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Kömür Havzamızda 
• 
istihsal Arttırılacak 

Yeni tedbirler alındı 
1 Uzakşark cephesi 1 

Japonlannı 
üç hedefi 

Japonlar Ru•Y•Y• mı, 
Avuatralyay• mı, yoksa 

Hind topraklarınamı sal· 

dıracakllr ve bu: ne za· 

men olecektır. 

Birmanyadaki savaş 

Bataan 
d .. t .. ' uş u. 

Ankara: 9 (Radyo gazetesl)
Buiün bildirildiğine göre , Ame
rikan ve Filipin kuvvetleri Bataan 
ada11nı terkederek çekilmişlerdir. 

Vaşington : 9 ( A. A. ) -
Bıtıan Yarımadasında müttefılc-
lerin kahramanca mukavemeti 
ıona ermittir . Amerikan ve 
f!ilipinli kıtalar üç aylık mukave
met iÖ•termiıtir . 

Londra : 9 ( A. A. ) -
Japon kuvvetleri hızlarını kaybet 
mitlerdir . Fakat tau fırtınadan 
evelki ıükündur . Japonyanın üç 
hedefi elabilir : 

Avustralya , Hindiıtan, Rus· 
ya . Bunlardan han2isine evela 
hücum yapılacağı şimdiden kes· 
tirilemeı. • 

Londrı : 9 ( A. A. ) -
Yeni Japon kuvvetleri Bataan 
yarımadasında hareketlerine de
vam etmektedir . Buradaki mu
harebelerde her iki tarafın da 
kayıpları ağırdır . 

Vatington : 9 ( A. A. ) -
Buradaki kanaata göre Japonlar 
Bataandı müttefik kuvvetlerini 
belki de tardedileceklerdir . 

<Gerisi 2 ntl sayfada> 

roa Papıala 
Ulazı lzerlae 

Almanların 

Türkiye ye 

akın planı 

geri kalmış 
Bern : 9 ( a.a. ) - Royter 

ajansına göre, Almanlar Bulıarİs· 
tanı Rusyaya aaker göndermeye 
ikna edememitlerdir. Ve Fon Pa
penin ikazı üz.erine ~ Türkiyeye 
taarruz. plinını da geri brakmış · 
lardır. Bu tayia Sofyada dolat· 
rnaktaaır. 

lılll Mııır 
llaıvıllW 

tevllll edlldl 
Kahire :: 9 (a.a.) Nazırlar 

htyıti Kararile Nıhaa pııı, eski 
bqvekil Ali Mahir pıpyı tevkif 

~. 

v. 
Kömür havzamızdaki ocaklarda faaliyet 

Ankara : 9 ( Tiırluozü muhabirinden ) - K6mür 
havzaıından lkti•at Vekaletine gelen haberlere göre gün
delik kömür i.tih•ali dolıuz bin tondan yukarı olmak 
üzere normal haddi afmıı bulunmaktadır . Alınan ted
birlerle bu miktarın ziyadeleımeaine çalııılmakta ve bun
dan aıaiı düımiyeceği bildirilmelıtedir . 

İAŞE VAZİYETİMİZ 
Baş vekilin Reisliğinde 

dün yapılan toplatı 
Ankara : 9 (Radyo gazeteal) - Bugün ötleden evtıel tıe son· 

ra Başvekilim izin reis/itinde, Vekiller ve Parti grup reiJlerinin iştir~kile 
memleketin iaşe vaziyeti ılzerinde görüşmeler gapılmıştır, 

·Adanada 
kömürü 

Kok 
yok 

ATÖLYE SAHiPLERiNİN DİLEKLERİ 
Bir •üddet evvel, bize vaki 

müracaatlar üzerine, şehrimizdeki 

Kok kömürü darlığından bahset· 
miştik. Dün de atölye sahiplerin· 
den bir kısmı kömürsüzlükten ac' 
acı dert yandı. 

Çifçimizin zirai aletlerini ta· 
mir ettirdıti fU günlerde demir 
itleriyle utraıan atölyelerin hare
ketsiz kalmaları üzüleceğimiz bir 
hadisedir- Alakadarların Kok kö
mürü itini hallede~eiini ümit ede· 
riı. 

Amerika genel 
Kurmay başkanı 

İngilterede 
Londra : 9 (a. a.) - Amerika 

genel kurmay başkanı Mareşal ve 
B. Hopkins Londrada lemaslarda
dır. 

Almanyaya akın 
Londra : 9 (Tebliğ) - Dün 

ıece lnıiliz tayyareleri Almanya· 
nın muhtelif bölielerine şiddetli 
kurumlar yapmışlardır. 

Hint işi 
Yeaı lormıııa 
mızuırııerı 

Ankara : 30 (Radyo Gazetesi) 
- Hindistan da konuşmalar de· 
vam ediyor. Nehru beyanatında 
Hindlilerin lngiltere ile yan ya· 
na döğüteceklerini söylemiştir. 

Bunu Nehru Japonyanın Hindis· 
tana hami vaziyetini iuhediti 
üzerine söylem ittir. 

Hindistanda görüşmeler de· 
vam ediyor. Yeni formül kong· 
re ve müslümanlar birliği tarafın· 
dan tetkik edilmektedir. Vaziye
tin bir kaç güne lcvdar belli ola
cağı ümit. edilmektedir. 

Y enidelhi : 9 (a.a.) - Müs· 
liman partisinin red kararına rağ'· 
men Krips vaziyetten ümit var
dır. Müslümanlar, tekliflerin ken· 
dilerini tatmin etmediğini izhar 
etmlştir. 

Şehrimizde bir 
Cinli.yet işlendi 
IABBOI BiB 

BIB lllllDBD 
ADAM llfrTIBAIT 
BIÇAKLA 0LDIBDfr 

Dün öileden aonra i•ta•yon bulvarında f•ci bir cina· 
yet olmuı ve mütekait ıimendife,, memurlarından Bekir 
bıçaklanaralı öldürülmüıtiır. Mütelıait Belıir'i bulvarda 
ıarhoı bir va~İy•lte 6•~en Faile oilu Ali 6/dfırmfııtür. Ha· 
diHden hab•rdaP •dilen miıddfli umumi 601 muavini B. 
Ş.ref G61tmen derlıal malıallinde tahlıiltattı el ltoymuıtar. 
Cinay•tin •e6e6i halılıında yapın oltuyucularınuz• malü· 
mtlf IMFef.tİ~• 

Sovyet cephe-si 11 K Ô Y K AD iNi 
Yeni bir ileri 
hareket yok 

ÇALIŞMASI 
Ankara : 9 (Radyo Gazetesi) 
16 ıncı Alman ordusunun Strayus · 

VALiNiN DINBO TETIUKLIBI 

Almanların ele geçirmek isledikleri Kafkas Petrol 

kuyularından bir parça • 

bir lıakilcat olarak söylenebilir. r•••••••••••ı 
sada çenberden kurtulduğu artık 1 

Orele, Briansk, Karsk ve Tagan- • Af • k d f 
rana karşı yapılan hücumlardan • rı a a • 
da bir netice çıkmadığı görülmek- t t 
tedir. • f 

,~:::~ :~~: ı taarruz ı Kış muharebeleri 
ermek üzeredir. Ve 
eı miştir denebilir. 

Londra : 9 (tebliğ) - Mosko· 
va tebliğine göre, mühim bi:- de· 

ğişiklik olmamıştır. Rus harp ge
mileri 16,00o tona baliğ olan iki 

düşman gemisini Barent denizin

de batırmıflarciır. 

Moskova : 9 (a.a.) - Batıda 

bir piyade birliğimiz düşmanı bir 

mevkiden attı . Almanlar bir karşı 

akın yapmış, bu püskürtulmüştür. 
Köye giden yollar Alman ceset-

leriyle doludur. 300 den fazla 
Alman er ve subayı ölmüş, 3 tank 

tahribeclilmittir. 

İzmirdeki 
esir mübadelesi 

fzmir : 9 (a. a.} - lngiliz-1-

talyan esirlerinin mübadelesi bit

tikten sonra İngiliz ve halyan de

legeleri lzmir valisini ziyaret ede· 

rek gördükleri i~i kabulden ve 

yardımdan dolayı teşekkürlerini 

bildirmişlerdir. 

• • i başhyor i 
Londra : 9 (Tebliğ) - Lib· 

yada Romel kuvvetleri ileri saha 
)arda faaliyeti artırmııtır, Britan · 
ya kuvvetleriy!e bu kuvvetler te · 
masa gelmişlerdir. 

Kahire : 9 (a.a.) gelen haber· 
lere iÖre, müttefikler Libyada 
geniş harekata batlamak üzere· 
dir. Romal kuvvetleri de aldığı 
takviyelerle büyümüştür. 

Romanyada beş kız 
mahkum oldu 

Bükreş : 9 ( A. A. ) - Harp 
devamı 15-19 yaı arasındaki 

beş liseli kızı on seneden onbeş 
seneye kadar hapse mahkum et· 
miştir . 

llacarlıtaada 
llllbabar akını 
için bazırblllar 

Ankara : 9 (Radyo Bazeteal)
Macar gazeteleri , Macar halkını 
İlkbahar taarruzu için hazırla
makta devam ediyor . 

Valimiz B. Faik Üstün diin 

refakati erine Maarif Müdürü , 

Kız Enstitüsü Müdürü ve Kız 
Enstitüsü atelye şefini alarak 

Kadıköyüne gitmişler ve köy ka· 

dınları Gezici Biçki-Dikiş kur

sunu teftiş buyurarak akşama ge

ri dönmüşlerdir . 

Köy kadın ve kızlarının lcııa 

zamanda fevkalade gayretlerle 

çalışma l arı ve başarılar göster

meleri memnuniyeti mucip ol

muştur . 

19 Nisanda kurs~"devresinin 

sona ermesi dolayısile Kadıkö· 

yünde:bir sergi açılacak ve kura 

talebelerinin ince · bir z~vk ve 
dikkatle yaptılıeları. bütün el_iıleri 

ziyaretçilere gösterilecektir • 

İran da 
İsyan 

vaziyeti 
Ele ba,ııar dla 
tevilli edildi 

Ankara : 9 (Radyo Gazete•I) 

Yusuf Hezari kardeşleri emriyle 

yapılmakta idi. Ve Yusuf Heza • 

kardeşler şimdi tevkif 

dir. 

ltalyanların 
batırılan 
kruvazörü 

Londra : 9 (Tebliğ) - 10, 
tonluk bir İtalyan kruvazörü Ak• 
denizde İngiliz tayyareleri tara• 
f ından bombardıman edilmiş ve. 
parçalanarak ·batmıştır. 

'CEPHE VAZiYETiNiN TETKiKi 1 

Bay Hal 

Amerika hariciye 
nazırının sıhhati 
Vatington : 9 ( A. A. ) -

Vela , Hariciye Nazırı_ Hal'in iyi

leşir iyiletmez vazifesine dön11e

tini bildirmiıtir • 

Seglô.n adasına 
akın bekleniyor 

Japon hava kuvvetleri tarafın
dan Seylan adasının merkezi olan 

Kolombo şehrinin bombardıman 
edilmesi her tarafta büyük alaka 
uyandırmıştır. 

Bu hareket Hindistana karşı 

Japon taarruzunun başlangıcı sa· 
yılmakta ve hava taarruzlarının 

devam edeceti tahmin olunmakta

dır. Seylan adasının Hint Okya· 
nusuna hakim olmak hususunda 
hemen hemen Akdcnizdeki Malta 
kadar ehemmiyeti vardır. 

Bunun için Japonların Seylan· 
da lngilizlerin barınmasına mey• 
dan vermemek isteyecekleri anla
şılmaktadır. 

Seylan:adası Birmanyadan çok 
uzaktır. Japonlann geçende ele 
reçirdikleri Andaman adalarmdan 

da 1400 kilometre mesafede 
Bunun için Kolomboyu bombar 
dıman eden Japon tayyareleri • 
buralardan değ'il tayyare gemi 
rinderı uçtukları tahmin ediliyo 

Birmanyada mühim bir hı 
ket yoktur. iki tarafın da y 
muharebeler için hazırlandıtı 
laşılmaktadır. 

Avustralya etrafında oldu 
büyük hava hareketi olmuttur. 

Japon tayyareleri yeniden 
vustralyada Darvin, Yeni Gi 
Moresby limanlarını bombardı 
etmiştir. 

Avuıtralya ve: Amerikan 
yareleri de Timor adasındaki 
pon üslerine akın yapmııtır. 

Filipin adalannda japonl 
'hir baskın teşebbüıü netic 
kıkwıtır. 



. -- -- -

Kitaplar A ra•ınJa 

BUÖU 
Yazan : F. Cahlt EFE 

D
ün Remz.i Kitapevinin vitrinle
rinde güzel bir şiir kitabı gör
düm : Buğu. Bir kaç gün evvel 

Ulus gazetesinde Nurettin Artam'ın 

bu kitap hakkında bir tenkit yazı
sını okumuştum. Buğu'nun şairi 

Şükrü Enis Regü bana pek yaban
cı değildi. Geçen sene Küllük kah
vesinde onu bana dostum Asaf 
Halet çelebi tanıştırmıştı. O zama 
zayıf, sessiz,-neş'eli bir çocuktu. 

Epey zamandır uzak kaldığım 
Adana'da böyle bir şiir kitabının 
çıkması beni çok sevindirdi. Türk
sözü basımevinde zarif ve temiz 
bir şekilde basılan kırk sahifeden 
ve otuz iki şiirden ibaret olan bu 
eseri Adana'nın bende bıraktı~ı 

müşfik bir sevgile tetkik ettim. 
ilk şiirleriyle iyi bir alaka u 

yandıran Şükrü Enis Regü varlık, 
yapı ve Adana'nın yegane san'at 
mecmuası olan Çığda neşrettiği 

şiirleri bize önceden onun az şii

re doğru her gün yeni bir adım 
attığını müjdelemişti. Daha o za
man ufak uf ak şiirlerinde tatlı bir 
musiki ve hoş bir hava görülü· 
yordu. 

Şükrü Enis Regü şiirlerinde 
Ahenkten ziyade renge önem ve
riyor, Hemen Bütün şiirlerinde ı:ıaf 
ve muzikal şiire doğru bir yükse
liş seziyoruz: 

Bilirim Bu dağların ötesinde 

Sarlıoş iklimlerin gölgesinde 

insanlar saadete gülen bir 
_qavru. 

Şüpesiz o beldede fÜnlerde 
mes'ut 

Yılın dört mevsiminde taşır 

lıer bulut 

Nasibi emziren aziz yağmuru. 

Şükrü Enis Regü deniz has
retiyle yanan bir şairdir. Onda ki 
bu ruh şiirlerine oldukça tesir et
miştir. 

Sen nasibimsin ey deniz 
Elbet kadrini 6ilir gemiler. 

Veyahut: 

Gemilerim: var uzakta 
Dönmesini bekliyorum. 
Karanlıklar var /..afamda 
Sönmesini bekliyorum 
Rüyalar dolu gözlerimde 
Bitmesini bekliyor um. 

Şükrü" Enis'te hafif bir (Kym
bolism) görülmektedir. O Fransız 
senbolik şairlerinden Hanri de Reg· 
nier'in parlak ve uçucu musikisine 
sahiptir. 

Şarkımız bitmek üzere e,l/ 
insanlar 

Ve bir gıin gelecek ki ak

şamlar 

Ebediyen uzaklaştıracak biz· 
den sabalıı. 

lıık gerine 6ir sonsuz karan
lık 

~elki yıldızlarda olmayacak 
bize sadık. 

içimizde yasıyacak gecelerin 
bahtı, 

Nurdan mavi altın sabahları 

Saklayıp daflar arkasına . 

Fakat buna rağmen Şükrü 
nis Regü'de diğer arkadaşlarında 
!dutu gibi fantaziımaya ehemmi-
et verildiği görülüyor. Hiçte iyi 
·r ıey olmayan bu yolu terke· 
rse münekkit Nurullah Ataç'ın 

diti gibi (!.debiyatımızda kuv-
etli bir şair olarak kalacaktır). 

Kendine has bir şiir diline sa
ıb olan Şükrü l!.nis Regü muhak
ak ki üzerinde durma~a değer 

·r şairdir.-lstanbul-F.Cahit EFE . 

Uzakşarkta 
( •aşı 1 izJci sqlad• ) 

Berlin : 9 ( A. A. ) - Baş· 

kil Avustralyanm müdafaa me· 
leleri üzeriode . harp şeflerile 

un görüımeler yapmıştır . 

Londra : 9 (a. a.) - Bengale 

rfezinde büyük bir lngiliz Japon 
ni1 kuvvetleri çarpışması bekle• 

iyor. 

Tokyo : 9 (a. a) - 7 Nisana 

darki deniz harekatında japon

iki lngiliz · kruvazörü batırdı. 

ticare:t gemiside tahrib olun

• 60 u~ak dütüriilmüıtür. 

i , HABERLER - • 

Adana'da tarihi Gençlerimizin 
tarih tetkiki musıki konseri 

Aldığımız malumata göre. İs
tanbul Konservatuarı fora Heyeti 
yaz tatilinde turneye çıkacaktır. 

Adaııa, Ankara, Konya vilayetle
rine giderek ayni konserleri tek
rar edeceklerdir. 

Gelecek yıl bu konserler ls
tanbulda kaftada bir defa Kadı
eoy, lstanhıı l ve Beyo~lunda tek
ras edilecektir. 

Pamuk ipliğiyle 

yapılmış kumaşlar 

Pamuk ipliklerini dağıtma 

vazifesiyle mükellef olan iktisat 
Vekaleti , bu iplikleri en iyi bir 
iekilde teıglih salıiplerine dağıt
mak maksadile , bu i$1e uğraşan 

tanıomış unayi erbabının da fi
kir ve mütalialarını almak üzere 
yeni bazı kararlar: almıştır . 

Bu kararlar cümlesinden ola· 
rak el tezgahı dokumacılarının 

kooperatifleştirilmesi , dokuma· 
cılara verilen ipliklerin beheme
hal yerine sarfedilmesi , bu ip· 
tiklerle yapılan dokumaların koo 
peratifler tarafından geri alınarak 
tek eldan satışlarının temini ve 
bu şekilde tevziattan , istifade 
eden:dokumacıların en çok beş 

tezgah sahibi olmaları esas ka 
bul edilmiştir . 

Bu suretle· yapılacak pamuk 
ipliği dağıtımından , dokumacılığı 
bizzat meslek edinmiş olan sana
yi erbabının istifade ettirilmesi 
ve mutavassıtların ortadan kal· 
darılması mümkün olacaktır . 

lçel Mektupçusu 
Bursa mektupçusu Şevket 

Erten lçel mektupçuluğu'l lçel 
mektupçusu Mithat G r . •• ar Bursa 
mektupçuluğuna na .• edilmiştir. 

Amık ovasında 

su işleri bitiyor 
Ası nehri Amık ovası su İŞ· 

lerinio bitmek üıere olduğu ha
ber yer ilmektedir. 

TORKIYE Radyosu 

ANKARA Radyosu 

Cuma - 10.4.1942 

7 .30 Program ve memleket saat 

ayarı 

7.33 Müzik : Hafif Parçalar 
( Pi ) 

7.45 Ajanı Haberleri 
8.00 Müzik : Senfonik parça

lar (Pi) 
8.151 
8.30 Evin saati 

12.30 Program ve Memleket saat 

Ayarı 

12.33 Müzik : 

12.45 Ajans Haberleri 

13.00/ 
13.30 Müzik : Saz eserleri ve 

beraber şarkılar 

18.00 Program ve Memleket saat 

Ayarı 

18.03 Müzik : 

18.45 Zıraat takvimi 

18.55 Müzik : 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajanı Haberleri 

19.45 Müzik : 
20 .15 Radyo Gazeteıi 
20.45 Müzik : 
21.00 Konuıma 

21.15 Temsil 
22.00 Müzik : Radyo Salon Or-

kestrası ( Violonist Necip 
Atkın ) 

22.30 Memleket Saat Ayarı ajans 
Haberleri ve Borsalar 

22.4SI 
22.50 Yannki Proıram ve 

Kapanıı 

1 Artacak ücretler 
Valilik ve kaza merkezlerin

de çalıştırıldığı vergi ve tasfiye 
komisyonu muvazzaf azalarının 

hayat pahalılığı yüzünden çektik
leri sıkıntıları göz önüne alan ma· 
!iye vekilliği, muvazzaf azalarla 
vukuf ehillerinin ücretlerinin art
tırılmasını k&rarlaştırmıştır. Böyle
likle bu komisyonlara istenilen 
ehliyette şahıslar da alınabilecek 
ve işlerin sürüncemede kalmama· 

· ması sağlanmış olacaktır. 

Adana Kız ve 
Erkek liseleri 
leyli Ücretleri 

Harp durumu yüzünden ha· 
yat pahalıli~ının ve bu arada yi
yecek maddeleri fiyatları artması 

iÖz önüne alınarak resmi okullar· 
da okuyan paralı yatılı talebele
rin ücretlerine 1942 mali yılından 
itibaren yüzde 25 zam yapılacak
Bu suretle Çamlıca, Eren köy, 
Kandili, İzmi r liseleriyle Haydar
paşa, lzmir, Kabataş trkek lisele
ri, lıtanbıl Kız Ôğretmrn okulu, 
ismet paşa kız Enstitüsü, Üskü
dar Kız sanat okulu, Buca orta 
okulunun yatılı talebe .ücretleri 
üçyüz, Galatasaray lisesinin 375, 
Bursa lisesinin 265, Adana erkek 
ve kız, Diyarbakır, Kayseri lise
leriyle Bursa kız öğretmen okulu
nun 245, Erzurum lisesinin 250, 
Antakya lisesinin 240, Edirne, 
Kars, Konya, Trab:ı:on, Yozgat 
liseleriyle Çanakkale ve Manisa 
orta okuılarının 215, Afyon, D~· 
nizli, Kütahya liseleriyle Bilecik, 
Niğde orta olrnlları ile sanat 1 

okullarının 200, Yalvaç orta okuı- 11 unun da 140 lira olmaktadır. 

Halkevi MAze ve Tarih Ko
mitesi gençleri bir heyet Tar
sustaki Gözlükule hafriyat yeriyle 
Mersindeki Yümüktepe de tet· 
kikler yapacaktır . 

Maarife ~ yapılan 
değerli yardımlar 

Hamiyetli F abrikatorlarımız· 
dan Bay Hasan Atıf fakir Kurs 
talebesine malzeme alınmam için 
yüz lira teberrü etmişlerdir. 

Bu para ile kursta bulunan 
fakir talebeye alet ve malzeme 
satın alınacaktır. ' Kadıköy ilkoku
lunun inşasında oldutu gibi fakir 
kurs talebelerine de hamiyetli eli· 
ni uzatan Fabrikator Bay Huan 
Atıl'a teşekkür etmeti bir borç 
biliriz . 

Köy ihtiyar heyeti tarafından 
da Okul kütüphanesine faydalı ki 
taplar satın alınması için on lira 
tahsis edilmiştir. 

Bu para ile alınacak kitapla
rın mevcut kütüphaneyi bir kat 
daha zeniinleştireceğine şüphe 
yoktur. 

Talime alınacak 
Üniversiteliler 

Talim ve manavra maksulile 
askeri kamplara eiden Üniversite 
talebelerinin imtihan durumu hak
kında Maarif Vekilli~i yeni bir 

karar vermiştir . 

Bu karara göre bu talebele· 
rin imtihan hakları zayi olmtya· 
caktır . Yakında kurulacak imti
han heyetleri taı alından imtihan 
edilmiye bışlanacaklardır . Tale 
beler bütün derslerden imtihan 
vermek mecburiyttindedirler . 
Önce girdikleri dersler ıayılmıya
caktır . 
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DIŞ MACUNUNUN YARA Tilll SIHI T, 
~ CAZİBE YE GOZElLIKTIR ! 
~ "Rady?l~n,, h~rikulade !"~~s
M sir terkibı, daıma tazelıti ıle 
M temayüz' etmiş ve onbinlerce 

" kişinin tercih ettiği yegane diş 
M macunu haline gelmiştir. Diş 
M hıfzıssıhhasında ve aüzellitin· 

de p ırlak neticeler veren 
"Radyolin., sbi terkibi meçhul 

ve birkaç misli pahah ecnebi 

müstahzarlarından da Pıilltat· 
ni kılmıştır. 

• • • 

1 RADYOLİN 
ltmEa:&~#A# AA W• A ·A 1 1 AA3'CW W*NW*aacil 

ilan 
SEYHAN Ylll YETİ YAKlf lAR MÜOORLOGONOEN : 
Ulu cami civarında eski din yerinin ihale tarihinden itiba-, 

ren seneliği (36) liraya kiraya verilecektir. ihalesi 15/4/942 Çar
şanba günü saat 14 de yapılacağından taliplerin Vakıflar idare-
sine müracaatları. 9-12 14046 

:"""""""""""""~""""""""""": 

İ MENDE 1 
ı ı 

i Alman Radyolarının 1942 Modellerlal i 
ı geUp glrlrıenlz Radyo lntlllalJıada ı 
J artılı tıreddlt ıtmezılalz i 
ı ı 
: M "' d · · k. l l ı ı agazamız a yenı sıstem ma ıne er e ı 

J bozuk radyolar garanti olarak ~tamir edilir J 
ı . ı 

ı ...... ZIYA IŞIKMAN ••••• ı 
ıı f Abidinpaşa caddesi Vakıflar apartmanı karşısında f ıı 

t No. 82 1-7 14048 t 
:""""""""""""""""""""""""": 

........................... 
au .. am çuoı ve •• _.., Saldplerıaı ı 

• MOIDEI ••• 

1 DEMiR iŞ AÇILDI İ 
• Her nevi alih ziraiye imal ve tamiri, • 

1 bütün makinelere yedek parça, pik ve 1 
kızıl döküm, souk ve sıcak demir işleri, • 

1 her nevi elektrik ve oksijenle kaynak iş-1 
e leri vaktinde teminatlı olarak yapılır. • 

· ı • ADltES: E•ki l•taıyon karakolu karf11ınJ Demir J, 
Tel11ral AdrHi: Adana Demir ı, Telefon 363 

....................... ! ... 

İLAN 
İskenderun Askeri Satın Alma Komisyonu 
Reisliğinden : 

1 - Adana fabrikalarında üçyüz elli ton buğclay pazarlık
la kırdanlacaktır . 

2 - Muhammen bedeli ondört bin yediyüz lira olup mu
vakkat teminatı bin yüz iki lira elli kuruştur . 

3 - ihalesi 13- 4-942 Pazartesi günü saat 15 de isken· 
Qerun Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır . 

4 - Sa~tnamesi komisyonda görülebilir. 1 O - 1 1 14049 

SEYHAN YllAYETİ O(fTERDARUGINDAN · 
BEHERiNiN MUH. 8. 

ADET LiRA K. CiNSi 

1 
1 
1 
1 
l 
2 
2 
4 
4 

110 00 
:iO 00 
10 00 
8 00 

10 00 
5 00 
2 ()() 

12 so 
150 ()() 

Etüv kazanı ve makinesi 
Akümülatör 
Manömetre 
Termometre 
Tulumba ve boruları 
Arka çamurluk 
Ön jant 
Ön ve arka iç lastik 
Ön ve arka dış lastik 

Sıhhat ve lctimai muavenet müdürlüğünde mevcut bulunan 
yukarıda cins ve mikdarlariyle muhammen kıymetleri yazıl 
eşya 1514/942 tarihine müsadif Çarşanba günü saat 15 de açık 
artırma ile satılacaklanndan taliblerin % 7,5 teminatlari}'le 
mezkur gün ve ıaatta komisyonunda hazır bulunmaları ve eı
yayı görmek isteyenlerin de her gün Sıhhat ve lctimai mua· 
vcnet müdürlütünc müracaatları ilin olunur. 

27-1-5--10 14015 

• 
T. l ş Bankası 
&l9lll taıarral lleıaplan 

1942 ikramiye pllaı 
KEi/DELER : a Şu6at. 4 Mayı•. 3 Ala•to•, 

2 llıincit•f"in tarihlerinde yapılır 

iMi lllram111ıır1 
1 Adet 2000 Liralık = 2,000 Lira 
3 .. 1008 

" 3,000 .. 
2 " 7'8 .. :: ı,soo .. 
3 .. '00 

" = ı.~ .. 
11 .. ~'° " = 2,500 .. 
40 ,. 100 ti a::: 4,000 .. 
'° •• 50 •• -= 2,500 .. 

200 .. 2S •• = 5,000 ., 
200 " ıc .. - 2,000 .. 

TUrklr•. I• .. nkaaına para yatırmakla yalnıE 
para blrlktlrmlf ve faiz almıf olmaz, •rnı 
zamanda talllnlzl de danamlf olureunuz 

Umumi Netriyat Müdürü : Macit tSUVlıü 

la•'•ll yer : TiqlQisü Matı..-

i 


