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SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 
~-----------------~ 

Azami satıt fiyatları tespit olunan 'T' • 
1

. • d •ıd • 
m a d d e 1 eri ~ evzı ta ımatnamesı neşre l l 

Nasıl satın 

alabilecekler! 
Ticaret veklletince alakadarlara, 
ftliite&bhitleri ilgilendiren mUhim 

bir tebliğ yaplldl 

IAokara 30 (Hu- -....._ ~ • Ankara k.alorifer-
sasi mub:ıbirimiz· Resmi ve hususi daire ve müesseseler geçen ıerinia ibti!acı yüz 
d ) K- - l . . .ki . k .. .. d .. d de yetmıı kok, 

en - omur yı ıstıhli.k ettı erı omur en en az yuz e yüzde otaz taı satış ve tevzi ta-

limatname!li neı- on tasarruf yapacaklar kömürü veya lio· 
Bu ~- yit; lıtanbul ka· redilmiştir . 

talimatnameye röre • Önümüzdeki ay bqanda'! loriferlerinio ihtiyaca yüzde otuz kok ve yilzde yet-
itibareo, kömür alacak olanlar kömür 11tış ve tev.zı mİf taş kömürü olarak karşılanacaktır. 
müHıeteıine bir ihtiyaç beyannameıi vereceklerdir. Diter viliyetler kaJoriferleriade niıbetlerln ta· 
Tethln ıobaları için verilecek bu ihtiyaç beyanna· 
meleri halk daiıtma birlikleri taraf andan tutik edi. ylni Yiliyetlerin kendi mütaha1111lara marifetile le 
lecektir. Ticarethane, yaztb.ae .-ıbi mahallere ait be. min edilecektir. Ankara ve lıtaobulda 5oba bqma 
yannamelerle kaloriferli binalnr, baıtahaneler ve onla- teabin için senede en çok iki ton kok ittenebile-
ran verecelı:İeri beyaoaameler ~·ti~a tibi ol~ayacaktır. cektir. Ancak, baıaıi ilcamet.,.iblar için ıoba adedi Bllamum rumi ve baıa11 dure ve muesseseler • 
ıeçen yıl iıtiblik ettikleri kömurden en az yüzde ne olarll oltan verilecek kok miktarı 5 tona reçe· 

00 kömür t&1arraf yapmaia mecburdurlar. miyecektlr. 

Çörçil 
Mısır mııluırabeleri 

lıalckında 

Avam 
kamarasında 

izahat 
vermedi 

Mihver zırhlı teşkil· 

vardı 
Ankara 30 (Haıuıi muhabiri· J--------------:.._-----------~======:--------------------

:~z:~:!a~z~~~;~~:ia ~!~!14:;1~=~ H '' z Ekmek kartı 1 Li6gada laa· ............... -~ llUameleıİ hakkında ticaret Vekl· enu re/citta bu· 
leti allkadarlara bir teblii yap· lıınan /nfİ· , 
••ıtır. Bu tebliide kısaca ıöyle 

deni~;:te~:kiletlerle koordinu· ' ı , mıyanl ' r var : :~;=:~ 
Yon heyetine veya mahalli fiyat ta••arelerin 
IDarakaba komiıyonlarına verilen :11:11 

lallhiyete dayanarak bazı ma e-dd den 6iri -
lerln ve ıanai ma•ullerio azami M•r••-H•zlran k•rll•nnd• kont - Libgada dii-

1 f - rol d•mgaaı olmı•anl•r• •ilerinde ·--• .. tı, fiyatları ba makam ar tara ın 11 b d 1 ciUiilen 6ir 
d l u d hUvlret cUzdanları ulun u u - ... an tespit ve ilin o anma ' ar. - t il dl Alman a11".11fı 811 tedbirler halk .. mUli müda· h•ld• r•nl k • r ver ... ~ 
ı .. ihtiyaçlarını lemiae, bir kısım Temmuz ve Atoıtoıa ait ek· 
llladdeler llzeriade lbtikir yapılma- mek kartları bu defa Daiıtma 
ıuu ve fiyatlat1D Hbepıir. yere Birlikleri tarahadara daiıtıldı • Bu 
YlikHlmeıiai men'• matQf bulan· şekil , elbette ki en doiruıa ve 
••ktadar. ,.erek halk , ,.erek ilrili makam 

Aıee ...ı11 ft~ tespit için edl kolaydır . Karne tevzlabn 
edU.ıkle ••ber blkO•etçe •1 da her hanri bir ılliittimali de 
konulmayıp aatqı terbest bulanan kat'i ıarette önleyebilecek bir ted 
-..tdelerin devlet dairelerince 0 bir... Daiıtma Birliklerine ıeçilen 
fiyatlar &zerinden mabayaaaında memurlar 

1 
kendi mınbkalannı ev 

b.nıenn ödeaecek bedellerinden ev dolaııyor ve ekmek kartlarını 
kanut verl'ileria tevkifi lazamrel· keodilerine ibraz edilen nüfaı 
-.lttedir. cilzdaoları mukabilinde biazat N· 

Salibiyetli merciler tarafından hlplwine veriyorlar . Hepıl l'llzeli 
her banfi bi.- 1111adclenin azami sa- yabua.. ltin akUJ&D bir tarafı var: 
lif fiyatının teapitinde yalnuı ti· Kıta bir se1ahat dolayııl1le ıehir 
~.,i ıallf prtlan t'Öiöatiude ta- den aynlmlf ve lqe Mndürllliilnce 
talaaakta ve tabcıya asrari bir r•ç•n ay yapılan kontrolao dışın 
ita, haddi tayin ve kabul edilmek· da kalmıı olanlara yeni kartların 
te oldatandan ayoi maddeyi reı verilmeıi azan meraıim ve külfete 
lllai dairelere vermeii kabal e · tabidir • Nitekim ikamet,.ıhı , lı 
deo b i r m ü t e a h b 1 d i n bu adreal maltm bir arkadqıaız , 
'-hh&dünden dolayı ödenm•i ica- elinde allfu cüzdaaı , May11- ha· 
b.cl... versilerle pal bedelinf; ma· ziran kartında iqe müdllrl*nün 
ltaveleaame, teminat mektuba, tes kontrol damruı bulunmadıiı 1\fn 
liaa ve muayene matrahnı; nakil Temmaz-Atoetoı karbnı ala-
llcretlnl ve 0 madde tle birlikte mamııbr. 
idareye terki lhıml'•len çaval ve Nlfuı hüviyet cüzdanının , 
ltnıke fİbi kap bedelleri kir Dİi· ıahiblaln elind~ balandakça, her 
betini karıılayamamaktadır. 

Bu sebeple fiyatları teıbit e 
dil•if olan maddeler için resmi 
daireler tarafından açılan eksiltme
lere talip çıkmadıiı anlqılmakta· 
dır. Fevkalide hallerin devamı müd 
detince m&nbatır kalmak üzere fi. 
1•U...ı hllkOmetce teıblt olunan 
llatdcielerin devlet daireleri tar•· 
11tıdan milbayaalaranda ıu eıatlar 
d•ireeinde maamele yapılmuı 10· 
llllQalu rörülmüıtür. 

1 - HükGmetce t .. bit ola• 
ilan fiat farkında mal satılma11 ya 
lak ve cuayl mOıtelzem bah1odn· 
hodan devlet dairelerince müba· 
Jae •dilecek her hanri bir mad· 
dıııın fiyat. 11lihlyetli makamlar 
'-"•hnun teabit edilmit ise ba 
~~tlana •.ı...men bedel olarak 
--ı edU.. iktiza eder. HükO· 
-.ıce fi1atlarua teabitinde, malla-
"ıı teslimi metnt ........ kadar 
"-ltliye maaraflat1n111, çava( ve te· 
"-ke rtbl kapların bed.Ueriaio ili. 
~ ıaretile yeni bir ........... 
bedea tayin edilme1i ve • ......_ 
da t.yia edilmiı fiyatla nakliye Gc. 
._ti ve kıp bedellnio ayn aJn 
~ .. i icabeder. 
1....... 2 - Taliplerin raibetini cel
.._.k itfa, verfilerı. damı• rea 
...... •• taahbüdlln6 lfa11ndan 
"'"-•elllt 1alr .... naran tetkik 

edilmek ıartiyle &kit idare tarafın 
dan müteahhide ayrıca ödeneceii· 
aln hazırlanacak 1Utnamelere ve 
yapılacak ilialara derci muktezi· 
dlr. Ba ıuretle müteabitler kanunen 
vermeie mecbar verfİ ve resimle 
ri ve yapacalr.ları mukavele, temi· 
nat mektuba, teıllm ve muaye
ne masrıflat1nı kendileri ödeyecek· 
lerdir. Fakat ba paralar ahnacak 
aalm Nbl fıly.tJaa .zati edilmek 
ıareti1le taabbOt bedelini• muraf 
lı:aydedildlti tabıisattan idare ta· 
rafından mOteabbitlere tedl1e edl 
lecektlr. 

3 - Ne bllk.Ometçe el kom•l
muı ve ne de fiyatları ullbi,.tli 
makamlar taraftndao teıbit edilalf 
olmayıp fevkallde hallerin çıkma · 
ı1ndan evvelki ıekilde serbe~t bn. 
lanan maddelerin devlet daerelerı 
tarafındao mibayaaımdı bedel 
t91bit edilecek ve bu fiyatlara 
röre ıabn alma maamel•i yapı· 
lacak ve bil .. am verrı. rHim ve 
masraflar 1imdi1• kadar ?ldaia 
rfbl ylae mlteabbltlere aıt ola. 
caktır. 

4 _ Ba tebliiin abnmaıındaa 
•nel aktedllmif olan mukavelelere 
-.ıea1deo ifa edll ... i llzı•r•len 
taalahttlerin evvelce te1bit adll•if 
olan llWtlanada berbao~ bir deri· 
tiklik ,.,...,yıcıktır. 

r .. mi makam tarahndao en satlam 
bir ve.ika telllıkili icabeder • 
Mevzababı kontrol tedbiri ı ıebir 
dlllDda e>taranlara ait nifus b6vi 
J•l c:llzclanlarlyle ıehirlinia iıtih 
kakından ekmek alanları ortaya 
çıkarmak fikrinden . doi•llf ı ye
rinde bir tedblrda • Daiıbl.m!f 
kartların .-erçelden aablpleranın 
elinde olup olmadJiı hüviyet cüz 
danlarını tetkik etmek ıaretiyle 

özden reçlrilmitti. • 
I' Arbk bir kontrol bala11mevzuu 
deiildir . Daiıtma Birlikleri, m.-. 
takalarında otardup kendilerince 
zaten malGm olma11 lizam relen 
.,. elinde nüfuı hüviyet ~llzdanı 
bulanan ber vatandqa yenı •.Yl~a 
't ekmek ltarttnı vermelidır • 

Vaktiyle ahnmış mahalli ve i~ari 
b' tedbirle bu işio biç bir alika 
,:r olmamak lizun relir • Ba ha. 
ıusta verilecek bir kararm • iaıe 
müd6rlütü makamı önün4 dolduran 
kalababta hemen Hyre seyrekleı· 
tirecejiae kanHz. 

Bir llı:iDci fiklyel te 1 yallar
danberi fehirde yerletmiı ve ek 
metini ıehir f 1t1nlar1ndan temin ~t 
mekte bal•n•aı çiftçilerden plİ· 
yor • Baolara ıda .. Ekmekl~nlzi 
çif tliklerlnlzdeo temin edin r .. 
Denmlt ve yeoideo kart v.U..e. 
miftir • Baida1l1r101 tamamen Top 
rak Ofise teslim eden • çiftlikle
rinde ancak amelelerinin ihtiyaçla· 
rına yeter miktarda bağdıy bıra• 
kan ba çiftçiler viliyetin kararı 
ltarıısında bakh olarak 11zlanmak· 
tadırlar • . • 

Uzak çiftlitderaaden her ıun 
ekmek retirtemiyeceklerioe 1 ,.,, 1 
mahal .-bre un getirmere m•ı• 
fak olsalar bile rüolGk ibti~ arı 

1 
için ayrı fırın yakbramıyıca br1:19 
söre 1 kart aıalOoden ıe r ~ 
yerı ..... çiktU-i itt ..... etlD ..... 

Jerlacle bi; hareket olacaktır. 

Su Sporl•ra 

Türk milli 
takımı 
seçilecek 

Yüzme havuzu
muzda yabancı 

............... -
bir takımla temas 
yapılacak 

Ôn~eki 5 ve 6 .,ylülde 
1ilzme havnza da Tilrkiye ylz .... , 
atlama ve ıa topa blri9c1Ulderi· 
nin yapelacataaı 1azmtfllk. Ôi· 
readijimin l'Öte, bu m6aabakalar 
oetic•inde .u ;1porlat1 Tilrk milli 
takımı ıetJlecek ve baıka bir 
.nr. takımla yine Adana yüzme 
havazanda harici bir temas yapı. 
lacaktır. 

Sa ıporları hıke1D kuraa~a 
deva• edenler yarın Menine rl· 
decekler ve ıoo tatblka~mı 
yapacaklardır. Kars ayı• döldiln· 
de ıona erecek ve bil mllaase· 
betle yapılacak tören matbuat 
UIDum mildürlljB tarafından fil,.. 
çekileoektir· 

Londr• 30 (•.•) 

Mi.ter Çör~il nem ka
marasında demipir ki : 

'' - Ş.,lllffl. Mısvtle ce
regan eden lc1111lı malaarebe· 
ler Wiında lıerluuı•i bir 
demeçte bıılıı,...alc lsleıni
gor11111. G.•r•l Olılnlelc 
ZS ,,_.,..,. Rip'11in ge· 
;riJw 8 hıel o"'6ı lcomıd•11lı· 
lını ,astın derrılıte etıııı, 
ve luuu lıiJ/ciimetçe tanip 
edilmiştir • .. 

Bertin 30 (a.a) - Şimal Afri· 
itada Alman ve ltalyan zırhlı teş
killeri yenilen lnrillderi daha re· 
rUere atarak Fuka•nıa dofaıanda. 
ki bölreye varm11t•r. Büyük Al
man ve ltalyan hava t91kllleri 
Arap körfezinin cen•bondaki yol· 
lara ve müdafaa mevzilerine hü· 
cam etmiftir,.17 hazirandan 26 ha
zirana kadar IDl'iliz bava kuvvet
leri 200 uçak kaybetmiıtir. Ayııi 
müddet içinde Büyilk Britanya'ya 
kat1ı yapılan mücadelede 37 uçak 
ü11üoe döomemittlr. 

Bertin 30 (a.a) - Askeri kar
naktan bildiriliyor: Rommelln zırbb 
ordaıa Şimal Afrikada lnriliz kıta · 
larına takibe devam •diyor. Görü· 
nllf e röre dlifman Alman • ltalyaa 
kunıtleriaio bu el.rece ailratli 
hareketi kar111mda hayrete dit· 
mittir. Almu hava luawelleri 
miloabh yoUarını devamlı sarette 
bozdajıa için aeltlsiacl lnrUlz or
daıa çok sıkıntı çekmektedir. Düı· 
maa, takwi1e lutaları retirebilecelt 
Vlsiyette deflldir. Bu sebeple tü· 
menler mOtemadiyen doruya doira 
çekiliyor. 

Londra ~O ( ı.a. ) - M.,.. 
Matrah etrahndaii mabarebe bl
tün ıiddetiyle devam ediJOI' • 811 
nokta üzerinde locwz .,. ~ 
kaynaklarından l'eieo "8~:; 
birinin aynidir • Zat.m .. 

8 
ioc' 

• • ,,.,..... 1 
rıbı ..... bqlar ....... k.vnt-
lnrUiz ordua,le R • çok ıld· 
leri ara11aclald::,:::: • 

detti bir ,.wı Rommelin ileri atı. 
Loa-:..İ tehlikeleri peltali 

lııan~.... beraber netice bak
bine...--
luad4 bat*da itimat beslenmekte· 
dJr • ••er birlikleri parlak bir 
;;,..ffaki1•t kazanmak için azami 
••pet 1arfecliyorlar \ Seyrek felea 

raporlara dayanarak Londrada 
rl ıürülen fikre röre, Alman 
y•i la.-iliz kavvetlerlndn bir 
mını ınabuara alboa aldıktan 
ra ~r•ır -1opraitnd. bWI 
kadar ilerlemek hedefini t 
mektedir. 

Bu ıabah Roma ve S. 
relen haberler Alman ve 1 
\avvetleriola lastllzleria çok 
detli •akav ... tine ra;.ea 
Matraha zaptettiklerini biW 
Baoa dair Loaclrada biç bir 
l&t mevcat dejilu de umeml 
iyi haber alan mahfWer 
Matrah savqı hakkında daha 
iki rün m.dQmat vermenin e 
bakımından eıaıen dopa 
caiı kanaatindedir • General 
lek 'in milıtakbel ıav11ıa 
ve yeriol keadiai tarin ebHk 
zuıiyle Marsa Matraha ter 
olma11 akla relebilir . Fakat 
emin haberler olmadıiı içia 
bir iddia nihayet bir faraz 
ibarettir. 

Londra 30 ( a.a. } -
•i•nımın Kabiredeki baıui 
birinden : 

Almaa!ar devam eden 
rebe1e ıimal Afrlkadaki ka 
leriai eilrmllflerdir • lnrlUz 
da dilfmaoa karşı koymak 
eliadeki bütün kuvvet ve ka 
lan bit arara toplam11br • 
kdAları Marsa Matrah böl 
ki sabit IDüdafaa mevail..mi 
haf aza edemediji 1f1D •111aı,.. 
mütehavvil bir maJaı,.t 
Almanlar Matıff• dofadan, 
yanlar da •tadan çevir·-.· Mn• 
Daha bir kaç rüo şiddetli 
,..,.._ cereyan edeceji t 
.-,. • iti · taraf da ha 
-1ıftk1a bir bale dliş&rGnceye k 
d6vilf9cektlr • MGttefilt bava k 
vetleri rünün her ... tiade ha 
larda çarp11ayor ve hareket 
deki dtlfaaan kıtalanaı tanycw 

Uçaklat1mız dltmaaın mİ 
kale yollar1nı bombaladıtı 
ikmal limanlannı da ıiddetle 
bard1111an etmektedir. 

Çuv•I ve K•nevlçe 
tevzl•tı 

Çiftçilere daiıtdacık 
ve kaneviçe için Çiftçi Blrllfl 
rafınden hazırlanın liate q 
edilmek üzere Ziraat MldGrll 
yollan•ııtır • Tetkikdea IODn 
ıe Müdürl&iü .. verilecek n 
teakiben Ziraat Baaka11DCA t 
ata batlınacıkbr. 
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Sinemanın Yazlık Bahçesinde 
SUVARE 9.30 SUVAKE 9.30 

BU AKŞAM 

iki Şaheser Birden. 
-1-

CAMBAZHl'NE. 
KRALiÇESi 

Çok hissi ve müessir bir aşk faciası 

Mister Moto Şeytanet Dü,ünüyor 
Esrar ve Muamma ile dolu bUyUk heyecan flllmi 

Pek Yakında 

Uc Ah~ap Cavusıar Sırkta 
' Türkç~ Sözlü Kahkaha Tufam 

Seyhan Orman Çevir~ 
ge MUdDrlUğUnden : 

Orman Emvali Satu; ilinı 
Mikdarı Beher metre mikibının 

Cinsi Hacını Mnlıammen valıit fiyatı 

Çam aiacı M'.l 03 Lira Kom, 
212 000 4 90 

ı - Seyhan vilayetinin Karaisali kau11 Jııhillnde Şananhk devlet 
ormanından çürük dahil 212 metre mikap Gııyrı mamul Çam kerestelik 

aracı satışa çıkarılmıştır. 
2 - Satış 11-7-942 günü saat 1l da Seyhan Or. Ç. Müdürlüiü 

dairesinde arttırma ile yapılacaktır. 
3 - Beher l'ayrı_ mamul metre mikib10ın muhammen fiyatı 4 lire 

90 kuruştur. _ 
4 - Şartname ve mukavelename projeleri Seyhan orman çe. mu-

dürlüğü karaisalı pozantı Or. B. Ş. Ankara Orman umQm müdürlüiün· 
den ahnır. 

5 - Muvakkat teminat 77 lira 91 kuruştur. 

6 - Satış nmOmidir. 
7 - Orman 26 6 942 gününden itibaren 15 rüo müddetle pazarlıkla 

Htışa çıkarılmıştır. 
8 - Orman Bir sene müddetle verilecek ve bedeli dört taklitttı 

ödenecektir. 
9- Taliplerinticaret od .. ıu veıiltalarile birlikte belli edilen rün ve 

ıaatta ihllle komlıyonana müracaatları (Bo vesika köylülerden iıtenmez.) 
10 - BilOmum masraf müşteriye aittir, 

2187 26--1-5~10 

Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğünden: 

Orman emvali satış ilanı 
Mikdarı Beher metre mlkibının 

Cinsi Hacmı Muhammen vahit fiyatı 
Çam ağacı M3 03 Lira Koroı 

153 000 4 90 
1- Seyhan vilayetinin Karaisalı kaza11 dahilinde Geylkavhğı devl~t 

ormanından çürük dahil 153 metre mikap gayri mamOl Çam ker .. telık 
eşçarı 1atışa çıkarılmıştır. . 

2- Satış 11 / 7 / 1942 günü saat 10 da Seyhan Or. Ç. Müd. daı· 
reıinde artırma ile yapılacaktır. 

3- Beher gayrı mamOI metro mikabının muhammen fiyatı 4 lira 

90 kuroştu.ı. . S h O ç · M .. 
4- Şartname ve makavelename pro~~lerı •Y. ,,~n r. evırre u: 

dürlüjiinden Pozantı ve Karaisalı Or. Bolre Şeflırınden ankara Or. U 
mom Miid6rlüğünden alınır. 

5- Muvakkat teminat 56 lira 23 kuruştur. 

6- Satış umumidir. 
1-- Orman 26 / 6 / 942 rünunde itibaren t 5 gün müddetle satışa 

çıkarılmıştır. . _ . 
8- Orman Bir sene müddetle vefilecek ve beJelı dort taksıtto 

ödenecektir. 
9- Taliplerin ticaret adosı veıikalarile birlikle belli edilen gün ve 

1aatta ihale ltamisyonuna muracatlan (Bok vesika öylülerden iıtenmez} 
Bilumum Mesarif müşteriye aititr. 

2189 26 • 30 • 4 . 9 

-
Devlet Demiryollan Adana 6.ncı işletme 
artırma, eksi\~me komisyonu Reisliğinden: 

Muhammen bedelı 34.()()() lira tutan ve 942 mali yılı içe
risinde Adana deposuna gelecek olan 40,000 ton maden kö· 
mürünün tahmil ve tahliye itine matlup evsaflı talip zuhur 
etmediğinden eksiltme 17/Temmuzı942 cuma günü saat 16 
da kapalı zarf usulile Adanana 6· ncı lıletme müdürlüğü bi· 

nasmda icra edilecektir, r l 
Bu işe girmek isteyenlerin 2550 . ıra ık ~uvakkat teminat 

akçalarile nüfus cüzdanları, kanuni . ıkam~:gah veıikaları, ıyı 
huy kiğıtları ve ticaret Odası vesıkaları e beraber bu gibi 
takmil ve tahliye işlerinde bulunup nıuvaffa.kıyetle ba~ardık· 
lanna veya baıarabileceklerine dair bir ehlıyetnamenın te~
lif mektuplarile beraber ihale saatinden bir saat evvel komıı· 
yon reisliğine vermeleri lizımdır. .. .. .. .. 

Mukavele projeleri Ankarada 2. nci işletme Mudurluğun· 
den, Haydarpapda 1. inci işletme müdllrlüğünden, Adanada 
6. ncı lıletme Müdürlüğünden ve Adana Deposundan bedel-
siz olarak verilir. 2187 27·1· 7-11 

• 
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imtiyaz Sahibi : CAViT ORAL ı Rıfat Y AVEROCLU 

U. Nttriyıt MiidOrii: Avukat Baııldıia yer : BUGON tl.ıthu 

BUGÜN 

Adana asksri satın alma komisyonündao: 
1- Ciheti askeriye ihtiyacı için (960) ton saman kapalı 

7.arfla eksiltmeye konulmu~tur. 
2 Muhammen bedeli (28,800) lira olup ilk te"minatlı (2,160) 

liradır. 
3- İhalesi 15/7/942 çarşamba günü saat 16,30 da Adana 

askerlik dairesindeki satın ~ima komjsyonunda yapılacaktır. 
4- Evsaf ve şartnamesı Ankara, lstanbul, levazım amir· 

hklerile Adana askeri satın alma komisyonundan 144 kuruşa 
alınabilir. 

5- Bu teahhütten dolayı müteahhitlerin vermiye mecbur 
~ldukları kazanç, Buhran vergileri ve gerekse damga resmi 
he mukavelename te'minat mektubu, birliğe kadar şehir da
hili nakil, teslim ve muayene masraflara muhammen bedelle
rine ilave edilmek suretile müteahhide ödenecektir. 

6- isteklilerin belli günde ihale saataudan bir saat ev· 
veline kadar teklif zarfları komisyonda bulundurmaları lüzu. 
ilan olunur. 2184 26-1-5-10 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye Konulan iş: 

1- Su işleri onbirinci şube Müdürlüğü mıntakası dahi
linde Silifke ovasının sulanması için Göksu Nehri üzerinde 
yaptırılacak regülatör, Sifon ve muhtelif sınai imalit inşaatı 
ve kanal işleri muhammen keşif bedeli vahidi fiat esası Ü· 
zerinden (1. 305. 633) lira (87) kuruştur. 

2- t.ksiltme 17- 7- 194:l tarihine rastıayan Cuma iÜnü 
saat (15) de Ankarada Su işleri Reisliği binası içinde topla· 
nan su Ekıiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile 
yapılacaktır. 

3- ıstekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi ba-
yındırlık işleri genel şartnamesi, umumi su işleri fenni şart
namesile hususi ve fenni şartnameleri ve projeleri (50) lira 
mukabilinde Su işleri Reisliğinden ala bilirler. 

4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin(52919) lira (02 
kuruıluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılaca
tı ğünden en az üç gün evvel ellerinde bulunan vesikalar
la birlikte bir dilekce ile Nafıa Vekiletin.e müracaat ederek 
bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ib• 
raz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksiltme-
ye iştirak edemezler. 

5- ısteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede ya· 
zıh saatten bir saat evveline kadar su işleri Reisliğine mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
No: 2186 27 • 30 - 1 . 7 

~--·---------------------------------------------Deniz gedikli erbaş orta okul müdürlUQUndenı 
1- Bu yıl doirudan dogruya donanmaya sevk edilmek 
üzere orta okul mezunlarından talebe kayt edilecektir. 
2- ıstaabul ve civarından müracaat edecekler lstanbul 

Deniz K. lığına Mersin ve civarından müracaat edecekler 
de Mersindeki okul müdürlüğüne. 

3- lstanbul ve Mersin mıntıkası haricinde bulunanların 
bulundukları askerlik şubelerine dilekçe ile bildirecekler ve 
bu dilekçenin bir musbasını da istanbul Dz. K. lığına veya 
Mersindeki okula göndereceklerdir. 

4- Kayıtlar. 1/6/942 tarihinden 30/9/942 tarihine kadar 
devam edecektir. 2090 9-11-13-14-17-19-ll-23 25-26-30-1·3-5·7 

Matbuat Umum Müdürlüğünden: 
Ankara radyosu Türk musikisi Heyeti kadrosundaki mün· 

hallere imtihanla seı ve saz artisti ve imtihanda gösterecek
leri istidat ve liyakate göre artiıt namzedi ve stajiyerler ah· 
nacak ve bu stajiyerler yetiştirilerek müteakip imtibanlarda 
muvaffak oldukları takdirde kadroya geçilmek üzere muay
yen bir ücretle çalıştırılacaktır. Bu heyete artist veya stajiyer 
olarak çalışmak isteyenlerin Temmuzun on beşinci çarşamba 
günü saat lO'da Ankara'da Başvekalet Matbuat Umum Mü· 
dilrlüğü Radyodifüzyon Müdürlüğünde Mütehassıs bir Juri He
yeti huzurile yapılacak imtihana girebilmek için qatıda yazı 
la vesaikle en geç 13 temmuz 1942 pazartesi gününe kadar 
Ankarada ulus meydanmda Koç aparıtmanında matbuat umum 
müdürlüğüne müracaat ederek kayıt numarasını almaları la· 
zımdır. 

Mufassal imtihan talimatnamesi Ankara' da Ulus meyda-
nmda Koç apartmanında Matbuat Umum Müdürlüğünden 
ve istanbul'da Belediyede Çenberlitaş Palas'da 6 numarada 
Matbuat umum mildürlüğü lstanbul bürosundan alınabileceği 
gibi telgrafla talep vukuunda bu talimatnameler gerek Mat-
buat Umum Müdürlüğüne gerek İstanbul Bürosunda istekli-
lere gönderilir. ' 

Radyonun Türk Müziği kısmında artist veya stajiyer ola-
rak çalışmak üzere evvelce müracaat etmiş olanların da is• 
teklerini aşağıda yazılı vesaiki göndermek veya getirmek 
suretile tekrarlamaları rica olunur. 

Talip Olanlardan istenen hususl•r tunlard1r. 
1 - Dilekçe, bu dilekçede Türk müzik Heyetinde ban· 

gı hizmetin istendiği açıkca bildirilecektir. 
2 - Nüfus hüviyet Cüzdanı, 
3 - Doğruluk kiğıdı, 
4 - Bulaşık hastalığı bulunınadıtına ve vazifesini mun· 

tazaaıan ifaya mani beden ve akıl arıza ve hastalıklara ol
madıtına dair rapor, 

5 - Hal tercümesi. bu yazıda yakın akrabası, Tahsil 
bir iş-derecasi, evvelce bulundutu hizmetler, halen ne ıribi 

le meşıul oldutu kıaaca yazılacaktır. 
6 - 6 x 9 boyunda açık bati• çıkarılmış 6 tane fotot-

rıf; 
7 - Haklarında 

leri, 
malumat alınabilecek kimselt>r Vt' :ıdrr'· 

2210 1 • .3 • 6 • 9 

1 Haziran 1942 

YAZLIK Sinemada 
BU AkŞAM 

Halkımızın ~abırıızhlda beklediii ve burüne kadar memleketimizde 
hiç bir filme müyeuer olmayan bir muvaffakiyet ve zafer dalğası 

yaratmış olan Şarkıo en büyült ve ateşli sesli mo(anoisl 

( ABDUL VEHAP )ın 
Bütün seyircileri hıçkıra, hıçkıra ailatan emulsiz aşk ve hiçran filmi ola 

Aşkın Göz Vaşoaıro 
TUrkçe sözlU ve t•rkıh ••haserinl takdim ediyor 

Seven ve sevilen... Bütün ömriınce aşk için feryad eden... Hayatı 
binbir istrapla geçen zavallı bir rencin hazin ve acıklı romanı 

liveten: 
Parmunt Jurnal : Son Dünya Haberleri ... 
Dikkat : izdihama meydao vermemek için biletlerinizi 

erken aldırmanız rica olunur 

Pek yakında 

Zanzibar 
Binbir maceralar filmi ... Binbir heyecanlar şaheseriN. 

Adana As. Satın alma 1 
komisyonundan: 

1 - Ciheti askeriye ihtiyacı 

için ( 13500 ) kilo koyun eti ka 
palı zarfla veya ( 13500 ) kilo 

ııiır eti açı it eksiltme He satın alı . 

nacaktır . 

2 - Koyun etinin muhammen 
bedeli ( 13500 ) lira ilk teminatı 
( 1012 ) lira ( 50 ) kuruı sığır 

etinin mu ham men bedeli ( 9450 ) 
lira ilk teminatı ( 708 ) lira (75) 
kuruıtar . 

3 - lhaloıi 16}7 /942 Cuma 
rünü saat 16 30 da Adana A.ker 

lik dairesindeki satın alma komis 
yonunda yapılacaktır. 

4 - Evaaf ve şartnameıi 

Ankara , lıtanbul levazım amirlik-

lerinde ve Adana askeri talın al 
ma komisyonunda rörülebilir. 

5 -- Koyun etine firecekler 

teklif zarflarıoı ihale saatinden 
bir ıaat evveline kadar komiıyo· 

Çırçır ustası 
aranıyor 

Çırçır fabrikasında çalışmış 
ve eyi bir çırçır aıta11 aranmak· 
tadır. Talip olanların Mersinde 
yeni çırçır fabrikasına veya Ziya 
Paşa kahveıinde Abdulkadir 
Perşembe'ye müracaatluı. 

2204 1-8 

Mısır istila 
tehlikesinde 

8 inci İngiliz ordıuu kr 
mutanı 

• na vermiş bulunmaları , ııiır eti-

GI. Riçi 
azledildi ne girecekler de ilk teminatları 

ile birlikte ihale ıaatinde komiı· 

yonda hazır bulanmaları ilin ola· 
nur • 

2212 1-5-10-15 

lskenderun ltha
lit gUmrüiU MU
dürlUiünden: 

lıkenderun gümrük anba· 
randa 115 küıur kilo pamuk 
mensucat ile 18000 kilo çi· 
mento 23/7/1942 perıembe 
günü açık arttırma ile satı
lacaktır. Fazla izahat isteyen· 
lerin İskenderun ithalit güm· 
rüğü mildürlllğüne müracaat-
ları. 1-5-10-15 

Adana Belediye 
Riyasetinden: 

Belediye sının dahilinde 
karadon giyenlerden bundan 
sonra maktuan üç lira hafif 
para cezası alınaceğı ilin 
olunur. 2209 

Mevlidi şerif 
Hacı Yan us zade Ali Yer 

delenin rubaoa ithaf olunmak 
üzere Ulocamid-: 3 Temmoz/942 
cuma namazını m\1teakip mev· 
lodi şerif kıraat olonacatmdao 
arza edenlerin teşrifleri rica 
olunur. 

Zevc .. ı 
Aliye Y erdelen 

2213 t-2- 3 

Satlık fotoslraf 
makinesi 

6,5 X9 boyunda Z•iı ikon 

markalı, çok kuvvetli objektifi olan 

pek az: kallanılmıı bir fot<>traf 
ıııakineıi tathktar • lıtiyealerin mü 

e.,.ıemlı ınahasebesine mGrac•· 
atları. 

Amerikalılar Mısıra 

dc;ğ~ geniş ölçli'de 
bombardıman uça .. - ,.,..,.,.. 
ğını yola çıkardılar 
~~-~~~--~~-_,./" 

Ankara 30 (Radyo gazeteıiY 
MarH Matruh110 düımesi 111t1ıfl 

iıtili tehlilı.eıine maraz bırakoıılf 
tar. 

• 8. inci İnl'ilİZ ordusn bozıaso' 
uğramış vaziyettedir. Bo orduoaı0 

kumandanı General Riçi azledi'' 

miş, luglliz yakınşark orduları Sif 
komuta01 reneral Ohinlek koıncıt' 
yı eline almıştır. 

-· Mihver kaynakları, mihver kO~ 
vetlerinin iskenderiyeye büyil 

bir ıür' atle yaklaştıklarına belifl' 
mektedir. 

lnrilizlere röre iıe, M•~ 
Matraha arzalarirle terkeden 8t"' 
tanya kuvvetleri ustaca bir çek~ 
me harelteti yaparak kendileriol 
kaptırmamışlar, Marta Matr0b~ 
1000 kilometre doiuıundaki l>İ' 
bölreye intikal etmişlerdir. 

Rommel ordnsu, bütün kıt•_. 
lariyle Mana Matruhon 50 kiıo' 
metre doioıoodaki bir nok~•~ 
relerek toplaomığa bqlamtŞ. jJ 

kıt'alarını Foka mevkllnin dj>i'0' 

na kadar aürmüştür. 

Şimdiki muharebeler s•fl~ 
kuvvetler aruındadır. bekJe"; 
büyük muharebelerin bqlalDlf _,. 
duiooa dair bir haber ah01 

ııııştır. ~ 

Amerikalılar M111rd• b~ 
buhranların zubarooa maoi 0 ,ııt• 
için, ceaabi Amerikada 8,. 

8
_,. 

iJzerinden, M111rda toplan••" 0• 

re bGy\1k ölçüde bombard11ıııı-'1 
çaklarım yola çıkarmıılardır· ~ 

M11ıra açarak relmekt• ftf 
bu tayyarelerin aradaki . ..... oll' 
bir hafta veya On rün lçırıct
çakları Hnılmaktadır. 


