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Abont 1 Yıllıtı 14, Altı 
arlı it 7, a71llı 12e Kr. -lııın vart ıaaı idare ... 

kararl•ttırılır. 

Fethiye: 27 [ a. a.] - Gece saat 2 de şid· 
detli bir fırtına arasında şiddetli bir yer 
ıaraıatası olmuştur. Ha11r ve kayıp yoktıır. 

\.. P' 1 y at: ı 05) K u r u • t u r J SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi, GÜNDELiK GAZETE \..-----------------~ 

Ekmekler Pişirildikten 24 Saat Sonra 
- Satışa Çıkarılacak 

Büyükler 300, Çocuklar 150 
Gram Ekmek Alacaklar 
Bugünden itibaren şehri- de yapılacaktır. Evvelce de 

mizde ellerine B kartı bulunan Ağır işçilere eskisi gibi günde 750 yazdığımız gibi,her vatandaş. 
ıar 1s gram noksanile 30o,ç gram ekmek verilecek; Un satışlarJna haftada bir gün, elindeki 

kartı sahibleri 37,S gram nok Pazartesi günü ba lanması muhtemel ekmek kartile. ekmek yerine 
sanile 150 gram ekmek ala- un alabilecektir. 

1 
Bir Rus taggart1si f ki d 1 ca ar ır Ankara: 27 [a. a.1- Ticaret Vekiltıtinden teblii edilmiştir: 

uçuşa 1ı az 1 rlan
1 

g 
0 

,. Ağır işçilere eakiıi gibi 7 .SO gram ekmek verilecektir. HükOmet 28 Şubat 1942 Cumartesi gününden yürürlüie girmek üzere 

Sıraya Russa'da Fırınlar ekmekleri 600 gram olarak imal edeceklerdir. ' atır işçiden başka vatandaşlara verilmekte olan günlük ekmek miktarı· 
nm yüzde 20 nisbetinde indirilmeıine karar vermiştir. Bn karara göre, 

O Al 600 gram ekmeğe 10 kuruş fiat tesbit edilmiştir. 300 aiır i7çilere ~ıüode 750, 7 yaşından yakarı vatandaşlara günde 300, 7 9600 .. • gram ekmek S kuruşa satılacaktır. ve daha aşagı yaşta çocuklara günde 150 gram ekmek verilecektir. 

Haber aldıtımıza göre ekmeklerin, pişirilmeıinden 24 sa· Bu tedbir, sürekli ve şiddetli bir kıştan sonra bili devam etmekte 

VEKiLLER 
HEYET/ 

1942 bUtçealnl muza 
kere ve kabul etti 

1 • ~nlı::ara 27 (a.a) - icra V 
kıllerı Heyeti bogün ıaat 15 ıO d 
Başvekil doktor Refik Saydam'• 
~elslitinde toplanarak 1942 bütç 
ıı~I ınüzakere ve kabul etmişti 
~utçe yarın Büyük Millet Mecl 
ııoe verilecektir. 

~Lifvinof'a Göre 
ikinci bir 
cephe 
açılmalı man aske• at sonra bayat olarak satışa çıkarılması kararlaştırılmıştır. 

1 

olan yağmurlar dolayııile hububatın dahilden iıtasyonlara naklinde 
uiranılnn geçici müşküller gözönünde bulundurularak her ihtimale karşı 

Belediye un satışlarına Pazartesi günö başlamak üzere mevcut stoklarımızı korumak makıadile ve muvakkat bir müddet için 

ri çevrildi ·t·e·d·b-ir·l-er_._ı_m.ış·t-ır_._s_ •• t.ış·l-ar-b·e·ş~v-ey.·-·.•.tı-ek.m_e_k_s_•_tı_,_y_e_n.·n.· ..... a.l.ın·m·ış·h·r·. ---------------------

So'llget Rusganın ~ 
şinglon Bügük El . ' 
ilkbaharda lngili çrs 

A 
.,_ z ~ 

merı1<.an ordu/0 ,.
111 

yakında Kı- ı ı·skenderunl 
rım için şiddetli · ' ı 

bi:7:!a;~be 1 i m a n 1 
Ukraynada bUyUk Rus 

auvarl kuvvetleri 
toplanıyor 

Stokholm: 27 [a. a:] - Alman· 
ların, ordularını takviye için aldık· 
tarı tedbirler Rus baıkısının git· 
tikçe kuvvetleadijinl gösterir. Son 

Devlet Demir yol
ları Umum müdür· 

lüğüne geçti 

ünlerde bütün A lman demiryol· 
lara doğuya riden aıkerleri taııyor. 
lımea ıölü istikametine gönderilen 
yeni tümenler Straya Ru11a' da 
çevrilmiş bulunan 16 ncı Alman 
ordoıoyla irtibat kuramamıştır. iz. 
vestiya gazetesi Straya Ra11a'da 
çevrllmi~ olan Alman askerlerinin 
96,000 olduiunu tahmin ediyor. 
Merkez kesiminde Ruı kuvvetleri 

Ankara 27 (Radyo gaı:etesi)
Y arınki Reımi Gazetede bir ta
kım Koordinasyon kararları çıka· 
caktır. Bunlar arısında, pamak 
ipliii aatışı için iktisat Vekaletine 
tab4iı edilen 1 milyon lira •erma· 
yenin 2 milyona çılmlması, isken. 
derun limanı idaresinin Devlet 
Demir yolları Umum müdürliliü 
emrine verilmetl kararlara da bu· 
(anmaktadır, 

Libya' da ·bir çarpışmadan son1'a ha1'p meydanında araştırmalar 

Smolenık iıtikametiode ilerlemeğe 
devam ederken ehemmiyetli Ruı 
takviyeleri de cenuba doğ'ru ıidi
yor. Yakında Kırım için şiddetli 
bir muharebe olacaktır. Almanlar 
da boraya takviye :.kıtaları gönde· 
riyorr. 

Berlin: 27 [ı . a.] - Teblii: Si· 
vaıtopol ile Kerç Yarımadasına 
yapılan hücumlar aiır kayıplar 
verdirilerek püskürtülmüştür. Dığer 
cephelerdeki.Sovyet hücumları ha· 

birlikleriyle desteklenen kıtala-va . . 
rımızın şiddetli mukavemeti saye. 
ıinde akim kalmıştır. 

Moıkova: 27 (a. a.] - Ukray
na'da düşmanın 4 tümenle yaptığı 
karşı hücum püıkürtülmüş ve 2250 
Rumen öldürülmüş, 200 esir alın· 
mıştır, Hatları yarılan düşman geri 
çekilmeğe mecbar edilmiştir. Ra
men govvetleri takip ediiiyor, 

Mosko~a: 27 [a. a.] - Lenlog· 
rad garnizonu şubatta 10784 Al
manı öldürmüştür. Düşman tayya. 

l ri t ekrar fa rıliycte başlamış ve re c . . 
1 

• 
şehirde bir çok tehlıke ıtaret erı 

.1 . t' Moskova radyosu Kızıl 
verı mış ır. • 
ordu için yüz milyon ruble det•· 
rinde ta:ık, 3 milyar rublelik top 
ve 13 milyonluk zırhlı otomobil 
yapıldıtını bildiriyor. 

Moıkova 27 (a.a) - Ukrayna· 
da büvOk Roı ıüvari knvvetieri 
toplanıyor. Bu toplanış karlarm 
erirııeainden ıonra haııl olacak ça· 
mor ve •eller mevtimindo Alman 
motorlu kuvvetleri için pek tehli· 
keli olacaktır, 

Moııkova 27 (• •) B • - Q il• 

bahki teblii' : Dün 2•ce Sovyet 
kıtaları düşmana kar41 faal hare· 
ketlerine devam etmiılerdir, 

Moıkova 27 (a.a) - Bu 2e~e. 
ki Sovyet tebliii : 26 şubatta kıta
larımız düşmanın mukavemetini kı. 
rarak ilerlemiş ve bir çok yerleri 
işıal etmiştir. 24 şubatta 20 değil 
34 tayyare tahrip ettik. 25 şubatta 
hava muharebelerinde 17 ve hava 
meydanlarında 4 olmak üzere 21 
a ak dlltllrdQk. 5 uçak kaybettik. 

. 

Viliyet bütçemiz 1 
milyon 17 2 bin lira 

Yeni bütçede Nafia işlerine 
( 183,952) Lira ayrıldı 

Vilayet Umumi Meclisi dün 1aat 15 de ikinci 
Reis B. Fevzi Oldacın başkanlığında toplanmıştır. 

dilmiştir. • 
Husuıi muhasebe ile B. Şadi arasında 931 den 

beri devam eden deiirmen alım satımı hakkındaki 
davanın yeniden tetkiki için evrak daimi encümene 
havale olunmuş, Vilix_et bütçeıi müzakereıine ge· 
çilmiştir. 

Dünkü toplantıda, Osmaniye kazasına bailı 
Hemete, Eudel, Kırmacalı köylerinin, yakınlıkları 
dolayuiyle Kadirli kazasına baılanmuı kararlaştı· 
rılmıştır. 

Feke kaza merkezinin Asmaca köyilne nakli key· 
fiyeti, bütçe mülibazasiyle relecek yıllara bırakıl· 
mış, bina tahrir komisyonundan ittifa edenler ve 
yerlerine tayin olunanlar tasvip edilmiştir. 

Bir milyon 172 bin lira olan yeni yıl bütçesi şu 
ı~retle ayrılmıştır: 

Nafia işleri idi bütçesi 36980, Maarif 357495, 
Ziraat 18194, Veteriner 4746, Sıhhat İşleri 112132, 
muhtelif ve müteferrik muraflar bütçesi 203504, 
Nafıa işleri fevk.alide bütçesi 146972 lira. 

Kazaların ihtiyaçlarına dair raporlar okunmuş 
ve mali durum dolayısiyle gelecek sene bütçesinde 
rörüşülmeıine karar verilmiştir. Bundan ıonra ka·. 
zalar hakem heyetine seçilen zevat aynen kabul e· 

Mecliı bugün ıaat 11 de ıon toplant111nı yapa· 
caktır. 

İlkbahar yaklaştıiı için her iki ta· 
rafta kış mevıiminde hazırladıkları 
ihtiyat kuvvdlerioi cephelere, kat't 
darbeler indirmek istedikleri böl· 
gelere biriktirmeie baı,lamışlardır. 

Sovyetler ıerek Moıkova üze· 
rlndeo cepheye, gerek cenuptan, 
Kafkasyadan Tagaoror ve Har: 
kof bölgesine, kıt'alarıoı gecelı 
i'Ündilzlü taşıyorlar. Rusların llkba· 
har için ne mikdar kuvvet hazır· 
ladıklan evvelce bildirilınlşti: 70·80 
tümen ... 

Almanlar ıeçen ıene Sovyet· 
lere taarruza başladıitları zaman 
180 tümenle işe girişmişler, Ro
menler 25, Slovaklar 3, Finlandi· 
yalılar 12, Macarlar 4 - 5, ltalyan. 
lar 4 . 5 tümen yardımcı kuvvet 
röndermişlerdl ki bepıi 230 tümeni 
buluyordu. 

Kı~ relince Almanlar cephe
den bir kıaım kuvvetlerini istira
hate çekmişler, yeni kur'a erlerile 
birlikte bunlarden 30 . 35 tümen 
teşkil etmişlerdir. Önceden teşkil 
edilmiş olup Orta Avrupa ve Bal-

. 

AKALA 
TEVZIATI 

621000 Kiloyu buldu 
-- 18 KöyUn çiftçileri, hlssele· 

rlne dUten çlildi aldılar -.-
Üretme çiftliği müdürü _B. Zekiden ve çiftçi birliği idare heyetin· 

den müteşekkil komisyon dun de Akala tevziatı işite meşgul olmuştur. 
Akala tohumu ekilecek bölgede bulunan 22 köyden 16 köyün çiftçi· 
leri, hi11elerine düşen çiiidi almışlardır. Dün akşama kadar yapılan 
tevziat 621 bin kiloyu bulmuştur. 

Daiıtma işine pazartesi günü öğleden ıonra devam edilecek ve 
tohumların tevzii hafta içinde sona erecektir. 

meni daha vardır. Şimdi bu kov· 1 
vetler de cepheye sevk edilmek
tedir. Almanların ilkbahar hare· 
kltında reçen senekinden fazla 

kullanacakları anla~ılmaktadır. 
Diier taraftan bu seneki taar• 

rozlara Macarlar 30 • 35, ltalyan· 
lar 15 tümenle l§tirak edecekler, 

Libya' da 
kum 

fırtınası 
Kahire 27 (ı,a)- Ortqark lnri· 

liz tebliii: Havauın fenalıiına ve 
kum fırtınalarına raimen tayyarele· 
rimiz ve muharebe kollarımız hare
ketlerine f aallyetle devam etmiş· 

lerdir. Umumi dorumda biç bir 
değiıiklik yoktar. 

Berlin 27 (a.a) - Şimal Afri· 
kada keşif ve hava faaliyetieri ol· 
muş, Tobruk bombalanmıştır. Mal. 
taya akıolar yapılmıştır. Düşman 
bu rece de şimal Almaoyaya bom. 
balar atmış ve iki tayyaresi düşü. 
rülmüıJtür. 

Hususi 
mahkemaler 

lstanbulda 2, Zon· 
guldakta 3, Anka· 
ra ve lzmirde birer 
mahkeme tetkll 
edilecek 

Ankara 27 (Haıuıi ı:nababirf· 
mizden)- l1tanbulda iki, Zon~nl
daltta üç, Ankara ve Jzıuirde bıre~ 
h A bk te•kili bakkındakı 
uıusı ma eme y • 

Adı. V L·ıı··· io teklifi Koordı· 
ıye e"ı ıa-ıo V ,_.1 h t. taraf ıodan e"ı • nuyon eye ı . . . V • 

1 h t. ıevkedılmıştır. ekıl-er eye ıoe 
' l etioce tasdik olunduktan er ey • 

bütün hazırlıkları bıten bu sonra, . 
oıabkemeler faalıyete geçerek mil· 
li korunma kanununa aykm hare. 
ket edenlerin ıuçlaranı muhakeme 
edecektir. 

Tertip edilen kadroya göre, 
icabeden hakim, hakim muavini 

' müddeiumumi ve muavinleri, lizım• 
relen katipler burüu veya yarın 
ıeçilecektir, Şimdilik mahkemeler 
tek hikimll olacaktır. toplu mab· 

da harekete geçi,.ilnı 
sini istiyor. 

Ankara 27 (Radyo gazetesi] 

Sovyet Ruıyanıo Amerika büy 

elçisi Litvinof • elçilik işine baş/ 
dıktan sonra ilk defa ıiyasi l 
nutuk söylemiştir. Litvinof, Alın' 
yanın ancak birbirinden uzak ( 
cepheden yapılacak taarruzlar lcı 

~ııında yok edllebileceiini, Hitll 
de bu hakikatı anladıj'ını belirt 
ten ıonra şöyle dem~tlr: 

«- Biz milttefllderlmlıin 
doatlarımızın da bu haklkatı an 
mış olmalarını isteriz.» 

BüyQk elçi Ukbahar taa~ 
dan bahsederken şunları ıöyled 
tir: 

«- Ôoümüzdeki ilkbaha/ 
doğu cephesi ba harbin en öne • 
sahnesi sayılacaktır. ilkbahar 
biç bir ordu, hiçbir hava ve de 
filosu hareketsiz kalmamalıdır. 

Batıdaki iyi techiz edilmiş f 
yük orduların da harekete reçi 
meıi gerektiilni söyleyen Lltviıl 
demiştir ki: 

«- Hitlerin stratejiıi ve ıh 
aeti, harbi Avrupada tek bir c1 

beye 1ailamak rayretini güdüy' 
Doiuda muharebeler bittii'i ıaal. 
batıdaki ordolnrın rol oynayabl 
leri için artık vakit geçmiş ola l 
tır. Rusya, Hitlerin sürülerine , 
retiniu yettiği kadar darbeler 
dirmeye devam edecektir. » 

Sovyet elçisioin, batıda ha; 
ketsiz duran iyi tecbiz ordular 
zile lngiliz ve Amerikan ordul 
nt lı:aıtettiği, bu ordularla bat 
başka bir cephe açılmasını istecı 
işikir bir ıurette anlaşılmakta• 

ltalyada 
arzusu 

Ankara 27 (Radyo gazete. 
Muıolioi, bir Alman razeteııiı1 

yazdıjı bir yazıda demiştir ki: l 
«Vatanın bir ölüm - kalım 

cadelesi yaphiı sırada aolhtan ' 
aeden kimae, bilerek veya bil 
ycrek düşmana yardım etmiş olıc 

Bazı Amerikan kaynakları 0 

1özlerle Muıolini'oint ltalya'da ~ \ 
nan 1alh arzu1Ur;u yatıştırma~ 
ya baatırmak istediğini ıöyleyoı 

====================~ı 
!~tin kull~nıl~uına Adliye~~ 
ıınce benuz luznm görülmeme J 
dir. Kanun, ihtikarı önleyecek a 
türlü tedbirleri ihtiva etme 
dir. Maznunlar hakkında doru• a 
1 k f 'l' ar mev u en yapılacaktır. Boı. 
ba~ka kanunda fiil ve bareket·ıf 
ehemmiyet derecelerine göre 
cezadan başlıyarak ıürgün /

1 

ıeneye kadar arır bapiı cezaE•ıı1 

bi şiddetli cezalar da mevcutgt 
Selihlyetli mahfiller « me~. 

melerimizin icabında bu geniı ' 
lahiyetlcri kullanarak memle 
umumi menfaatlerine aykırı, •1 
menfaatlerini dQşDnerelı: haı 
edenleri lı:anoouo en tlddetU 'd, 
•yyideleril• cezalaodıracaklaj 



3 Gençlik Kulübü Arasında 

Atış Teşvik 
Müsabakaları 

. 1. d ·· çlik kulü· 

Yarın saat 14 de Beden Terbiyesı po ıgonun a uç gen Y 
1 bü atıcıları araııoda atış teşvik müsabakası yapılacaktır. 4a~ ak destekli atışlarda bir aantimetre aralıklı daire hedefinde en az 

paara yapanlar taanife girecektir. • • • 
Müsabakada birinci ve ikinci gelenlere kıymetli birer aaat, uçuncu· 

~ ıtilo, takım olarak birinciye kopa verilecektir. . , , . 
Atışlar Beden Terbiyesi Bölıe Müdürü B. Rıza Salıh NS'ahratyGın" rı~a 

· B ı a uran· ındeki bir hakem heyetinin huzurunda ve atıf aıanı · 

idaresinde yapılacaktır. 

lhsap evler 
Y a n g ın sigorta 
tarifesinde tenzlllt 
yaplldı 

Ankara 27 (Radyo gazetesi)
faP evlerin kolaylıkla sigorta 
ebilmesi için kararlar alınmış 

Yangın sigorta tarif esir in 
ıek olması dolayısile, topla bir 
le balanın kilçük kıymette ah· 
evler sirorta edilememekte 

• Kıymeti 3000 lirayı geçmeyen 
'ıp ikimetgihlarıo ıirortalan 
• ını kolaylaştırmak makıadile, 
aret Vekaleti, yııngın sigorta 
'e1•nde yilzde 50 nisbetiode 

1 • • 
• ilit yapılmasına karar vermıştır 

ıtraya Russa'da 
( Baştarafı birlaclde ) 

aklar da Sovy .. t harekatına 2 
ı rda ayıracaklardır. 
: Ba aaretle, müttefılıtler Rosyııı· 
uşı taze kuvvet olarak 110 
nden fazla kuvvet çıkarabile

rdir. Sovyetıerin ta:ıe olarak 
ladıkları tümen say111 ise 

f 80 era11ndadır. Ancao., Sovyet 
anın bazı asluıri mülibazalar 
11ile geçen ıene hareki.ta 
adığı kuvvetler de vardır. 

' " bu def aiti harbe iştir ile 
, i takdirde, her iki tarafın da 

t 
vi taze kuvvetlerle harekata 
ıy,caklarmı kabul etmek li · 

ır. 

Belediye Reisimiz 
bugUn geliyor 

Belt'diye işleri etrafında An· 
karada Vekaletlerle temas etmek 
te olan Belediye Reisimiz B. Katım 
Ener bugünkü Toros ekspresiyle 
şehrimize c!önecektir. 

Okullar arası atıt 
mUsabakalar1 

Bugün yapılma11 kararlaştırılan 
okullar ara11 atış müsabakaları , 
imtihanlar dolayısiyle gelecek Cu. 
martesi gününe bırakılmıştır. 

Nltan töreni 
Şehrimiz manifatura lilccarla· 

rından 8. Hamit Sezen kızı lımet 
Sezen ile tüccar B. Ahmet Turan 
Güvenç nişanlanmaşlardır. Tebrik 
ederiz . 

San'at okulu bugUn 
açılıyor 

· Ş~hrimızde açılacaiını evvel 
ce bi ı Jird ığımiz 8ölıe san'at oka· 
lunuo açılma töreni barüa saat 16 
da yıı pıJacaktır. Okulda bu yıl 180 
talebe okutulacalthr. Deulere pa· 
zartesi güoü başlanacaktır. 

Hindliler Krlpa'ın aöz
lerlnl eyi k• rtıladllar 

Ankara 27 (Rad~o gazetes•)
Delbi'deo Londra'ya gelen telgrafa 
göre, Krips'ıo, muhtariyet verilece 
ğı hakkında yaptı&'• demeç Hindis 
tanda eyi karşılanmışhr. 

Ayni demeç dolayı~ile, J •pon 
haberler bürosu sözcüsü şunları 
söylemiştir. 

c Bizzat Hindi.tan biliyor ki, 
Britaova bir çok millrtlere vaid 
lerde bulunmuş . fak at bunları tut 
mamıştır. 

1 . ·-------
' ·Ticaret ve Sanayi Odasından : 

)icilli ticaretio 69 numarasında kayıtlı Gül•k L•mited ıirketinin mu 
leaameaıoln 4 üncü maddeıi aşağıda gösterildıiı üzere tadil edilmiş ve 

. ldel layiha Ticaret Vekiletince muvafık görralerek tasdik kdınmıı 
iandan Ticaret kaauounun 29 uncu maddesine te~ fikao teacil ve 
)laour. 

Mukavele Sureti 

iülek Limited Şirketi mukavelena
tsinin 4 üncü maddesinde deOitik· 
Hk yaplldığına dair tadil layihası 
tsKI ŞEKiL: 
•adde: 4 - Şirketin aermayesi 20.000 Türk lirası olup bundan 
O liralık hi11esi Kasım Gülek, 10,000 liralık hi11esi Abdullah Gülek 

t odan ıohz ve taahhüt edilmiştir. 
;tırekiyı mumaileyhim iaimlerl hizalarında gösterilen mebalij'İn te· 
loi taahhüt ve n111f hl11elerini bervl'lçhi peşin tediye eylemişlerdir. 
~iuedaran adedi beşi tecavüz etmediği müddetçe hisseleri abere 

• •• farubtu türekanın ittifaklarile, vefat vesaire gibi aaretlerle his· 
ı aa adedi beıi tecavilz eylediii takdirde, sermayenin üç .rubuna 
ı l eden ıürekioın muvafakatile sermayenin tezyidi caizdir. Bu tak· 

filrek.i veya halefleri, biHeleri nisbetinde yeni bi11elere sahip olur, 
tdellerinin tesviyeaioi taahhüt ederler. 

r :eza aynı suretle ve ticaret kanununun 504 üncü maddeaindeki 
• ırdan aşıiı düşmemek. ıartile, tirk.et sermayesinin tenkiaine karar 

Wlir. 
Drek.i, eşbıuı siliHyo kartı dahi, ancak sahibi oldukları hi11elere 
d eden mebaliğ' niıbetinde meıuldürler. 
erek tuyit ve gerek tenkisi sermaye dolayısile vaki olacak mu· 
at, ve tadilitın tekamül ü ve muteber olması için bu muiı:arreratı 
eden heyeti umumiye evrakı ve v~a~ild ıaire lıttisat Vekaletine 
ve lizım gelen izin ve movafakat ııtıhsal olunacaktır. 

· ENl ŞEKlL: 
adde: 4 - Şirketin sermayesi 20.000 Türk lir~aı olup bunlardan 
lıralılt biasesi Hüseyin Gülek, 10.000 lırahk hıneai Abdullah Gü

•af .ndan ahz ve taahhüt edilmiıtir. 

Protramlarını dalma en aeçkln filmlerle ıUallyen ve bunun 
içinde mildavlm)erlnln haklı olarak itimadını kazanmıt olao 

Alsaray Sineması 
BU AKŞAM 

Beyaz Perdenin Güzel 1 Jön Prömiyelerin en 
ve Sarqı n Yıldızı Güzeli kudretli artisti 

Glnger Rogers Joel Mc Crea 
Tarafından Hnrlkullde bir tarzda yaratılan 

Acıklı ve mile11lr mevzulu filmlerin en gü:r.ell 
~A 00: "')!C* ~ • ): >')ti ~~ 

Sıı G Ü 1 1 e r ~- ve -~ Dikenler § 
~~ )I{ 1101:'):)'."lı: -ı.:: ~"ft.'lf,)( ~"Q< )!C '.)( ~ 

1 _J 
Şahuerini takdim ediyor 

(Acı] blmlt Amerikada fevkallde reğbet bulmuıt büyük bir romandan 
mevzuunu alan bu nefis filmi mutlaka seyrediniz. Çok hoıunuza gidecektir. 

ilaveten: Heyecanlı bir macera film i 

• 
MEŞUM iZLER 

l f PEK YAKINDA: ·~ i1. 

SINGAPUR YOLU . , 

Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğünden: 

Orman Emvali Satış İlanı 
Miktarı 

Hacmi Muhammen vahit fiatı 
Cinsi M3 03 Lira Kuruş 

Çam Kerestesi 235 000 1151 50 
1 - Seyhan Vilayetinin Babç~ kazası dahilinde Yuvadi-

bi ormanından 235 M3. miktarında kerestelik satışa 

çıkarılmıştır. . 
2 - Satış 16 • 3 . 942 günü saat 15 de Orman Çevırge 

Müdürlüğü dairesinde arttırma ile yapılacaktır 
3 - Beher Gayri Mamul M3 ının muhammen fiatı 4 

lira 90 kuruştur. 
4 - Şartname ve mukavelename projeleri Orman umum 

müdürlüğll, Seyhan Orman Çevirge Müd. , Bahçe orman 
Bö1ge Şefliğinden alınır, 

5 - Muvakkat teminat 86 lira 26 kuruştur. 
6 - Satış umumidir. 
7 - Orman 28 - 2 - 942 gününden itibaren 15 glln 

müddetle satışa çıkarıldı . 
8 - Orman bir sene müddetle verilecektir. 

1759 28-4-9-13 

Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğünden: 

Ormen Envaı~ Satıt ııinı 
Cinıi Miktarı 

Hacaıi Muhammen vahit fiyab 
M3 03 Lira Kuruş 

Çam kereateıi 248 000 1215 20 
1 - Seyhan Villyetioin ÜJmaoiye lcazası dahiliod.e çam çataiı or. 

manıodan 248 metre miklp miktarında kerest"lik aatışa çıkarılmıştır. 
2 _ Satıı 16 3 1942 gQnQ ıut 15 do Seyhan Or. Çe. dairesin. 

de arttırma ile yapılacaktır. 
3 - Beher gayri mamul M3 ının muhammen fiyatı 4 lira 90 kuruştur. 
4 - Şartname ve mukavelename porojeleri Orman Umum Müd., 

Sothao Orman Çevirge Mnd., Osmaniye Orman B. Şefliğinden ahner. 
5 - Muvakkat teminat 91 lira 14 kuruştur. 
6 - Satış umumidir. 
7 - Orman 27· 2 942 gününden itibaren onbeş gün müddetle ıa· 

tışa çıkarılmıştır. 

8 - Orman bir sene müddetle verilecektir. 28-3-8-13 1758 

Satılık bağ yeri 
Askeri hastahanesinin şimali garbisinde fabrikator B. Asım bai 

yeri bitişiiinde Sıllanbaş Mahmut Ôzsırkınh vereselerine aid olan 
on üç dönüm bai yeri satılıktır. 

Taliplerin Ziraat Bankası memurlarından B. Zühtü Göknele mü· 
racaatları. ' 1739 5-10 

Belediye Riyasetinden : 
1 - Karşıyakada eski mezarlık yerinin hayvan pazarı haline ifraiı 

için etrafına yaptırılacak hendek işi açık olarak ekailtmeye konulduğu 
halde talibi çıkmadığından ihale müddeti 10 gün uz.atılmıştır. 

2 - Bu işin keşif bedeli 1520.25 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 114.00 liradır. 
4 - lhaleıi Martın 6 ncı Cuma günü sııat 15 de Belediye Eı:cü

meninde yapıla~aktır. 
5 - Şartname ve proieai Belediye Fen işleri Müdürliliündedir. ls

tiyenler orada rörebilirler. 
6 - Taliplerin ihale günii maayyen saatta Belediye Encilmenine 

müracaatları ilin olunur. 1754 

Bölge Sanat Okulu Direktörlüğünden : 
Sanat Okulu 28 Şubat Cuaıarteıi günü törenle açılacak ve 2 Mart 

Pazartesi ıün Ü derslere başlanacaktır. 
Okula kabulleri tekarrilr eden talebeden şimdiye kadar evrakını ta· 

mam olarak idareye getirmeyenlerin buna tama~lamaları lizım~ır. Pa
zartui gilnüoe kadar kayıt muamelesini ikmal etmıyenler namzetlık hak· 
larını kaybedtceklerdir. 1755 

ıreklyı mumaileyhim, iıimleri hizalarında göster~len meba~iiia tedi· 
taahhilt, ve amf bi11elerini berveçhi peşio tedıye ~ylemı!lerdir. 
ıaedarao adedi beti tecavnz etmedii'i müddetçe, hıuelerıo •here 
,. fııruhtu şüreliinıo ittifaldarile, vefat vesaire gibi ıaretlerle hia. 

ı 1 an ı adedi beti tecavüz eyledİiİ takdirde,:ae-rmayenin ÜÇ robunu ~•m· ı 
o şilrekloın mavafakatile sermayenin tezyidi caizdir. Bo takdırde, ( T .a_ JK V İ 1\t.l 1 
veya halefıerı, bl .. eleri niıbetınde yeoi hitselere aahıp olar, ve 1 Şimdiye kadar soy adımı 
rınio teı1viyeııoi taabbıt ederler. 28 Şrıbat 1942 l Onsal olarak kullanmakta 
za aynı suretle ve Ucaret Kanununun 504 üncü maddesindeki CUMARTESi 

Suoare 
8,30 

ASRI SINltJ]J\D:!\ 

BU AKŞAM 
iki şaheser birden 

1 

Suvare 
8,30 

Robertyoung - Annaathern'ln yaratbklar1 

=ÇAM SAKIZI= 
Atk iıaleden bütiln yollardan geçerek hot bir macera 
geçiriyorlar · · .. .. • bilen ve isteyen kadın ... , En tatlı 
ihtlraılar arasında ıreçen modern bir atkın romanı 

2 
Umumi latek ve arzu üzerine 

Hey Lamar-Spencer Tracy-Clark Gabl-Klodet Kolbe 
lbdagerdeıi 

KARA SEVDA 
1 Buırün gündllz matinede ı 

Kara Sevda - Ormanlar hakimi 

1 
RaşD'lt Ro~al 

Halide t'işkin birlikte 
Birinci temıll 

BEN 1 

TiJ~a~li"©SlYI 
3 mart ..sah akşamı 

1 
.................................. ı ..... ~ 

ÖPÜNÜZ 

iLAN 
iskenderün Liman isletme müdürlüğünden ı 

idaremizin Anbar memurluğu, deniz povantörlüğü ve dii'er ve. 
zaifinde iltihdam edilmek üzere Orta mektep mezunlarmdan memur alı· 
oaca&'ından taliplerin : 

A - Nüfas Hüviyet varakası 
B - Mektep şahadetnamesi 
C - Aıkerlik vesikası 
D - Sağlık raporu 
E - Hüınü hal varakalarile şubat 942 nibay•tine kadar lderemize 

tahrirfln müracaatları ilin olunur. 21- 24 - 26 -28 1731 

Seyhan orman çevirge 
müdürlüğünden : 

Orman Emvali Satış ilanı 
Cinsi Mikdarı 

Çam Enkaz odunu Kental 
16938 

1 - Seyhan viliyetinin Karaisalı kazası dahilinde Cin
dere Devlet ormanından 16938 kental mikdarmda odun sa
bşa çıkaralmışbr. 

2 - Satış 2.3.1942 gunu saat 11 de Seyhan Orman 
Müdilrlüğtl dairesinde artırma ile yapılacaktır. 

3 - Beher kcntalınm muhammen fiah 12 kuru~tur. 

4 - Sartname ve mukavelename projeleri Orman Umum 
Müdürlü, Seyhan Orman Çe. Müd. ve Karaisalı Or. 8. Ş. 
yerlerden alınır. 

S Muvakkat teminat 305 lira 8 kuruıtur. 
6 - Satış umumidir. 
7 - Orman 13.2.94l gününden itibaren 15 gün m6d

detle satışa çıkarılmııtır. 
8 - Orman bir sene müddetle verilecektir • 

1709 14 - 19 -24 - 28 

Adana Ask • Satın Alma Kom is. Başk. 
1 - Açık ekıiltme ile 5000 kilo beyaz sabun alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 4000 lira ilk te'minatı 300 liradır. 
3 - Evsaf ve şartnameıi hergün komisyonda görülebilir. 
4 - ihalesi 27/3/942 salı günü saat 14 de yıpılac a&'ından istekli. 

lerin belli rün ve saate te'minatları ile birlikte komisyona müracaatları 
ilin olunur. 28 -5-10-15 1748 

Heyecan ve Macera filmi Meraklılarına MUjde 

Tan Sinemasında 
BU AKŞAM 

Harlkullde maceralar ve ıergllzetllerle dolu korkanç ve dehıet 
verici bir mevzua sahip büyük bir zabıta filmi 

Cehennem adası 
..iiiiiil..;ml.iii.ii..iiiii .............. iııiilıııİİİııı..ii--..... ~ 

Baştaa bata kin, kıskançlık ıergüzeşt ve heyecanlarla iki aaat ,,daimi 
bir merak ve korku ile ıeyredilecek Amerikaa filD lerloln t•heserf 

CEHENNEM ADASI 
aa, rolde: Johnnr Mo Brovn 
lılvetenı Silahşor Kovboyların en güzel filmleri 

Silahşorlerin Zaferi 
İki büyük ve heyecan lı fil m ~ irden 

İLAN 
Belediye 
Riyasetinden : 
Kanaradaki Belediye fidanlı 

iıoda bulunan fidan fiyatları yüz
de elli nisbetinde ucuzlatılmııtır. 
Satın almak iltiytnltrin Kanara 
Müdürlüğüne müracaatları ilin 
oluour. 

Fidan fiatlar ı 

Zayi Askerlik 
tezkiresi 

l'l/ 1/942 rünüode aldığım as
keri terhiı ve1ikamı şubeme kay. 
dettirmeden evvel zayi ettim.Yeni• 
aini alacağımdan e9kisiain hükmü 
olmadığı ilan olunur. 

Bahçenin Gökçl\yır köyündııın 
Mulla Ali oğullarından M.,h
nıet oğla 329do~ıımlo Mehmet 

• 
.:lan aş ğı düşmemek şartile. firket aermııyesinin tenkis:ne karar idim. Şimdi ise nUfus kU-

YJL:tMl - A Yı 2 Giio: S9 KHım tl!J tUAUne Altunbllek soyadı Kuruş 
lir. Rum1 13S7· Şubat JS Ok il t 
eki, eşhası ılliseye karşı dahi, aocak ıahibi oldukları hisselere Hicri 1361· Safer n ile kayıth olduQumu ve bu 5 8 P üs 

Beher adedi Cinsi ış arıyor 
Yemek pi~irmesini ve ev iş lerini 

iyi bilen yaşlı bir hizmetçi kadın i~ 
· b d ld- 1 7 5 Kazaorina eden mebaliğ ı ıt etin e meso ur er. soyad ı n ı kullanacatımı • 

lele Limited şirketi esas mulıtavelenamesinin 4 ilncn maddeıini de. Bu Nöbetçi Eczane 1 ilin ederim 50 yerli çam imtiyaz Sahibi ı Cavit ORAL 
bu liyıha muvafık rörülmüş olmak.la Ticaret kanunucıuo 514 Ün· L..;G;;.;•;.;c;.•.-.. _________ ,.: Yeni Handa Derici Cumali 30 T'if.1:~~ u. Netrlyat Mlldllr6 ı A.ulıat 

arıyor idareye mürııcaat. 

• 

detin• tevfikan tasdik kılındı. 18/2/942 Halk eczaneaı· 50 Rlfat YAVEROiıLU 
Ticaret Vekili N. otlu Mehmet Altunbllek 50 Fenik• Buddı~ Yer ı ( BUGON) 
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