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[ Uzak şarkta ) 

Singapurda 
kat'i durum 

belli değil 
Japonlara göre 

Singapur vaziyeti 
bir Dönkerk'tir 

Deniz savaşları 

Si Lendra : 13 ( A. A. ) -
ngapur kendisini müdafaa edi-

yor s· : •ngapur radyosu di-
yor kı : 

Y t 
c :- Japonlar burada vaıi 

c ı goılem Q-
man şehre ~ e çalışıyor . Düş-
r k ·ı fıddctıe hücum ede· 
e ı erlemiş b t . . . .. 

d•f aa ed ' 8 1 lc.eıımını mu-
kilmi,r en Latalarımıı geri çe-

ır . Batı v . k . 
1trinde şirldetli e hşımabl ~ıım-
vam d. mu arc eler dıı;.· 

e l\.'O d ·~ " r • Ada11ın doğusunda 
LıŞmaıı lo 

T k pçusu susturulmuştur. 
Sin2a o ye : 13 ( !'>.. A. ) -
kerll ,?ur savaşı yeni bir Dön• 

ı arıdır•yor . 

har Japon. ~çaklan 25 ticaret ve 
ya p b~emısındl".n ırıürekkep fih•
kayd Uc~mla 10 gemiye isabet 
nııt ctn.111 • birisinde yanaın çık· 

' dı~eri huera u~ramıştır. 
B Rangun : 13 l A . A. ) -

uglinku 
böı . Ordu tebliQ'i : Taen 
du a~••nde mevıilerimi:ıe yapılan 

V 
Jm.· an hücumu pihkürtülmüıtür. 
uıy t · · Dil e şı~di çok daha sakindir. 

" trnan fıuıdılik Taoo harekaıuıı 
.1 ll\laııatt ı . 

Ka Tolı:yo : 13 ( A. A. ) -
v ''Ya çıkan Japonlar Maka.sarı 
file Yeni Britanya sahilinde Gas-

ıtllyı İfgal etti • 

Çirı Çun~i?g : 13 ( A. A. ) -
~ıartet~blı~ı : Kuvvetlerimiz. pa· 
ke 11 günü Ahvayda bir yol 
BuVfatı olau Melaıengi geri aldı. 
la ~ı"''ft• düıman 200 den faz. 
Jap 0 il verdi . Pazar gilnü de 200 
~dilrdük. 
rrıu~ Japo~larm batıda ilerleyifi 
dev ıvcmet gördil . Savaş hila 
he .•rndadır • Kıvıng T11ng cep· 
at:ırıde düımanın bir depoıuoa 
Pct!o verilmif ve 15000 teneke 

1 Yakdmııtır . 

liar ~•mbera : 13 ( A. A. ) -
'-ın bu_t_ ·ht· 11 · · ı. ıafllak • un ı ıma ermı .. ar§ı· 

han . ~ıere Avustralyanın her 
et1n r~ Itır yerinde örfi idare ilan 
tına' •~lahiveti harbiye nazırh-

Vcrılmiftir . 
fı 1.dAıuvazide ve Yeniginede ör

•rc ·ı v .1 an edilmiştir • 
Bir ş:~ıngton : 13 ( a. a. ) -
pılan katta Marıal adalarına ya· 
bedii:. tnd~ tmbeş tayyare kay
Japo 

1 
ış, bır kaç kişi ölmüştür . 

Yaren :tı~ .17,000 tonlu1' bir tay· 
bir t i ~ısı • bir hafif kruvazör , 
Yard Otpıdo , iki denizaltı ve 11 
28 d~cı gemiıi batırılmıştır . Ve 
tir illan tayyareıi düşürülmüş-

nıt ~ing.apur : 13 ( a. a. )- Reı· 
eblıQ- : Dü•man L t d ·dd. •urett .., ua ı a cı ı 

DGf e taıyi1'inc devam ediyor. 
lafltna~ tayyareleri pike hücum· 
be~eb 

1
•leri · ha. tlarımıza §iddctle 

a ıyor ç artıy · arpışmalac hcran 
or . 
lendra . 13 ( I 

liı kıtal · a. a. )- ogi-
arının tidd ti' le tine ra~m . c ı mu aveme-

hılclundak ~n k Sıngapurun ikibeti 
Mih ı. ı ayııılar ııiz.lenmiyor. 

ver • aynaklarına " . 
'ur sokaklarında mu:aoreb, Sınga· 
yor l ·ı· re e •lu· . nııı ııler düşman r 
mem . . . c ıne geç-

. cıı ıçın aslceri tesiıteri tahri 
edıyorlar . Hava bombardama 1 p 
tındı ıehirde bir çok yanım 0 ~· 
ouşt H çı~· l . ~r. ava ve deniz üıtiinlütü 
naıhıle;de olmadığından kıtala· 

ran tahlıyeıi tesadüfe kalacak ıi-

. . . • ................................................ .. 
ÇUKUROV A ÇIFÇISINE i Çeltik fabrikaları i 

TO ff UM TEMİNİ İŞİ j Toprak M. Ofisi j 
Valimizin Dün Vekfıletle i h;.~~~!~~ ~·;b~~~~aÇ~i~~ı- i 

• katarının Toprak Mahsullerı O/ısı hesabına çalistırılmasına ka· • 

Yaptlg""ı Telefon Ko uşm • rar 'lJerilmiştir. Pirinç tevziatı badema bütün yurtta Ofis tara-. n as l • fından yapılacaktır . . . . • 
• , Ofis ~jtanbııl • lzmır , Dıycuh~kır ve. Mersm vilcigetleri f 
• harıç , çeltık çıkan mıntakalardakı çeltıkleri alarak fabrika • 

Baıvekilimizin bütüu milletçe Zirai istihsala
tımızı en az iki kata çıkarmamız hakkındaki son 
direktifleri ve tavsiyeleri üzerine Viliyetimiz da
hilinde büyük ve geniş bir hareket başlamıştır. 
Yazlık ziraat arasında mısır darısı, ak darı ve 
kum darı ekimi de yapmak ve bu ziraatı Çukur
ovada inkişaf ettirmek yolunda faaliyete geçilmiş 
ve Valimiz tarafından Kaymakamlara direktifler 
verilmiştir. Kaymakamlardan alınan cevaplarda 
kazalarımızda bu üç çeşid darının tohumu bulun-

madığı anlaşılmıştır. 

Seyhan Vilayetinde bu darılara el konulma
mış olduğu halde tohumluk bulunamaması bu işe 

"lhtikar,,ıo el koyduğunu göstermektedir. Vali
miz bu hususta dün telefonla Ziraat Vekaleti 
müsteşarile konuşmuş ve aldığı cevapta Samson 
ve Trabzondan darı tohumu temin edilebileceği 
Öğrenilmiştir. En geç 15 marta kadar darı ekimi· 
nin yapılabilmesi için gerekli bütün tedbirler ıöz 
önünde tutulmaktadır. 

/ngiliz donanmaıından "ir parça 

Londra : 13 (a. a.)- B11briye ı"""" • 
ve hava nazarlıkları tebliği : lnii- ı ........ ; 
liz tayyareleri dün destroyerler, tor· ı M 1 ı 
pidolar ve mayn tarayıcılarla ha- ıı a n ş t a ı 
tıdan Manşa ırelen ve arasında 
Şaru Hors, Gnisenans zırhlılıları i 
ile Prens ogens Kruvazörü bu· J Oenı'z harbi' 
lunan bir düşman filosu görüldü- ı İ 
A-ünü haber \'ermesi üzerine Do· ı ı 
vers deniz komutanhA-ı remileriy- ı ''-I Alman ı 
le uçakları, tayyarelerin himaye· ı &a ı 
sinde düşmana akın emiri aldı. ı zırllbll 1'8 ı 
Düşmanın şiddetli ateşine ra~men ı bir ı kuvvetıerimiz düşmanı sıkıştırmaya ı kravazOr ı 
başladı. Bir düşman zırhlısına isa- ı 1&9818 girdi ı 
bet kaydedildi. Duman pıcrdesin- ı ı 

den, baraj ateşinden akın sonu ı A iman gemilerine ı 
anlaşılamadı. 6 uçak kaybettik. ı bazı İ•dbetler ı 
Gemilerimiz kayıp vermedi. ı ı 

Bomba uçakları düşmana bir ı........ • ........ ı 
çok hücumlar yaptı. Bulutlar yü
zünden neticeyi görmek mümkün 
olamadı. 

ilk raporlar tayyarelerimizin 
üç torpil isabet ettirditini kayde
diyor. Düşmanın şiddetli ateşine 
ve tayyarelerinin çetin mukave-

bi gör.ünü yor. 
.ftatavya : 13 ( a. a. )- Hol· 

landa tebliği : Makassardan tol· 
grafla allnan raporlara göre, Ba· 
lanoniba'ya yapılan Japon çıkart
ma hareketi hakkındaki ilk ha-

berler doğru deii'ildir . Makastar 
limanının bir mahallesinin QÜn 

akşam hala yanmakta olduğu en 
ıon alınan raporlarda bildiriliyor. 
Selep adalarının cenubunda da 
yapılan tahrip harP.ketlcri dola· 

roetine rağmen hücum azimle ida· 
re edilmiştir. 21 uçak kaybettik. 
Avcılarımız 15 düşman uçağı tah· 
rip ettiler. Saat 15 de destroyer· 

terimiz düşman harp gemilerinin 
ve tayyarelerinin şiddetli ateşi 

karşısında düşmana hücum etmiş· 
tir. 

Fena hava&ardan bu hücumun 
verdiği netice de tesbit edilemedi. 
En az bir torpilin hedefine isabet 
etti~ine dair emmareler vardır. 
Dcstroyerlerimizin hasarı ağır de· 
ğ'ildir. Son görüldüklerinde düş· 

man i'emileri birbirinden ayrı olan 
limanlanna do~ru yol alıyorlardı. 

Yeni raporlar bekleniyor. 

Bertin : 13 (A.A.) - 12 Şu
batta deni:ı. ~kuvvetlerimizle lngi
liı. kuvvetJeri arasında Manş deni 
ıinde ve şimal denizi doğuıunda 
Çarpıımalar olmuştur. iki zırhlı 
ve bir kruva:ıördcn mürekkep fi
lomuı bir lngiliı destroyeri yara
lamıştır . Alman gemilerine aaldı 
ran İngiliz tayyareleri atır kayıp · 
lara u~ratılarak püskürtülmüştür. 
Bir destr&yerimiı hafif hasara 
uğramıştır . Ehemmiyetli hava 
teıldllerimiı deniz kuvvetlerimiz.in 
hareketini deıteklemiştir . 43 düş 
man tayyaresi tahrip edilmiştir . 
Biz 7 tayyare kaybettik 

} ısile dütman burada itine yara
yacak bir şey bırakmıyacaktır . • 
Hollanda Hindiıtanı Takım ada
larındaki diğer harp sahnalerindeo 
yeni haberler alınmamıştır . Düş · 
manın hava faaliyeti bilhassa dış 
eyaletlerin üzerinde ~ eşif uçuş· 
lımıa intiıar etmittir . 

\ 
. -

Uzakıarktak! mül.tef ik tayyare gemil•rinden biri -

• bulunan yerlere nakledecektir . f 
f _ Bu~alarda çeltikler pirinç haline getirildikten sonra , Ofis ı· 

: 

muıtahsıle tediyatta bulunacaktır . Her cins piri"ç /iatına , ki
loda T O kuruş kadar bir zam farkı isabet edecektir . .............................................. ı 
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taarruzu 
bekleniyor 
Londra : 13 ( a. a. ) - l..ib

yadaki durum d~~işmcmiı ise de 
R•melin yakında taarruza geç
mesi bekleniyor. 

Kahire : 13 ( a. a . )- İngiliz 
Ortaıark tebliQ'i : Sah ve çarfam· 
ba a-ünleri hava muharebelerinde 
bir miktar düıman tayyaresini 
hasara uQ'rattık. Par.ertesi gecesi 
Markuha tayyare meydanında yan· 
i'ınlar çıkardık . Ve yerdeki tay
yareleri bomba1adı1' . Deme ve 
Martoba bölgelerine yeniden hü· 
cum ettik. Ciride ve 12 adadaki 
hedeflere iki gece üstilste hücum 
edilerek deniz atölyeleri bölgele· 
rinde dQıma.u iaıc- depolarında 
ve denizaltıların bağ'h bulundutu 
rıhtımlarda yaoıınlar çıkarılmış· 
tır. Kandiya tayyare meydanına 

hücum edilmiştir. Malta aJaıına 
hücum eden düıman tayyarele· 
rinden bir çoğunu=:hasara u~rat· 
tı1'. Bu hareketlerde altı tayya
remiz geri dönmemiştir. 

Roma : 13 ( a. a. )- İtalyan 
tebliği: El 'aden yakınlarında düş
manın motörlü taşıtları hava akın· 
larile kısmen tahrip edilmiştir . 
Fena havaya rağmen Maltadaki 
tesislere gündüz ve gece hücum
lar yapılmış ve bir lngiliı. lcruva
zörüne bombalar isabet ettiril· 
miştir. Ege denizindeki adalardan 
bazılarına düşman tayyareleri ba
tarısız akın yapmışlardır . 

lngili~ deniz lcaybı 
Londra : !3 ( a. a. ) - ln· 

gilterenin tek başına kaldıQ'ı har· 
bin ilk devresindeki deniı kayıp· 
ları şöyle hülasa edili} or : lngi·; 
li:de• üçü tayyare gemisi olmak 
üzere beı saffıbarp gemisi , 13 
kruva:ıör ve 58 destroyer, Alman 
ve ltalyanlar 3 saffıharp a-emisi, 
11 kruva.r.ör ve 48 destroyer. 

Yapağa aid 
beyannameler 

Ankara : 13 (Türksöın mu
habirinden ) - İktisat V ekileti. 
oin yaptığı bir tehli2'e göre, el· 
terinde yapağl ı.uıunupta henüı. 
beyannıtme vermemiı bulunanlar 
eıkiden verilen mühletin hitamın
dan •nheı wiln sonraya kader 
beyanname verebi\eceklerd· ır. 

Yarın şehrimizde şimdiye !..a
dar yapılan l..ır:koşularının en bil· 
yüQ"il ve en önemlisi yapılacak· 
tır . < Beden Terbiyesi Seyhan 
bötiesi Birincilik Kır Koıusu ., 
adı altında yapılacak olan gt"r
çektcn önemli bu koıulart' Kıı 
Sanat Enıtitüıü , Kıı liseıi tale
belt"rile Ô~retmen okulu kız ta
lebeleri de a"irccektir. Ayrıca E.r
kek lisesi , Ziraat liıesi Ticaret 
liıesi, ÔQ-retmf>n okulu 'küçılklc
tile Adana Gençlilc kulü:bil • De
mitspor kulübü , Milli M~nsucat 
ve Malatya Mensucat Gençlik ku· 
tüpleri, Mi11is ve Ceyhan Gençlik 
kulüpleri, incirlik Gençlik grupu 
elemanları da bu koşulara iştirik 
edeceklerdir • 

Saat 10 da başlıyacak olan 
koşular kız talebeler arasında 
1500, küçükler arasında 4000 ve 
büyükler arasında 7500 metre 
üzerine olacaktır. 

Birincilik kazanacak gençler 
Martın dördüncü haftaaında Eı

kiıehirde yapılacak olan Tüt kiye 
birincililderinc firmek hakkını da 
kazanmıı olacaklardır.' Türkiye bi· 
rincilik koıuları < lnönii Kır Ko· 
şusü .. adını taşıyacaktır . 

Tahmin edildi~ine göre , bu 
koıulant 600 den faıla atlet gi· 
rccektir . Gençlerimize baıarılar 
dileriz . 

Rus akını 
durmadı 

Moskova : 13 (a.a .) _ Cep· 
heden gelen haberler Alman kar-
şı hücumlarının her tarafa ü _ 
k • t•ıdMX." - p 1 
~r u uaunu bildirmektedir. iki 

gunde 900 Alman lölmüıtür. Şi· 
mal batı ceph · d A . esın e lmaııtarın 
b~r çok karşı hücumları aQ-ır za. 
yıat.ıa püskürtdldü. Kalenin cep· 
hcsınde yeni :sovyet iierlemeleri 
esnasın~a Almanlar 1200 kiti ka
yıp ettı . Burada iki mühimmat 
treni elimize geçti. 

Merkez bölgesinde Sovyet Jcı
taları büyük zorluklarla lcartılaş· 
maksızm ilerlemeğe devam edi
yor. Bir çok top ele geçirdik. 

Bertin : 13 (a.a.) - Ruslar 
cephı-oin bir çok noktalarında 
taarruılarını lekrarlamıılardır. Ve 
yeniden a~ır kayıpları uğramıf· 
tardır. Donet cephesinde çetin 
mukavemetle yeniden toprak ka-

IO•rlll 2 ncl ıayfada) 



Bir dolandırıcının 
muhakemesi 

Duruşmanın merakh safhaları 

Mümessiller 
toplantısı 

Pazartesi günü saat 14 de 
bütün mahalle mümessillerinin iş 

tirakiyle Beden Terbiyesi binasın 
da önemli bir toplantı yapılacak· 
lir. Beden Terbiyesi Bölgemiz 
Reisi Valimiz B. Faık Üstün'ün 
başkanlığında yapılacak olan bu 
toplantıda B. T. Mükelleflerine ait 
olaylar konuşularak onaylanacak
tır. 

Fudbol lik maçlarına 
yarın devam ediliyor 

Şt"hir Stadyomunôa yarın lık 

maçlarına devam edilecek ve 
mevsımin en enteresan iki karşı

laşması yapılacaktır. Birinci maç 
Öğretmen okulu ile Erkek lisesi 
takımları arMınd a olacn\dır. 

Bu maçın orta hakernliiini 
biızat Beden tl"rbiy esı Müdürümüz 
Bay Rıza Salih Saray yapacaktır . 

Yan hakrmler dıplomalı ha 
lremlerımızden N hııd Calba ve 
Kenan Gülgündür . İkinci maç 
Demırsporla Mılıt M,.nsucat ara 
ıındadır . Bu maçırı hahmi de 
Abdi Atamcrdır . L ık bınncilı2"i 
üıerınde de~ışmez bır kanaat ve
recek olan bu maçın neticesi ıki 

taraf oyuncuları arasında ııabırsn
lık uyandırmıştır . Stadda hopar· 
lör tesısatı da vücuda getirılmif
ttr. Yarından itıbaren mıkrofonla 
m çların devamı muddr.tnıce neş 
ı t da yapılacaktıı. Adana Stad

y n u bu suretle modern bir ye
nı ık daha kuanmıı oımaktadır. 

TORKIYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

Cumartesi - 14.2. 1942 
7.30 Program ve memleket saat 

7.33 

7.45 
8.00/ 

ayarı 

Müzık : Hafif 
(Pi) 
Ajans Haberle i 

Proıram 

8.45 Müzik : Senfonik Program 
( Pi ) 

13.30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

13.33 Müzık : Karışııc: şarkılar 

13.45 Ajans Haberleı i 
14.00 Müzık : Riyaseti Cümhur 

bandosu 
14 5-0/ 
15.30 

18.00 

18.03 
18.40 

19.00 
19.15 

19.30 

19.45 

Müzik : Karııık şarkı ve 
türküler 
Program ve Memleket saat 
Ayarı 

Müıık : fasıl heyeti 
Milzık : Radyo Dans Or-
kestrasının Her Telden 
proııramı 

KGDufma : 
Müı.ik : Radyo Danı Or-
kestrasının Her Telden 
programının devamı 

Memleket Saat Ayarı ve 
Ajanı Haberleri 
Serbest 10 dakika 

19.55 Müzılt : Şarkı ve türküler 
20. 15 Radyo Gazetesi 
20.45 Müı.ik : Beyati ve ~ıak 

makamları 
21.00 Zıraat aaatı 
21 10 Müzik: Dinleyici istekleri 
21 45 Konuıma : ( Günün Meı'e-

lelerı ) 
22.00 Müzık : Radyo Salon Or-

J<eatraaı ( Violenist Ne-
cip Atkın ) 

22.30 Memleket Saat A'j arı ajans 
Haberleri ve Borsalar 

22.45 Milzık : Radyo Salon Or
kestrası 

22.55/ 
23.00 Y~rınki 

Kıpanıı 
Ptorram VI 

lstanhul, Ankara, Afyon , Tar
sus ve daha bir çok yerlerde mü
teaddid sabıkaları olduğu anlaşı 

lan Ankara lisesi mezunlarından 
meıhur kib&r dolandırıcı Ali Fuad 
Mavioğlunun muhakemesine dün 
İkinci Asliye Ceza mahkemesinde 
devam edilmiştir . ifadesi alman 
Moda Tuhafıye Pazarı sahibi Bay 
Hüsnü Ergüven eıcümle demiş· 
tir ki : 

c - Bana kendısini Eskişehir 
Hukuk Hakimi olarak tanıttı . Ma
ğaıama ıkiııci defa soğuk b r kış 

gününde gel li. Paltosunu v~ pal
tosunun cebinde bulunan 218 lı 

rasını trende çaldırdıgını söyli.> e
rek benden 30 lira istedı, verd:m. • 
Orhan Öz.kaynaktan d11 Dılberza
deler müe sesesinden olduğunu 

ve Afyon Karahisarda tıcaretle 

uğraştıgını beyan ederek 100 lira 
alnı ş Kcndısınin sabıkalı ve ünlü 
bir dolandırıcı olclu2unu Öğren· 

dığım zaman derhal polısı haber 
dar ettim.> 

Dolandır ıcı Ali Fuad Mavı 
oglu iııe şu ıf ad eyi vermiştir : 

< - Ben Ankara Hukuk fa 
külteaı bırincı ınıfıııda talebe) im. 
Numaram 4617 dır. Adarıaya ba. 
bamın gırııtıkı pamuk işleri ta
hüdünü ıf a içın pamuk almak 
üzere geldim Yanımda 5300 lıra 

para vardı. Tarsusta komisyoncu 
Zekeriya Karayaylalı vasıtasılc 

aldıgım pamuklara bu paraları 

vermişi.im . Bu sebeple parasız 

kaldım . Ben adımı Şinasi Eren 
diye söylemedim ve Afyonda lb
rahım - Galip tıcarcthanesine 
mensubum demedim. Bısbam Sil
van Jandarma okulu levazım mü
dürüdür. Ankaralıyım. Bize • Ma
vizadcler :ıı derler. Mensup oldu
ium ailenin yüksek şeref ve hay
siyetini dalma muhafaza ederim . 
Dolandırıcılık } apaman ve .> ap
madım . > 

Bir çok yerlerde bir çok hü
viyetlere bürünen bu zat Kitapçı 
Sabri Evrendile2"i d~ doland'ırmış
hr. Muhakemeye 26 Şubatta yine 
devam edilecektir . 

INGIL TEREDE 

L. Bverllrall'a 
gire ımaıat 

Londra : 13 (a.a ) - Lord 
Biverbruk Lordlar kamarasında 

İngiltere ve Bıı leıık Amerika 
kaynaklarının müşterek haTe ko
nulmasını cbir inkılap~ diye tav
sif etmiş ve Alman tanklarını ne
lecek toplar yapıldığını bıldire

rek demiştır ki: ~-194! de mem
leket dışına 9781 tayyare rön. 
derdık . Dııarıdan 2134 tayyare 
aldık. Yıne bu yıl içinde dışarı
ya 9781 tank gönderdik ve dışa
rıdan 200 tank aldık. 

Tanklarım z Moskova müdı · 

faasında büyük itir rol oynamıf 
tır. Rusya'ya daha fazla tank ve 
tayyare göndermek zorundayız. 

lıtihsalimiz hayret verici rakam 
lara çıkmııtır. lstihsalimizin bir 
kısmını daha bir müddet dııarı
ya göndereceğiz. lstihsalatımızın 
mühim Lir kısmını kendimizde 
ahkoyacafımıı gün yakındır.> 

. IOVJlt cıpllell 
( Başı 1 rnci sa7/ada ) 

zıınılmııtır. Kırımın d~usunda 
büyük bır vapur tayyarelemiz ta-
rafından hasara utramıştır. 

Londra : 13 (a. a) - Berline 
göre buzların tamamiyle çözülme
ye başladığı doğu cephesinin ce
nup böigesinden alınan son ha
berlerde Timoçenkonun Marazof'a 
120 kilometre kadar uzaklıkta 
Dinyepere yaklaştığı bildiriliy.or. 
Havalar değişmiş, Termometre sı· 

fır altı 11-14 ü kaydetmi•tir. 

SEYHAN VilAYETİ fİAT MURAKABE KOMİSYONU 
REiSllGINOEN: 

2117 ı 99 sayılı karaı name ile mer'iyet mevkiine konulan 
ve resmi gazetenin 30/1/942 tarih, 50'.:W sayılı nushasında inti
şar eden 225 numaralı kararname ile hububat, bakliyat, pata
tes ve pirinç un ve ezmelerinden pasta, çörek ve bunlara ben
zer maddeler yapılması ve satılması Milli Korunma kanununun 
21 inci maddesine ddyanılarak yasak edilmiştir. 

f şbu kararın neşrinden üç gün sonra meriyet mevkiine gı· 
receği alakadarlara ilan olunur. 13902 

Seyhan Vilayetinden: 
Karne ile ekmek almağı tercih eden ve bu sebeple elin

de mevcut buğday ve ununu bir beyanname ile Vilayete bil
dirmiş olan şahısların işbu buğday ve unlarını cari ayın yirmi 
beşinci günü akşama kadar toprak ofisine teslim etmiş bulun-
maları lüzumu ılan olunur. 13903 

1 LAN 
Devlet Demiryolları Adana 6. ıncı işletme 
Arttırma, Eksiltme Komisyonu Reisliğinden : 

Toprakkalede iki, Fevzipaşada iki, lskenderunda bir ika
metgah ile Ceyhan ve lskenderunda birer büfe binası inşaatı 
kapalı zarf usulile vahidi fiat üzerinden yeniden eksiltmeye 
konulmuştur. Bu binaların inşaatı için lüzumlu olan ray demir
leri ve istekli tedarik edemediği taktirde çimento, kum, çakıl, 
taş ve kiremidi idarece verilecektir. 

1 - Bu işin muhammen bedeli 63600 · lira ve muvakkat 
teminat miktarı 4430 lira olup ihale günü 5/Mart/942 perşem
be saat 69. dadır. 

2 - istekliler bu işe ait şartname ve sair evrakı Devlet 
Demiryolları Ankara. Haydarpaşa, Adana, Kayseri veznelerin
den 3 l 9 kuruş bedel mukabilinde alabilirler. 

3 - isteklilerin aşaiıda yazılı vesikaları tedarik ve komis
yona tevdi etmeleri lazımdır. 

a) Tem inat mektupları veya muvakkat teminat akçaları. 
b) Kanuni ikametgah vesikaları, nüfus cüzdanları Ticaret 

vesikaları. ' 
c) Bu işe mahsus olmak üzere Münakalat Vekaletinden 

alınacak ehliyet vesikaları . {Bunun için ihale gününden en az 
8 gün evvel Münakalat Vekaletine müracaat etmeleri lazımdır.) 

4 - isteklilerin yukarda gösterilen gün ve sııatten bir sa· 
at evveline kadar 2490 No : h kanunun emrettiği şekilde ha
zırlamış oldukları teklif mektuplarını Adanada Devlet Demir
yolları 6. ınoı işletme Müdürlüğü binasında toplanacak artırma 
eksiltme Komisyonu Reisliğine tevdi etmeleri lüzumu ilin 
olunur. 14-19-24-28 13900 
: .................................................. : 
J TABELA- KRiSTAL -AFiŞ f 
ı Resmi ve Hususi müesseseler için ı 

t LASTiK MfJllGB =-- İ 
ı p ı 
ı ı 

i p A K i 
ı ı 
ı K ı 
ı ı i ~iş=~: 1 
ı Adres : Doğruluk Fabrikası civarı No: 59 ı 

ı " yrıca : Taşradan da siparişler kabul olunur. ı 
i 3-8 Telvaf: Pakif Atelye.i f 
ı .................................................. ı 

•• 
.......................... ! 
i AS~I SiNEMADA j 
• f i Suvare B AJl Savare 
it ' a,3o a ıam a.30 
•: iki büyük film birden 
•ı -1-
•ı Bfıy•lı reii•6r : VV AL TER WANGER/, n ua~,ı 
ı •ahne ettiii ve büyük arti.t: HANRI FONDA MA -
f DL/NE CAROLL,in yıırattılcları 

• • • • • 
(Ateş Çenberi) 

-2-

Mevsimin en meraklı sergüzeşt filmi ı • • • Carliechan Panamada ı 
Meşhur polis hafiyesi ( Şarli Şanı)n panama kanahnda i ı 

ıi 
korkunç casusluk mücadelesi... f 

Ba gla gladlz mauaada ıon dala • 
SAHTE YILOIZ - SElAHiODIHi EYYUBİ ıı .............. ~~~··· • 

:"" ........ """ .................. """"""": 
1 Merakll Bayanlara Müjde!.. ! . 
i lzmirin tanınmıı terzilerinden Makbule Nil sayın müş- 1 
ı terilerine atelyesini aç .nıştır. Her çeşit dikiş kabul eder. ı. 
ı Erkek gömlekleri de itina ile dikilir. Siparişler vaktinde ı 
ı verilir. ı 
: Adres : Asri Sinema Caddesi, Cumhuriyet Okulu ı 
ı karşısında Gen: Dispanseri soka~ında Teni ı 

f Makbule Nil 13899 i 
~ ...... """"""" .. """" """ .. """""~ 

SEYHAN HUSUSi MUHASEBE MOOORLOGONOEM : 
1 - Aşağıda yazılı gayri menkuller satılacaktır. 
2 - Açık artırma 942 yılı Şubatının 19 ncu Perşen'be günü saat 

onda Vilayet daimi encümt>ninde yapılacaktır. 
3 - Şartname Hususi muhasebe kaleminde her gün rörülebilir. 

Mevki veya 
Mahalle~i 

incirlik-Eski 
Koşu yeri 

" .. 
• • 
,, 

" 
" " ,, • 

Cinsi 

Tarla 
,, 
• 
• 
• 
" 

• • 

Muhammen 
Bedeli Lira 

96'\ 
2\i9') 
~091 

965 
8J4 

64 
901 

6-10-14-18 13880 

i 1 an 

Hektar 
Miktarı 

2,75,75 
2,54,67 
5,97,35 
2,75,75 
2,29,75 
0,18,38 
2,57,32 

Tapu No 

40 
44 
42 
43 
41 
64 
6S 

c. &. P. l•Jllaa VDAret idare ll•J•tl 
BelıUlladea : 

Parti binası inşaatından artan ve halen Parti Deposunda 
mevcut bulunan demir desteresi , boş çimento torbası. mer
mer kırığı , kala) , kapı sürgüsü , pencere ispanyoleti , hurda 
demir , hurda tütya parçalan , eski kullanılmış çivi ve aaire
r.in 19 Şubat Perşenbe günü saat on beşte parti binasında 
komisyonu marifetile satılacağı ilan olunur. 14-17-19 13898 

-
Enstitü kadrosunda Devlet Orman işletmesi Pos Revir Amirliğinden : 

ismet İnönü Kız San 'at Eııs 
titüsü mü lür muavinliğinden is
tifa ederek ayrılan Mefharet So· 
may'dan açılan Enstitü Md. mu. 
avinlitine matematik öğretmeni 

Melahat Karakaş, Balıktsire nak
ledilen Bedriye Dizdar'dan açılan 
akşam kız aan'at okulu müdür 
muavinliğine de Çiçek öğretmeni 
Mıhriban Gürcan tayin edilmiftir. 

Seyhan Kızılay Mer· 
kezi Reisliğinden : 

Nizamnamemiz gereğince 

15 şubat M2 pazar günü sa
at onbeşte Merkezimiz Umu
mi Meclisi Halkevi salonunda 

toplanacatından senelik aida

hnı vermiş bulunan sayın aza

larımızın sözü a-eçen gün ve 

saatte umumi mf"clis toplantı

sında hazır bulunmalarını rica 
ederiz. 13901 

U. Neşriyat Müd. Macit GiJçlp 

Ba11ldıfı ger ; Tarkıözil Matbaa11 

SATILIK ÇAM, ADANA ÇESIDI LATA VE TIRAVERS KERESTESi 
1- 941 Senesi imal.atından Ormanda Tırak suyu boyundaki rampalarda aşatıda yuıb 10200.598 

metre küpe denk 88331 adet kereste açık arttırma ile satıhta çıkarılmıştır. 

PARTi NO. HACIM ADET MUHAMMEN KIYMET TEMiNAT 

M/3 Ds/3 Lira Kuruş Lira Kuruı 

1 1691 019 14691 30 08 3814 94 

il 1559 578 1851' 30 08 3518 41 

111 1271 591 11053 30 • Ol 2868 71 

iV 817 945 7111 30 08 1845 28,SO 

v 730 972 6286 30 08 16'9 07 

VI 804 652 6972 30 08 1815 29,50 

vıı 940 408 8132 30 08 2121 56 

Vlll 354 824 3073 30 oa 800 48,50 

ıx 563 051 4862 30 08 1270 24 

x 1466 558 12637 30 08 3308 SS,50 

YEK ON 10200 598 88331 30 08 23012 ss 
2- Artbnna; 6/3/942 tarihine raslayan Cuma günü saat -14- de Adana Revir Amirliti bi

nasında toplanacak olan komisyon huzurunda olacaktır. 
3- Buna .ait parti muhtev_iyatlarını, kereste nevi ve çaplannı röıterir liste, şartname ve muka

vele; Ankara Orman Umum Müdürlüğünde, Ankara, lstanbul, lzmir, Diyarbakır, Adana ve Mersin 
Orman Çevirge Müdürlükleriyle Pos Revir AmirliQ'İnde mevcut satış dosyasındadır. 

4- Kere•tenin muhammen 30 lira 08 kuruş bedel üzerinden % 7 ,5 dan teminat militan 23012 

lira 55 kuruttur. 
5- lstek'ıilerin muvakkat teminat ve tartnamede yazılı aranılan şartlar dahilinde ihale rfiuündı 

Revir Amirlifine müracaat etmeleri ilin olunur. 14-18-22-26 13897 


