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Abone ı Yıllılı 14, Altı 

aılıt• 7, aylılı 128 Kr. 

lıtn tartlan ıcrar• il• 
llararlattırılır. 

balnaaların beyaanaıa 
latııldakları malGmdar. HnkGmet, beyan· 
... • ...,.,,. mnddetini 24 ıabat alıtamı
ııa kadar ıazatmıştır, 

I' ı yatı (5) K u r u • t u r .J SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi, G0NDELIK GAZETE 

Ekimin en az iki misline çıkarllması için 2 milyon 600 bin lira ayrlldı; j 
Ziraat Bankasının 1_<redilerden alacağı faiz yüzde 8,5 da~. 6. ~a i~dirildi . 

,._L 13 ( )- zı t VeUletl ekımlerthr· ma-k bakımından vılayetınız dabılınden tedarik• 
rua-.ara &.L raa 'HJ k ' • d J• 1 1 

-yolauda alınan tetbirler etrahnda •a er! aym~- ıarttır. Villyet ıçın e uzum a araıtırmı ar yapıldık-
ka..ı.ra ve Ziraat t .. kllltına llf'IJ>dakl mübım tamı· tan ıonra bazı çeşitlerin ya biç veya kili miktarda 
mi yapmtftır: 1 • bulanmamış olntası mucip ıabeplerile V ekiletimize 

1 y 1 k ı.ı.;. erttll'ı ma11 ve en aşırı ilti k d 
- az 1 

• Baıveltilimizio 7 2 1942 1 bildirilecek ve en ya ıa nere ea ve ne ıuretle te· 
kalına çıkanı.- ~(!!'. 1 ·ı • b • a· darlk edilebilecefi de yazılacaktır. 
"bli 1 16' .. ,.1ı t..,.ır erı e emır uyrolmuş ve bu· 4 T b 1 ted "k A B t b 1 '-1 

n - Ko«dhıaıyon ıermaye lnd 2 ·ı 600 - o om arın an " - u o om a .. ardan a- ifla yrıl t en mı yon patatea ve darılar Yiliyetinizce taayyün edilecek uaal 
lııle *2 a aV.liyme~i 1

1~~d I k 1 dahilinde ve kabul edilecek fiatlar mnkabilinde ma· 
- ı n e yapı mı ta o ın mısır, ak darı • · b k ı ·ı · 

k d t t • "h 1. • . • ballı Zıraat an a arı va11ta11 e pıyaıadan aatın alı· 
am arı, pa a eı ııtı aa ını bn yıl ıkı katına çıkar· c ktır Tobemlakların ıatın t 1 h 1 

k 1 · ·ıa ı· • na a · a ınrna arı mu • aza 
•• çın vı ye ınıze kili miktarda mısır, ak darı , edilmeleri bakilleri ve dağıtılmaları hoı~ıu d • 
kum darı, patates tohamlain tahılı edilmiıtir. Ba to· lacak bütün masraflar viliyetinize ayrılmış 00.:.,ya:~. humluldarın tedariki için villyetinlz sahaıına düıen humluk tabıiutından ödenecek ve tohumlak b d 

1
• 

tabıiut Ziraat bankası nmum müdürlüiü tarafından !erine zam edilmıyecektir. e e 
mahalli ıahe ve ajaolara röoderilecektir. Viliyeti· B - Mı•ır tohumlukları toprak mahsalleri oliıi 
niıde yakarıda yasılı miktarlardan daha lada ekim taralındn temin olunacılctır. Bu huınsta toprak 
yapıl-11 mllmkün görülüyoraa ba çeşit tohumluk· mahsullorl ofiıi ile itbirliği yapı'acaktır. C -Geçir 
lardaa daha iıtiyeceğioiz miktar tahıis edilecektir. diğimiz şiddetli kış dolayıail~ patates tohumlukla· 
B• mahıullerden bilhassa m111r ekimine ilk planda rının donuk olmamasına ve tevzi edilinceye kadar 
öaem verilecektir. • . . muhılazalarına reruli itina gösterilmelidir. D -

3- Ba tobumlultların, ta~ıma ltulletıoı azaltmak, Darı ve Mısır tohumluklarının da yeni ıene mahsulü 

iklim uyıunluitJnu temin etmek, zamandan ltazanmalt B. Malılis Erkmen 1 ve 1ağlam olmuına ve lr.ül ltokulu olmamaaına ay· 
ve dlier viliyetlerin tohumluk durumlarını darlaştır· rıca dikkat edilmelidir. 

Bir ustabaşı beş 
rinden aralandı 

Ağır yaralı, hastahanere kaldırıldı; suçlu ___ _ 
Hilmi yakalandı 

00.n sabah ~ebrimizde bir cinayet lıleomiı, bir 
adam bıçakla beı yerinden vurularak atır oarette 

Nihayet dün sabah oaat 7 de Salih çarşıdan 
oteberi alarak evine riderken bi•denbire karşısında 
Hlmiyl hoJ.,aıtar. Aralarında kıoa bir münakaıa 
!eç~lı ve H.ımı lqıdıtı bıçatı çekerek Salibin 
uzerıoe atdmıı, zavftlhyı kolluıadan, bromdan .. t 
böj'ründen ve röEıüoüo ıol tarafından yaralam'11tll'. 

laomı•tır Milli mensucat ilk okula önünde re 
yara • · • 

bidise etrafında aldıgımız malOmat şudur: 
çeo M"lr mensucat fabrikasında işçi bulunan ve keo · 

. . ı 
1 

"rı anık lakabı verilen 19 yaşında Has~o 
d111ne B~i >'.. ün birinde işinden çıkarılmıştır. Hıl· 
0~1a Hil".1

1
: ~unf brik• iplik ustabaşılarından lzmirli 

ıaı, keodısının a k t ld • d ·· 
M • s rh tarafından çı ar 1 ıgın an şup. 

ehmet oglu a 1 ltarşı itin hisleri beslemere 
he etıaiJ ve ustabaşıya 

Vak'a yerine yetişen Zabıta memurları yerde keaı... 
içinde yatan Salibi hastahaneye k~l~ırmıtl~r •. Hilmiyi 
araştırmağa başlamışlardır. Suçlu ~kı ıaat ı.çı?de ya· 
kalanarak adliyenin pençesine .teslım edıl.mıştır. 

Milli Mensucat hastahanesınde tedavı altına alı · 
nan Salibin durumu tehliltelidir. 

baılaıaııtır. 
~ 

Vaılngton 13 (a.a)- 1 Şubatla 
J\ılarşal adalarına yapılan akında 15 
tayyar• kaybedilmiş, bir kaç kişi 
ölmüıtür • Japonlarıa 17000 tonluk 
bir tayyare gemisi, bir hafif krn· 

O- r bir torpido, 2 denizaltı ve 
\t&J. ' 

11 yardımcı gemi~i _b~tı~ılmış ve 

28 düşman tayyaresı duıurulmüştür. 
Rangun 13 (a.a) - Bnrünkü 

ordu tobliii : . . . 
bölgeıınde mevzilerımlze 

paan . d" ı.-
lan bır uşman ,.ucuma 

k ı y•P' arş . rpışmalardan sonra püı. 
ıiddeth çatür Vaziyet şimdi çok 
k- tillmilş · 

ur pkin<lir. Düşman her halde 
daha . p an bölgesindeki hare· 
· cl"lık a ıım 1 

• avaşlatmıştır. 
ketlerı ~ 13 (a.a)- Resmen bil· 

To•Y0 
.,0-re karaya çıkarılan 

· d···oe • • dirıl •J' ı.uvvetleri Makassar'ı ve 
Jap0n

8 
•t oya ıabilinde Gasmata'yı 

Yeni rı a. 
• 1 etmiştir· 
ıfl& K mberta 13 (a.a) - Harbin 

~btimallerini ltarşılamak üzere 
bütün 1 • b" 
AV111tralyanın her hangı ır y~· 
rinde örfi idare ilin e~mek sel~· 
biyeli Harbiye Nazırlıgına verıl· 

Londra: 13 [a. a] - Bahriye 
\le Hava Nazırlıltlarının tebliil : 

lngiliz tayyareleri dün saat. on
ı.ı.•e doğru, destroyerler, torp~d~· 
'- "e Mayo tarayıcılarla batı ıstı• 
k~... Manş boiazına gelen 
ile ••·'- G • - ... da Şarnhorst ve nay• 
.,Len av ~t.r"'-•·• _ . 
~ .. il b-le Prenı Qaen kru· ... azor uı .... ._ . _ • , 
nun ırörüldtıtG.. bır duıman lıloıu· 
haber alınınca ~ haber verdi. Bu ......... d..,· lı. 
lıiı ltıyı remileri le ız. omulan· 

~ denı• uçak· ları, av tayyarelerınin ı.ı...., 
düşmaua hilcnm emri ald~es~de 
manın ıiddetli ateşine rataıe~ ba~t· 
remilerimizle tayyarelerimiz dü:. 
aıaoı sıluştırmağa başladılar. Tay
yarelerimiz zırhlılardan birine bir 
laabet kaydetmiftir. DUşmanın rer. 
ılJti dıımaıı pardtfiodeıı ve ıiddetli 

1 
Mar,al adaları 1 

1 
__ baskınınd•1---' 

Aınerikahlar 
içlerinde bir de tayyare 

gemisi bulunan 

16 Japon 
harp gemisi 
batırdılar 

Japonlar Makas · 
sar'ı işgal etti 

mittir. Y enigioe'de örfi idare ilin 
edilmiıtir. 

Tokyo 13 (a.a) - Hariciye 
Nazır muavini, eıirlerin beynelmilel 
hukuka göre muamele görmeıine 
ve diplomatik memurlarla bir kısım 
sivillerin mübadelesine dair olan 
müzalterelerin neticelendliini, fakat 

ALMAN 
donanması 

sıkıştırıldı 
Bir [zırhllya isabet 

kaydedildi 
baraj ateşinden hücumun neticesi 
tesbit edilememiştir. 6 Tayyare 
kaybettik. Bunların mürettebatın• 
dan bir kısmı kurtarıldı. Harp ge· 
milerimiz kayıp vermedi. Avcı bi· 
mayesinde uçan bomba uçaklarımız 
düşmana bir çok hücumlar y•p· 
mııtır. Alçak bulutlar yüzünden 
neticeleri ıörmık mllmkiia olamadı. 

vapur seferlerindeki güçlülr. dolayı· 
sile mübadelenin derhal yapılamaya · 
catını bildirmiftir. Hariciye Nazır 
aıaavlni, Japon Rus paktının im
zaımdaoberi Roılarm Japon men
faatlerine karşı müdahaleleri ilze 
rine Sakalin adaaının fimal kıo
mıoda bulunan Karab - Koto"daki 
petrol te'sislerine Japon bükOme
tince yardıma devam edileceiini 
ve Japon menfaatlerinin koruna· 

cağını bildirmiştir. . 
Çung. Kiog ı3 (a.a) .-: Çın 
• tebliai : Kuvve Uerımız Pa· 

resmı • 'd b" 
zart esi günü şimal Ahvay ,. a ·~ 
yol kavşağı olan Menoşeng ı gerı 
almıştır. Bu muha~ebed.e . düıman 
200 den fazla ölü vermıştir. Pazar 
günü de 200 Japon öldürdük. Düş· 
manıo batıya doğru ilerleyişi mu· 
kavemetimizle karşılandı. Çarpış· 
mada iki taraf ağır kayıplar verdi. 
Muharebe bili devam ediyor. 

Kuvanırtong'un doğuıundakl 
cephede düşmanın bir depoıuna 
ateı verilmiı ve 15000 teneke 
petrol ile 150 aandık mühimmat 
tahrip edilmiıtir. 

ilk raporlar uçaklarımızın 3 
torpil iıabet ettlıdiklerinl bildiri. 
yor. 

Dütmanın tiddetU at"fine ve 
tayyarelerinin çetin mukavemetine 
rağmeu hücum azimle idare edil
miştir. 21 uçak ltaybettik. Avcıla. 

rımız 15 düşman uçağı tahrip etti. 
Saat 15 te deıtroyerlerimiz 

düşman harp gemilerinin ve tay• 
yarelerinin şiddetli ateşi ltarşısında 
düşmana hücum etmiştir. F •na ha. 
valardan bu hücıımun verdiği neti. 
ce de tesbit edilemedi. En az bir 
torpilin hedefine ilabet ettiğine 
dair emareler vardır. Destroyerle· 
rimizin hasarı ağır değildir. Son,gÖ• 
rüldüklerinde düşman remil~ri bir 
birinden ayrı olarak limanlarına 

doğru yol ahyorlardı. Y eal rapor
lar boı.ı.oiyor. 

1 
5 - Tohumluk ve avans dağı 

tılması : A • tobamlaklar baaad 
aamaaı aynen geri alınmak üzere 
.......,.. ••aaa olarak vwtlecektir. 
8 - toıa..ı.ı. "''-..... iıöy lb· 
tipu ı..,..t1wt. • .,.,.. ··•e•le •8 
meulllerine mllracaat ederek, ay 
rıca ırönderllmit olan 
tohum istek ve borç cetvelle. 
riniu 1, 2, 3, 4, ve 5 numaralı ıü 
tonlarını doldurarak 6 uumaralı 
ıütundalti adının hizasını imza ede· 
cek veya mühürleyecektir. Ba su 
retle doldurulacak cetvellerin ar · 
kasındaki yeri de ihtiyar heyeti 
veya müme11illik lastik edecek ve 
bıuıdan aonra cetveller Vilayetler· 
~ VaWwe, kaaafarda kaymakam• 

• aanalacaktw. C ı Vall •• kay
makaıaler ba cetveUwt _... .. 
edip verebilecekleri tobumlak veya 
avans miktarlarını cetvelin yedin. 
ci sütununa yudırarak arkasında· 

ki ıerhe göre .taatikini yaptıktan 
sonra ziraat bankasına tevdi ede

celı:lerdir. Ç • Ziraat baoltaları Va· 
li :veya ltaymakamlar tarafından 
taatik edilmiı cetvelleri aldılttan 

ve iıtek v• borç cetvellerinin ar · 
kaaındaki taahhüt 1 kıamında yazılı 
•ıra numarasına l'ör• tohum ala. 
caklara imzalattdc.taa veya mGb&r· 
lettikteo aoora berkeıia tohumluk .. 
lannı vereceklerdir. Oliı teşkilltı 
baluoan yerlerde mıaır tobamlak· 
ları için ofiı ile ifbirliii yapıla· 
caktır. D • Tohumluk avanı ı ken
dileri bu çeşit mabıullerden tohum 
luk tedarik edecekl'lre bu tohum· 
luklarıu mahalli rayice göre tatarı 
nakden avanı olarak verilir. Bu
nun için istek ve borçlanma cet
vellerinde tohumlukta olduğu ıribi 
muamele yapılır. Çiftçi bo avansa 
eıas olan tohumluk miktarını borç. 
lanmıı olur. 

- Devamı ikincide-

Evlerlnde buQday ve 
un bulunanlar 

ETierinde buğday ve un bulu· 
nanlar bunları bir beyanname ile 
Viliyete bildirmeğe mecbur tutul· 
muılardı. Ekmek ihtiyaçlarını ltart 
uaulllyle temini tercih eden bu va· 
tandaılar, beyanname ile blldirmlı 
oldukları bui<lay ve unları 25 
ıabat akıamıoa kadar Toprak Of;. 
aa teılim edeceklerdir. 

ispanya-Portekiz 
münasebetleri 
Anltara 13 ( Radyo gazetesi) 

- ispanya devlet reiıi General 
Franko ile lıpanıa hariciye nuırı 
Sunyer, Portekiz Baş.-ekili Sala· 
zar'la görüşmüılerdlr. Müllkah 
mütealtip bir resmt teblit a•fl'• 
dilmiş, bunda, lıpanya de Portekl· 
zin müıterek manfaatlarını korıt· 
mak için lıtikbalde çok 11ltı bir 
!lalde kalmaları oeliceıiuo varıldı· 
jı blldlrllmiftir. 

.. __ ,.. ..... 
1111 uuu:aııwaar .. 

• 

cı 

.~ 
• 

' 

~~1?0.N ÇIKARMA 
vıfıLE fU.E yj Ş i 

DE>1İRYOLU 
:> ... Y.ql.L~R." 

........... ----

Singapar düştükten sonra Japonların 
hedefi Sumatra olacak 

Jllmaa 

de ecek 
toplar! 

Lord Bverbruk 
Avam kamara-
sında beya · 
natta bulundu 

"Rusya'ya daha 
fazla tank 

göndereceğiz ,, 
Londra 13 (a.a.)- Lord 9.,.,.. 

bruk, Lordl., kam ... aaında larilte· 
re vı birletik Amerlıta kaynakla· 
rının müşterek bale koanlmaıını 

bir inkilip hareketi diye tavıil 

etmit ve Alman tanklarını dele
celt toplar yapıldığını bildirerek 
demlftirki: 

c- 1941 de memleket dııı
na 9781 tayyare rönderdik. Dışa. 
rıdau 2134 tayyare aldık. Yiue 
bu yıl içinde dışarıya 9781 tank 
gönderdllt ve dııarıdau 200 aldık. 
Tanklarımız Mosltova müdafaasında 
büyük bir rol oynamııtır. Ruıyaya 
daha fazla taalt ve tayyare gön· 
dermek zorundayız. lıtihıalimiz 
hapet verici rakamlara fıkmtflll'· 
lıtihıalimizln bir kıımını daha bir 
müddet dlf&rıya ıröndermeınlıı 
muhtemeldir. lıtibaalitımıaın • 11• 
him bir kıamıoı kendimizde ahkoya· 

cağımız ırün yak"'°)'~ lnıriltere· 
Londra 13 (a.a· b b" "iL 

ı.aJdıtı ar ııı ı " 
nin tek bqıaa la kayıpları 1öy
devre1iadekl deD 
le biiliaa eclillYo" . • 

J mder Ofll tayyare ıremısı 

knır0,.,. 5 aallı harp ıremiıi 
olma • 58 
13 kr'l"asor ve destroyer. 

Alman ve ltalyanlar 3 ıallı 
barp remlsi1 11 kruvazör ve 48 
desroy~r. 

!.-~....:.~~~~~~----------
Ramaııanoglu 
kUtUphanesı 

Etki postahane binasında tan· 
zlm edilmeltte olan Ramazauoğlo 
klltüphıneıi pazartesi rüon açıla· 
caktır. 

inaapur' 

Japoa 
Singapur civa 

25 ticaret ve ha 
misinden müre 

bir filoya hüc 
ettiler 

Londra 13 (La.) -
keadiahıi mildalaa ediyor. 
radyoaa dl)IOl"klı 

Japonlu- baradakl 
lem ete çalıııyor. Düt 
ıiddeUe biicam eder•k 
batı kesimini müdafaa ed 
rımız ıreri çekilmiıtir. Bab 
mal keıimlerinde tiddetli 
beler devam ediyor. Aclaıı 
aunda diiJmau topçuau 
muıtar. 

Toltyo 13 (L a.) -
muharebeıi yeni bir Dö 
dırıynr. Jap0n tayyarelul 

rat ve barp ıremlıinden 

bir filoya bllcum ederak 

jpbet kaydetmiJtir. Bir 
yanırın fıkmıf, bir dijul 
atratılmıştır. 

Sinıapurı 13 [a. a] 
teblif": Düıman batıda cld 

tazyikine devam ediyor. 

tayyareleri pilte hücu 

hatlarımızı ve şehri ıidd 
balıyor. Çatpışmalar her 

Londraı 13 [L a.) 
kıtalarının ılddetli maka 

raimen Siıırapur'aıı 

kındaki kaygılar rlzlenıal 
ver lr.aynaltları haberi 

Singapur sok.klarında 

oluyor. lngiliıler diiJıaao 
memesi için aakeri t · 
ediyorlar. Hava bombar 
dan şehirde bir çok yan 

mıştır. Ha11a ve deniz 
lngilizlerde olmadıtındaıı 
tahliyeıi tesadüfe kala 
rnnüyor. 



qtara bır ac e 

6 - lıtibaal krediıi ve prim 
Umeti: A - M111r, patates, ak 
kam darı ziraatile bunlardan 

~ka fazla ekim yapacaklara, ban· 
ra borçları olıa dahi, bu borç· Aa gözetilmekıizin ziraat bankala· 

-a yeniden çevirme krediıi 

bedeline karıı Q ~ çıftçi· 
lere verilen para mukabili alınan 
beyannameler makbuz mukabilinde 
mahalli ofi1e verilecek ve ofisler 
ba cedvellerde yazılı tohumlukları 
mahsul zamanmda borçlulardan 
tahsil ederek bedelini ziraat ban· 
lcaıına ödeyeceklerdir. B - elde 
edilecek mahsulden aile ihtiyacı 
ve tohumluk çıkarildıktan ıonra 

f azlatı 157 ve 245 sayılı kararna· 
melere göre devletce tayin edile· 
cek fiyat üilerinden ofiıco satın 

ah11acaktır. 

Uecektir. B - Patateı ekenlere 
az 1 dekar olmak üzere dekar 

ira prim verilecektir. 
irler nazara dikkate alınmaya· 
ar. C - Patatesler ekilip ye· 

larını röıterdilden sonra 
yeti veya mümessil 
elini doldurup iıimleri 

l, larını sahiplerine imza ettir· 
nlaen veya mühürlettikten ve 
i t/el altını da tasdik ettikten 
i,lea bu prim cedvelini mahalli 
__.ıüyiik mülkiye amirine ıuoa• 

8 - lıtihsali arttırma bakı· 
mıodan Ziraat bankasınca ayrıca 

aşaiıdakl kolayhklann göıterilmeıi 
kararlqtırılmış ve alakadarlara teb· 
lii edilmiştir: 

arır. 
'1ülkiye amiri tarafından da 

a - Çiftçilere verilecek 500 
liraya kadar kredilerden alınacak 
faiz l 1/ 1942 tarihinden itibaren 
yüzde 8,5 dan yüzde 6 ya indiril· 
mi,tir. 

fak rörüldüiü takdirde lastik 
g tcek olan ba prim cedveli zi. 
dilebanka11oa rötürulerek isimleri 
1 or arandaki primler sahiplerine 
tctır,cek ve banlar sreri alınmaya 

b - Çiftçiye ayrılan kredi 
miktarı 1 1/ 1942 don itibaren da
ha yüzde 50 arttırılmıştır. c -
Banka ile muamelesi dürüııt olan· 
lara ve bilhassa nadası olanlara, 
borçla oltalar dahi, çevirmek ile· 
reti verilecektir. 

• tar. 
Avanı olarak verilen 
an reri alınma11 : A -

DlfJe avaııs olarak verilen Mı11r, 
nepatatet tohumlukları ve to 
~ biJk tedarik etmek için verilen 
' :. ava sları mahtul zamanı ay 

9 - Her ayın baıaoda ve 
15 indei viliyetiniz darumu ve 
tohumluk işleri hakkaoda malQmat 
verilmesini bilbaua rica eder, şim· 
diden başarılar dilerim. 

y'- i mahsul olarak reri alına· 
bil Bunun için tohamlnlc Vfl 

1 ır. daiıtıldıktaa ıoora ziraat 

.,ı:;a tobaml:k ~v•ya-~~umluk 

Ziraat Vekili 
Muhlis Erkmen 

,~ık Cam, Adana ceşidi, Lata Ve Tıravers 
' ' 

? 

tesi. 
let Orman İşletmesi POS 

l 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

Revir Amirliğinden : 
1 senesi imalatından Ormanda Tırak suyu boyundaki rampa· 
a yazılı 10200, 598 metre küpe drnk 88331 adet kereıto 

ile satıhta çıkarılmıştır 

No. Hacim adet Muhammen kıymet Teminat 
M.3 Ds.3 Ltra Koru' Lira Kr. - -- --1691 019 14691 30 08 3814 94 

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

1466 558 12637 30 08 3308 55, 50 
10200 598 88331 30 08 23012 55 -- - - - -

tarma; 6 3 942 tarihine raslayan Cuma günü saat 14 de Ada· 
mirlii'i binaıında toplanacak olan komisyon huzurunda ola· 

ana ait parti mubteviyatlarmı, kereste nevi ve çaplarını gÖı· 
rtname ve mukavele; Ankara Orman Umum Müdürlüjünde, 

anbul, lzmir, Diyarbakır, Adana ve Menin Orman Çevirge 
rile Pos Revir Amirliiinde mevcut .atıı doıyasındadır. 
ereıtenio mnbammen 30 lira 08 kuruı bedel üzerinden O/o 7,5 
miktarı 23012 lira 55 kuruştur. 

teklilerin muvakkat teminat ve ,artnamede yazılı aranılan 

liade ihale gününde Revir Amirlijioe milracaat etmeleri ilin 
1708 14-20-25-3 

u rakabe Komisyonu Reisliğinden ; 
9 sayılı kararname ile mer'iyet mevkiine konulan 

gazetenin 30{ 1 942 tarih, 5020 sayılı nushasında 
en :l25 numaralı kararname ile hububat, bakliyat, 
e pirinç un ve ezmelerinden pasta, çörek ve bun• 
er maddeler yapılması ve satılması milli korunma 
n 21 inci maddesıne dayanılarak yasak edilmiştir. 
kararın neırinden ilç gün sonra mer'iyet mevkiine 

' alakadarlara ilin olunur. 1711 
~ ·~~~·~~~ 

· Jhan Vilayetinden : 
ae ile ekmek almatı tercih eden ve bu sebeple elin
vcut buğday ve ununu bir beyanname ile viliyete 
I olan şahısların işbu buğday ve unlarını cari ayın 
fİDCİ günü ak~ma kadar toprak ofisine teslim et-
nmaları lüzumu ılln olunur. 1710 

ıpa Belediye Riyasetinden: . 
itfaiye ekipleri için gerekli nıalzeme alınacak: 

Seferi itfaiye ekipleri için beı edet el tulumbası 
mesi satan alınacaktır. 
Sabn alınacak olan bef adet el tulumbası ve mal-

1 muhammen bedeli (4947} lira (SO) kuruı olup mu· 
eminatı (371) lira (6) kuruştur. 
ihalesi 24/2/942 ıalı günil saat on beıte Adana Be
ireıindeki Belediye encümeninde yapılacaktır. 

Adana Asliye 2. 
Hukuk Mahkeme -
sinden: 

ALSARA Y SiNEMASINDA 
Dünya deıtan ve ev1anolerine karışan Batıl itikadlar ülkelerinin sihirli bir •ıkın feryadını ıonıaz bir 

sevginin istırabını çıldırtan bir ba1retin acı nabmelerini teroonOm eden 

~--,ö·d __ S_ih_, i_rl_i _Y_U_zu_ •• k __ IJ~~ 
Türk ıuı ile özenilen Türk musukiıile güzelleşen. En güzel Türk 'arkılariyla ıüılenen bir şark filai 

FİLME iLAVETEN: 
Mevsimin t•huerl e n mUeulr ve en kuvvetll •tk romanı 

Ebedi Melodi 

Adananın Adalı köyünden Meh 
met oila DerviJ E1enio Adanada 
bükOmet civarında iken halen ma· 
halli ikametı meçhul Mahmut km 

Nedime aleyhine açtıj-ı boşanma 

davasının yapılan duruıması neti· 
cesinde : dava sabit oldojondan 
iki tarafın biribirinden boşanmala
rına ve dav"h Nedimenin berma- Mozartın. Bet.hovenla oatmelerJnden ihtişam afaıı Büyük Aşk lhmıııı 
cibi kanun üçyüz gün müddetle ev• G E L E C E K P R O G R A M 

lenmemesine ve ( 705 ) koro, ma· Edebiyat dünya11nın en büyük zaferi olan (MANTRAP) isimli kitaptan filme alıneo baştan bqa renkli 
sarifi mahkemenin uhdesine tahmi· ıi 
line 10 1 942 tarihinde l'ıyaben ka- ~=~~~~~ V A frll Ş ll A Ş ~{ e:, , J ,_ ,/~?.~OQ oax 

rar verilmiş oldoiandan teblii ye· Baş Rolde : R A Y M 1 L L A N D - A K 1 M T A M ı R O F 
rine kaim olmak ilzere keyfiyet ı Burün 2.30 da : SiHiRLi YÜZÜK - HOLLlVUT 

ilin olunur. 1706 ·--------------------------------------· 

" 

Savare 
8,30 

ASRI stNıı~ADıA 
BU AKŞAM Matina 

2,30 

1 

iki büyük film birden 
1 

Büyük rejisör: Valter Vangeri'n vaz'ı sahne ettiği ve büyük 
artist : Hanri Fonda - Madline Carcıll'io yarattıkları 

ATEŞ ÇENBERi 
2 

' Mevsimin en ıon ve. meraklı büyük serrüz~şt filmi 

1 

--=-Carliechan Panamada ... _--·• 
Meşhur poliı hafiyesi ( Şarli Şan) ın Panama Kanaoalında 

korkunç casuılok mücadeleıi 

Bugün ıündüz matinada son defa: 

Sahte Yıldız - Selahittini Eyyubt 

Askeri Satın Alma Komisyonu ReisliQindenı 
1- Pazarlıkla bir ay içerisinde 16000 kilo sığır eti alınacaktır. 

2- Mahammen bedeli 4800 lira teminatı 720 liradır. 

3- Şartnamesi her rün komisyonda görülebilir . 
4- Pazarlırı 17 2· 942 Salı gilnü ıaat 14 de yapılacaj-ından iıtek· 

lilerin belli rün ve ıaata komiıyona müracaatları ilin olunur. 
1704 

Askeri Satın Alma Komisyonu ReisliQindenı 
1 - Kapalı zarfla 20.000 kilo sıiır eti alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 6000 lira ilk teminatı 450 liradır. 
3 - Şartnamesi her glln komisyonda rörülebilir. 
4 - İhalesi 2 / 3 / 942 Pazartesi günü ıaat 15 dedir. 
5 - isteklilerin belli glln ve taaltan bir saat evveline kadar 

lif zarflarını komiıyonda hazır bulundurmaları ilin olunur. 
14 - 19 - 24 - 1 

Bayanlar! 

1703 

Şüphesiz takdir edersiniz ki, güzel kamaş, güzel 

biçim ve dikim ile kendiıini götterir . 

TERZi MAKBULE NiL 
Asri Sinema caddesinde Camhuriget 
okula karşısırtda Dispanser sokak 

tek· 

Seyhan orman çevirge 
müdürlüğünden : 

Orman Emvali Satış ilanı 
Cinai 

Çam Enkaz odunu 
Mikdarı 
Kental 
16938 

1 - Seyhan viliyetinin Karaisalı kazası dahilinde Cin
dcre Devlet ormanından 16938 kental mikdarmda odun 58· 

tışa çıkarılmıştır. 
2 - Satıf 29.2.1942 günü saat 11 de Seyhan Orman 

Müdürlüğü dairesinde artırma ile yapılacaktır. 
3 - Beher kentalının muhammen fiah 12 kuruştur. 
4 - Sartname ve mukavelename projeleri Orman Umum 

Müdürlü, Seyhan Orman Çe. Müd. ve Karaiıalı Or. 8. Ş. 
yerlerden ahmr. 

S - Muvakkat teminat 30S lira 8 kuruştur. 
6 - Satış umumidir. 
7 - Orman 13.2.94l gününden itibaren 15 gün müd

detle satışa çıkarılmıştır. 
8 - Orman bir sene müddetle verilecektir. 

1709 14 • 19 -24 - 28 

Zayi tasdikname ı 

Adana ikinci icra memUrlUğUndao ı 
• Açık artırma ile paraya çevrilecek ('ayri menkulün ne olduğa : 
Adananın Yakarı lnapli K. kayden 919 metre murabbaı tarla iken in
delmeııaha eski ölçü 19 dönüm ve yeni ölçü 1 hektar 7461 metre mo• 
rabbaı tarla. 

Gayrimenkulün bulunduio mevki, mahallesi, ıokaiı numara11 : Ada· 
nanın Yukarı lnapli köyünde ve tapunun K. evvel 937 tarih ve 32 no: 
ıunda kayıtlı tarla. 

Takdir olunan kıymet: Beher dönümilne yirmi lira tak.tir edilmiftir. 
Artırmanın yapılacafı yer, gün, 1&at : Adana ikinci icra memurla• 

iunda birinci artırması 6/3/942 Cuma günü saat 10 - 12 de ve ikinci 
arhraıasa 16/3/942 Pazarteıi rilnü saat 10 - 12 de. 

1 · işbu gayrimenkulün artırma şartnamesi 13.2.942 tari· 
hinden itibaren 42, 705 No. ile Adana 2. İcra dairesinin muay· 
yen numarasında herkesin görebilmesi için açıİdır. ilanda ya· 
zıh olanlardan fazla malümat almak isteyenler, işbu şartnameye ve 
42, 705 dosya numarasiyle memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 • Artırmaya iştirik için yukarda yazıla kıymetin 
yüzde 7, 5 nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektir (124). 

3 · ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilin tarihin • 
den itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte me
muriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde haklan tapu 
ıicilile sabit olmadıkça sataş bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler arttırma 
şartnamesini okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve itibar oİunurlar. 

S • Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa ba· 
ğırıldıktan ıonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma 

bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş betini bulmaz veya 
satış istiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklılar bulu .. 
nupta bedel bunların o gayrimenkul ile temin edilmiş ala 
caklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranm 
taahhüdü baki kalmak üzere artırma on gün daha temdid 
ve onuncu günü aynı saatta yapılacak artırmada, bedeli sa
tış istiyenin alacağına r~chanı olan diğer alacakhlann o gay 
rimenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartile, en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilemezse ihale yapılamaz ve satış talebi dilşer. 

6 • Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimıe der· 
hal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale karan 
feıholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan 
kimse arzetmit olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı 
olmaz veya bulunmazsa hemen onbeı gün müddetle artırma 
ya çıkanlıp en çok artırana ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen gllnler için yüzde beşten hesap olunacak faiz 
ve diğer zararlar ayrıca hlikme hacet kalmaksızın memuri· 
yetimizce alıcıdan tahsil olunur. Madde {133) 

Bu gayrimenkul yukanda gösterilen 13-2·942 tarihinde 
Adana 2. icra memurluğu odasanda işbu ilan ve gösterilen 
artırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur. 1707 

Tan Sinemasında 
Bugün iki Otuz Matinesinden itibaren 

Nevyorkta 8 Sioemada Birden Gösterilen ve Milyonlarca dolara 
Mal Olan F.ın .. lıiz Şahe1er 

1 BAY TEKiN 1 

.__ö_ıu_ .. m_ıe_r_D_iy_a_r_ın_d_a_l1 
Baş Rolde : BUSTER CRf\BBF. 

Bundan yüz sene sonrayı düşünerek dünya medeniyetine durmadan 
çalışan ili.o adamlara ba,ka bir ülkede bu icıdlara mahvetmek için 
binbir desiselerle oj'raşao kızıl ölOm çetesinin e1rarengiz maceraları 

36 K111m Büyük Serial Filmin Tekmili Birden 

PEK YAKINDA 

TÜRKÇE. SÖZLÜ Büyük Kahkaha Filmi 

HerkUI 
lateklilerin ihaleden evvel ıartnameyi görmek ve 
t teminatlannı yatırmak üzere Adana Belediye it
rlitine ve ihale gllnl1 muayyen saatta Belediye en
e mtiracaatlan ilin olunur. 

4-8-14- 20 1669 

K V İ M 1 1 """::ttvu Sahi&; • Ca•lt ORAL 

Adana Liıuindeu almıt oldu 
P• tudiknamemi kaybettim. Ye· 
niıi~i çıkaracatımdan eskiıinin hllk· 

_ mü olmad-tıaı ilin ederim. 

GENERAL ELECTRIC 
AADYOLARI 

"i.!-6at 1942 U. Nqriyat Mlld8r6 : Avukat 

ruMARTf.Sl fl tfat YAVEROÖt.u 

4 y 1 2 Gün: 45 Kaaım 99 
Şahat 1 

,aaharrem 27 

Baaıldıj'ı Yer ı ( BUGON) 

Matbaeeı - AdHa 

-----------------~ 

Adana Uaeai eıki tal~belerin · 
den Raşit Ôzlr.aya 1705 

0~:. Nöbetçi Eczane 

Fuat Eczanesi 
( Y eDipottahaae yaaında) 

Yüksek evsafta bütün teknik inceliklerini haiz akümülatör ve 
cereyanlı olarak çalışan her iki tertibatı havi yeni model GENERAL 
ELECTRIC radyoları gelmiştir. Sayın müşterilerimizin nazarı dikka
tini celbederiz. 
ADRESı GBNl!RAL 111.aCTRIC Men. ,,_,.,.,,,. A../alt ctıtltleü BıırtlııNll• 1 ·IS lfSJ 
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