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ı • ı J 1 Sovyet ceph~ 

ıımen ,ımallnde 

ıovyet blcamu 
I in önü Zaferi ! 
ı ı 
i BU AKŞAM HALKEVIMİZDE i 
ı BÜYÜK BiR TÖREN VAR : 

Ankara : 31 (Radyo Gazete•l)
lımen gölü şimalinde yeni Sovyet 
taarruı.ları gcl:şmeler göstermiş. ı" • """""""""""" 

CG~risl 2 D<'l aayfadal 

llılacl lnlnlnln 
Yıl Di ni mi 

Yazan : * * 
ugön İle.inci loönü mu· 

B lıarebesinin yıldönümü· 
dür • İkinci inönü muha· 

rebesiude düşmana vurulan darbe 
ile Türk milletinin makus talii 
yenilmişti . 

B .. .. Yeni Türkiyenin u ozu ' 
banisi Mustafa Kemal Türk ~i_l· 
Jetinin şükran hislerini ifade ıçın 
İnönü'nün muzaffer kumandanma 

söylemiJti • 

İstiklal mücadelesi milletimi· 
zin en kötü , en çetin .şartlar 
içinde yaptıtı .. bir hayat •~Y~ 
ölüw mücadelesi olmuştu • lnonu 
nferi ise bu mücadelenin ümit 
kaynatı ve bugünkü kuvvetli 

Tilrkiyenin temeli oldu • 

Bugün de neticesine birçok 
mazlüm milletlerin istiklal ve 
hüriyetlerinin batlı bulunduj-u 
muanam bir mücadele cereyan 
ediyor . Dünyayı paylaşmak ve 
kendilerinden gayri milletleri Cııiir 

irİbi kutlanmak iddiasında bulu· 
birlıı:ar willet etrafına saldı· uan .T f .. 

1 
.. 

rıp duruyor • Diter tara tan o u· 

mü :ıillete tercih eden willetltr 
bu kudurgun ve egoiste karşı 
ııililıa sarılmı,tır • 

Bu defa da bütün dünyada 
bir lrayet ve ölüm mücadelesi 
vardır • Son hadiseler bu boğuş· 

manın tehlikelerini kapımıza ka· 
dar getirmiştir • Mücadelenin 

müstakbel inkişafları belki bizi 
de hürriyet ve istiklilimiz için 
yeniden silaha sarılmağa mecbur 
edebilir • Bi1 , bu ihtimali bu 
çefit mücadeleye alışkın • kuT· 

vetinden emin bir pervasızlıkla 
bekliyoruz . Bu milli nefis itima · 
dı minaaız , sebepsiz. kaynaklar· 

elan fışkırmıyor . Çok kuvvetsi:ı 

bir rururdan dotmuyor • Çok 
kuvvetliyiz , çünkü 

Manevi kuvvetlerin en modern 
harp ıilihları ve teçhizatı kadar, 
hatti daha üstün bir kıymette 
bulunduğu bir kere daha sabit 
olan buırünkü mücadele esna~ınd~ 
on sekiz milyonluk Türk mılle~ı 
bir kafa ile düşünüyor ' bır 
kalble- hiı , bir ciğerle teneffüs 
ediyor • 

En azi'ııı ınütecavi:ıleriıı bile 
korku ile hes.nplawata mecbur 
oldutu kuvvt:tli bir ortiluwuz 
vardır • 

Türk milletinin hürriyet ve 

iitikliline karşı olan aJ1'ı en yük · 
•ek derecesine yükselmiştir • 

Bütün bunlardan bqka ve bü· 
tün bunlar le.adar ehemmiyetli 
olan bir cesaret ve itimat kay· 
natımız daha vardır : . 

Mukadderatımı2ın , lnönünde 
Türk milletinin maküs taliini ye· 
nen Büyük insanın kudretli elin· 

de bulunmuı • 

Milletinin ona karşı olan iti· 
madı o kadar mutlak ve T ürk 
milleti onuıı etrafında o kadar 

tt"ğ' ün sımsı1'ıdır ki , işaret e 1 1 g 
yeni bir İnönü mucizeıı;i daha 
yapmağa hazır ve kadir oldutun · 
dan 7erre kadar şüphesi yoktur. 

Sovyet cephesinde münakale güçlüğü 

Şarap ve Tuza 
zam yapıldı 

A L • 31 ( Türk•özü muhabirinden ) - Gümrük 
""ara . l • h" .r b "k l 

l h• l V k .ı:.letinin bir kararı i e ın ı•ar ra rr a a· ve n ı&a1 ar e u • 'b 3 k ~ 
J 1 arapların litre.İn• yarından ılı aren u· rın a yapı an f S 

Jı 'loıuna Ja 4 lrurus zam yapılmı1tır . atı'· " " ' ve tuzun ı • 
far bu zamlara gör~ yapılacalrtır . 

DAGITMA OFiSi iŞE BAŞLARKEN 

Halk ihtiyaçları 
Vilô.getlere sevk 
edilmek üzeredir 

Hindistan'da 
İngiliz tekUll 

tetkik ediliyor 

KR iPS' İN DEMEC İ 
Anl.:ara: 28 (Radyo Gazetesl)-:
Hindistanda Kripsin görüşmele!' 
devam ediyor. Bu göıüşmeler bu
tün dünyanın alakasını celhatmek· 
tedir. Krips radyoda tekliflerini.n 
mahiyetini iı.aha çalışmııtır. lngı· 
liı. mümeı,ili bu karışık devrede 
ana yasa yapması mümkün olamı · 
yacağ'ını, bunu harp sonuna brak· 
manın dokru olacağını bildirmiştir· 

Hindistana, Pasifik harp kon: 

Yine bir mümessil göndermesı 
'e . b 
t eklif edilmiştir . Krips ~enı . ~· 

an alında ı Jindistan istıklatının 
y . l ' it . her mu haf azası içın ngı erenın 

şey yapmıya amfide bulunduğunu 

söylemiştir . . . 
Hind kongre komitesi lngı~ı 

tekliflerini mü1akere için her gun 
devamlı toplantılar yııpmaktadı~. 
Dün de ı..omite dört ı;aatlık ~ır 
toplantı yapmıştır. Dün söz soy: 

l 'ye yemin etmiş olan Candı 
emı d' . 

içtimada bulunmamıştır. Gan ın~n 

k. toplantıda bulunacak• U· yarın ı 

mit edilmektedir . . . . 
Amerikan gazetelerının Hı.n-

d . t hakkındaki mütıleaları ıh· 
ıs an .. -ı kte 

tiyatlı ise de müsait goru me • 

dir . . . d 
Yenidelhi : 31 ( a. a. J-Hın 

(Gerisi 2 DCİ P)'ladal 

1 
1 

Ankara : 31 ( Türkı;öı.ü mu
habirinden ) - : Daiıtma Ofisi 
merkez kadrosu tt.sbit : edilmek 
üzeredir. Yakında faaliyete ieçe-

. cek olan bu Ofis , • b11.ı mühim 
meseleleri halledecekt ir· 

Ezcü mle bir çok: ııııltıya mey
dan veren müteahhit hakkı ve 
resmi daire ihtiyaçları~lı.ati olarak 
tesbit edilecektir. Bazı reımi mü
esseseler, kendi hisselerine ayrı· 
lan maddeleri müteahhitlerine da-

~ıtmalctaclırlar. Bazıları ise . müte · 
ahhitlerc hisselerinden hır Şe}' 

vermemektedirler • 
Ve bu hisıelerini viUlyetler

deki teş'!kkiUlerine scvketmekte
dirler . 

Tevzi sistemini boıan bu fark
lı muamelelerin önüne geçmek 

için müteahhit lıaklarile res~i 
daire ihtiyaçları ayrı ayrı tesbıt 

edilecektir ve resmi mücsscsele· 
rimizin teşe1'külleri , ihtiyaçlarını 

meı keze bildirerek oradan temin 
edccelıı.lerdir • Vilayetlere de yal

nız hal1' ihtiyacı için ııyrılan mad· 
deler sevkedilecektir. Bu madde
lerin hiç bir veçhile resmi mü. 
essesclere ve müteahhitlere ve. 
rilmemesi esa&1 temin edilecektir. 

lngil iz lere göre 

Karne tevziatı 
dün bitirildi 

Adalarda 
Almanlar 
tedbirleri 
arttırmış 

Londra : 31 ( a. a. )- Yuk
oarpost ıazete-sinin muhabirine 1 
aöre, Almanlar Adalardı ve Yu
nan sahillerinde havı hücumlarına 
karşı tedbirleri arttırmaktadır. Ô· 
lüm cezalarına rağmen Yonan 
hal~ının ln2iliz tayyareluine it •· 
ret vırmeııinia ünün• ııeçilome. 

l Ja11• ıtılmaaı Jün 11eç 
N . ... ayı ekmek kart arının l . . 

11a.. • s-r ıehirliler llarne nını 
ve1'1ıtc lcadar devam etmiıtır • u an 

E'lımelı milıJarının arttırılma11 y o. almıı bulunmalıtaclır · l le 
· ce i ıi •nme • 

• • • • • 
HARiCiYE VEKiLiNiN 

• • • • • 
MUHIM BiR DEMECi 

:"""""····" ................ ı 
ıDIŞ POLİTİKAMIZ TAM TARAFSIZLIGA DAYANIYOR, BUNUN,: 

Kimsenin bize saldırmayı aklın 
dan geçirmigeceği f ikrindegiz 

f HARBEDEN DEVLETLER İÇİN FAYDALI OLDUGUNA KANiiZ i 
ı"""" ...... " . .."" .. " .. ""ı 

lsviçre gazetelerinde okudu
ğumuza göre Hariciye Vekilimiz 
B. Şükrü Saraçoğlu, Romada çı
kan Popolo di Roma gazetesinin 
Ankara muhabirine Türkiyenin Al 
manya, lngiltere ve Rusya ile mü
nasebetlerine dair beyanatta bu· 
lunmuştur. B. Şükrü Saraçoğlu, 

Türkiyenin dış politikasının tam 
bir taraf sızlıka dayandığını, Türk
lerin bunu korumağa karar vermiş 
bulunduklannı söyledikten sonra 
demiştir ki: 

•Tarofsıtlığımızın bütün harQe
tlen devletler için faydalı olduğu· 
na kaniiz. Kimsenin bize saldırma
~ aklından geçiremiyeceği fikrin
deyiz. Çünkü muhcıriplcrden hep
sinin kafi derecede düşmanı var
dır, içlerinden hiç birinin silahları · 

mızın yükünü de bunların arasına 
katmağa sebep olmakta menfaati 
bulunamaz. 

Türk hükumeti çizdiği politi· 
kaya ne kadar dürüst bir surette 
devam etti~ini bir çok def al ar is· 
pat etmiştir. 

Bu cümleden olarak, lngiltere 
ile bir pakt yapmağı, bunun Rus
yaya müteveccih olmaması şartiy· 
le kabul etmiştir. Yine bu cümle
den olaralı: eski bir dostumur: ve 
kendisiyle bir çok acıları paylaş-

İsviçre ga zeteleri 
neler yazmakta ? 

TÜRKİYE 
== NE== 
YAPACAK 

Namuslu 
dürüst 
politika .. 
sahibi 

Türkler 
Kuvvetli Türkiye 

TCRKIYEDE 
TAM SCKfJN 

''Almanyan ı n 

Türk toprağ ından 
a ske r g eçi r mesi 
talebi v e A n k ara 

kabi n esinde bazı 
değişi k li k olacağı 
h a b erleri asıls ı z,, 

"Bu harbin tarihi 
ya~rlırkerı Ankara 

büy ülr mevki alacalrtır,, 

EÖER SULH iÇiN 
MUTAVASSIT ROLÜ 
LlZIM GELiRSE ••• 

Ankara : 26 (Radyo Gazetesl}
!ir İsviçre gazetesi olen, Jurna! 
de jencv t 1 Türkiye ne yıpaaak > 

• w 

Hariciye Vekilimir Saracoğlu 

tığ'ımız eski bir müttefikimiz olan 
Almanyn ile yaptığımız pakt için 

evvela müttefikimiz lngilterenin mu· 
vafakati sorulmuştur. 

Harpten sonra Almanya v< 
Türkiye birbirleri için kıymetli i~ 
arkadaşı olacaklardır. B. Von Pa 
pen'e yapılan s on suikast bütür 
Türkler arasında infial uyandırmış 
tır. Polisimizin bu caniyane hare 
ketin faillerini çabuk bulmağa mu 
vaff ak olmasından memnunum. Bı 
işte hiç bir Türkün alakası yoktuı 
Adalet, azami vu1uh ve kati} etlı 
mecra ını takip edecektir. 

Türk - Rus münasebetlerin• 
gelince, Türkiyenin Şark komşu 
suna karşı gösterdiği dürüstlüktı 
ısrar ederim. iki memlekeıteki in 
kılapların ertesi günü Kemal Ata 
türk'ün Rusya ile d ostluk münase 
betleri kurduğunu hatırlatırım. B 
münasebetler dahili rejimler mesc: 
lesini tamamen b ir tarafa bırakı 
yordu. 

Rus-~Alman muharebesi, şin 
diye kadar Karadenizde bazı tüc 
car vapurumuzun kaybolmasın 

sebep olmuştur ve vaziyetimizi 
güçlüğünü arttırmaktadır. Bunun) 
beraber Ankara ile Moskova arı 
sında hiç bir şey değişmemiştir. 

Türk - halyan münasebeti• 
rine gelince, Akdeniz devleti •o 
mak noktasından iki hükümel 
vaziyeti işbirliği imkanları verme 
tedir." (AKŞAM) 

Yeniden Tasarruf 
bonosu çıkarıyoruz 

~~~------··--------~~-
BD BONOLAR DA YiNE ESKi 

ŞARTLAR DAHiLiNDE SATILACAK 

YENİ BİR PROJE HAZIRLANDI 
Ankara : 31 (Türksöz.ü mu

habirinden) - Bugün iyi bir kay· 

naktan aldı~ım malumata göre. 

Hüküınetı.;e evvelee çıkarılan ta

ıarruf bonolarının gördüğü rağbet 

üz.erine yine ay ni şartlarla tasar. 

ruf bonuları çıkarılması için bir 

kanun Uiyi lıası ha7.ırhınm ıştı r . 

Parti Orupanda 
dlnkl kona,maıar 
Başvekil ve Ticaret 
Vekiılinin izahatı 

Ankara : 31 ( a. a . ) - Cüm
huriyet Halle Partisi Umumi He
yeti bugün toplandı. Ticaret Ve· 
kili Mümtaz Ökmen iktisadi ve 
ticari işler hakkında izahat verdi. 
Bazı hatiplere Vekil cevaplarda 
bulundu. Başvekil de inşe mesP.
leleri hakkında kısaca beyanatta 
bulunmuştur . 

1 
Uzak şarkta 

- . "\ 

Birmanyc 
harekitı 
ağırlaştı 

Japonların boğucl 
gaz kullandığı 
teyid edilmedi 

Ankara:31 (Radyo gazetes 
Birmanyada harekat yine 
ağırlaşmıştır. İngilizler ve Çın 
mukavemet etmektedir . Çın 
İngi l i z taarruzlarının şiddetı 1 

IGerlsl 2 ocl ..adada} 
~--

1 Türkiyenin büyük bir kuvvet ol
duğunu, Ankaranın mühim bir 
merkez olduğunu, Türk ordusunun 
mühim bir kudret teşkil etliğini 
yazmaktadır. Bu gazeteye göre, 
Tilrkler şimdi muhariplerle mah
sur bir haldedir. Fakat vaziyetin
den emindir, ve tamamile namus-

karane, dürüst bir politika takip 
etmekteclir, ve bütün mfinasile 
bitarafd ı r . Türk siya ileri sağlı 
sollu menfaat tesirleri altında kal-.. 
mı)ı ... 

ı 
T:", 

ditler altında kalacak, bo) un 
cek ve böyle Şe) tere inanı 
millet değildir. Türklerin bu~ 
kadar olan vaziyetleri dürüs 
itimat ve kahramanlık bakımır 
bir örnek sayılabilir . 

Bu harbin tarihi yazılı 
Ankara , büy ük bir mevki ala 
tır. Türkler, hülya peşinde 
mamaktadırlar. işte bunun iç 
lci ne vaat, ne de tehdit bu 
müessir olamıyor. E~er harb 
tirmek için bir aracıya iht 
olur ı, ldmbilir belkide bu h 

(Gerili .. p~ı ra 



· HABERLER; 
Sovy~~.~~P..~.?.~i lsviçre gazeteleri 
tir. Novograd demiryolu da ke· 
ıilmiştir . Smolenslde muharebe· 
ler biraz. durgunlafmışa benziyor. 
Diğer cephelerde kayda değer 
de~işiklik olmamıftır , 

Rus paraşütçü kıtaları Alman 
geri teşkillerine zayiat verdirmiş
tir. 

Sovyet cephesinin merkez. ke· 
ıiminde Ruslar bir Alman muka· 
vemet merkez.ini ele geçirmiş ve 
Almanlar SOJ ölü vermişlerdir . 
Alman süvari hücumları da püı
kürtülmüştür . Diger bir cephede 
de Ruslar meskun bir mevkii ele 
aeçirmiştir . 

Viıi radyo una göre, Harkofu 
Ruılar muhasara etmif bulunu
yor. Moskovanın tebliğine göre , 
Almanlar 21 - 22 Martta 167 
tayyare kaybetmiştir . Lcningrad 
cephesinde Almanlar a~ıl' kayıp

lara u~ramış ve son iki ıünde 

2000 ölü vermişlerdir . Bir çok 
malzeme iğtinam edilmiştir. 

Uzalı şarlıta 
(Bıır 1 inci say/ıdı) 

1111nda Japonlar bir gelişme gös · 
terememiştir. Birmanyada Tungo 
ıehri kapılarında şiddetli muha· 
rebeler olmaktadır . 

Uıakşarkta müttefılderin hava 
muvaffakırcti devam etmektedir. 
Japon üslerıne çok şiddetli akın· 

lar yapılmış, bü}·ük yangınlar çı · 
lcarılm1ştır. S t: kiı kılometrt' yük
ı klikte hcıva çarpışmaları olmuı 
tur. 

Bataan bölgesindeki muha. 
rebeler son 24 saat içinde şidde
tini kaybetmiştir. 

Birmanyada Çinliler Luııgir z 
ve diA"er bir tayyare meydanını 

İffal etmişlerdir. Japonlar Tungo 
hava meydanını ışgale devam et· 
mektedir . Japonlar bu bölgede 
çok bQyük güçlüklerle karşılaş 

maktadır . 

Tokyo : 31 ( a, a. ) - Japon· 
tarın Birmanyada boğucu gaz 
kullandıA"ı leyid edilmemiştir . 

Bladlıtaa'da 
(Bqtarafı Birincide) 

komitesi müzakerelerinin bir bun. 
rana doğru gittiği bildiriliyor . 
lngiliı. planının bazı yerlerinJe 
deiitiklik yapılmadığı takdirde 
bu teklif tamamile reddedilebilir. 

TORKIYE Radyosu 

ANKARA Radyosu 

Çarıamba - 1.4.1942 
7.30 Program ve memleket saat 

ayarı 

7.33 Müzik : Hafif Parçalar 
( Pi ) 
Ajanı Haberleri 
Müzik : Hafıf parçalar 
programının devamı (Pi) 

E.vin Saati 
Program ve Memleket saat 
Ayarı 

Müzik : Karııık şarkı ve 
türküler 

Ajanı Haberleri 

Müıik : şarkı ve türküler 
programının devamı 

8.00 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

8.03 Mfiıik : Radya Dans. Or-
kestrası 

1.45 Ziraat takvimi 

Konuıma : 
Müzik : HicazkAr maka· 
mından şarkılar 

9.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajanı Haberleri 

Serbest 5 dakika 

Müzik : Fasıl heyeti 

Radyo gazetesi 
Müı.ik : Bir halk türküıü 
öQ-reniyoruı 

ı.oo Konuşma 

a.15 Müıik : 
•• 45 Mqz.ik : Riyaseti Cümhur 

bandosu 
Memleket Saet Ayarı ajanı 

Haberleri vo l e raalar 

neler yazmakta 
(Ba$tarafı Birincide) 

ta bir rol oynayabilmek arzusu 
ile Türkiye kuvvet bulmaktadır. 

Bern : 31 (a. a.) - Nasyonal 
Saytung diyor ki : Türkiye hak
kında dolaşan telaşlı şayıalara rağ· 

men Ankarada sükunet vardır. Ve 
Türkiyeye karşı herhangi bir teh· 
didin mevcudiyeti reddediliyor. 
Salahiyetli Türk kaynakları, Türk 
siyasetinde mihver lehinde bir de· 
tiıme mevcut olduğuna dair dö
nen haberlerde küçük bir hakikat 
bulunmadığını temin ediyorlar Türk 
kabinesinde bir değişiklik de ba· 
his mevzuu olamaz. Çünkü Türki· 
yenin iç ve dış siyasetlerindeki is· 
tikrar, şu anda en başta gelen va· 
zifedir. Doğu akdenizde Alman ted· 
birler Ankarada ilkbahar Alman 
taarruzunun bir kısmı olarak telak
ki ediliyor. 

Amerikalılar arası mü
dafaa komitesi içtimaı 

Vaşington : 31 ( a. a. ) -
Amerikalılar erası müdafaa ko
mitesi ilk toplantısını yapmııtır . 

içtimada SimpsCJn ve albay Knokı 
ıöz almışlardır. Komite çalışma
larına devam ediyor. 

Lubet baskını 
ve Almanlar 

Berlin : 31 ( a. a. )- Alman 
lar Lubet ş ehrine kar§ı yapılan 

lııgilıı. hücumunun cinayet oldu
~unu ve yakında Almanların bu· 
nun intikamını alaca~ını, l..ubettc 
hiç bir askeri mevki bulunmadı 
ğıııı söylemektedir. 

Sen-Nazarı Almanlar 
tecrid ettiler 

~ondra : 31 ( a. a. )- Sen· 
Naz.ar baskınından sonra Alman
lar burasını tecrid etmiştir . Bu 
hasar 'laz.iyelinin harice sızmama
sı için buraya hiç kimsenin girip 
çıkmasına müsaade edilmemiştir. 

liütün dok çok feci bir hale gel
miştir . 

Batan İngiliz gemisi 
Londra : 31 ( a. a. )- 5400 

tonilatoluk Nayad İngiliz kruva· 
ıörü batmıştır . 

HAlK[Yİ RUSliGiNOEN: 
ikinci luönü zaferinin yıl 

dönümü 1 I 4 I 942 Çarşam
ba günü saat 18 de Evimiz 

salonunda törenle kutlulana· 
cak ve o gece 6kestıramız ta· 

rafından bir konser verilecektir. 
Giriş Serbesttir. 14028 

ADANA SANAT OKUlU 
MOOORlOGONOEH 

Okulumuza zammile birlik· 

de 3 7 lira ücretli bir ser ha

deme alınacaktır. isteklilerin 
m üarcaatlan. 1-4-7 14029 

r-·-·-·- ·- ·-·-·-·- ·-·-·-i . , . 
ı Satlık Bağ ı 
i Yılanlı mevkiindc Mersin i 
i tertibi iki oda ve üzerinde yaz· i 
i lık çardak, 12 metre yüksekli- i 
i ğinde iki kat taht, istirahat i i 
i çin büyük bir kameriye ile su i 
i tulumbası, üzüm ve bir çok i 
i meyve ağaçlarını havi bak sa· i 
i tılıktır. Görmek ve daha fazla i 
i tafsilat almak için Ulucami ci· i 
i varında 4ekerci Ahmet Durana i 
i müracaat edilmesi. t 
i 2-10 14026 i . . 
'-·- ·- ·- ·-·-·- ·- ·-·-·- ·-1 .......................... 
ı ı i latıbll bal f 
i Yılanlı mezraasında 6 ı 
ı dönüm bir yerde ve bir ı 
ı çardağı havi bir bağ satı- i 
ı lıktır • lstiyenlerin Y enibe- ı 
ı destende manifaturacı Ab- ı 
ı dullah Akdenize müraca· ı 

atlan . 14025 1 -5 G. ı 

7ÖRKSôZO 

Seyhan P.T.T. Müdürlüğünden 
1 - Açılacak kursta ayrıca muhabere de belletilmek 

üzere müsabaka ile· Orta mektern mezunu, ücretli muvakkat 
memur alınacaktır-

2 - Musabakada kazananlara (50) lira ücret verilecektir. 

3 - Muhabereyi öğrendikleri zaman ücretleri (60) liraya 
çıkarılacak veyahut ( 15) lira asli maaşla memur namzedliğine 
tayin olunacaktır. 

4 - Musabakada muvaffak olanlar idarenin teklıf edeceği 
yerlerde vazife kabul etmeleri şarttır. 

5 - Taliplerin 788 sayılı memur'in kanununun 4 üncü 
madde&indeki şartları haiz olmakla beraber Devlet memuriyetine 

ilk defa iireceklerin (30) yaşını geçmemiş olmaları: ayni zaman

da Bayanlar müstesna olmak üzere erkeklerin fili askerlik hiz· 
metini bitirmiş bulunmaları yahutta 339 veya 18 yaşını ikmal 

etmiş 340 tevellütlü olmaları lazımdır. 
6 - Musaba kaya girmek isteyenler 15 ıNisan/942 Çarşam· 

ba günü saat 17 ye kadar dilekçe ve evrakı müsbiteleriyle be· 

raber Vilayet P. T. T. Müdürlüğüne müracat etmelidirler. 

7 - Müsabaka 16 / Nisan I 942 Pcrşemb" günü saat onda 
Seyhan P. T. T. Müdürlüğünde yapılaaaktır. 1-7 14027 

l l l N 
Seyhan P. T. T. müdürlüğünden : 

1 - idaremiz ihtiyacı için Karaisalı kazasının Patlıcanlık 
ormanından kestirilip Seyhan nehrine en yakın iskeleden ve 

Seyhan nehri üzerinden Adani\ya nakil ve Adana ista~yonunda 
gösterilecek mahalde teslim ve şartname mucibince istif edil
mek şartiyle 770 adet 6 metrelik,710 adet 7 metrelik,1340 adet 

8 metrelik, 170 adet 9 metrelik ki ceman 2990 adet çıralı çam 
telğraf direği mübaya edilmek üzere kapalı zarf usuliyle eksilt· 

meye. konulmuştur. 
2 - Direklerin muhammen bedeli .beheri (4) liradan ( l 1960) 

lira ve muvakkat teminatı (897) liradır . . 
3 - Eksiltme 614/942 Pazartesi günü saat 11 de Seyhan 

P.T.T. Müdürlüğü binasındaki arttırma eksiltme komisyonun
da yapılacaktır. 

4 - Bu baptaki şartname bedelsiz olarak her gün (Mesai 
dahilinde) müdürlük kalem şefliğine müracaatla alınabilir: 

5 - Talipler muvakkat teminat makbuz veya Banka mek
tuplarını ve Ticaret odalarından alınmış bu seneye ait vesika· 
lariyle 2490 No lu arttıı ma eksiltme ve ihale kanununa uygun 
olarak tanzim edecekleri teklif mektuplarinı havi kapalı zafla· 
rını 3 üncü maddede yazılı ihale günü saat 10 kadar eksiltme 

komisyonuna tevdi edeceklerdir. Postada vaki ge~ikmcden me· 
suliyet kabul edilmez. 21-25-29-1 11993 

Satılık Çam, Adana çeşidi, Lata ve Travers 
kerestesi 

DEYl[T ORMAN IŞlETMESi POS ft[YİR lMiRliGiNOEN : 
1 - Devlet Orman İşletmesi Pos Revirine ait Adana son 

deposunda (232) metre küp ve (123) desimetre küpe denk (2147) 

adet kereste açık arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. 

Parti No. Hacım 

M/3 Ds l3 
Adet Muhammen Kıymet Teminat 

Lira Kuruş Lira Kuruş 

I 
il 

98 830 
133 293 

922 
1225 

YE K Ü N 232 123 2H7 

40 
40 

'40 

00 296 .. 9 
00 399 88 

00 696 37 

2 - Artırma; 9/4/942 tarihine raslayan Perşembe günü 

saat ( 14) de Adana Pos Revir Amirliği binasında toplanacak 

olan komisyon huzurunda olacaktır. 
3 - Buna ait parti muhteviyatlarını. kereste nevi ve çapla· 

nnı gösterir liste, şartname ve mukavele; Ankara Orman Umum 

Müdürlüğünde, Mersin Orman Çevirge Müdürlüğüle Adana Pos 

Revir Amirliğinde mevcut satış dosyasındadır. 
4 - Kerest~nin muhammen (40) lira üzerinden % 1,5 dan 

teminat miktarı (696) lira (37) kuruştur. 

5 - isteklilerin muvakkat teminat ve şartnamede yazılıara· 
nılan şartlar dahilinde ihale gününde Pos Revir Amirliğine mu· 
racaat etmeleri ilan olunur, 25-28-1-3 14002 • 

SEYHAN Yill YETİ O[fTERDARUGINOAN : 
BEHERiNiN MUH. B. 

ADET LiRA K. CiNSi 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
4 

110 00 
:·m oo 
10 00 
8 00 

10 00 
5 00 
2 00 

12 50 
150 00 

Etüv kazanı ve makinesi 
Akümülatör 

Manömetre 

Termometre 

Tulumba ve boruları 
Arka çamurluk 

On jant 

On ve arka iç lastik 

On 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 talihlerin % 7,5 temina'tlari)'le 
mezkur gün ve saatta komisyonunda hazır bulunmalan ve eş· 
yayı ıörmek isteyenlerin de her gün Sıhhat ve lctimai mua· 

vınet müdürlüt\ine müracaatlan ilin olunur. 

Sayfa 2 

, ~~ ... ····~·~··•«+••··.-. ..... " 
' i ASRI SiNEMADA • • • • • • • • 

Suflare 

1,45 la Alqui -'1K\!'e 
1,45 

Bütün sinama perestişkarlarının göz 
yaşları içinde 

ROBERT TA YLO R - VİEN LEİGH in 
ı YARATTIKLARI 
f BÜYÜK AŞK, VE GÔNÜL MACER ASJ OLAN 

f TGRKÇE 161LI t • • !1 VATERLO ! . ' ıı 
• • • • ı Ba gla mauaada 1111 plleıır birden ı 

f Y AURLO KÖPROSO-:-MAVi. KUS · · i 
ı Pek Yakında ... Pek Yakında... f 
ı Blylk Artlıt SPENCIB TBA~Y 

: KARA GÜNEŞ i 
ı, Şaheserinde •ı 
~ . ........................ ........ 
:·········· ............. .. 
l BUamam çııoı ve Maldae Saldplerıaı 

.M G I DE 1 • •• 

İ DEMİR İŞ AÇILDI • • 
• Her nevi alitı ziraiye imal ve tamiri, 

1
• 

1 bütün makinelere yedek parça, pik ve 
kızıl döküm, souk ve sıcak demir iıleri, 1 her nevi elektrik ve oksijenle kaynak İt· 1 leri vaktinde teminatlı olarak yapılır. 

• A DRES: E•lıi l• ta•yon lıaralaolu lıarııaıntl Demir ı, 1 
: Tel6raf Adreai: A dana Demir J, Telefon 3$3 ........................... 

Devlet hava yolları Umum 
Müdürlüğünden : 

• 
1 Nisan 19'42 Çarşamba r ününden itibaren 1 EylUl 1942 r ününe 

kadar Ankara - lstanbul, Ankara - Adana ve Ankara - Elaııt a· 
rasında yapılacak tayyare ıeferlerine ait vakti hareket cedvelidir: 

(PAZARDAN MAADA HER GÜN) 
Saat Dakika Saat Dakika 

Ankara-Şehirden 14 00 Sirkeci Tren 7 40 
" Meydandan 14 40 Y eıilköy istasyon 8 30 

Yeşilköy Meydan 16 40 ,, ~eydandan 8 45 
,, Tren 17 00 Ankara Meydanı 10 45 

Sirkeci istasyon l7 50 ,, Şehir 11 1' 

(SALI, PERŞEMBE, CUMA GÜNL~Rf) ; 

Ankara Şehinden 
Ankara Meydan 
Elazı~ Meydana 
ElazıA' Şehir 

Saat Dakika Saat Dakika 
7 05 Elazığ Şehirden 13 45 
8 00 ElazıQ' Meydandan 14 30 

11 15 Ankara Meydana 17 45 · 
12 00 Ankara Şehir ı 18 10 

(PAZAR DAHiL HER GÜN YAPILIR) 
Saat Dakika · Saat Dakika 

Ankara Şehirden 
Ankara Meydan 
Adana Meydana 
Adana Şehir 

14 00 Adana Şehir. 8 00 
14 30 Ad.ına Meydan a 39 
ı' -45 Ankara Meydana 10 •5 
17 10 Ankara Şehir 11 15 

( PAZAR GÜNLERi') 
Saat Dakika Saat Dakika 

14 45 Ankara Şehir 
Ankara Meydan 
Adana Meydan 
Adana Şehir 
ANKARADA: 

7 05 Adana Şehir 
8 30 Adana Meydanı 

1 O 45 Ankara Meydan 
11 00 Ankara Şehir 

15 00 
17 15 
17 45 

Otobüsler; lstanbul, Adanı ve Elızıt yolcularını Merkez P. T. T. 
Binası önünden yukarıda yazılı saatlerde alarak Meydana nakleder. 
ADANADA: 

Otobüs; yolcuları yukarıda yazılı ıaatlarde Yeni Otel önündıa ala· 
rak Meydana nakleder. 
ELAZIGDA: 

ı Otübüs; yolculan yukarıda yazılı saatlerde Merkeı P. T. T. Binaıı 
önünden alarak Meydana getirir. 
BiLET ÜCRETLERi : 

Ankara - lıtanbul (~') L. Ankara - Adanı (29) L. Ankara -
Elazıt (32) L. lıtanb• - Adına (44) L. lstanbul - ElaııQ' (52) Lira• 
liır. (2236) 1-3-5 14030 

Umumi Nefriyat Müdürü : Macit G6'ii 


