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Hariciye ve gUmrUk 
V eklllerl iatanbulda 

4 
TEMMUZ 

1942 
Yıl : 2 No. 565 

Abona:Y ı ll ıtı 14,Altı aylıl• 

l, aylı tı 125 kuru, tur 

luın ısartıa rı ida re ı l• 
kararlattırılır 

SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Ankara 3 (a .a.J Hariciye oe 
aümrülc inhisarlar 11ekilleri bugün 
I stanbula hareket etmişler isi.as• 
gonda mebuslar oekiiletler erici· 
nı tıua/ından ajıırlanmıılardır. 

\.. Fiyatı (5) Kuru.tur . \.. .1 

Şiddetli yağmurlar yiizünden Bursada 
200 ev yıkıldı, hasar gördü 

i zmitte 5 kişlgi sel götürdü; Bur sada3 ölü, 3ağır yaralı 2 kayıp va 

iz mit köğıt fabrikasını da su b astı; zarar 150 bin lira 
- 1 

l Milıoer hücumunu lcırmaia çalışan /ngiliz askerleri 1 

Anltara 3 (Radyo Londra radUoauna Elalemeyn'in işgal 
ta:ıeteti ) - Mı· g Ö r 8 edildiği , cep 

Bursa ve lzmitte yağan 4iddetli 
ve sürekli yağmorlat1n ve sellerin 
yaptağı zararları evvelce bildirmiş 
tim. Sellerin her iki viliyet içinde 
yaptığı zararlar hakkında alikadar 
makamlara malQmat 1relmektedir. 

Ba haberlere göre, Buraa vi· 
liyeti içinde 101 ev ytlulmış ve 
bir o kadar ev oturolamıyıcak 
hale relmi4tir. 202 hayvan telef 
olmuş, 3 kişi ölmüş, 3 kişi ai'ır 

yaralanmı4 ve 2 kişi kaybolmo4tur. 
Orhangazi kaza!ıt içinde Karsak, 

Kerpiç, Görele ve Sôlöz dereleri 
ta4mış ve derelerin her iki yan· 
larında beşer yüz metrelik araziyi 
ve bu arazi içinde balanın köy. 
leri kaplamıştır. 

Sölöz köyündft nafianın iki tah. 
ta köprüıü ve mezbaha ile bir 
kahve ve bir ev yıkılmıştır. Aşaiı 
Gprele köyünde 23 ev, bir cami, 
Kanak köyünde 10 ev, 4 değirmen 

1 Ankara Huauai Muhabirimiz blldlrlyor 

yakılmış ve otaramıyacak hale ge· 
len 9 ev boşaltılmış, aynı köyden 
12 yaşında bir kaz kaybolmuştur. 
Ada köyünde 13 ev yıkılmış, t 7 
ev lı11ar görmüş ve Hasan kö. 
yünde 60 yaşında bir köylü 1eller
den boialmu4, lımetiye köyünde 
iki çocuk ve bir kadın yıkılan 

evin altında kalarak aiır yaralan· 
mı4lardı1. Aynı köyde 4 ev, bir 
dükkan. 18 samanlık yıkılmış, 7 
ev kısmen harap olmoı, 52 hay· 
van ölmü4t6r. 

Ha1an köyünde 4 ev, Ova kö
yünde 3 ev, Samanlık köyünde 9 
ev yıkılmış, Binlcaya köyünde 5 
ev harap olmuştur. lhaaniye, Ka· 
raman, Çayırdere, Çavaş, Yenice, 
Armut, Yaloz, Abad köylerindeki 
hasar henüz teıbit edilmemiştir. 

Bunanın Şükraoiye, Davutkadı 

ve Efez mahallesindeki evler su 
baskınına uğramıştır. Kavuklu kö 
yQnde bir karıkoca ölmüş ve bir 
ev yıkılmıştır. 

lidır köyünde yıkılan bir atıl
da 150 kGçük baş hayvan mah · 
volmuştnr . Suturlak köyünde 30 
ev boıalblmaş, bütün bu şehirler· 

deki mahsuller harap olmuştur. 

E~siz kalanlar dii er evlere yerleş
tirilmekte ve iaşeleri temin edil
mektedir. 

lzmitte 
lzmitte birkaç ründenbari ya

ran yağmurlardao dolayı köprü 
ve bir menfez yakılmış, şoH üze· 
rinde büy:ik tahribat olmuş, ova· 
da sel arzına tesadüf eden bai
day mısır ve arpa tarlaları, bahçe 
mahsulleri harap olmu4tur. lzmit 
ova!lı ve Derbend bölresinde zlrai 

zarar mühim bir yekfina çıkmak• 
tadır. 

Ki(ıt fabrikalarımızla SelUllöz 
fabrikasın da seller baam14, bir 
çok mamOI maddeler harap olmq• 
tur. Fabrikanın zararı 150000 lira 
tahmin olonmaktadır. 

Teller dereıinden kom ve ça• 
kıl çıkarmakta olan 5 ki4i ••lleria 
anıızın l'•lm81i yüzünden boial· 
muşlardır. lzmltin içinde 3 ev Y•· 
kılmış, bir çok ev batar r örm&4. 
tür. 

Kızılagın yardımları 

Ankara 3 (a.a) - Kızılay U• 

momi merkezi, Borsadaki ıo tq. 

malarından zarar rörerek açıkta 

kalanlara bir yardım olma le iizere • 
Bursa kızılay merkezine ıyrınbla· 

rıyle birlikte 100 çadır r önder
miştir. •ır llleydan muha-

1 
henin yarıldıiı, 

'•beıi hili de· Rom m e lnrilizlerin Nile 

~~- etmektedir. doğru çekildikleri Az g 1 n 2 m an d 8 n 
1 
n Undenberi hare· bildirildi(i hal 1-------~ Cenup kesiminde 

k• ' b t •tan reli4meJi a 1 y a de bugünkü teb 
hakkında birbiri liğlerde E l a 1 e •• 

~~::fı~~;k~=- çekiliyor E:~::::~:-.;~ şehirde yaptıkları 
'•da büyük bir tedilmifı oldaiu 

~'harebeoin baş - T ) k bildirilmekle iktifa iki manda dün - manda l'Örüverin 

l•d1iın1 bildirmi4 aarruz ar a a- olunmaktadır. şehrimizde ortalı Genel evi er sokag~ ına daldılar ce - Elbette bir 
ı•r, Almanlar ve v t )d lnriliz iddia· iı birbirine kat- ''yadarrayış neticeılf 
lalnnlar iıe la mete ugra ) J. larıoa röre , Rom •k • k d l d l F h ld k 
tiliı cepheıini ya· melin bütün taar· mış, iki kitiyi de l ı a ını g a r a a l a r - ena a e ür Ü 

'"•it M11ıra doi'- Ohinlek ordusu ciddi rıızları akamete yaralamı4tır. Vo- ~-~ ~~ - '=~rx:::.- - ~ ~ yor, dizlerinin baiı 
~tiiMl' rlediklerini, bir mukavemet uiratılmıştır.Lon kubolduiu mahallerde halka epey heyecan reçirten çözülüveriyor , kaçamıyor • Manda , bütün kuvve 
~ ıı lutalarının dra radyo!l\l ı hadisenin tafsilih tndur: tiyle kıdmcaiuın üzerine yüldeniyor ve zavallıyı 

U Vadiıine çekil· göstermektedir Rommelin batıya Hacıbayramda oturan Halit Hoca isminde bir yaralıyor . ::t• çalııtıimı M • h doiru çekildiii şahıs evvelki gün hayvan pazarından iki manda sa· Manda bundan sonra da hizmetçi Hanif eyi al-

t.ına alıyor , muhtelif yerlerinden vuruyor. l la etıni4lerdir. 1 Ver ni bile bildirmiıtir. tın alıyor . Dün , köye sevkedilirlerken , Kuruköp 
'tili:ıler buru· n • d k d J b' L 1'1nlt ' Mısırlılara lıitaben lnrllizlerin de rü cıvarın a arıı an ge en ır .. amyon mandaları 
le ave111et etmek· B' b it. bugÜQ için ma- ürkütüyor . iki hayvan , şehir sokaklarında alabil· 

Neticede , zabıta kuvvetleri , azrın mandalar

dan birini Genelevler sokağında , diğerini Seyhan 

Parkı civarında yakalamaja muvaffak oluyorlar. 
t.l ~dQklarını, hat · ır eyanname neşre 1 vaffalc oldaia id· diğine ko4mağa ' rast geldiklerine saldarmaia baş. 
et. ~1 noktalar· "Doat olarak geliyoruz; dia olunamaz . lıyorlar. ipini koparan azım mandalardan biri , tu-

te,a lbıhvercilerin latlkllllnlze hUrmet Rommelln , taar haf bir tetadüfle , ıolaiu Genelevler ıoltağında ah 
aoyl:;:lladrik. lerlni edecellz.,. ruzlarını tekrarla yor . Ve , o esnada Hrmayelerden Fatmaya raıtlı · 

Bir üçüncü kadının , mandaların korkuıundan 

heyecanlara ve binnetice kaldırımlara düşüp yara· 
landıiını da ili ve edelim 

d P Mihverciler M111ra karşı şimdi matı ihtimal dışında deiildir. 
~ 0 \itika taarruzuna l'irişmiflerdir. Rommel bunun için çok uğraşa· 
~ •nya ve ltalya, neşrettikleri caktır • 
t,L beyannamttde, Mısua doıt ola- Kahire 3 ( a.a. ) - Orta4ark 

-. rel L ki M lnriliz kuvvetleri umumi kararga !atik •. llle .. te oldu arını, ııır 
dip lilıne hürmet edeceklerini bil- hının tebliii : 
tilt "iflerdir. Bunun, Mımlıları in· Dün , Elalemeyn mevziinde. 
bit •re aleyhine kııkırtmalt için ki kuvvetlerimiz dü4manıa tankları 

~-n~vra oldaiu anlA1ılmalttadır. ve piyade kamyonlarlle yaptıiı 
~., urunk'J teblij'lere ve dij'er taarruzlara püskürtmüşler ve çar· 
tO, '•klardan alınan haberlere pıımalar bütün rtın devam etmiş-
.a,~· Mısırdaki muharebe duruma tir . Savaş neticeleri bizim için 

•ce haliıa olunabilir: rayrimilıalt dejlldir . Dütmanın 
Gt.,!>O ltiloınetrelik dar bir cephe tanklarla yapbiı bir taarruz tara 
1)1, 1nde üç rün evvel başlamıı famızdan müdafaa edilen bir mev 
t't:l "•Ydan muharebesinde Ma· :ıide muvakkaten bir 1redik açmış· 
~'"d Rolbınel e1aılı bir inkiıaf sa da , çarpışma ıonanda diltman 
h , •t111 - tankları reri atılmış ve kuvvetle· '1' L. ege muvaffak olamamıştır. d · · 

.._l Ob l r 'ımiz Kıı.ttara münhat va isının 
.,, cıd'. inlek orduıunun esas ı 
~ dı b" d' cimal ve cenap kesimlerinde mev 
llllfli lr mukavemet fÖSter I • Y f d 

Dlllatnıaktadır. zilerimize 27 kilometre mesa e e 
~il Mihver tebli(lerlnde düşmana taarruza geçmi4lerdlr. 

t)'" 'lılt llıre VekAletlnln 
••tıere mUhlm bir 
'•mimi 

h vl\ıık,,• 3 (Hususi) - Dahili 
,-:~ll•tı vilAyetler idareıi ka· 
~l't 'n kaza idare heyetlerinin 

~ıı "•larına temas eden hilkOmle 
tı ... Çok ·r . . 
,.."' • 

1 •na edılerek yerıne re 
~ '•• h 
' ''"' '11a1Qnda Lütün valllikle 
~· lllt de, teblitat yaptı. V ekllet '1• ~ıct~ lca:ıa idare heyetlerinin 

'tar· ı veya kaıat kararları 

na bailı olan meselelerin bir an 
evvel halledilmesini bu huıusla 
son derece dikkat edilmeıini, bu 
kararların reclkmesinde mesuliyet· 
leri rörülecek memurların 4lddetle 
cnalandıralacait bildirildi. Bilhu 
•• mütekaitlere, muallimlere ve 
bunl-ın dol ve yetimlerine taallOk 
eden her tOrlü i4lerin en kısa za 
manda neticelendirilmeıi ve ulDU 
miyetle biç bir yarddaıın i4inin 
hlllı.Omet dairesinde ıürüncemede 
kalmamaSl IO:ıoma kıt'iyetle em 
rotanda • 

yor . Kadın , karı111nda birdenbire böyle azılı bir 

Başvekil 
lstanbulun iaşe du-

~ -
romunu inceliyor 

lıtanbul 3 (ı.a) - Baıvekil 
Doktor Refik Saydam ve Tica· 
ret Vekili Mümtaz Ökmen bu
fÜn viliyette çalı4m14lardır. Bu 
çah4malar ııraıında viliyet ve 
belediye müdürleri ve ofisler 
amam müdürlerile iqe işlerile 

alikalı direr memurlar da hazır 
bulanmaştar. Baıvekil l1tanbu· 
lan iaıe vaziyeti ve teşkilita ve 
bu işlerde va:ıife rörmekte bu· 
lunanlar hakkında reni4 izahat 
almıştır. Çahşmalarıt pazarteıi 
günü de devam olanacak lir, 

Cebelitarığa 
Hava hücumu 

Berlin 3 (a.a) - Alman rad · 
yosu, Cebc91itarıoğın, dün rece ye 
niden iki havı hücumuna daha ur 
radıjını Tancadan bildiriyor. Li· 
manda infilaklar yapılmış ve bnn· 
ları takib eden yanrınlar Afrika 
sahilinden rörillmüıtür. 

Llıbonne 3 (a.a) - Portekiz 
sahilleri açıi1nda Anrlo - Sakton 

- Devamı ikincide -

Türk parasmm kıymetini koruma -- Ek kararnamenin 
esasları nelerdir? 

--
Ankara 3 (Huaasi muhabirimizden) - Türk paraıını koroma hak· 

kındaki ek kararnameyi bildiriyorum. 
1 - Türkiyeden ihraç edilecek mallara ait veaaikin, ihracatın ya · 

pıldıiı tarihten itibıren azami sekiz gün zarfında Türkiyede bir banka
yı tahsil için tevdi mecburidir, . . 

~ - Birinci maddede ıözü geçen ve1aiki olan bankalar bu vesaılu 
tevdi ettikleri hariçdeki bankanın iımini, TOrkiyedeki ihracatçı ve hariç 
teki ithalatçının isimlerini, ihracatın serbeıt dövizle klirinr yoliyle veya 
hususi takaı suretiyle yapıldığını röaterir ber ayı? onuncu.. yirminci ve 
sonunca rünü itibariyle tanzim edilmit bir ı:etvelı bu tarıhleri takip e · 
den azami ikinci iş rününde merkez bankasının en yakıo şobeıine rön
dereceklerdlr • 

Bankaların tanzim edecekleri bu ~etvellerde vesaik maim gönderil
diii memleket itibariyle ayrı ay~ı .taa!lıf edilerek göıteritecektir. 

3 - Türkiyedeki bankalar ıkıocı !Daddede yaııh vesaik Uzerind .. 
yaptıklara tahıilitı ve muhtemel tenzilata, keza ikinci maddede ,..,ıı 
tarihler itibar_!yle merkez bank11ının en yakın şqbesine bildirecekı.icflr. 

4 - a: Türkiyedeki bankalar harice tahsile rönderdiltleri v.-Jkteo 
bu kararuımenin neşri tarihinde henüz bedelini tahsil etmedikl-' k111111• 

her memleket için_. ayraM ~r,rı yekOn olarak yirmi rün zarf••• 111e{lcez 
banka11 Umom Mudilrlurune bildireceklerdir 

b V "k" TM ki d b' · .ı me111leket· : esaı 1 ur ye e ar bankayı tavıit etmekıida olf d 
lere srönder•il bulunan Türkiyedeki ihracatçılar dabl n• fıkrüa1düınl_a 
· t "l IA t ' · 111um m r U· ıs enı en ma uma ı yırmı fÜn zarfında merkez banka•• • · 
jilne bildireceklerdir. 

Allkadarlar henilz tahtll edemedikleri mebaUjd•n merkez bank_!lln• 
da husu.t takas veya !dirini' be1&plarıoı yatan .ıktarlan ayrıcı roste
receklerdir. 

c: Bankalar il• • ve b hkralarınd• yazılı " • 1 1 k a mıhsQben 
yapacakları tahıiJlttan merkez bankası amum müdürlGiünü bu banka
nın şubelerinden temin edecekleri makbazl•rla muntazaman haberdar 

edeceklerdir. 
5 - Bu karar oeıri tarlhladea mateberdir. 

Sovyet 
cephesi 

300 kilometre genişli/ete 

Yarıldı 
Almanlar Sivastopol 

muharebelerinde 
50000 den f a z 1 a 

almışlar 
. es ı r 

Berlln 3 ( a.a. ) - T eblii : 
Sivaıtopolun cenup batısında ş •. 
sones yarım adasının ucundaki 
Rus lutaları da hemen hemen yok 
edilmiştir • Sivaıtopol kaleılnin 
zaptı için 2 temmuza kadar yapı· 

lan muharebelerde 50000 den faz· 
la eılr 11lınmış, 21 tank, 303 top 
ve bir çok harp malzemesi iğtinam 
veya tahrip edilmiştir. Kmm ıola. 
randa Alman ve ltalyan hücam 
botları silahlı üç devriye gemiıi 
bahrmıı ve kurtulanları esir et• 
mlıtir. 

Kafkaıyaoın Karadeniz ve Asak 
Denizi kıyılar1nda ııtvaı uçaklan 
ve Ştakalar bir çok limana ve bil 
h~ssa Novorosiık limanına ve re 
mılere muvaffakiyetl• hücam etmiş 
tir . Bir mayo ,. •• ~irle 10 luyı 
vapuru batml•ıştır. 4 torpitoya , 
7 ticaret vaplll'aaa, bir mektep re 
misine ve bir yOzer doka isabetler 
kaydedu-fftir. . . 

DoP cephesımn cenap k .. i. 
.ıod• Alman ve ltalyan kıtaları 
R..ı•rın bir çok mevzi hücumları. 
oı a;ır k_ayıplar verdirerek püı· 
kQrtmüıtur. Alman ve Müttefilı: kı 
talarının taa':'azları neticHinde 
cephe 300 kılometre kadar • 
nitlikte yarılmııtır . Ruı ı \ 1" livasının ılddetli kerşı hücn 'i 1 

büyük kayıplarla püskUrtu·ldü m B•~ 
hl t• . . h • ~ 

zdır ı28umh e~uıuz iç kayıp verme 
en azırandan 2 temmuza ka· 

dar 100 tank tahrip et . t ' 
mış ır , 

sh~va4 uçaklarından mürekkep •ll· 
am hava kuvvetlerimi~ d-

·ı . . u4ıaaaın 
mevıı erım , yollar ve d • il " . . emıryo ar 
uzerındekı takviye kıtalarını bom· 
balamıştır. 

Riev keıiminde kıtalarımıı 
şiddetli multaveGJete raimen Raa 
larıo mevzilerine rirmlt ve bir 
çok yerler almıttır , 
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YAZLIK Sinemada 
BU AkŞAM 

Esrarenriz memleketln harikalarını •.. 
Alev saçan volkanları •.• Balta rirmemiş ormanın Cehennemi 

mııhitinde beyaz bir kadın •.. Şahıae Kaplaolar ve 
Timsahlar gölü ••. 

Zanzibar 
Sizi baştao nihayetine kadar Merak ve heyecanlar içinde 
bırakacak olan ıoevıimln bu harkulade Aşk ve maceralar 

Filmini görünüz 

llveten: 
( ABDUL VEHAP )ın 

En güzel ve içli filmi 

Aşkın Göz Yaşları 
Sonsuz Rajbet Karş111oda Bu Proğramlıda Devam Edecektir. 

Pek yakında 

GAZ F'IRTIN•SI 
F red Astaır - Paulette Goddard 

Adana As, Satın 
yonundan: 

alma Komis-

1 - Ciheti aakeriye ihtiyacı için (1000) ton tamın kapalı zarfla 
ekılltmeye konulmoıtur. 

2 - Muhammen bedeli ( 30.000 ) lira olup ilk teminata ( 2,250 ) 
lirad1r. • 

3 - lhaleıl 13 - 7 - 942 pazarteıi ~iloil ıaat (16) da Adana 
Alkerlik daire1iodeki sabo alma komlıyooanda yapılacakllr. 

4 - Evsaf ve şartnamesi Ankara, lıtanbul levazım imirlikleri ve 
Adana Aıkerl Sabo Alma Komisyonunda (150) karoıa alaoabiUr. 

5 - Ba taahhütten dolayı mOteahbitlerln vermiye mecbur oldukları 
kazanç. buhran verrileri ve g'flrekae damga reımi ile mukavelename 
teminat mektubu, iıtihıal bölresioe en yakın istaayoııdan Adana iıtas
JOD&Da kadar nakil ye masrafı muhammen bedellerine ili ve suretle müte 
ahhide ödenecek tir. 

- isteklilerin teklif zarflarını ihale saatinden en reç bir u· 
at ewveline kadar komiıyonda hazır bulundurmaları lüzuma ilin 

olunur. 
2178 24 - 30 - 4 - 8 

ilin 
Adana belediye Riyasetinden: 

(Beton plaka ile trotüar yaptınlacak) 
t - Ordu caddesinin 336 metre murabbalık bir kısmı· 

nın trotuarlanması işi açık olarak eksiltmeye konmutturr. 
2 - Ketif bedeli 785-92 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 58.95 liradır. 
4 - lbale 717/942 tarihine rastlayan Salı günll saat 10 

da belediye encümeninde yapılacaktır. 
S _ Şartnamesi belediye fen işleri müdürlüğündedir. İs· 

tiyenler orada görebilirler. 
6 - Fazla malümat istiyenlerin Adana 

dairesine ve ihale günlinde muayyen saatte 
menine müracaatluı ilin olunur. 2160 

belediyesi fen 
belediye CDCÜ· 

20-24-28-4 

Adana As. Satın Alma 

Kom~iyonundan: 
1- Ciheti askeriye ihtiyacı için 600 ton kuru ot kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuttur. 
2- Muhammen bedeli (42,000) lira olup ilk te'minatı 

(31 SO) liradır. 

3- lhaleıi 13/7/942 pazartesi günü saat 16130 da Adana 
ukerlik daireaiacleki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4- Evsaf ve ıartnım-:si Ankara, lıtanbul, Levazım amir
likleri ve Adana askeri satın alma komisyonundan 210 ku· 
ruşa alınabilir. 

5- Su taahhütten dolayı mlteahbitlerin vermeye mecbur 
oldukları Kazanç, Buhran vergileri ve gerekae damga resmi 
ile mukavelename, te 

1 miııat mektubu, birlite bdar ıehir da· 
hili nakil teslim ve muayene muraflan muhammen bedelle· 
tine illv; suretile müteahhide ödenecektir. 

6- isteklilerin teklif zarflarını ihale saatinden en geç 
bir saat evveline kadar komsiyonda bylundurmaı.rı lüzumu 

ilin olunur. 2172 24-28·4·8 

Vebolid 
. 

Su tasfiye c;haılarımız 

geldi lıak Ticaret Evi - A. 
falt ydl 71 Telefon 80 

ı-s 

&atlık fotol}rat 
makinesi 

6 5X9 boyuoda Zata ikon 
mark~b çok kuvvetli objektifi olan 
pek az ' kallanılauf ~ir fototraf 
makin81i utbktır • lıtayenleria •il 
...... mıı mahuebeıio• aıOraca. 
atları. 

imtiyaz Sahibi : CAViT ORAL 1 Rifat Y AVEROÖLU 
• ·- ·- - .. __ .,_.. ... • • • ww ı BUGON lr'athu 

BUG ON 

Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğünden: 

Orman emvali satış ilanı 
Mikdarı Beher metre mlldibıoın 
Hacmı Muhammen vahit fiyatı 

M3 03 Lira Kuruş 
Cinsi 
Çam ağacı 

153 000 4 90 
1- Seyhan vilayetinin Karaisalı kaı111 dahilinde Geyikavlığı devlet 

ormanından çürük dahil 153 metre mikap gayri mamOI Çam kerestelik 
eşçarı tatışa çıkarılmıştır. 

2- Satış 11 / 7 / 1942 günü ~ut 10 da Seyhan Or. Ç. Müd. dai 
resinde artırma ile yapılacaktır. 

3- Beher rayrı mamOI m•tre milcabıoın muhammen fiyatı 4 lira 
90 kurnştu.1. 

4- Şartname ve makaveleoam., projeleri Seyhan Or. Çevirre Mü· 
dürlüğüoden Pozantı ve Karaisalı Or. Bölre Şeflijfoden ankara Or. U· 
mom Müdürlüğünden alınır. 

5- Muvakkat teminat 56 lira 23 kuruştur. 
6- Satış umumidir. 
7- Orman 26 / 6 / 942 rünu~de itibaren t5 gün müddetle satııa 

çıkardmııtır. 
8- Orman Bir !ene müddetle vefilecek ve bedeli dört taksitte 

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

saatta ihale kamlsyoouna muracatlara (Buk vesika öylülerden iıtenmez) 
- Bilumum Mesarif müıteriye aitltr. 

2189 26 • 30 • 4 . 9 

----------------------------------------------------
Askerlik Şubesinden: 

1 - 339 doiumlular ve bunlarla muameleye tabi ( sıhhi durumları 
dolayısiyle erteıi seneye terk edilen 338 - 337 - 336 iJiblri doğam
lalarıoda ilk ve son yoklamaları 13 7·942 tarlhiode baılaoarak 28-7.942 
akşamına kadar devama edecektir. Bu tarihten sonra releo yerli ve ya 
baocı 339 doiumla2erlerle muameleye tabi olan erler yoklame kaçafı 
taoılarak h"klarıoda kanuni moamele yapılacaktır. 

2 - Ba müddet yani yoklama rünleri aıağıda yazı olduiu veçbile 
takılm edilmittlr. Bu mıntıkalara ait mümessil ve köy muhtarları röate· 
rileo ~ünlerde 339 doromlulan oafuı hüviyet cllzdanlan beraber olduia 
halde birliltte şubeye relecektir. Askerlik kanununun 2S inci maddesi 
bn huıusu aaretl katiyede emretmektedir. 339 lularla beraber ıubeye 
l'elmek mecburiyetinde olan muhtar ve mümeHillerden relmeyenler hak· 
kında şiddetli muamele yapılacaktır 

3 - Merkez nabiyeai4e bağlı köylerle mahalleler 13· 7 • 942 tari· 
hinden 16- 1 • 942 tarihine kadar, Misis oahiyeai t 7. 7 · 942 tarihinden 
21 7 942 tarihine kadar, Karadaı nabiyoti 22 7.942 tarihinden 24·7·942 
tarihine kadar ve Tozla nahiyeıi 25 7 • 942 tarihinden 28- 7. 942 rü· 
aü akıamına kadar 339 doj'omlo ve bunlarla muameleye tibi erlerin 
yoklamalarının yapılması için aakerlilt meclisine bu erleri getirecek
lerdir. 

4 - 339 dojıamlu talebeler mektepte müdavim talebe oldukları· 

na dair mektep müdürlüklerinden aldıkları vesikayı askerlik meclisine 
retınc•kler. Banlar içersinde liae ve liseye maadil mekteplerden mevıun 
olanlarla 338- 337. 336 ilahiri Cloiam1'1arda mezan olanlarda ellerindeki 
v•lkalarla aıkerlik mecliıine mlirac•t edecekler, etmeyenler hakkında 
kanuni muamele yapılacaiı. 

5 - Mahalle ve köylerde bulunan 339 doiumlolar ve bunlarla mu
ameleye tibi yapancılarda aynen yerliler gibi haklarıoda muamele yapı· 
lacak ve banlarıoda yoklamaları yapılmaaı için ıubeye müracat etmelei'i. 

6 - 339 doğumluların ve bunlarla muameleye tibi olanlar namına 
davetiye yaaılmıı ve mahallelere daiıtılmııtır. Bu davatiyede künyeıi 
olıaayaa 339 doiumlalar vana bunlarda yoklamaların yaptırmak üzere 
bebembal ıobeye milracat etmeleri ilin olunur. 

ilin 
Adana Belediye 
Riyasetinden: 
(11500) adet llhlt ve 

b•thk t•ht••• •lln•c•k) 
t - Yeni mezarlığın bir yıl· 

fılc ihtiyacı olan 15500 adet muh 

telif ebadda lihit ve numara tah· 

lalarının mubayaası açık olarak 
eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 3875 
Urad1r. 

3 -Muvakkat teminatı 290.63 
liradır. 

4 - ihale 21-7 942 tarihine 
raıtlayaa ıalı günü saat 10 da 

Adana Belediye encümeninde ya· 
pılacaktar. 

S - Şartnamesi Belediye Fen 
lıleri müdürlüfilodedlr. lıteyenler 
orada görebillrler. 

6 - Faıla malOmat istiyenle· 
rin Adana Belediyeıi Fen dalreıi· 

ne ve ihale günü de muayyen sa
atte temioatlarile birlikte belediye 
encilmenine müracaatları ilin olu-

nur. 2224 4-8-12-18 

Çırçır ustası 
aranıyor 

Çar~ır f abrikasanda çalıımlf 
ve eyi blr çarçır a1ta11 uanmak· 
tadır. Talip olanlann Meninde 
yeni çırçır fabrikasına veya Ziya 
Pqa kahveıiod• Abdulkadlr 
Perf9mbe'ye müracaatları. 

2204 1-8 

ilin 
Belediye Rlyase· 
tinden: 

1 - Mali yılın içinde ıehir 
fakir halkiyle Belediye memur ve 
müıtahdemlerinı verilecek iliç ve 
tıbbi malzeme açık ekıiltme sar•· 
tiyle satın alıoacrktır. 

2 - Muvakkat teminatı (72, 
5) liradır. 

3 - Şartnamesi Belediye Baş· 
tababetindendir. lıteyenler oradan 
görebilirler. 

4 - lbaleıi Temmuzun yedin· 
el ıalı rünü ıaat (15) de Beledi 
ye EocQmeninde yapılacaktır. Ta· 
liplerio o g6n muayyen aaatte 
muvakkat teminat makboılariyle 
birlikte Eocnmene müracaatları 
ilin olnnur. 

Şartnamede lcabeden tadllit 
yapılmqtar. 

30· 4 

illn 
Belediye Reis -
liğinden: 

Belediyemizde 50 ıer lira ay· 
lııt ücretli iki tahıildarhk münhal· 
dir. 

lıteldilerln orta mektep men
oo olmaları ve aıkerlikt.riııl ya,,. 
mıı balunmalan ıarttır. 

imtihan 9. Te-aı. 1942 per. 
ıembe rDntl ıaat onda yazı işleri 
bllroıanda yapılacaktır. 

Taliplerin o filo ve uatte 
evrakı mnıbitelerile birlikte imli· 
hana gelmeleri ve mezkQr rOndea 
evvel bir dilekçe ile belcd"ye re• 
iılijine müracaatları. 

4 Temmuz 1942 

Sinemanın v azlık Bahçesinde 
SUVARE 9.30 SUVARE 9.30 

Neşe ue lcahkalıa haftası b111ladı 
Hayatınızda gülmediiioiz kadar rülmeğe h:ızırlanınız 

Çünkü dünyanın komikler kralı 

ARŞAK P.ALABIKyanın 
Burüne kadar çevirdiği en mükemmel filmi olan 

•• TÜRKÇE SÖZLÜ 

Uç Ahbap Çavuşlar Sirkde 
Filminde sizleri katılıncaya kadar rüldürecektir. 

Dlkk•t: rül111e1tten bayılmamak için tedbirler alınır.. 

iLAVETEN: 
R.enkli MİKİ MA VS 

Pek Yakında 

1 Kırık Yuva 1 

Belediye Riyasetinden: 
l - 942 senesi için icara verilmek üzere ihaleye çıkarılan ve iı· 

tekli çıkmadığından ibaleıi on rün uzatılan aıaiıda senelik icar bedel· 
leri muvakkat temioatlarile numaraları yazılı sebze halinde belediyey• 
ait sebzeci dükkanları bir ay içerisinde pazarlıkla icar• verilecektir. 

2 - lıteklilerin bir ay içinde cama ve ıalı rünleri belediye eocu· 
menine ve ıartnameyi fÖrmek üıere yazı işleri kalemine ml'iracatlar• 
ilin oluoar. 

Muvakat senelik icarı 
teminatı Lira Kr. 

Mevkii Cinsi namaruı Lira Kr. 
Sebze hali Sebzeci dOkkiaı 8 

c c 9 
c c 10 
« c 11 
« « 14 
c c 

Gaip Bir erkek 
Çocuou 

Takriben 30 gündür hayat 
haberinden haber ılmadıtım 
oihım Zahir kayıptır. Neca· 
ti bey 3 llncü sınıf talebesin· 
den idi. Bilenlerin veya gö· 
renlerin insaniyet namına ad
resime haber verdikleri tak· 
dirde memnun edeceğimi bil· 
diririm. 

Pamukçu zade Müşavir 
Batı yanında Babası kanbur 
Zahir 2221 3-4-S 

Zayi Senet 
Adana birinci icra dairuin. 

den aldıiım 2000 liralık ferai 
senedini kayıp ettim . Y enlsini 
alacaiımdan eıkiılniu hükmü ol· 
madıiına ilılo ederim. 

Meb•et Ali otla 
Zeynel Abidin Polat 2226 

Odun alınacak 
Açık eksiltme ile 30/40.000 

kilo kora meıe ve çam odunu alı 
nacaklar • Şerait aobar memurun 
dan öğrenilebilir • Elc.ıiltme 8 
Temmuz sabahı saat 10 da ıirket 

idare binasında yapılaca;ından iı 

teklllerio o tarihte ıirkete mllra
caatı illa ohmar. 

Adana Elektrik Türk 
Aoooim Şirketi 222 4-7 

iki ev bir dUkkln il• 
Cumhurlr•t otellnln 
7880 hl•••d• 1344 

hleeealnln r•r1•• ••llllkt1r . 
T qçıkan maballeıinde 153 ve 

155 numarala biri dokuz diterl 11 
odah.renif bahç•Ji havi alt kat 
odaları ve aalonu mermer döteli 
ve AUdeclecl• 30,:u, ve 32 panelde 
ka11tlı ba evlerle ba evlerin ara. 
91ndakl blr cliikkin ve ayraca Oroz. 
dibak yananda 166 ada ve 9 par. 
telde kayıtla balanaa Cumhuriyet 
oteli ve altındaki ••iua)4r ve 
kahvenin 7680 hilıede 1344 biue
sinla yarı11 11thkbr. Sanlardan bat· 
ka ayrıca .. tııık bqka evler de 
vardır. Talip olanların IGtfen •ta· 
tıdaki adrose müracaatları rica 
olaaar. 

HllkOmet otobnı duralı ileri· 
ılnde Sofababç• maballetl 109 
aa .. ralı evde ZiJ• ÔakartalDJ 

15 

7 50 100 
7 50 100 
9 37 125 
9 37 12S 
7 50 100 
7 50 100 

2225 

KOmDr 
dağıtma 
talimatı 

Temmuzun biri 
den itibaren yii" 
rürlüğe girdi 

Ankara 3 (Huıasi muhabirİ' 
mlıdea) - Halkın ev mahrak•tı 
ihtiyacına taaUOk eden kö .. • 
tevzi talimatnamesi yürürliı;o P' 
miı bulunmaktadır. Bu ayın b~ 
den itibaren bu talimatnameOİ' 
tatbikine ve kömürlerin, ••tlı' 
beyannameler doldurulup i,,; 
eclllmek ıuretile lıtanbal ve 1" 
karada daiıtılma11oa baılan111'ı 
Satıl•lD kömür fiyatlarında _,. 
ıioo niıbetle hiç bir fark b11a-' 
mamaktadır, Beyannameler al~~ 
darlara daiıtma müe11eaele~ 
para11z olarak daiıtılmakt• .,1 
kok kömürü nakliyatına da d~ 
olanmaktad1r. Kömnr istihlik ;,,.ı 
bütün müess ... ler için lk ıl 
V eklletince hazırlaoauı olao 1 
nelik kömür tevzi cetvelleri ,ar 
bu ayın birinden itibaren yil e' 
lüi'• glrmiıtir. Her ay her ~ 
ıeaeye bu Has dahilinde " ~ 
cek taş kömilrü miktarı lk-..1 
ve Manakalit Veklleti ar~ 
teıbit edilmit ve kömür d•!:I 
iıioio daha muntazam bir 1 
l19mini kararlqtırılmııtır. I 

Alınan bu yeni tetbir~ 
yesinde kömürün bütün 111• ;I 
dahilinde rahatça ve bir iot' 
tevzii temin edllmiıtir. 

Meaunlr•t alanı•~~ 
Maarif müdOrü Ekrelll ~ 

bir ay, Oımaalye kayma~ 
ltcen ıs sün meauoiyet al" 

- Bqteraf ı birlncid• ; I 
~•mi bafllelerine karıı MJb~~ 
niıaltıları ve uçakluı tır•,
yapalan taarruzlar devadl 1. 
tedlr. ~:; 

Harp remlleri refak• d,,, 
reden 3 ln,Uiz ~emili bir "I 
tınan hBcamuna airamıı~ 
nlzaltıaın blr korvet bat 1, 
min ediliyor. 1'J'!. ;I 

Bir kaç ıaat soor• IJ " 
kaaette bir hava - d.O 
oldaia haber verilmlftlr~,aı'), 

Llabonne'llD 120 kd #'fi 
malinde bir mevkld._. ~ldlld
bir ıavq haberi v~ 
aballai her llç mahar..,.., 

bit olaaıtar. 


