alman n ltılyın kanıt· 
lerinin r ... ealne çal11alac'aiaaı 
mahtemel rörilJOnz. Bua Jakm 
muharebeler röaterec:ektir. 

Afrika ve Akc:l..ızde har•kl· 
tao b .. lamaıı n ••itı....i tark 
cephetini ideta aattwda. Halbuki 
daha uan zaaenlar .,. belki har· 
bin 10Dana kacl.r bl,ak Almen 
nwvıtlerini tatacak .. netice nıe 
rinde en bl1lik rol& OJDIJICak 
cephe bu•u. 

Ancak biylk Ru a&clafau .. 
dır ki laflliz ve A.erlkahlara şı. 
mail Afrikada hu.ket laaklnaaı 
werdf, 

Şliruı da var ki $ark cephe. 
ıladı t .. mAauile • .., ...... te 
... 11 ettiji, ne bir taraha, ne de 
dilw tarafta bllyük banketler 1•P 
.., .. imkan kalmadıiı itla daha 
as kuwetlerle ele J•pılta bile bu 
elan llllta bD1lk manevra hareket 
lerl •cık Şimalt Afrikada Akde· 
niscl• ıôrllecektlr. 

Bu 1abae bllba ... bundan do· 
layı mlblmdlr. 

- 0-wamı ltGncld• -
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1 DAHİLİ HABERLER 

Dolu va simseoe 
karsı şemsiye 

Ftedrik Kritel iımind• bir 
Avaltralyala mübendiı, yalda· 

ram, ıilDfek ve dola retirecek 
bulutları daiıtan bir cihaz bu1mat 
tar. Banan ismi : « Yaldmm ve 
dolaya kartı kallaaalan ıemıiye» 

Yeni ekmek kartları
nın tevziine başlandı 

Ankara Varlllr verglal 
komıaronu t•Hretln ı 

bitirmek Uzer• 
Ankara 27 ( Hanıi mııhıblri

mizden ) - V arhk •erritil• m•t· 
r•I olan komiıJOn f aallJetlnl bi· 
tirmek üzeredir. Ba haftuın ilk ô;reodiiimize röre birinci ve ikinci kinuıı aylarına ait ekmek kar· 

neleri belediye tarafından baıüaden itibaren claiıblmaya bqlanacalı.tar. 
Karn.lşria datıtalma müddeti 28 ikinci teırin rGnOndea 1 blrincikinun 
akşamına kadardır. 

rünlerinde llıtelerln beWly• .. . 
loalvında udacıtw amit ol ..... k-
tadır • 

dir. • 
Bu mBddet zarfında karnelerini deiittirmeyınlere veya deilftirdik· 

leri halde kaybedenlere yeoiıi verilmeyecektir. 8. M. Mecllalnln dUnkU 
toplantıaı Haricen cihazın ıekli ıemıi· 

yeden ziyade ehrama benzemek· 
tedir. Yaldmmh ve dola ıetlre· 
cek balatlann balandajıl ıemtte 
demir direk üzerine bir cihaz di 
itilir. Cihazın teaıaiye ıekllade 
tellerinden balatların müıpet elek· 
trlti yere ıeçm•i• bqlar ve ba 
r•çlı ıülı.tlaetle olur. Boıalma 
UDaıında ıimıek ve diier tebli 
keler zahar etmez. Yalnız rece· 
leyin cihazda hafif kıvılcımlar gö· 
rülnr. 

Vatandaşlar oüfaı cilzdanlara ve ikinci t .. rin karnelerinin dip ko. 
çanlarile blrlilı.te her rün ıaat 8 den 17 y• kadar evlerine en yakan 
halk farıalarana müracaat edebilirler. Karneler 100 para mukabilinde 
alanabUecektir. 

Aakara 27 (a.a) - ea,nk 
Millet M•cliai barla Refet Caaı
tuin Bqkanhianda toplanm11llr. 
Rıiı, celeenln a~ılmuını milteaklp 
raznamede bnlanu l mad•ılwden 

• 
I nönü kır koşusu 

divanı mabaaebat raponuaan ev· 
velce ahnaa kerara röre ancak 
bir hafta ıonra m6zakere edllebi
lecetini bildirmit, maaı lrananaaa 
ek kanan liyihaıınan da dGn tevzi 
edil•elİ dola111ile baaaa da hOU
met veya enclmea tarıfmdan itte· 
nildiji takdirde derhd mGzahre 
oloaabileceiiol ıöyliyerık bö1l• 
bir talep olap olmadıj'lnı tor•Uf• 
tar. Bö1l• bir iatıkte balanulma• 
dıta ve raznamede fÖrilı81ec:ek 
baıka bir madde qlmadı;ı cihetle 
pezarteıi f Üaü toplanmak ilıere 
içtimaa ıon verilmiftir, 

Az zaman sonra b•latta mev 

cat ıa hafifler, blanetice balat 
erlmet .. yok olıHi• yüz tatar, 
datıhr. 

birinciliğine lıazırlık 
Herkeıia kolayca temin ecle

caii ba bult cihaz, zirai bö'I'•· 
lerde pahahya malolan topla ba
latlann daiıhlmall yerine reç· 
mektedir. Top ıt91ile balatlar da 
twtalarak dol• ,aimasının ve yıl 
darım, ılmt•k dllfa..U.la öaüae 
fetfl•eldeydl. Şl•di tOpH yerini, 
yakında iımi reçeıı cihaz tola· 
cakbr. 

Dofamtl• 
/cor lcıran 
icadın 

• ltalyada Pa
lermodan Fla· 
aiya P aç• adıa 
da bir ltalyaa 

kadını 22 Hnellk evlilik hayatin• 
da, 39 1aııncla oldaia halde 17 
lacl çt-c11paa clotarmaft•r. 2 •• 
ne nHI Flaniya Paçe H koc111 
bOyOk baba ve bOyllk anne ol• 
matlardar. Ba ltalyu kadını, do
jwm ıabuıoda ltalyacla rekor kır• 
•lfltr. 

-------------------------

Beden Tırblyeıi Umam Mil· 
dürlüiü Atletizm Federaıy(\DU fa· 
aliyet protramına röre 28 Mart 
1943 pazar rünll (loönG) Tnrkiye 
Kar koıaıu birincillii 63 viliyetin 
en Hıçkia atlet takımlarının ittir&· 
kile Adanada yapılacıkhr. 

Ba kotaJa aoo derece eh••· 
miyet veren Böl ... is Batkanı 

Seyhan Vallıl 8. Akif lyldotaaıa 
direktiflerilı hazarbldara bqlanmq, 
Maarif Spor t'tkillta ile Beden 
T erbiyııi Gıaçllk kalüplwinin milı· 
terek meaai ve fakat ayra ayra me 
11f el erde ker koıoları proiramları 
hazırlaiı ba1lam11tır. 

Bölremiz Beden T erbiy•I bi· 
na11nda Beden T ırblyeıi MlldilrO 
Bay Rıza Salih Saray'ın riyasetin· 
tle Bölr• alanlan, Gençlik kalllp· 
leri B .. kanlara ve Bölremlz Maarif 
t .. kilih Beden Tırbiyeıi ô;ret• 
.. nl•ilÜD de iftlrikilı yapılan mi· 
him toplanhda (laönO) kar kotua
nao ehemmiyeti tıbarllz ettlrilmlt, 
çok ııkı ltbirliii temin edilerek 

7 kır kotaaa pro;ramı bazarlaa•ıı 
tır. 

Adanada yapılacak (lnönG) kar 
kotuları Tilrlı.iye birlnciliilnden Ön· 
ce, t .. vik vı hu:arbk mahiyetin· 
de olan ba koıalar yapddıkça at· 
letlerlmiz formlannı temla etmiş 
olacaktır. 

Hellrav lmlzl• •il• 
topl•ntıaı 

Ba aqam ıaat 17 dı, Halke
vlmlz tarafından tertip edilen aile 
toplutalarından biri daha yapda-

cakbr. Şehrimizin tanınmıı aUelerini. 
aydınlannı bir araya rıtiren ve 
neıeli bir kaç ıaat reçirt••i• ve. 
ılle t .. kil ••• ba toplantılar ma · 
bitte daima derin bir allka rör
mekte, betenllaekteclir. 

Mesut bir dolum 
Toroı Eczaneli 11hibi Bay 

Nıiadın bir kaz çoc•i• oldaian• 
öir•clik. Y anafa ana •• .... 
dıtli bir ömOr diler, Bar Nejadı 
ve 1&Jln reftkaımı tebrik ed.U. 

1 ~ 
~ 

Erzurum - 8ar1kainıt 
•r••ınd• demlrrolu 

Ankara 27 (Haıaai mababiri· 
miadın) - Nafia V ıklleti Erza· 
ram - Sankam11 araamda de•ir· 
1ola in .. ata için bir kuan proietl 
hamlamaktadar. Takrlbea 120 ki· 
lometr• aaaalllfuda olu ba ut· 
tan bet ılb, milyon liraya malola• 
cajı llmit edilmektedir. 

Merkez maarif 
memurıuıu 

Vekla.te. .... uz maarif ... 
marlaiana bakan lstiklll okala 
S.töiretmeai Tahlİn Kambaracı• 
nia ataletea ta1loi .. arif vekl• 
letlacı .,.... rör81erek tudik 
edilmiftir, KmdWDi tebrik eder, 
&-tanlar dileriz. 

Har bin kundakcılarından biri öldü 
Bi;.- ajaoa telrrafı, bir kaç rln evvel mrıhu Frannz lilib fa"'i

katörB Ôjen Şnayderin birdenbire öldOilinll haber 'lirdi. 
Fabrikalarındaa bir kıımı r•çenlırde loriliz tayyarelerinin bir hü· 

cama ile tahrip edilen ·Ôjen Snayder, Frantanın ıil&h imalita tröstü 
Şnayder - KrözB ranbanua hakimi ve dilnyanın en b&yük ıilih fab· 
rikat6rlerladen biri idi. 

Sermayı itibarile Çekoılovakyaam Siloda tillh fabrikalarile allka· 
darken, 1939 da Çekoılovakyanın iltill11 &zerine ba fabrika hi ... ,.. 
netlerinden elinde balananlan Almanlara utm11ta. 

Şnıyderia ve amumi,.tlı Frantaz ıil&h fabrikatörleriain Alman 
ıilih uaayii ile 11kı bir iıbirliii yaptıklara Franaacla arasara ortaya ab· 
lan bir meYıadar. Bu iddialar parlimentoya kadar akntmiL 1933 de 
bir radikal to1ya1Jıt mebaı Şaayder - Kröze toröatnnlln en •oa model 
Fran11z tanklarını Hollanda vaaıtaaile Almanyaya nttıiını iıpat edebi· 
lıcek bir danmda oldapnu ıöylemiftlr. 

1940 Mnni .. rbnda ela FranHnın 1939 dı harbe bqlaa11 olmuı 
aa rapea Belçika yoliyle Alman1aya demir cevheri ihraç ettiii iddia 
olanm111tur • 

S...ayı akrabahiı dolı-yııile Alman ve Franuz tlllla unaJÜ ara· 
ımclaki ba ifbirllji etrafında ıeçen harbe ait ıayanı dikkat bir iddia 
da vardır. 

1914 hubinin daha ilk aylarmda AJmu ordalara fraDllDID HDfin 
maden muıtakalanna ltcal ıtmltl•rdi. Alman unayl baı madenleri derhal 
lıtiımara baıla•ılar. Fakat Fransızlar bGtOn harbin devamı mlddıtlnce 
ba mıntıkayı ancık bir defa bombardıman ettiler. 1916 da hubiye na· 
sarı ıeneral Lyoteden Alman harp Hn•yiinl belllyen ba muıtıkaJa kartı 
bombardıman hareketlerine rlrifUmemiı olmaaaoın ıebebl ıorald11. Ge
neral ba baıaıta emirler Hrdiil, fakat emirlerine riayet edllmedlii ce
Yabıaı nrdi. 

Harpten IODf• Eaformuyon r••et•i tarafından aqredilın bir mek· 
tup fAtalacak m011mıhaklrlıiıa ıebeblai tÖJl• izah ettb 

iki muharip devlet b• mıntıkanın boabardıman edilm....a hu•eu· 
da .....ı ulat•lflardı. Mllzakerelere de Fr&ua namına Oö Vandel .,. 
Şaayder, Alman1a namına da TiHea ve RöhHnı yapmıtlardı • 

Bayan R uzveltten 
.,,.... ~ .. -- ~----~--~--

ne/ er sorarlar? 
Ladil Hamı Jurnal ilmhldekJ Aaerlkan kadın mıcaauınm bir 

IAJfııı her ıaman Madam Ruzvılt• tahılı edllmittlr• Ba1ın 

Razvelt, k•ndiain• aoralan saallere ba sayfada cevap verir. 

Gıçftalerde bir okayuc11 Bn. Ruweltten Madam Lo DüHt dö VIDd• 
ıor hakkındaki intibalarıaı ıormq, ıa c anbı almııtarı 

- Gllzel rörütlü ve terbiyeli bir dadındv. Zekidir ve her t•Y• 
allkı röıtırir. Fakat ona daha yeni taaıdıtım için huıaıiyetlerlai bil· 
alyoru•.• 

Bn. RasYelte bazan öyle tubıf ıa.Uer ıoralmalı.tadır ki, bir reili· 

cambar karmnın bunlara n11d cevap Hrdltine .. ,ılır. 
MHell: Ylln çoraplarınazdaa meanuıı maıanu'/ 
Kaaçak tahdidi koraelerlnize ıımil olm11ın1 çllnkü korse, biı kldao· 

lar için bayati bir ehemmiyeti haizdir. Genç kızJar ıokakta aıkerlerl• 

kon111malı mıdırlar? Yazı yazarak kazandıtını• para ile ne yapıyor1a• 
DOi ? 

Allah a.,. Razvelt• Hbar vereia .. 

• 
Japongada garip 

adet l er 

Japoa1ada retirmek karııdaki adama bit lltlfıt sayıhr. Bahçdlr 
rla ıimali rarbl k<lfMiad• k&Ul nblann balaodapııı inanao 

Jıponlar, oraJI bir ı't ile arterler. Jıponyadı hiç kiaı11 evialn namar•· 

ıaaaa 4 •• Jıhat 44 ollaaı• ittemez. Bunların ujıırıwı olclatıu lnull"" 
lar, japonpda lclama •ahkam edilen bir ubit kurıua dislllrken bir 
...... artıllr. 

Çldkl onclaa .. atı tabakadan bir klmıenia oad b. nzfyatte r8r• 
••I onlarca dotra dej;ldir. 

Bir fincan Ç•J, lif baçuk ,adamda itilmelidir. Japodlarıu yaıttklatl 
tabtadındır. s.,,u .. 1er ••murlan "Yd talebeler bdr11nlar1nda toadaa ko-

runmak için bir baıraa mabaf11111 taıarlar. 
Japon kadınlaraa taııdıklarmaa «Obeıt denilen tıllarhl rufl ve ae.t 

aablplerlnia Japnı .,. lttbul vuiyetlal röıterir. Bir ruetenin fevP. 
ilde ahbası mOve11iler tırahadıa tmrırak tıkd•ık ıaretiJI• bildlrillr• 
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~~~i~mJ 
Daire dışında memur 

.. 
y A N Lokanta came~aalarıoda pi~miş yemek göstermell-

A Z ğioin yasak edilmeıi neiyi olmuş! Şimdi o sayede bi-
R E F 1 K rinci sıoıf lokantalar «kabahat de rizli, ibadet de• 
H A L 1 D diyen ağır başlı, kibar, insaflı b,lr hal aldılar. Öteki 

lokantaların da çirkin manzaralarından kurtulduk. Hele pahalılıiın arttığı 
bu yılda camekan yasağı bıldırdao, tam vaktinde imdada yetişmiş oldu. 
Ne yutkunuyoruz, ne öğürüyoraz; rahat rahııt geçip gidiyoruz. Fakat 
karar eskidiği ve unırım dikkatle yürütülmediii iç1n rözümüze bazı 
fevşeldikler çarpmaia başladı. Meseli Boyoğlonda, Taksime doğru, biri 
aağda öbürü solda iki lo'kanta yasağı hiçe saymak yoluna saptı. Soldaki 
vitrine haşlanmış i~takoz koyuyor. lıtakozon haşlanınca yenecek kıvama 
gelmiş olacağına röre bu gösteri karara aykırıdır. Saidakl daha ileti 
varıyor yemeklerin hazırlandığı camekin perdesini açık bulundurmaktan 
çekinmiyor. J..ldırmama devam odorse yeniden eski hale döneceğimizden 

korlrnlur. 
Acaba o caddeden günde kaç belediye ve zabıta memuru geçer? 

Gırlal Neden görmüyorlar? Görüyorlarsa niçin aldırış etmiyorlar. Fik
rimce doğrudan doğruya bu gibi işlere bakmak vazHeleri icabından ol· 
auyan başka belediye v' Z4bıta memurları, hatta belediye mecliıi iza· 
ları da gördükleri nizam dışı hareketler ve ayronsozlokları not edip 
selibiyetli makamlara bildirmelidirler; hele memurlar «adam sende ... Ba· 
oa oe? ben katibim, dosya memuruyum!• filio diye devlet ya1aj'ını ak· 
ıamadan yürütmek mesullyetinden kendilerini uzak tutmamalıdırlar. Vak· 
tiyle Beyoilo belediye başkatibi ikon, müdürün verdiği direktifle ben 
o gibi işlere de karışır, sokak sokak gezerek nizamlara uymıyan hare

ketlerin önUne reçmiye çah;ıırdım. 
Z'ra müdür derdi ki: «Vazifeni yalnız kalem işlerinden ibaret 1&nır. 

fi'-' 
1 

hanı daraltıp daire dışında belediye memuru ve yarının müdürü 
~ır sa k' "d"' 

old • nu unutursan beş para etmezsin! > Şu cihet var ı, o mu ur, 
ba:::şka kıratta örnek bir müdürdü; hem fikir, ~om. iş adamiy~i, ~ı: 
ııacası Servetif ünun uhibi Ahmet İhsandı. Basın alomınde yaptır• rıbı 
eski zaman uyuıukluğanu yenerek o daireye de canlılık, yenilik, modor • 

oizm getirmek istiyordu. " .. 
Belediye, aldıi'ı kararları her daireden faz.la kontrol etmek, yur~t· 

nıok zorundadır. Bu işe yaloız müfettiş ve polis gözü yetmez. Geçtık
leri yollardaki, hiç detilse ıokaklarındaki nizam dııı hare

1 
ILet~eri nb~t 

e J1 makama bildirmelerinin kendileri için iyi bir not uyı acarın• u 

t" p urlara anlatmak • tecrübe ile söylüyorum • faydalı olabilir. 
un mem (Tandan) 

................................................... 
Belediye Riyasetinden : 

( Mağdeni yağlar fiyatı ) 
Madeni yağlar birinci nevinin kilos 80 ikinci nevinin kilo 

ıu 62 kuruştur. Bu Hatlara kap (Fıçı veya teneke} ücreti da• 
hil olduğu sayın halkımıza ilin olunur. 2780 

BUGON 

~nli" AUmaıro 

s e~y a il;) a IA1 o ifil 
m~e@ıraoaıro 

Bunun için ha1U1i bir kulübe 
inşa ediyorlar • Çocukları orada 
sıra ile ve büyük merasimle Totan 
yapıyorlar. 

Totan devam ettlii günlerde 
Totan vücutlarına bol bol yiyecek 
hediye ediyorlar. Zira Totan na. 
kışları mabutlar arasında en yük· 
sek bir itibarı haizdir. 

Yeni Zelandada ise Totan 
ameliyatı daha başka türlüdür. 

Borada Maori adalarının usulü 
tatbik olunur. Bu usol daha müt
hiştir. Zira Maori usuliinde Totan 
aleti tarak şekline dişli değil, kes· 
kin yekpare bir bıçak şeklindedir. 
Ba bıçakla Totan yapılacak ada· 
mın vücudunu dilim dilim deliyor· 
lar ki bu usul daha çok ıstırap 

verir. Bütün yijz nakışlarla dona• 
tılar. 

Hatta dudaklar üzerine kadar 
dağlama yapılır ki dudak rlb1 en 
husu bir yerde bu acıya tabaat• 
mül etmek ıoo derece güçtür: 

Maori adalarında Totan yap· 
mak yalnız asil olanlara mahsuı 

bir i d e t t i r • T otan yaptır• 
mış adam mukaddes sayılır. Böy. 
le bir adamın gerek kendiıioe ve 
gerekıe etrafındakiler birçok mem
nuiyetlero riayet etmeğe mecbur. 
darlar. 

Meseli Totan ameliyatı esna-
ıında bu ameliyatı yaptıran kimıo 
o kadar mukaddes bir bale gemiş 
bulunur ki yemek için biç bir şe· 
ye T omae edemez. · Ancak başka 
biri tarafından yiyecekleri verilir. 

Yine böyle bir adam suya , 
üıerine mukaddes reıimler yapıl· 

mış huıusi tahta bir kapla içer. 
Maori adatı yerli kabilelerinde 

Totan o kadar mühim bir rol oy
nar ki ba nasıl ki Avrupa devlet· 
leri aralarında yaptıkları muah ... 
deleri tastir: için imza veyahutta 
mühür kullanırlarsa bu kabile re· 
isteri de yüzlerinin Totaolı k111m
laraoı basarlar. 

YER YÜZÜ İNSANLARININ 

ESRARI 
se bile bir heybet verdiği inkir 
olunamaz. Esasen bu insanlar ara
sındaki rüzollik telikkislnde do 
beyhet daima mevcuttur. 

Heybetli bir erkek veya bir 
kadın ufak tefek ve şirin bir er· 
kek ve kadıodan daha güzel H· 

yılır. 
Bizde ı-üzel olmak nasıl ( ma· 

bod) olmaya yaldaımak mina1ında 
ise onlarda da aynıdır. Onlar da 
{mabod) a yaklaştıkça a-üzel ola· 
yorlar. Yalnız aradaki fark şudur 
ki onlarda mabuda yaklaşmak 
mümkün olduğa kadar korkunç 
olmak dttmektirl" 

Mamafih Totanua Polinezya in
sanları için en yüksek kıymette 
bir kıyafet olma1ana rağmen yega
ne elbi1elerl ve yerine süsleri ol
duğa zanedilmemeli; çünkü onlar 
da şarkt& kullanılan ve adına peş· 
temal denilen novilerde elbltoler 
ve garip garip mücevherler kul
lanırlar. 

Me1ela Maorilerln (tiki - tiki) 
dedikleri acalp bir ıüıleri vardır. 

Tiki - tiki haıuıi renkli bir 
taştan acaip hayvan başlı, yarı 
insan vücutlu küçük ve garip bir 
heykel şeklindedir. Maoriler bunu 
boyunlarına a1arlar ve büyük bir 
uğur sayarlar. Bir altenin titi- ti
kiıl en kıymetli miraslar arasında 
babadaa oğula,,neailden nesile go• 
çer. 

Boırün dahi Maorllerin ço· 
ğu tiki - tlkilerlnl boynnlarından 
hiç bir an çıkarmazlar. 

Marşal adalarındaki mücevlıe. 
rat daha gariptir. 

Bunlar kulaklarına küpe olarak 
o kadar büyük halkalar takarlar ki 
istedikleri zaman bn halkaları ka· 
falarına geçirirler. 

Tonga, Fiji ve Samoa adala· 
rında iıe en kıymetli müvevher 
kadmların boyunlarındaki taşıdık
ları yalnız yüksek kibar tabaka 
taııyabilir. 

111 

Ba kabaklar bütün ol rak ya· 
hatta Mikroaezyada olen: gu gibi 
küçüa küçük parçalara ko itip .bir 
ipe diziJmek suretile kolye haline 
konuk. Bu kolyelerin kıymeti ne· 
reden geliyor biliyor musunuz ? 
Uzun, itinalı ve eziyetli bir çalış· 
mayla meydana getirdikleri için ... 

Zira bu deniz kabuklarını bir
birine müsavi parçalar halinde 
ke1mek - küçültmek ve düz.elt-
melt pek büyüktür. Kabuklar ev· 
veli mümkün oldrıio kadar dik· 
katle müsavi parçalar halinde kı 
rılır. 

Sonra ırayet iptidai bir şekil· 
de itina ile delikler açılır ve et
rafları sürtüle ıürtöle düzeltilir. 

Adeta bir parlant taşını yontar 
gibil .. 

Fakat bunların hiç b'risl Gil
bert adalarındaki kadar oriiinal 
değildir. 

Zira bu adalarda en kıymetli 
kolye ailenin ölen efradının köpek 
dişleridirl .. 

Giydikleri elbiselere gelince, 
Polinezyada umumiyetle elbiıeler 
ottan veya (Topa) denilen kumaş
tan yapılır. Her lkiıi de lüks kıya
fetlerdir ve ancak danslarla dini 
mera1imlorde fiyilir. 

- Sona Var 

Türk hava kurumu Adana 
şubesinden: 

(3125) lira keşif bedelli kurumumuz binasındaki tamirat 
açık eksiltmeye konmuştur. 8/12/942 salı günü saat 16 da iha 
lesi yapılacaktır. Şartnameyi görmek ve eksiltmeye girmek 
isteyenlerin şubemize gelmeleri. 2759 24-28-1 

Orman Çevirge Müdürlüğünden 
Cinsi 

Meşe kömlJtü 
Karışık ,, 

Teminatı % 7,5 
Kontalı Muhammen bedell Muvak.kat Milddeti 

1047,20 
184,80 

Lira Kş. Lira K;ı. Ay 
00 35 27 49 
00 30 4 16 12 

31 65 
1- Seıyhan viliyetinin Bahçe kazası dahilinde hudutları 

şartnamede yazıla Uçan dere ormanında 1047,20 184,80 ken
tal Meoşe karışık kömür odunu 12 ay zarfında kat ve imal 
ve ormandan ihraç edilmek şartile 11 .11.942 tarihinden iti· 
haren 20 gün müddetle açılc arttırmaya konulmuştur. 

2- Arttırma 1.12.942 sah günü saat 15 de Adana Or· 
man çevirge müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3- Meşe karışık kömürünün beher kentali muhammen 
bedeli 35.30 kuruştur. 

4- Muvakkat teminatı 31 lira 65 kuruştur. 
5- Şartname ve muka11elename projeleri orman umum 

müdürlüğünde Adana orman çevirge müdürlüğünde Bahçe 
orman bölge şefliğinde görülebilir. 

Bununla baraber Totanın bl· 

Adana Belediye reis-ı inhisarlar Adana Baş- zim gözlerimiz için ırüz.ellik dojil. 

liöinden : . . müdürlüğünden • .---· 

Fakat Okyaousyadaki insanları 
vahşi deyip hiç de iltibdaf edeme· 
yiz. Zira bütün Okyanusya kadın
larında tn büyük zerafetlerden 
biri de kadınların bilhassa Haoov 
ve Samoa kabilelerinde rörüldüiü 
gibi, her gün başlarıoı taze çiçek· 
lerden çelenklerle sGtlemeleridir. 
Gerdanlık olarak ise ekseriya df'l· 
nlz böceklerinin kabukları kulla
nılır. 

6- Muvakkat teminat makbuzları 1. 12.942 salı günü sa• 
at 15 den evvel komisyon riyasetine verilmesi lazımdır. 

7- isteklilerin ticaret odası vesikasile birlikte belli edi· 
len gün ve saatte müracaatları ilin olunur. (Bu vesika köy .. 
lülerden istenmez.) 14-19-24-28 2719 

--------------------------------~·----------...-..~. 

1 _ Birinci ve İltıncılcnoun 
aylarına 'lİt ekmek kartları; 28.11. 
942 Cumartesi güoiinden 1.12.942 
Sah rünü akşamına kadar dai'ıtı· 
lacaktır. 

2 _ Kart alacakların nufüs 
cüzdanları ve Ttş•inisani 942 ayı · 
oa ait ekmek karta dip koçanlarllo 
birlikte yukarda yazılı rünler zar. 
fında saat 8 den 17 ye kadar ika
metırihlıırına en yakın ( Halk ek· 
nıeil satan ) fırınlara ve karşıya· 
kada ekmek satış yerine müracaat 

edeceklerdir. 
3 _ Tayin edilen müddet zar· 

fıoGla ekmek kartı almayanlara ve· 
ya alıp da zayi edenlere başkaca 
kart verilmlyeceiinden bu huıua 
için Belediyemize müracaat edilme· 
nıeıi ilin olunur. 2781 28 29 

28.11 942 comarteıi güoil 18 

babı açık ve kapata her türlü is 
pirtö ve lspirtoln içki 1atao bayi 
ve lokantalarla amillerin ellerinde 
mevcut bilumum içkilerinin mlkda
rmı bir boyaonnmo ile ayoı rünün 
saat 13 üne kadar Adana inhisar
lar Başmüdürlüğüne bildirmeleri 
ve ikinci bir tebliie kadar da ıa 
tış yapmamaları ilin olunur. 

2783 

Bir gaz vurguncusu 
yakalandı 

Bakkal Mahmut oilo Şevki 
Ôztürk, bir teneke gazı 26 liraya 
sattığı anlaşıldığmdan yakalanarak 
mahkemeye verilmiştir. 

---------------------------
(Memur ahnacak) Ne yapmak istiyor? 

Adana Belediye Re· 
isliğinden : 

70 lira asit maaşlı Belodiyd 
Relı muaviollj'i, 60 lira asli maaşlı 
Belediye müfettişliği ve 260 lira 
aylak ücretli Hukuk işleri müdür
lliiü il~ 140 lira aylık ücretli Fen 
ıtıemurluğu mllnhaldir. 

Bu memuriyetlere isteklilerin 
•vrakt m\bbite ve birer kıta fotoğ
raflarUeı Belediye Roiıılij'İDo müra· 
caatları ilin olunur. 278.! 

Zayi Askerlik 
Tezkeresi 

Adana askerlik şubesinden 
almış olduğum askerlik teıke
remi zayi ettim. Yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmü 
olrnadığını ilin ederim. 
Adananın Sofi bahçe ma
hallesinden Ahmet oğ. 314 
dotumlu lsmail Hakkı 
2776 

- Baıtarafı ikincide -

Sonra son günlerne İngiltere· 
nin Alman hava taarrudarından 

tamamen ma1on kalması da nazarı 
dikkati colbodocek bir hadisedir. 

Vakıa lnrilizlordo Almanya Ozeri
ne artık bQyük harrudar yapmı· 
yorlar. 

Fakat hava kuvvetlerini Ak. 
deniz havzaaına vo Afrikaya tek· 
sif zaruretini doyan ve ayrıca ıark 
cephoılnde de aktivitoıini kaybet. 
mek lltomiyon Mihverin lngiltero 
adalarına karşı taarruzlarını yavaı· 
latacaiı tabii idi. 

Ştşo çekmek ıuretilo vilcotta· 
ki kan na11l vücudun şn veya bu 
nahiyeılndı toplaoına, logilizler 
de Akdouizdeki harekatı tiddotlon· 
dlrmek soretile Alman hava kav. 
vetlerlni cenuba çektiler. Şimdi de 
Londrada toplanarak Pasif hava 
müdafaasının muvaffakiyeti bayra. 
mıoı kutluyorlar. Tibiye diye buna 

derler i!t•. 

ırlETKftlK aıaskadan Japonyanın bombardımanı 
~1---------------------------................ --------------..-..-----------...... -------ı-.------------~ 
Birleşik Amerika harbiye naıırı B. Stimson 

Alaska askeri yolunan ln.anundan itibaren 
işletmeye açılacaiıoı ve bu yolon Pasifikteki 
durumu büyük ölçüde deiiştireceiiol ıöylemi~tir. 
Bu yol sayesinde Japonya ya karşı bir hava taar· 
ruzu hazırlıklarını hızlaştırmak için Alukaya 
muazzam takviye kuvvetleri gönderme işi son 
derece kolaylaşacalı.tır. 

Üç aene var ki, Alaskayı koromağamemor 
Amerikan garnizonu ancak 300 kişiden ibaretti 
ve bu rarnizon Kaoadaoın Yakon eyaleti hu· 
dudunda yerleşmişti. Sitka ve Dotch Harboor 
üsleri o zaman hali oyoklamakta idiler. Fakat 

harp, bu vaziyeti çabuk doiiştirdi. 1942 ıooesi 
başmda Amerikan kongresi, Alaskanın askeri 
ve bahri üılerini kuvvetlendirmek için 150 mil· 
yon dolarlık tahıi1at kabul etti. Ba bölrede 
askeri bir yol inşa etmek işleri do epeyce 

ilerlemişti. 

Geçen llk!nunda Birleşllt Amerika harbe 
rlrdiii zaman Kanadadan Poace Rivor'don baş· 
layarak Anchorago deniz üssünün şimalinde 

kiin Stvard'a kadar gidecek olan bo yol için 
10 milyar dolar harcamıştı. Bundan blrkac; 

sooe evvel Amerikalılar, Alaskayı bir taarruz 
için ııçrama tahtası yapmaktan ziy3do bir mü
dafa ÜHÜDO çevirmeği dilşünüyot'lardı. Çünkü 
1939 aooealndo Nippon lımiodo bir Japon hy· 

yaresloin, bu yarımadanın en batı noktaaı olan
Nome'a kadar bir b&mledo merhalesiz uçmuş 
bulonma11, Amerikalılarda derin bir tesir uyan· 
dırmı~tı. Çünkii bu yerden Alatkanın on timal 

burna olan Poınt Barrov'a kadar plajların çok 
geniş ve yüzlerce bomba hyyare1inin inmetioi 
kolaylaştıracak kadar kumların çok saglam ol
duianu, Japonların da balık avlamak bahane· 
ıil bütün o sahilleri karış karış tetkik etmif 
ve Ale'outiennes adaları denizinde de sondaj· 
lar yapmı~ olduklarını biliyorlardı, 

Ala1kayı, hali müdafaaya ko~mak vıtzif esi gen o 
ral Simoo Bruckner'e havale edilmişti. General 
birçok askeri mütehassısların ve yüksek ev1aflı 
mübeodiılerln yardımiyle hızla işe koyuldu. 
Halledilme1I lazım ı-elen en mühim moıele, 
1,500,000 kilometre murabbaı rooişliğiode olan 
bu bölrenin büyüklüiü idi. 

Çünkü bu geniş bölgede ancak 8,0000 
kiıi oturuyordu. Bunların otuz bini ya kızıld.,. 
rili veyahut Eskimodurlar. Bölgenin manzaraıı 
bom muhteşem, hem de korkunçtur. Alaıkanın 
cenup doğu tarafları, o kadar dağlık ve ba. 
taklıktır ki, hava meydanı kuracak müsait bir 
yer bulmak çok güçtür. Bazı mıotakalarda ık 
hm nlpeten daha az sert olmakla beraber, di
rer bu:ı yerlerde de dayanılamıyacak derece· 
do ıoioktar. Bazı mahallerde dai silıileleri o 
kadar geniştir ki, bir tayyare, 500 kilometre 
uzunluğunda bir 1ahada yere inobil•cok mü1ait 
bir yor bulamaz. Borüne kadar bu mıntaıtada 
Fairbaokı'ı Stenrdıa bailayan yalnız bir de· 
miryolu vardı. 

Alaskahın yazın l'eçilebilocok yolları an
cak 850 kilometre uıuolu;aoda idi. Alaskada 
ham maddeler mevcut olmadıiı iıin, işe -.baş· 
lıyabilmek için her ıeyia Amerikadan gönde· 
rilmeıino lüzum hasıl olmuştur. Amortkahlaran 
beyanına göre, ba yokluk, Japonların Ala1ka· 
ya ayak ba11aydalar, işlerini kolaylaıtırmıya· 
caktı. 

A laakadaki Amerikan deniz teıkilleri tefi 

kaptan Parker, Birleşik Amerikada, bir 
mütoarrızın Alaıkaya ayak baamak iste1e, elde 
ıdeceği avantaiları izam etmek temayülü mev. 
cot olduğunu, ba yarımadada gemilıario demir. 
liyeceji limanların pek az, ve rüyet şartlarının 
daima fona olduğu n Okyaouıu uçarak re~e· 
cek olan dü;ımao tayyarecilerin Alaakada n• 
ribi bava şartlarilo karıılaşacaklarına tahaıla 
etcaelerioio kabil olmadıj'ıaı .c>yl .. if, ve bu 

sebepten dolayı Birleşik Amerikanın Alaskayi; 
mudafaaıını kuvvetlendirmek ile beraber bil' 
müdafaa bölgesi değil, fakat taarruz için bl# 
sıvrama tahtası talikki eylemekte balondufd· 
na ilave etmiştir. 

işte Amerıkan sivil, askeri ve bahri mi
kamlarınto ııkı bir surette işbirliği yapmalar• 
uyeainde 1939 seneıindo Alaskada kayalıldaf
dan ve tundralardan başka bir şey yok ikad 
timdi bir çok noktalarda mükeıumel hava mer· 
daolatı kurulmuştur. 

Bu hal Amerikan işçi ve mübendi•lerlnld 
DO büyük fevk Ve fayrotJo ite talıdıklarlDI v8 
az bir zamanda ne büyillt iıler gördüklerini 
rösterir. Bir kaç zamandanberi seri remorklar1 
iklim şartları hor ne olur1& olıun müt•madlyea 
bu bölgeye gereken malzemeyi nakletmektedir, 

Yüzlerce AmerikdD tayyareıl, Ala1ka h•· 
va meydanlarında yerl•şerek f aaılaııi 

bir surette antremanlar yapıyorlar. EJbiıelerl 
iki kat kürkten yapılmıştır. Baılıkları ve eldi
venleri elektrikle 11ınmaktadır. Bir tayyareci· 
nln tecblzl masrafları, bio doları btılmıktadı;. 
Son zamanlarda bu havacılık k•ra,rlblarınf 
ziyaret etmiş olan Amerikalı bir faziıtıcibia 
ıöylediiine bakılıru, bu tnıntakada yafıyad 
ıporcolar, b\1tlln Birleşik Amerika balkı ar&aıa· 
da harbin bir realite oldıiona on ziyade tak. 
dir eımiş ve anlamıı olanlardır. 

Kadınlar ve çocuklar bu mıatakalardad 
tahliye odilmlıtlr. Kızılderililer H Eildmolaf 
bile henüz müphem olmakla l;eraber yakın bir 
tehlikeyi bistodorek ve köylerini bırakaral 

memleketin içerilerine aakledilmoklodlrler. 89 
unnt .. kalarda yerU beyaz derililordod baıka 
klmH kalmamıştır. Bunlar Japonların taarraı 
kabiliyetlerini küçlJmsemomelde beraber Birle. 
tik Amerika tarafıodah Ala1kada ve Aloodti· 
enaeı adalarında yapılmakta olao ·mildıfaa ve 
taarruz bazirlıklarırtıo mQkemmıllyet vı mG•• 
ılriyetia• loanlırı vırdı, 
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TAN Sinemasında AISARAY SINIMA.Slnda 
BU AKŞAM BU AKŞAM 

Sabırmlıkla beklenen .enenin ilk büyük seryal filmi başlıyor. 
Büyük bir servet sarfıte vücuda getirilen en heyecanlı bir ,aheıer 

Casusluk, Eatirika, F edakirlık en korkunç ve 
en ihtiraslı bir sergüzeşt işte 

~ -YEŞfL MASKELi -HAFiYE ::.~~ı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

38 ~ıaımhk emsalsiz serüvenler filminin mevzuu. 
Üç saat daimi bir mücadele ve Kahramanlık ubnelerile 

dolu olan bu macera Romam Bn gece bütün beyecatılı filmler 
. meraklısı halkımıza meraklı ve çok rüzel 

dakikalar geçir tecektir. 

DiKKAT: lı.dihama meydan vermemek için Biletlerinizi 
Erken Alınız. Proğraın Akşam Tam 8,30 da başlar. ........................ ._ ..................................... ... 

PEK YAKINDA • PEK YAKINDA 
a 

ZORONUN Ooırltôkaımll 
HARiKALAR FiLMi 

~~~~~~~~~~ .... ~~ .............. ~ ..... ~ ..... ~~~~ 
Telgraf Memuru ahnacak 

o. o. Yollan Umüm Müdürlüğünden : 
l - Teşkilat garlarındaki tel evlerinde bilfiil mnlıabere memurla· 

guoda çalıştırılmak üzere müsabaka ile (40) telgrafçı alınacAktır. 
2 - Müsabakada kazananlardan Orta okul mezunlarına 60 ilk okul 

mezunlarına 49 lira ücret verilecelttir. 
3 - S Blrincikaoun 1942 günü ıaat 14 de Haydarpaşa, Ankara, 

Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, lzmir, Sirkeci ve Erzurum 
ltletme merkezlerinde yapılacaktır. Müracaatlar bu işletmeler ve atelye 
MOdürlüğ'ü istasyon şefliklerince kabul olunur. 

4 - Müubakaya i~tirik şaı tları şunlardır: 
1 - Türk olmak 
2 - Ecnebi b!r kimse ile evli olmamak 
3 - 18 yaşını bitirmı, ve 30 yaşını reçmemiş olm. k (30 yaş) dahil 
4 - Askerliğini yapmış olmak. 
5 - işletme merkezlerinde yapılacak telgraf muhabere memurluğu 

imtihanında muvaffak olmak. 
6 - idare doktorları tarafından yapılacak muayenede sıhhi dn· 

romları Demiryol işlerinde vazife görmeğe elverişli bulunmak. 
5 - Müracaat istidalarıoa bağlanacak vesikalar şunlardır. 
Nüfus cüzdaoı veya lastikli sureti, diploma veya tasdikname. Aı· 

kerlik vesikası ve askerlik yoklamaları, polisten tasdikli iyi huy kağıdı, 
Çiçek eşısı kağıdı, evli ise evlenme cüzdanı, 6 adet vesikalık fotoğraf 

fstidalar en son 3 Birioclkinun 1942 günü saat 12 ye kadar ka-
bul olunu('. 2743 19-22-25-28-1 

D. D. Y. Adana 6. ncı işletme A. 
E. Komisyon Reisliğinden : 
Muhammen bedeli 111171 lira 20 kuruş kıymetinde olan 

794.08 metre küp muhtelif eb'ada çam kereste şartnamesi 
veçhile 8/12/942 salı günü saat 16. 00 da kapalı zarf uıulile 
satın altnaca ktır. 

Bu işe girmek istnyenlerin 6808 lira 56 kuruş muvakkat 
teminat akçaları ve ya kanunda muadili tarif edilmiş olan 
kıymetli evrak ile nüfus cüzdanları Ticaret odası ve kanuni 
ıkametgAh vesikaları ile 2490 numaralı kanunun emrettiği 
şekilde hazırlayacakları teklif mektupları birlikte ihale sa· 
atından bir saat evvel komisyona müracaatları lizımdır. 

Şartname ve mukavele projeleri Adanadan 6. ncı işletme 
Ankarada 2. nci işletme ve Haydarpaşada birinci işletme 
mOdürlükleri veznelerinde 556 kuruş mukabilinde satın alı-

nabilir. 2714 13-19-24-28 

Temiz -Halis ve Katkısız 
Sade Yemeklik Yağı 

Toptan ve Perakende 

Yalnız LüKS BAKKALiYE 
sinden Temin . Edebilirsiniz 

Belediye Caddesi 

Uroloğ Operatör 
DOKTOR 

Suphi Şenses 
Böbrek - Mesane - Tenasül 

Haıtalıkları Mütebaasııı Yeni Poatahane k•rtı•ı 
Fakirler Paraıız muayene edilir 2716 

Bütün 2örülenleri unutturacak şabaaer bir film takdim ediyor. 

Sinemanın en çok aevllen iki t•h•lyeti 
CHARLES BOYER ve MARGARiTTE SULLAVAN 

HAYATIM SANA FEDA 
••••( BACK ISTREETT )•••• 

Emsalsiz Süper filmi bütün sinema meraklılarının aizında 
dolaşacak tekrar ve tekrar görünmek istenecektir. 

Ölünceye kadar sevmek ve Aşkdan ölmek ... 
Büyük bir aşkın ... Sönmez bir ihtirasın ... Elim bir 

Hayatın destanı .. 

İspanya lhtillllni en hakiki vesikalara istinaden 
canland1ren senenin an hissi en 

heyecanh ve en gUzel Filmi 
n O.. A VE T E iNi : 

•~ ALKAZAR ~·· 
Y-i MUG=DASAAASO 1-1-1 
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Osmaniye belediyesinden : 
Bütün malzemesi belediyeye ait olmak üzere yalnız usta ve 

amele masraflara işi taahhüt edene ait olmak şartile projeye 
uygun elektrik tesisatı pazarlıkla yaptırılacaktır. Bu tesisata 
ait itler şunlardır. 

250 Adet direği yerlerine koymak tel çekmek ve fincan ve 
lambalarını takmak ve· dinemoyu, tablosunu yerlerine koymak 
ve elektrik tenvir ettirmek suretile teslim edecek bir mütehas111 
arıyoruz. Yapılacak bu işler nafia müdürlüğünün nezareti altın· 
da ve onun vt receği rapora uygun olması şarttır. Projeyi gör
mek isteyenlerin Adana nafia müdürlüğüne müracaatla beledi-
yemize teklifte bulunmaları ilin olunur. 2767 26-28 

Orman Çevirge Müdürlüğünden 
Teminatı Muvaltkate 

Beher kentali 
Ctosi Kenlah Muhammen bedeli O O 7.5 Müddeti 

Lira Kı;ı. Lira Kş. Ay 
Çam enkaz odunu 6750 12 60 75 12 

1- Seyhan vilayetinin Karaisalı kazası dahilinde hudut• 
ları şartnamede yazılı Şimşirli Taı ormanından :6750 kental 
Çam enkaz odunu 12 ay zarfında kat, imal ve ormandan ih
raç edilmek ıartile 11/11/942 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 

2- Arttırma 1/l'i/':142 sali günü saat 15 de Adana Or-
man çevirge müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminatı 60 lira 75 kuruştur. 
4- Çam enkaz odununun beher kental muhammen be· 

deli 12 kuruıtur. 
5- Şartname, mukavelename projeleri orman umum mü· 

dürlüğünde Adana orman çevirge müdürlilğllnde Karaisalı 
orman bölge şefliğinde görülebilir. 

6- Muvakkat teminat makbuzları 1.12.9•2 salı gilnü sa· 
at 15 den evvel komisyon riyasetine verilmesi lazımdır. 

7- isteklilerin ticaret odası vesikalarile birlikte belli e
dilen ğün ve .saatte müracaatları ilin olunur. (Bu vesika köy. 
lUlerden istenmet.) 2720 14-19·24-28 

Orman Çevirge Müdürlüğünden 

Cinsi Kentah 

Çam enkaz odunu 3240 
Ardıç ,, ., 3500 

Teminata Muvakkate 
Beher Kentah 

Muhammen Bedeli 
Lira Kı. 

12 
12 

OJO 7,5 
Lira KJ. 
29 16 
31 50 
60 66 

Müddeti 
Ay 

12 

1- Seyhan viliyetinin Karaisalı kazası dahilinde hudut
ları şartnamede yazılı Yedi kuyular ormanından 3240 3500 
kental çam ardıç enkaz odunu 12 ay zarfında kat, imal ve 
ormandan ihraç edilmek şartile 11.11.942 tarihinden itibaren 
20 gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 

2- Arttırma 1.12.942 salı günü saat 15 de Adana or
man çevirge müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminatı 60 lira 66 kuruştur. 
4- Çam, Ardıç enkaz odununun beher kental muhammen 

bedeli 12 kuruştur. 
5- Şartname, mukavelename projeleri orman umum mü-

dürliiiünde Adana orman çcvirge müdürlüğünde Karaisalı 
orman bölge tefliğindcı görülebilir. 

6- Muvakkat teminat makbuzları 1.12 942 sah gllnü sa· 
at lS den evvel komiayon riyasetine verilmesi lizımdır. 

7- isteklilerin ticaret odası vcsikalarile birlikte belli e
dilen ılln ve ıaatte müracaatları Hin olunur. (Bu veıika köy· 
lülerden istenmez.) 2721 14-10·24-28 

lmtlyai .Sablbl ı CA VIT ORAL 

tı N .. ıı1at Mldifl( Anket 

Rlfat YAVEROalU 

Sııı&dıtı ,., ı BUGON Watbaı · ı 

28 Sonteırin 1942 

ASRI Sinemada 
SUVARE 

8,3() 
Bu Akt•m SUVARE 

8,30 
İki büyük emsalsiz filim birden 

LORETTA YOUNG - WARNER BAXTER 
ve CESAR ROMERONIN yaratt.kları 

Zoroa Gü~eoonk ©>Dmaz 
Aşk Zarafet ve Kahkaha Şaheseri 

Sinemanın en büyük facia ve Serrüıeşt Artisti 
CESAR ROMEO' nln Bugüae kadar yarattığı en güzel filmi . .......................... . 
ııııfta MADENLER ŞEYTANI aft!ıııı ···- -·-. ................................ ... 

KADIN ONOOLACI ZELiHA 
Yeni getirdiğim en son sistem Öndülasyon makinesile 

alt. aylık öndüle yapmaktayım. Ayrıca gelin başlarıda 
süslemekteyim. 

ADRES: Has1r pazarı mahallesi No. 251 

Maraş As. Satınalma komsiyo
nundan: 

1- Adanadaki birlikler ihtiyacı için Maraş satın alma 
komsiyonunca beş ton tahin M. fıkrasına tevfikan pazarlıkla 
mUbay•a edilecektir. 

2- Kati teminata 825 liradır. 
3- Mevzuattı olarak Adana birliklerine teslim edilecek· 

tir. İhalesi 2/12/942 çarşamba günü saat JS de Merkez K. h
ğı binasında satın alma komaiyonunda yapıl11cakhr. lsteklilerill 
beli~ gün ve saatte teminatlarile birlikte komsiyona müraca• 
atları. 2774 

Ceyhan Asliye hukuk 
mahkemesinden: 

Ceybanın Havraniye kö. den Mustafa oğlu Bilal Akçay 
tarafından Adananın Hüriyet mahallesinde 32 numaralı evde 
mukim Mehmet Garip kızı Hanife Şen alp aleyhine ikame e· 
dilen boıanma davasından dolayı müddeialeyhe tebliğ edilen 
davet name üzerine ikametgihının Adana olması itibarile 
selihiyetaizlik iddiasında bulunarak mahkemeye gelmemittir. 
yapılan tahkikatta Mezburenin Selabiyetsizlik iddiası kanuna 
uygun görülmediğinden reddine ve red keyfiyetinin kendisine 
teblitine karar verilerek Mezbure namına yeniden davetnaın• 
yazılmış isede eski adreıini terk ederek nereye gittiği anla· 
şılmadığı ıerbile davetnameai bila tebliğ iade edilmiftir. bu 
kerre ilanen tebligat icrasına karar verilerek muhakeme 21 
kinun evvel 942 pazartesi günii saat 9 zu on geçe talik e· 
dilmiş olduğundan mezkur gün ve saatta muhakemeye gelme· 
diği veya kanuni bir vekil göndermediği takdirde hakkmda 
gıyap kararı verileceği ve işbu illnında tebliğ makamına ka· 
im olacağı ilin olunur. 2775 

Orman Çevirge Müdürlüğünden 
Beher metre teminatı % müddeti 

mikabı 7.5 ay 
Cinsi M DE Lira Kş Lira Kş 

Devrik çam keres 12 
telik ağaç 142 4 90 52 19 

1- Seyhan vilavetinin Feke kazası dahilinde Sarı pınar 
ormanında mevcut devrik 142 metre mikap çam ağacı 12 ay 
zarfında kat, imal ve ormandan ihraç edilmek şartile 24/11/942 
tarihinden itibaren 20 pn müddetle açık artırmaya konmuıtur. 

2- Arttırma 14/121942 pazartesi günü saat 15 de Adana 
orman çevirge müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat akçesi 52 lira 19 kuruştur. 
4- Devrik çam ağacının beher metre mikibı 490 kuruştur· 
S - Şartname, mukavelename projeleri orman umum mtidür 

lüğünde, Adana orman çevirge müdürlüğünde, Feke orman biS1 
ge şefliğinde görlllebilir. 

6- Muvakkat teminat makbuzları 14/12/942 pazartesi günli 
saat 15 den evvel komisyon riyasetine verilmesi lizımdır. 

7 - lıteklılerin ticaret odası vesikalarile birlikte belli edi
len gün ve saatta müracaatları ilin olunur. (Bu vesika köylO-
lerden istenmez.) 2778 28-1-6-13 

Maraş As. satınalma komisyo
nundan: 

1- Adanadaki birlikler ihtiyacı için Maraı ıatınalma kodl 
aiyonunca dört ton domates ıalçası pazarlıkla mübayaa edi· 
lecektir. 

2- Kati teminatı 600 liradır. 
3- Mevzuatlı olarak Adana birlik kilerine teslim edile"' 

cektir. 
4- lhaleıi 2/12/942 çarşamba günü aaat 14 de Merkeı 

Komutanlığı binasında satın alma komisyonunda yapılacaktır· 
.S- isteklilerin belli gün ve saatta teminatlarile birlikte 

müraçaatları. 2777 


