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Demiryollar boyunca 
bütü arazi ekiliyor 

- Amerikan Elçisini -

• 
KABULLERi 
A11lıaro: 11 (Anot/ola Ajan•ı) - Milli Ş•I Rei•icam• 

.... ,.,,.., /116ni Amerilıe11ın yeıai Aniara Btyii Elfİ•İnİ 
-&.&ul h,armaılartlır. 

El~ C.mlaaPreİ•İ /nanüye itimatlname•ini taitlim et· "'tir.• lıahltle Hariciye Velıili namına amami lı•tip 
""-c.n Menernenciofla laaaır 6alanmaıtar. 

~ ... 
Burhan Belge 

•al.ki harp vaziyetini flyle 
IMaU. edeblllrlz: 
1- Japonlar, kendi harpleri. 

l9la hlriacl k11mıaı batarı ile bi· 
"-ek l.ereclirler • 

-

l Tal•'• .... ,.. 1 
ı ı 
1 VELS'IN SON ı 
1 BEY ANA Ti jı !....... • .. .... 

Vaıinıton : 11 ( ı. ı. ) -
Hariciye naz.ar vekili Veli , Fran
sız hükumetinin bütiln harp ıe· 

milerini Almanyayı verdifi hık· 

kında kati bir mal6mat ahnma-
lGerlll 1 DOl ~ ... , 

., F elemeak Hlndlıtanı ,, de· 
......... ve ı.eapn adalar din• 
l'-t tamamen ele reçirmif ri· ...... Bir milddet ewel iııal eJUen Sinıaprırdan 61r lcÖfe 

Şlmcll Avustralya ile Hinclis
........... baluau,orlar ve 

k'la cenup kap111nı dGfman· 
........ ldlltlemit ayılahllirler. 

&0 aden soarald hedefleri fUD· 

'- olalllllr: 
a- Awutralyayı ele feçir· 

•k ( Anrloaaluonlan,Paaiflk'te, 
IOll ve en kuvvetli laleriadea 

"-lıırua ~ ve Amerika 
t. AeJ•• muvualAlını , bu ta· 

, ta.amile keımek için ) 
it- Hiadiataaa saldırmak (Ar 
-...... pyet kuvvetli bir 

,... ... ele ,.prerek lr•'• ve ,_ .... ....... ...... 
~itin) 

C- a ve b yi 90nraya hıra· 
lıı...k. ...... ya lzeriadea Çla 'i .. ?.. pl91 ı lr ( Kıe•ıllle· 
.......... -- teWlt etmekte 
.. teWlbU Çin eeplleslai bt1 

feklW. taafiye etmek için ) 
.. lataau yaptıktan 90nra hem a 
• it aoktalannı temine hem , 
S.W,et1ere A.ya lraruınm birçok 
~ baeum etaıete ko
r.IQUlrler. 
1- Almaa-5ovyetler harbi: 

3- badla m.dradderab, ha yu 
..... laeakbr. Şimdilik Sovyetler 

bl..-kta we Almaayanm 
~ ailMle kuvvetini faaduız 
1.1; feklWe quıclırmakla , yaz ay· 
'-a ipi, o kuvvetten çok faala 
~1 blmı•UIDI temine ça11......... 

S- Akdeniz cepheliı 

a. ceplaecle , eter ATrUpadaki 
llu.ver. JapoayanJD iyi ve kabi· 
11,.tb Wr mlttefild ile , bu yaz 
llelt tok teJler beklenebiUr. (Bit
~ a.,a da udece mldafuda 

~-- ı..•-- ) . Ja~. Ar '•'11 eeaap prkandaa aardıkça 
"her'ba 8JDl Aqa'yı cenup 
~ llucakbyarak onlarla 
~ ~ tablt ve tesirli 
......... JI ...... 
4- <larp eepbeıl : 

Pire' de Türkige'ge 
sempati tezahüratı 

......... 
latanbul : 11 ( Türksöıü mu

habirinden ) - Dilnkü 1ayımızda 
Kııılayın yardım ııyuını Yuna· 
niıtanaa Pire limanına ıötlrea 

Da•lnpe ...... .,..... ---
d6ndlllnl:yumıttım. Ba vaparlı 
Yunımiıtana ıidenlerden biri, pn· 
tarı anlatmıftır : 

- D6rt llado Pireye ıittik. 
Yolda hayli deniz yedik. Bu d6rt 
tin zarfında • denizde bizimkin
den batkı ıemi göremedik . Ge
celer i bflUln ıtıklarımızı yakıyor· 
duk. Faıla olarak ıeminin i•i ta 
rafındaki Kııalıy alameti f1rık• 
ımı aydınlatmak üzere ıekiıer 

(Olllll I ael IQlada) 

teJ nna, vu.-... ilk yumruta 
icap ederse dofruclan dofruya 
Avrupaya, icap edene dotrudaD 
clopaya Japoayaya indirebilir •• 
Amma buaun için en az iki sene
lik bir hazırlık devresi lizım imif .. 
Amerikanm bu harpte imzaladıfı 
bono, herkesinkinden daha uzun 
videlidir. 
Şu vır ki, ba vUe dahi , 10n· 

auz delildir. Amerikan mlldafaa· 
ımın pcikmit olmamaa' için, ne 
So91etlerin karadaki , ne de in· 
ıUizlerin denizlerdeki mGclafaa· 
lan kırılmıt ·olmalıdır • Birincile
rin braclald , dtterlerlnin ti• de
nizlenleki ricat hatları ne kadar 
uzun ve mGsait olursa olsua ' 
elbette ki, bualana da bir hu
dudu vardır • Bu 1ebeple , Ame· 
rikanın taarruz tarihi dutlaruıın 
mildafaa kabiliyetleri ile mukay· 
yettir • 

6- Umumiyetle : 

Sovyet taarruzl 
harekatı durmadı 

H ar kof civarı nda 
Sovyetle r b ir ç ok 
yerle r i g e r i aldı 

na&TVllA•& 
16 ıncı Alman ordusu 
çok vahim durumda 

Londra : 11 ( A. A. ) -
Din ıece Ruılır her cephede 
taarruıt harekata devam etmif 
ve Almanlar bir ~ok meakGn 
yerlerde• çıkanlmııtar . Paıartui 
pi 30 Alman tayyaresi ve Raı 
tayyaresi zayi olmuıtar • Puar 

Bölgemize gelen Devlet demir.yolları 
Umum müdürü işleri gözden geçirdi 

Yurdun her köpainde tehir· 
terde, kazalarda, köylerde ekimi 
bir kat daha artbrmak ve verimi 
o nilbelte çoıaltmak yolunda bil· 
yGk hamleler yapılırken, bu &ıem. 

1 projektör kullımyorduk • Alman 1 

albncı iıletme devlet demiryollan 1 ·ı 
li ve Milli ödev alımna Adana r .. ••• ..... :ı 

Yenlglne 
savaş lan 

,.,..... aNddan ,.. ........... 
,.,.,. • llı•ı•lar• 
teoadz et11orıar 
Rangun bombo 9 ı. 

HiND VAZiYETi 
AVUSTllALYA' DA 

M•YDAN 8 AVA'I 
B• KLENMEKTIDIR 

Aokırı : 11 (R.G.) - Cıva· 
ilan ve Ranıunun düımelinden 
pra. mlttefikler tekrar vaaiyeti 
t.wl. -.it uı metinde blllnf.; 
br. J•poalana Taramadi b61ıeai· 
ne vardılı:lan a6ylenme1ıtedir. 
Stanr vadili boyncada Japon 
knvetleri ilerlemektedir. 

Kamber• : 11 (4t.a.) - Ce· 
nup Pasifikte bly& faaliyet vır· 
dır. Somediıına ıare, Avustral· 
ya meydan muharebesi birkaç 
cephede olaca•br. Çlnkl Japon· 
ların muhtelif yerlerden karaya 
asker çıkaracata tahmin olunmak· 
tadır. 

Londra: 11 ( TebHf )- Kam· 
beradan nqrodilen havı tebJitine 
ıöre, Yenirinenin prk aabilinde 
Japon nakliye ıemilerine atır bir 
darbe indüilmiflir • Avuatralya 
bombardıman tayyareleri çok fa· 
~i>:et röıtermittir • Japonlar Ye· 
nııınenin cenap aabillerine oaun• 
cu defa olarak hücum etmifler· 
dir . Hemen btlUln cephelerde 
hava faaliyeti artm11tır • Apfı 
Birmanyada Japon tayyare mey· 

(Oerlll 1 Del IQf ... ) 

idaresinin de ataldıfını ötrenmiı ngı tereye gelen 
bulunuyoruz. Gerçek bir sevinç Kanadalılar 
ve hıyranbkla karııladıtımız bu 

Londr• ı t t (•.•.) -
Yeni Kanadalı klbllann 
l nglltereye v•rdılı 1111· 
dlrllmektadlr. 

hareket büyük bir alan kablamak· 
tadır. Şimdilik Ulukıtla - Konya 
yönü dıt olmak üzere Nitele -
Ulukıfla, Adana :- Mersin ve 
Adana - lskenderun arası demir· 
yollan boyunca hatlann sat ve 
sol yönlerinde 40 metre renitlltin· 
dıki bütün arazinin ıürdürtllerek •••••••••••• 
yüzlerce kilometrelik bu reniı yer· 
lerde yazlık ekim yapalmuına ka· 
rar verilmiıtir. Adana - Mersin 
aramın aürdürülmeıine hemen bat· 
lanmıı ve bu iflerde kullanılmak 
üzere diter ziraat iletleriyle trak· 
törler retirtilmittir. Tohum sabn 
abnmua için de dinden itibaren 
faaliyete reçilmif ve yalanız tohum 
tabalsab olarak binlerce lira aynl
Dllfbr. Hat boyunca tünel, köprü, 
yarma, imll ve büyük çukurlar ri· 
bi ekim yapdmallna enrel teıkil 
eden minili luumlardan bafka 
düz olan bütün yerlerde o b61re· 
nin tabii şartlarına uyıun yazlak 
ekim yapılacak ve bir kırış top 
rak dahi boş bırakılmıyacakbr. 

Şimdi Menin'de bulunan Dev· 
Jet Demiryollan Umum mildiiril 
,....'daki teltieltıiDe dev• •• 
derken bu it 6wiDde • biDat 
meıpl olmakta, etütlerini derin· 
Jettirmekledir 

Amerikanın yeni 
harp sanayii projesi 
Vlfinıton : 11 ( A. A. ) -

Harbiye naıırlıtı dfln 65 milyona 
mal olacak projeleri ltildarmiftir.. 
Aakerl ID11at proırımı 300,000,000 
dolara çıkmlfbr , Bir çok ukerl 
fabrikalar karaluaktır • 

Ruayaya yardım 
Vlfinston : 11 ( A. A. ) -

Amerika Raıyaya elinden relen 
yardımı yapacaktır • 

Çölde albn para 
arbk geçmiyecek 
Ankara : 11 ( R. G. ) -

lbnf111uad bir emirname il• mem· 
lekette altın . parayı tedıvfllden 
kaldarmıft1r • 

Yugoslavyada 
isyan hareketi 

Belırad : 11 ( A. A. ) -
Bitin Sırbistanda komlniıt çete• 
lerile yapılan mücadelede ele 
feçirilen ele baıı Peviç kortuna 
diailmiftir , .... ,Ali 

Vlftl.llTlll -·-Krips bugünlerde 
Hindistana gidiyor 

Ankara : 11 (R. G.) - luİ! 
lizler Hindi9taa ile megulkea or· 
taya fimdicle Filistin meseleli Çlk
m11tır. Arap - Y abudi dİİflDaDh· 
tı bu- vaziyeti tekrar ortaya koy· 
maı bulunuyor. 

Ankara : 11 (R. G.)- Ç6rçil 
burün Avam Kamarasında demeç
te buluaarak bir Hind Statilaü ha· 
zırlandı tını bildirmiftir. 

Londra : ı 1 (a. L) - Krip1 
husuat bir vazifeyle Hindiıtaa'a 
aitmekte4ir. Kripı Hindiıtan Uma• 
mi valisi ve bqkomatanla rörfi· 
eecek ve Hindiıtan'ın ini baa 
hakkındaki mütalea ve tekliflerini 
alacakbr. ... , •.. ,.,.. ............... 

Ankara : 11 (R.G.) - Raaya 
ile Japonya araıındaki harp ihti· 
mali burGn Japon ylksek me
muru tarafından mevzubıhMClil· 
mittir • Bu memur demiftir ki: 
- Raıya biıe lcarıı harbe rirer• 

1e Şark Rusyanın vaziyeti flphe 
ıötflrmeı bir netice alır • ba .a.. 
lerle jıpoa memara bir tehdit 
aavurmaı bulunmaktadır • 

Fon Papen tedavide 
oldujundan henüz 
Berlin'e gidemedi 
Berlin : 11 (A.A.) 

resmi bir .kaynaktan: • 
Ankara Bilyük Elfili F. p.,_ 
heniz tedavi edilmekte 
dan Berlin'e hareket --~ 
miftir • 

.::ylk llçlWe ihraçlar o~· 
, bu eephe bir harp cep-

1.-.i Mtll, .ıeee bir aWob ve 
..... bil ahlolra cephesidir. 

Harp ne ıiddetini kaybetmit , 
ne ele bumu danmilflilr· Her iki 
tarafın ela fimdiden sonraki kar 
ıılapnalan ve . heaaplapaları tim• 
diye bclarkilerinden bem daha 
mtllılm, hem de , clalıa mukaclde· 

Soogel cqA.ı/nde:u,.ıı: ..ıuu.nJa "'1cerl '"°"""': Cinl.R.oınınelliitler~ 
5- A.ııterllraam dlflndllil ............... : 

4-rus.... beabaada • harbi 1 
~ ..lerek kas..-ak diye bir rat ı.yin eclleidir • 

Başoekô.lete dün 
yapılan müracaat 
~IFTÇIMIZIN MOTÖRLÜ VASITALARI 

rflnl Ruılar ıarp cephesinin yal· 
nız bir bölreıinde 84 top almıf• 
tardır . Yalnız bir bötıede 1300 
Alman ölmüftO'r • 

Harkof b61ıuinde Almanlar
dan 23 köy abnmıftır • 16 ıncı 
Alman ordaıunun vaziyeti çok 
vahimlefmittir • Almanlar artık 
bu ordudan lmitlerini knmek· 
tedir • 

lngilterede yeni 
harp kredisi 

Loadra : 11 ( A. A. ) -
Hlk4met tarafından Avam JCa. 
maruındu 250,000,000 liralak 
1Qnsam barp m...ıa krMiti İl• 

• 
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Ekmek günde yanm 
[kilo mu verilecek?, 
NiMın ipllllaınJ. 11efantl.,,_.a Nrilen .,....,. 30Q 

.. • n ,.,,,..,. 3'16 .,.,.. plıordat:ıılı lıa6er Hrilıaif Mile , 
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._,.,. •llnifllr • Kati oal.1•1 onicf ıtn ..,. ı.i .. 
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Kız enstitüsünde 
veliler toplanbsı 

B. Kerim Omerin 
Ôğrendikimize göre Kız san' -

at enstitüsü çaylı bir toplantı ter
tip etmiştir. Cuma günü saat 17 ,30 
da yapılacak olan bu toplantıya 

bütün talebe velileri çağırılmıştır. 

Zirai konferansları Bir köyümüzdeki 
biçki dikiş kursu 

Açık şaraba 
zam yok 

iki litrelik şarapların fiyatı dün· 
kü sayımızda yanlışlıkla 160 kuruş 
yazılmıştır. Halbuki bu şaraplar 
140 kuruşa satılacaktır. 

Diğer taraf tan aldığımız mal u
mata göre, açık. satılan adi şarap· 
tara hiç bir zam yoktur. Bazı es· 
naflar açık şarapların fiyatlarını 

arttırmışlardır. 

inhisarlar idaresi bunun önü
ne geçme tedbiri almışsa da halkı· 
mızın da bu hususa dikkat göster· 
mesi tavsiye edilmektedir. 

Kadın kavgası 
Bir münazaa netıces ode iki 

kadın arasında çıkan kavgada 
Dilber Dağ nalinle Esma Suluda
ğı döğdüğünt!cn hdkkında kanuni 
muamele yapılmıştır. 

Kardeş kavgası 
Araba alımsatımı } üzünden 

Osman Soğuksubaşı ve Reşid So· 
ğuksubaşı adında iki kardeş, ka· 
rılarının da elbirli~i ile birbirini 
döğüp } araladıklaıından tutula· 
rak Adliyeye verilmişlerdir. 

Oymak bayları 
Okul müdürleri tarafından 

inha olunan okul oymak bayları. 
na ait liste Maarif Vekilliğince 

tasuık olunmuştur. 

Uzak şarkta 
(Baştarafı Birincide) 

danlarına hücum edilmiştir. Japo n 
tayyareleri havalanmış ise de Bri· 
tanya tayyarelerinin faaliyetıni 

sekteye uğrotamamışlardır. 
Şimdi öğrenildiğine göre, Ja· 

ponlar Ranguna hücum ettikleri 
zaman ağır hava zayiatına uğra

mışlardır . 
Vaşington : 11 ( a. a. ) -

Harbiye nar.ırlığından : Bataanda 
hiçbir faaliyet olmamıştır . Diğer 
bölgelerde bildirilmeğe değer bir 
ıey olmamıştır . 

Londra : 11 ( a. a. )- Lord 
Krombon U7.akşarkta Japon 1.u. 
tümleri hakkında izahat istemiş. 

tir. Japon ıulümleri yakında rad
yo ıle bütün dünyaya bildirile
cektir. Japonlar birçok yerlerde 
kadırıların ırzlarına tecavüz et
mektediı ler. 

Bombay : 11 ( a. a. )- Hin
distan umumi valisi , dün Hindli· 
tere tehlike altında yaşadıklarını 

bildirmiş ve zafer içirı t(ıpluca 

hareket lüzumunu anlatmıştır. 

Vlşl vaziyeti 
( Başı 1 inci sayfada ) 

d ığını, Vaşington la Vişi arasında 

muhabere cereyan etmtkte ol
duğunu , f ıııla birşey söylıyemi· 

yeceğini gazetecilere bildirmiştir. 
Vaşington : 11 ( a. a. ) -

Sefer yapabilect'k bütün Fransız 
gemileri şimalt Afrika limanlarına 
gönderiım:ştir . 

Bildirildiğine göre , Vişi hü
Hımetinin siyaseti tam bir taraf. 
sızlıktır. Ve Fransı~ harp gemi· 
leri hıçbir yere devredilmiyecek
tir. Darlan Fransız gemilerini tef· 
tiş için yakında Tulon'a gidecek
tir . 

Pirede TClrklyeye 
sempati tezabQratı 

(Bıışfıırııh Birlnddc> 

tayyarelerinin başımızın üstünden 
eksilmediğini görüyorduk . 

Pirede Kızılayı ve onun şah
sında milletimizi selamlıyan ka
labalık bir halk kütlesi ile karşı
şılaştık. Kızılayın gönderdiği yi
yecek maddelerı , aş evlerinde 
pişirilip halka intizamla dağıtılı

} Ordu . 
Yunanistanda açlık hüküm 

sürmekle beraber, meyhane, bar, 
ııinema gibi eğlence yerleri açık 

ve kalabalıktır . Halkın kendisini 
ıçkiye verdiğı zannolunabilir. Bu
ralarda içkiden başka hiçbir fey 
b ulemauıı11z • 

Adana , Ceyhan , Kozan ve 
Kadirli'de konferanslar vermek 
üzere şehrimize geldiğini dünlcü 
sayımız.da bildirdi~imiz Yüksek 
Ziraat Enstitüsü Profesörlerinden 
B. Kerim Ömer Çağlar dün şe
hirde ge:ıiler yapmış , bu meyan 
da bazı müesseseleri ziyaret et
miştir . Sayın Profesör ilk lcon
feransını cumarteı;İ günü Cey
handa verecektir . Müteakip gün· 
terde de Kozan , Kadirli ve Adil· 
nada değerli konferanslarına de
vam edecektir . Bu konferansları 
bilhassa çifçilerimizin dinl~yip 

faydalanmalarını tavsiye ederiz. 

Bazı fırınların 
çıkardığı ekmekler 
Şehrimizde bazı fırınlarda 

piş•rilen ekmeklerin iyi pişirilme
dc:n arteta hamur halinde satıldı· 
ğı olrnyucularımız tarafından şi· 

kdyet edılmektedir . 
Yııptığımız. incelemede de 

bu şıkayetlerin yerinde oldu~u • 
ekmeklerin gerçekten cHamur> 
denecek derecede iyi pişirilme

den ııatıldığ'ı hatta bir kısım ek
mekkrin içerisinden de su ile 
iyice karıştırılmamış topak topak 
un çıktığı ve ekşi olduğu görül
müştür . ilgililerin dikkat n&z.ar
larını çekeriz • 

Kız lisesi talebe 
velileri kurumu 
Fakir ve çalışkan talebeleri 

korumak maksadiyle , kız Jisesin· 
de, hayır sever çocuk babaların
dan müteşekkil bir kurum vücu · 
da getirileceği memnuniyetle ha-
ber alınmıştır. Bu güzel teşebbü 
sünden dolayı kız lisesi müdürü 
B. Şahab Nazmi Coşkunlar'• teb· 
rik ederiz. 

Kadılcöyünde açılan gt"zici 
biçki - dikiş kursu faaliyetini 
bitirerek 33 köy kızını mezun 
etmiştir.Bu faydalı kurs, geçen 
yıl Misisteki faaliyet devresi SO· 

nunda olduğu gibi Kadıköyünde 
de nisan içinde bir sergi açıla

caktır. 

SEYHAN KADASTRO MO
OORLOGONDEN: 

Hürriyet mahallesinde Haşibe 
sokağında vergi Umum 313 ve 
3 ~ 5 No. lu kerpiç hane ve avlu 

senetsiz ve kayıtsız olarak Yusuf
dan intikal etmek suretiyle'30 Ada 
18 Parsel No. sı altında Yusuf kı· 

zı Fatma namına tesbit edilen bu 

gayri menkul hakkında mülkiyet 
veya mülkiyetin gayri ayni hak 

iddiasında bulunanlar varsa iki ay 

zarfında vesaiki tasarrufiyeleri ile 

birlikde Kadastro müdürlüğüne 
müracaatl.ırı 2613 sayılı kanunun 

42 inci maddesi mucibince takdi· 
men ilan olunur. 13971 

~ifT~i BiRllGiHOEN · 
Mazotun çiftçiye sıra ile 

ve mütemadiyen verilmesi için 

işler halde traktörü olan çift

çilerin karnelerini Muharrem 

Hilmi Remo ticarethanesine 

bırakarak mazot tedarik 

meleri, Mibzerler ve Orak 
makineleri işinde C: resyağı 

verileceği ilan olunur. 

O[Vl[T O[MİRYOllARINDAN : 
Deniz tahmil tahliye işleri ile kara nakliyf"sini koordine 

etmek maksadile Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünce 
Mersin liman Şirketi umurunun tedvir edilmesi Yüksek Başve
kaletçe emir buyrulmuş olduğundan Devlet Demiryolları U
mum Müdürlüğü 11/31942 tarihinden itibaren Şirket muame-
latını tedvire başlamıştı. 12 - 15 - 18 - 21 

Tarsus a·aslmbey Fabrikası Kollektll 
İşletme Şirketi M8d8r1Clilnden : 

1 - işletmemiz ihtiyacı için aşa~ıda yazılı gıda maddeleri b irde n 
veya iki üç defada teslim edilmek şartiyle ve pazarlıkla satın alına· 
cakdır. 

2 - Tekliflerin, bütün kalemler için yapılması şart değildir. Her 
madde için yapılacak ayn teklifler kabul edilir. 

3 -- Mal bedeli teslimini mütakip derhal ödenir. 
4 - Taliplerin 10 gün zarfında Fabrika Müdürlüğ-üne bizzat ve · 

ya y aziyle müracalları. 
5 Ton Kuru fasulya 
5 ,, ,, Nohut 
5 

10 
3 

1000 
1000 

,, Pirinç 
,, Bulgur 
,, Mercimek 

Kğ. Sade Yağ 
• Zeytin Yağ 7-10 13948 

SEYHAN ORMAN ~EYİRGE M000Rl060NOEN · 
Orman Emvali Satış llAnı 

Cinsi Hac mı 
M13 0 13 

Mikdarı 

Kental Kilo 
Muhammen vahit fiyatı 

Lira Kuruş 

Çam Ankaz 
Odunu 

5713 00 00 12 

1 - Hatay Vilayetinin lskenderun kazası dahilinde Hayma 
sekisi Ztpzıp Ormanından 57 l 3 kental çam Ankaz odun sahşa 
çıkarılmıştır, 

2 - Satış 27/31942 günü saat 14 de Seyhan Or. Çevirge 
müdürlüğünde arttırma ile yapılacaktır. 

3 - Beher Kentalının muhammen fiyatı 12 kuruştur, 
4 - Şartname ve mukavel~name projeleri s~yhan Or. Ç. 

Md. Ankara Or. Umum Müdürlüğünden lskenderun Or. Bölge 
şefliğinden alınır. 

5 - Muvakkat teminat 5 l lira 42 kuruştur, 

6 - Satış umumidir. 
7 - Orman 12/3/942 G ününden itibaren 15 gün müddetle 

satışa çıkarılmıştır, ' 
8 - Orman bir sene müddetle verilecektir. Bedeli 4 tak

sitte ödenecektir. 
9 - Talipler Ticaret Odası vesikalariyle birlikte belli edi

len gün v~ saatta ihale komisyonuna müracaatları ( Bu vesika 
köylülerden istenmez). 12-16-20 - 24 13973 

~UKUROVA KAMYONCU~ 
lAR BİRlİGİNOEN : 

Adanada Acem hanın
da bl!lunan Çukurova kam
yoncular birliğine ait olan 
beş kamyonun dört adedi 
halı hazır lastikli ve yeni 
tamir edilmiş çalıştırılmak· 
tadır. Diğer biri de Fede
ral lastiksizlik yüzünden 
çalışdırılmamaktadır. Model
leleri: 2 aded 37 Ford bir 
aded 38 Şavrole, bir adet 
38 Opel diğeri de mazotla 
çalışır Federaldır.Talibi var
sa 20 Mart Cumartesi gü· 
nü satılacaktır, 

4-'7 13962 

C. H. P. S(YHAN YilAY(T 
İDARE HEYETİNDEN: 
C. H. P. Binası inşaatın· 

dan artan bir emaye ile ter
müsifon bir miktar lspanyol 
üstübeci, dam kiremidi mahye
si, karosiman. İspanyölet kolu 
demirleriylP. beraber, bir mik
tar kıtık ve daha bir takım 
inşaiye malzemesi 12 3-942 
tarihinde saat on beşte Parti 
binasında satılacağı ilan olunur. 

8-12 13963 

SEYHAH KADASTRO M0-
00Rl0GONOEH : 

Hürriyet mahalleııinde Mürşit 

fabrikası soka~ında 311 umum 
vergi No lu kerpiç hane ve avlu 
senetsiz ve kayıtsız olarak baba
sından intikal etmek suretiyle İb· 
rahimin ve lbrahimin de evefatiyle 
karısı Lıitfiye ve oğlu Yusuf nam
larına 30 Ada 10 Parsel No. sı 
altında tesbit edilen işbu gayri 
menkule mülkiyet veya mülkiyetin 
gayri ayni hak iddiasında bulu· 
nanlarm iki ay zarfında Kadastro 
müdürlüğüne müracaatları 2613 sa 
yılı ka nunun 42 inci maddesi mu· 
cibince takdimen ilan olunıJr. 

13972 

Seyhan Bususııwu-
basebe mldlrlfliln· 
den: 

Döşeme Mahallesinde Nah
li Ebrusa ait ( 1440) bin dört 
yüz kırk lira muhammen be
delli evin satışı 23/3 942 günü· 
ne kalmıştır. 

Alıcıların idare heyetine 
müracaatları. 13970 

Seyhan 
Mahallesi Mevkii 

Kurtuluş Yeni istasyon 
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Karasoku Eski çarşı 
Mihmandar köyü Köy içi 

••••••••••••••••••••••••••• 

li • • 
ASRİ SİNEMADA 

Suvare Suvare 
• Bu Akşam • 8,45 8,45 

il RAŞiD HIZA TiYATROSU 
i: Sanatkar Halide Pişkin birlikte f, 
1 O~~NCU TE~:lL ı 
ıi ~o~d~)~el!a K ıl 

Dikkat : Yerler numaralıdır. Gişe her 1 

zaman açıkbr. Mahdut yerler kalmıştır. 
İstical edilmesi. 

ı TELEroN : 250 
:""""""""""""""""""""""""" 
• l!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!mBll 

ı 13 Mart Cuma akşamı Sinemada • • ı 
i 

Hint Rüyası 
Dünyanın Sekizinci Hari~ası 

1 • •••• ..................... 
:·························ı : Bllamam Çllçl ve Makine Sablplerlne 1 
e M'OJDEI... e 

İ DEMiR İŞ AÇILDI 1 • • • : Her nevi alatı ziraiye imal ve tamiri, 1 
e bütün makinelere yedek parça, pik ve 1 
: kızıl döküm, souk ve sıcak demir işleri, 
e her nevi elektrik ve oksijenle kaynak iş- • 
: leri vaktinde teminatlı olarak yapılır. 
e ADRES : Eıki istasyon karakolu:karıııınd Demir lı 

: Telgraf Adresi: Adana Demir lı • ........................... ------------
ı"""""""""""""""""""""""""ı 
i PEK YAKINDA i 
i Geçen yıl halkımızın büyük takdirlerini kazanan ve ıı 
: unutulmaz intibalar bırakan : ı 

i YOKSUL ~OCUKlAR ~IKARINA i i İlk Okullar Mlıamereıı i 
: 3-3 13964 ı 

:""""""""""""""""""""""""": 
Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 
Basıldığı yer : Türksözü Matbaası 

Defterdarllğmdan 1 
1 

Vergi kaydına a-öre 

Cinsi Ada Parsel Mesaha Kıymeti Hisse 

M.2 Lira K. Miktarı 

Arsa 545 7 625 125, 00 Temamı 

> 548 1 1420 284, 00 > 

> 547 3 390 78, 00 > 

> 553 10 185 55, 50 > 

> 553 9 300 90, 00 > 
, 553 8 250 75, 00 > 

> 551 6 170 51, 00 > 

> 553 2 200 60, 00 > 

> 544 . 14 190 57, 00 > 

> 545 4 95 19, 00 

> 545 5 70 14, 00 > 

> 553 7 240 72, 00 > 

> 551 10 420 126, 00 Yarısı 
, 562 2 125 62, 50 Temamı 

> 561 5 195 85, 50 > 

> 562 6 65 19, 50 • 
> 554 9 150 45, 00 > 

> 554 8 225 67, 50 
" 

• 554 6 ' 365 109, 50 
" 

" 562 7 90 27, 00 
" 

" 
195 11 75 75, 00 ,, 

Tarla Tapu Tarihi 2720 38 , 08 ,, 
2 nci Kanun 
942, Tapu 
Numarası 17 

Evsafı yukarıda yazılı gayri menkullerin mülkiyetleri 2490 sayılı kanun hükümlerine tevfikan açık 
arttırma ve pe~in para ile on beş gün müddetle satışa çıkarılmıştır. ihaleleri 16/3/942 tarihine müsıdif 

Pazartesi günü saat 15 de Defterdarlıkta müteşekkil komisyonda icra edileceklir. Taliplerin % 7,5 temi·· 
natlariyle mezkur gün ve saatte hazır bulunmaları ve izahat almak isteyenlerin de her g-ün Milli Emlak 

d ai resine müracaatları ilAn olunur. 3-6-12-16 13944 


