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LondraHalkevi bugün açılıyor 

Milli Şefimizin Londra 
Halkevine Hediyeleri 

••il• Yapdacall Tiren • B. idea Ve B. Araı 
Ankara: 18 (Tftrk•özü muhabirinden ) - Londra Halit 

r--;-;:: :=:--J Evi Yarın ( Bagün) açılacak, saat 16 da yapılacalı t6rcn~e 
~k şark~ Bay Eden de bulanacaktır. Bay Tevfik Rüıtü Ara• da bır 

Japon yada 
bayram var ....... 

1111' '''olmadı 
· Cephelerde yeni 

değişiklik yok 

ıa,..ıar illa 
, .,.... .. giril 

nutuk •6yliyecektir. . . N 
Buraya gelen haberlere göre, Bay _Ede~ Harıcıye . •.:•· 

retinde Teufik Rüıtü Ara• rerefine bır zıyalet ~ermıftl • 
Milli Ş.limiz. l•m•t lni>nü'nün Londra Hallıevıne rah••n 

hediye ettilılai renkli imzalı bir fotoğrafları da tl>renle ye· 

rine lıonacalıtır. 

.......................... 
ı ı 
ı Başvekilimizin J 
i dünkü kabulü ı 
ı Ankara : t a ( TUrk· ı 
ı sözU muhabirinden ) - ı 
ı Ba•v•klllmlz Refik Say- ı 
ı dam Ankarada bulunan ı 
ı Umumi Kızılhaç mUm••· ı 
ı slllnl kabul etmlflerdlr. ı 
ı ı .......................... 
1 Sovyet cephe_s_i_I 

Yeni Rus 
ilerlemesi 

.......... 
Merkez ve Şimal 

Cephelerinde 

Smolensk 
düşmek üzere 
l•YJ•t llavvetlırl 

POIODJ& lladadaaa 
em mUmılalede 

Nogoğrad ve Tiyar 
dün zaptedildi 

Tokyo : 18 (R.G.) - Singa · 
Plnn. d8tmeıi milnaıebetiyle 
JlPOnyada btlytlk bayramlar ya· 
,.laııttır. 

V1tin1toe : 18 ( ı. a. >- Fi· 
lipinlerde Kaviaa kıyııında düş· 
lraan top Ateıine clcvam etmekte· 
dir. Teıiılerde hasar ve in.anca 
h1ıp fazla detildir. 

Bertin : ıs (a. a) - Ooğ'u 
cephesinin merkez krsiminde Al ' 
man hava hücumları artmış ve 

,.... şiddetlenmiştır. Düşmana insan ve 

Japonlar. mültecilere, yerlilere 
'e l•pınyollarla lrıailiıJere hitap 
eden muhtelıf lııında beyınna· 
*'eler atmaktadır. Bu beyanname· 
lerdcı Japonya ile itbirliti yapıl
lllıı,ı tıvıiye ediliyor . 

Tokyo_: 18 ( a. a. )- lmpa· 
tıtorluktA ve diter bölaelerde 
blt&n Japonlar, Sinıapurun ıap· 
tını kutlayacaklardır . Hidya par
kıııdı Mylk bir toplantı yapıla
Ctktar . 

l.oadrı : 18 ( a. a. ) - Son 
2t •aıt sarfında Birmanyada Bilin 
~i civarındaki aakerJ harekatta 
~ detiıiklik olmamııtır. Molmay 
tQ le•inde bava f aaliye\i olmuı
~ Filipin adalarmda dlşman ;:r- tiddetli topçu lt~fi aç· 
._ tı "e hava faaliyetini arttır· 
lı lıtıdır, Sumatra adesının bazı' :•••l'lfta Felemenk tayyareleri 

._larda bulun•uftur . 

Atinanın şimal kısmından bir göriinOı 

Londra: 18 (a.a )· 
Dün Avam Kamara· 
sında Yunaniıtanın 

yiy~cek ihtiyacı mev· 
z.ubahsedilmiş v e 
mebuslar baz.ı sual· 
ter sormuşlardır. Bu 
konuşmalarda , Ati· 
nada günde asgari 
500 kişinin öldütü 
mevz.ubahsedilm i ş · 

Elenlerin 
Açlığı -

y apılacalı yardım 

tir. iktisadi harp na· 
zırı Dalton, Hükô 
metin her türlü ko· 
laylıtı yapmata ama· 
de oldutunu ve fa. 
kat gemilere geçiş 

müsadesinin d ü ş· 
•man hükümetlerce 
henüz verilmediQini 

söylemiştir. 

Arap memleketlerinde 
Italyan menfaatleri 

BOllANIN ANBABADAN BIB BIC:All 

malzt-me kayıplan verdirildi. 
Moskova radyos ı Beyaz Rus

ya halkına hitapta bulunmuş, ha 
las gününün pek yakın oldutunu 
11nlatmış ve kendilerini Kızılordu· 
ya yardıma davet etmittir. 

Vaşinırton : 18 (a. a.) - Ki· 
ralama ve ödünç verme kanunu 
reretince Sovyetlere bir milyar 
dolar kredi açı'maaı haklıında mü· 
zakereler olmaktadır. 

Bertin : 18 (a. a.) - Dotu 
cephesinin merkez kesiminde kı· 
talarımız muvaffakıyetler kazandı. 

1000 den razla esir aldık. Bir çok 
tank ve otomobil tahrib ettik. 

londra : 18 ( a. a. ) - Otyli 
Herald Stokholmdaki muhabirin· 
den : Rusyada dötüıen altı Po
lonya tümeni ıimdi eıki Polonya 
hududundan ancak elli mil mesa· 
f ede bulunuyorlar . 
Noıoıradda Tiyarın Sovyet kı 

taları tarafından :ıaptedilditi de 
bildirilmektedir. Sovyetler Skov
Viteleık demiryolunun bir kolunu 
kesmiflerdir . 

Kuruluş Tarihi : 1 Klnunusani 1924 

Onaeklzlncl Jll - Sayı : 5239 

• 
CENUPTAKI 

"' 

MADENLER 
Çukurova'da ve diğer bölgelerde 

bulunan madenler işletilecek 
Toprak üstü servetlerimizin her 

yıl daha verimli olmasına çalışılır· 
ken toprak altı servetl~rimizin de 
meydana çıkarılmasına ayni gay· 
retle devam edilmektedir. Bu-alan· 
da harcanan emeklerin bugün bü· 
yük müjdesini "Türksözü,. okurla
rına verirken öz. yürekten bir se· 
vinç duymaktadır. Yüksek bir 
maden mühendııimiz. dün kendi· 
siyle görüşen muhabirimize şu bil
giyi vermiştir : 

• - lskenderunun Kirli ve Ner
g-izlik köyünde Krom, K11ragöz. 
köyünde ve Kızıdatda Amyant, 
Elmacıkda da asflt bulunmuştur. 
ElazıQ'ın E.rranimadcn kazasının 

Guleman ve Kündikin bölgelerin· 
de Krom, Keban kazası merkezin· 

(Gerisi 2 ncl 1&7fadal 

B. Hilmi Uran 

aıun UBAN 
llBBIMIDI .. 

AMERiKA NOTASI 
VE VIŞI CEVABI 
Vaşington ; ıs (a.a.) - Mih· 

vere yapılan Fransıı. yardımı Ü· 

ı.erine Amerikanın verditi nota· 
ya cevabı nota haı.ırlanmıştır. Bu
nu Fransıı. elçiıi burün Vels'e 
takdim edecektir. 

B. Ruzveltin 
son beyanatı 

Yolamusa deoam edecefd; 
gayretlerimizi arthracafıs ! 

Vaıinglon : 18 ( a. a. }- Bay 
Ruıvelt Kanıdaya yapılan iıtikraı. 
münasebetiyle bir nutuk ıöyle
mittir,.. Ruıvelt tam 58 yıl evvel 
babasının kendiıini Kanadaya yol· 
laçlıtmı, bu güzel topraklarda iyi 
günler gr:çirditini, bili o ııtnleri 
hatırlarlıtını • ıöyledikten sonra 
Kanada ile bir ortak ıibi konut· 
tuğuPU • evvelce de ıöylenilditi 
jibi Kanadaya yapalacak bir te· 
cavüı.de Amer:kanın derhal yar-

' 'dıma koşacatına yemin etmif ve 
harp gayretlerine KaMdftta da 
iıtirakinden letekkürle baheederek 
divanın haklı oldutunu, mltteflk· 
lerin yoluna devam edecetini • 
gayretlerin arttırılacatııu anlat· 
:mıştır . 
E::ıVaıinıton : 18 ( a. a. ) -
Ruı.velt ötle:yemetini dCln lnfiliı 
büyük elçiıi ile yemiftir . 

Türk - Bul2ar 
dostluğu 

Seyhan Meb'usu ve Parti Grup 
Reis Vekili Bay Hilmi:Uran dün 
şehrimize gelmiıtir. Deterli .. Meb'· 
usumuza "Hoş reldiniı.I. deriz. 

Sofya : 18 (a. a.) - Şubat 
941 tarihli Türk - Bulıar müt
terek bet'annaaıeainin • imaa11aın 
birinci yıldönihaü ~münuebetjr.1• 
Bulgar basımı hararetli netrifat 
yapmakta, bu dostluk paktının 
önemini belirtmektedir. '1tıta Tokyo : 18 (a.a.) - Singa· 

po ~ dlfıneıi münasebrtiyle Ja· 
af ?

1
1•P•ratoru idi suçlar için 

ı '" et . t' V . 111111 ar. 
aı1n1ton : 18 (a.a.) - Ja-

~0. ~Uvvetleri Tayland'ı iıtili 
lll~~ftır · Şiridetli muharebeler 0l-

11alıd1r. 

LIBTADA 
Londra : 18 ( S 12, 15 ) -

Royter : Libyadaki vaziyette şa· 

yanı dikkat bir değişiklik yoktur. 

Gaz.alanın ıarp sahilinde bazı 
temular olmuıtur · Düşman ketif 

müfreı.eleri biraz çekilmiştir· 

Ankara : !8 ( Türkaözü mu· 

habirinden )- Aldıtım mahlma\a 
göre, ltatya hükiimt1ti, Arap mem· 
leketlerindeld menfaatlerinin ko. 

runmasını hüHımetimiı.den rica 

etmiştir . 

Londra : 18 ( ,a. a. ) - Deyli 
Herald'ın Stokholm muhabirine 
göre, Smolensk dOımek üı.eredir. ..................... 

Mart ayı 
karneleri 

ekmek 
tevzi ah 

'-t Tokyo : 18 (a.a.) - Japonlar 
, •ın Y•nmadaaında Olongoda-

1 laltviye lutaları çıkarm1ttır · 
Ptı Tokyo : 18 (a. a.) - Sınga
ı.ı.'11" Hptı mlnuebetiyle yapı· 
,_. top&antıda Baıvekil demiftir· 
ili .... 
kG • •-:-• Aaya &zerindeki tahık· 
f·k~lerıni ıeniıletmek için mütte-
1 er Sinıapuru 220 sene üı ola· 

rak ltuUaadı. Buranın düfmeıi ta-
..__ (a.111 1 Del -~tada) 

Kahire : 18 (a. a.) - Avcı· 
lanmız. faaliyette bulunmaktadır· 
Akmcı kuvvetlerimiz. Mekili hat· 

tının genif çevrr.ıinde mukavemet 

görme.len faaliyette bulunmuşlar

dır . 

Meydana çıkarılan 
Pirinç, kahve stoku 
Şehrimkde dün yfoe 6a~ı dülclcôn "' et1lerde aramalar yapılmış ' 

Men,Ul&ade tuhafiyeci Bay Kamil Gülmen' de mil..darı üç bin kilo ka· 
dar tahmin etlilın pirinç, kallfJe, nohud "• mercimek bulunmuştur · Bu 
~ flUldJ.lerine el konulmuş ise de misadere edilip edilmiyecefi dün 
''' t1alcta kadar 61linememiJtir. 

Ankara : 18 ( a. a. )- Cüm· 

huriyet hükümeti ltalya hüküme 

lince \"iki müracaat üzerine Su

ıidi Arabiıtandaki ltalyan mena· 

fiinin himayeıini kabul etmiftio · 

Belediye Reisi dün 
Ankaraya gitti 
Belediyenin bazı müteferrik 

itleriyle ıehir içme suyu itini bir 
olura vardırmak ve bilhassa tehir 
içlPe suyu meselesini g~rçekle_ı: 
tirmek .maksadiyle Beledıye reı11 
B. Kasım Ener dünkü ekıprule 
Ankara'ya ııitmiıtir. 

Ankara'da on ıün kadar ka
lacak olan Reis 8. Katım Ener'e 
bu müdrtet ı.arfmda, Belediye 
azasından B. Hazım .Savcı veU 
let edecektir. 

DAGITMA 
OFiSi 

Halkın ihtiyacını ayatına ka· 
dar ıötürecek olan datıtma Ofi· 
sinin ktttulması için çahımalar 

ilerlemiıtir. Ticaret VeUleti teı· 

kilitında da yenilikler yapılacak· 
tır . 
.. ! ................ .. 

Mart ayı ekmek~karnelerinin 
datıtılmasma buıünlerde bqla· 
nacağı ~renilmiıtir • Halkımıı.ın 
ekmek karnelerini'lvaktinc\e ve 
tamam olarak alabilmeleri için 
bu ıy tevıiıta erken bıılanacak
tır . 

Aldıtımız. malumata ıöre, Mart 
ayı ekmek karnelerinin par.ar gü
nünden it ibaren datıtılması takar-

Londra .Elçimiz 
R AUF ORBAYIN 

T A SDiKE DÜN 

T AYi N i YÜKSEK 
iK TIRAN ETTi 

Anlıara : il ( a. a. ) - Af'Jı 6alana11 Londra B6yülı 
Elçilifirae K••tG01ona Meh•• Raal Or6ayın tayini yilı•eJı 
ta•dik• ilctiuın etmiftir • 

rür etmiştir. Daha evvelce gerek 
Belediyenin ıerek VilAyetin yap-

tıA'ı ilinlar geretince ve ıaı.ete
miz.in Je mükerreren yazdıtı aibi 
elinde nüfus hüviyet cüı.danı ol
mayan vatandqtar hiç bir ıuretle 

ekmek hrneıi alamıyacaklardır • 
Bunun için elinde nüfuı hüviyet 
cüz.danı olmayan veya nfifuı bil· 
viyet cüzdanını henüı. almamlf 

bulunan vatandaflarımız.ın nlfM 
hüviyet cüzdanlarını hemen çı· 
~artmalarını bir kere daha tav
siye ederiz. . 

Çan - Kay -Şek ile 
Gandi konuştular 

Bombay : !8 (a.a.) - C.... 
ile Çanr-Kay-Şek Kalldlta"d6 
uıun Qir göriifme yapmııtır. 
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1 Daladiyenin evrakı 

Bitlerle Rlbbentropu 
yok etme planı ı 

idari teşkilatta 
değişiklikler 
Bu nasıl olacak? 
Yeniden kaza kurulması ve 

kaldırılması veya bir kazanın baş
ka bir bölgeye bağlanması, kaza 
merkezinin dcğiştidlmesi, nahiye 
kurulması ve kaldırılması, bir kö· 
yün veya bir kasabanın veya na
hiyenin başka bir valilik ve kazJ· 
ya bağlanması ve yahut nahiye 
merkezinin değiştirilmesi, yeniden 
köy kurulması ve kaldırılması, köy
lerin birleştirilmesi ve ayrılması, 
köylerin ve kasabaların aynı kaza 
içinde bir nahiyeden başka bir 
köy mahalle veya semtinin o köy· 
den alınıp başka bir köyle birleş· 
tirilebilmesi için Dahiliye Vekilliği 
baıı esaslar haı.ırlamıştır. 

Bu esa,ıara göre fek ve ilha· 
kın cotraft, idari, sosyal, ekono
mik ve zirai durum ve münase 
betleri etraflıca incelenecektir. Şo· 
se, dcmiryolu, araba yolu durum
lan a-öz önüne alındıktan sonra 
değişiklikler yapılacaktır. Yeni ku· 
rulacak kaza ve nahiye adları öz 
Türkçe olacaktır. 

Yeni kaza ve nahiye merkezi 
olacak yerlerde hükumet konağı 
ve memur ailelerinin oturabilece~i 
bina bulunmasına dikkat edile· 
~ektir. 

Adliyede bir tayin 
Seyhan icra Memuru Tahir 

Baykal Amasya icra Memurluğ'u· 
na tayin edilmi~tir. 

Dört senedenberi Adnnamız
da Memurluk yapan ve kendisini 
herkese sevdiren Mumaileyhe ye 
ni vazifesinde başarılar dileriz. 

Çeltik ziraatı 

arttırılacak 
Ziraat ve Sıhiye vekillikleri 

Çeltik ziraat inin de fazlalaştırıl. 

ma11 suretiyle daha ltol ürün a
lınması etrafında incelemeler yap· 
maktadırlar. 

Devlet dairelerinde 
telgraf muhaberesi 

Münakalat vekilli2'i devlet da
irelerine yaptığı bir tamimle ö
nemli ve acele işler dışında telg· 
rafla muhabere yapılmamasını, 

demiryolu kenarındaki yerlere de 
telgrafla yazılmamasını bildirmiş

tir. 

Yeni bir köy 
Sunıurlu karasının Bahşili 

köyüne bağlı Oıdırı mahallesi ay
rı köy haline getirilmiştir. 

Hariciyemizde 
Çin hükumeti yanında Çun

King elçiliği başkatipliğine Kahi· 
re elçiliği başkatibi Mennan Te
kelen , Berlin büyük elçiH~i üçün· 
cü J:kAtiplitine merkezden Sait 
Sahibotlu dereceleriyle naklolun· 
ID1lflardır. 

Şamet fabrikası 

Kara9ükte kurulan Şamet fab· 
rikası hazırlıkları bitmiş ve fab
rikanın Ülkü istasyonuna yakın 
bir yerde yapılmaaı kararlaştırıl

mııtır. 

Bir gemi . battı 
Loncira : 18 (a.a.) - Gelen 

halı>crlere göre, Sirit Uval adın
da 5100 tonluk bir lngiliı gemisi 
bir Mihver deniıaltııı tarafından 

batırılmıştır. 5000 tonluk bir Bre
zilya gemisi de Atlantik sahille
rinde batırılmıştır. 

Bisiklet hırsızları 
Ferhad otlu lbrahim Demir'in 

yeni i.ı;tasyon bahçesine bıraktığı 
bisikletin Mchmed Polat, Ziya 
Küçük ve Bekir Kolun tarafından 

aıırıldıtı anlaşılarak hırsızlar ya· 
kalanarak Adliyeye vcrilmi~ler. 

-
Büyük bir atış 
müsabakası 

Bertin : 18 ( a: a. ) - Dala· 
diyenin .evrakları arasında bazı 

vesikalar bulunmuştur. Bunlar ara· 
sında entellijen servisin Hitlerle 
Ribbentropu öldürmek için plan
lar bulunmuştur . 

f-T~;~·sWii .. i 1 

ı MU Af IYETlERI : 
: Bafl•ca •enayi mU· : 
f eaaeaelerlne bazı vergi t 
t muaflyetlerl temin eden f 
f te,vlkl sanayi kanunu f 
f hUkUmlerlnln önUmUz- f 
f deki malf yılı qaş1nda • 
t sona erece~ii sllylen- t 
f mektedlr. f 
........................... 

Adanada atletizm 
faaliyetleri 

Başvekalet Beden Terbiyesi 
Genci Direktörü General Cemil 
Taner dün bölgemiz B. T. başkan
lıtına ıönderdiği bir mektupla 
Adana bölgesi atletizm faaliyetin
den ve elde edilen hasıladan 

memnun oldu~unu bildirerek te· 
şekkür etmiştir. 

Musiki tedrisah 
Maarif vekaleti, ilkokullard a 

beden ter9iyesi ve musiki ders
lerinin durumunu umum:mufettiş 
!ere tedlı:ik ettirmektedir. Bu işle 
vaıifedar olan müf cttişlerin bir 
kısmı vitayetlerde • teftişlere baş
lamışlardır. Şchrimi.ıde müfettiş 
İlyaıı Sınai bulunmaktadır. 

lık ve grta okullardı musiki 
tedrisatının ~ınıf öğretmenlerinden 
alınarak ihtisası olan öğretmenle
re verilmesi düşünülmektedir. 

Musiki dersleri yalnız ağıı.dan 
~öylemekle değil bir musiki aleti 
çalmak suretiyle öğretilecektir. 

Beden terbiyesi tedrisatını da be
den terbiyesi kursunu gören öğ

retmenler gösterecek ve bu hare
ketler çocukların yaş durumlarına 
göre yaptırılacaktır. 

Cenaptakl madenler 
(Başt:ır:ıfı Birincide) 

de de Bakır bulunarak işletilmesi 
için Etibarık'n devredilmiştir. 

Elazığın Keban kazası Sulu
maiara civannda da Simli kurşun 
bulunmuştur ki bunun Devletçe iş· 
letmeğe değerlı olduğu kat'iyetle 
anlaşılmıştır. Etibank ve Devletçe 
işletilecek olan bu madenler bizim 
için büyük birer servet olacaktır." 

laglllz kabinesi 

Çörçilin yeniden 
itimad istemesi 

meselesi etrafında 

Londra : 18 (a.a.) - Taymis 
gazetesi, Avam kamarasında iki 
gün sürecek müzakereler yapıl· 
ması muhtemel olduğunu ve Çör· 
çilin tekrar itimad reyi istemesi 
ihtimalin<fen bahsett ğini fakat 
böyle bir hareketin lngiliz ana · 
nelerine uygun olmadığını yaz.· 
maktadır. 

Ankara : 18 ( R.G. ) - Son 
tenkıtler üzerine eğer Çörçil is 
tifa ederse yerine geçeceklerden 
şu üç ki~i söyleniyor : Eden, Bi
verbruk, ve Atle. 

Londra : 18 (a.a.) - Çörçil 
dün Avam kamarasında Alman 
gemilerinin geçen hafta Brestten 
kaçmasile Singapurun düşmesi 

etrafında demeçte bulundu. Çör
çil, Alman gemilerinin Bresti terk 
etmelerini biz.im için muhakkak 
surette faydalı bir hadise olarak 
vasıflandırmı~ ve lngilterenin bah 
ri durumunun fenalaşmak şöyle 

dursun sarih surette iyileşmiş ol
duiunu söylemiştir . 

Beden terbiyesi Umum Mü
dürlü~ü atış fed~rasyonu talimatı 

dairesinde Cumartesi günü öğle· 
den sonra ve Paı.ar günü Mersin
de büyük bir atış müsabakası ya
pılacağı öğren ilmiştir . 

Dokuz kişHen mürekkep A 
dana ekipinin d e iştirak edeceği 

bu Önemli müsabakalar Mersin 

po ligonunda ve deniz sahılinde 
yapılacak; müsabaka sonunda fer-

di biriııcilık, ikincilik ve üçüncü 

lük kazanacak olan müsabıklara 

muhtelif ikramiyeler verilecek .. 

takım tasnifinde de en .iyi derece 
alacak olan ekipe güzel bir 

kupa hediye edilecektir. 
1 

Eğer atışlar Cumartesi günü 
bitirilebilirse Pazar günü tensip 
edilecek bir yerde ekiplere ha
kiki sücek avı yaptırılacaktır . 
Met mi ve fışek:ler bölgece temin 
edilmiştir. 

Avustralya Başvekili 
hasta 

Londra : 18 (a. a.) - Avust
ralya Başvekili mide hastalığından 
rahatsız. olduğundan hastahaneye 
kaldırılmıştır. 

Irak kabinesinde 
değişiklikler 

Ankara : ıs ( R. G. )- lraL: 
kabinesinde değişiklikler } apıl -
mıştır. Nuri Sait Paşa uhdesinde 
yalnıı. Ba~vekiilet kalmıştır . Ha
riciye Ve~aletine Abdullah Paşa 
tayin edilmiştir. 

Uzak Şarkta 
( Başı 1 inci sayfada ) 

rihte ve Japon yükselişınde bir 
dönüm noHasıdır. Düşmanlarımız 
diı. çökünceye kadar mücadelemi 
ıi ileri götüroceğİ7.. 

............. 
ingiltereye akınlar 

Londra : 18 ( S. 12, 15 ) -
Dün gece lskoçya şarkına bir 
düşman tayyaresi bomba atmış
tır . Hasar yoktur . Bir kişi hafif 
yara 'anmıştır. 

ADAMA ASKERLİK $UBE
SiNOEN : 

Adanada mevcut olup gerek 
şubemizde kayıtlı ve gerekse~ba.ş
ka şubelerde kayıtlı bulunup ta 
şubemiz mıntakasında olan bilii· 
mum yedek subay ve askeri me · 
murların yoklamasına 16/2/942 
pazart~si günü başlanıp kısa bir 
zamanda bitirilmesi Vekalet buy · 
rukları ikti :ıasından olmakla yok· 

lamaya gelen subayların hüviyet 
cüzdanları , As. vesikaları ve işin· 
de ihtisası olan subayların da ih-

tisas vesikalarile müracaatları. 

2 - Her hangi bir sebeple 
yoklamaya gelemeyenler olursa 
haklarında kanuni muamele yapı· 
lacağ"ı il Ön olunur. · 2-2 

ADANA ASKERi ŞUB(SİNOEN: 
1 - Tam ehliyctnameli kısa 

hizmetliler 1/3/942 günü hazırlık 

kıtasında bulunmak üzere 28/2/9~2 

günü sevk edilmek üzere şubctdcn 

namlarına davetiye yazılmıştır. 

') - Bunların muayyen iÜO

de şubeye müracadları davetiye 

haricinde ismi olmayanlar varsa 

bu kabil kısa hizmetlilerde 24/2/942 

günü muameleleri tekkemmill etti· 

rilmek üzere şub•ye müracaatl<trı 

ilan olunur. 13913 
- - -------

i 1 an 
c. H. P. Seyhan Vilayet idare heyeti 
Relsllftlnden : 

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 saire· 
r.in 19 Şubat Perşenbe günü saat on beşte parti binasında 
komisyonu marifetile satılacağı ilan olunur. 14-17-19 13898 

İLAN 
Devlet Demiryolları Adana 6. ıncı İşletme 
Arttırma, Eksiltme Komisyonu Reisliğinden : 

Toprakkalede iki, Fevzipaşada iki, lskenderunda bir ika· 
metgab 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 - İstekliler • bu işe ait şartname ve sair evrakı Devlet 
Demiryolları Ankara, Haydarpaşa, Adana, Kayseri veznelerin· 
den 319 kuruş bedel mukabilinde alabilirler. 

3 - İsteklilerin aşağıda yazılı vesikaları tedarik ve komis· 
yona tevdi etmeleri lazımdır, 

a} Teminat 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 s;ıatten bir sa· 
at eweline kadar 2490 No : lı kanunun emrettiği şekilde ha
zırlamış oldukları teklif mektuplarını Adanada Devlet Demir
yolları 6. ıncı işletme Müdürlüğü binasında toplanacak artırma 
eksiltme Komisyonu Reisliğine tevdi etmeleri lüzumu ilan 
olunur. 14-19-24-28 13900 

·~·····················~· 
if: ASRİ SİNEMADA ' 
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Suuau SufJare 
Ba Akta• 8,30 . 8,30 

Dünyanın en büyük üç kadın yıldızı 

NORMA ŞHEARER 

JO.A:N CRAVFORD ı f ROSALIND RUSSELL,ın 

ı Er.kek yıldızlara karşı ilk defa harukula· 

ı de bir zaferle çevirdikleri 

: 
f (Kadınlar, Arasında~ ........ ••lleıerl lı 
ıi (16) muazzam kısım teKmili birden 

···········~~~~~·~·~~ ..... ~ 
ı"""""""""""""""""""""."""S 

1 Merakh Bayanlara. Müjde! ... ! 
i- lzmirin tanınmış terzilerinden Makbule Nil sayın müş· ı 
ı tenlerine. atelyesini açrnışbr. Her çeşit dikiş kabul eder. S 
ı Erkek gömlekleri de itina ile dikilir. Siparişler valttinde S 
ı verilir. S 
ı Adres : Asri Sinema Caddesi, Cumhuriyet Okulu S 
ı karşısında Göz Dispanseri sokağında Terli S 
f 4-7 Makbule Nil 13899 J .. " .. """""""""" .... " .. " .............. .. -- -· 
ı" .... """"""""""""""" .... " ........ s f TABELA - KRIST AL -AFiŞ f 
ı Resmi ve Hususi müesseseler için J 
f LASTiK MÖBÖR 1 
ı p s 
ı s 
f P A K 1 i s 
! K l 
• - ~~~~ 1 ş~ s 
ı ' ! Adres : Doğruluk Fabrikası civarı No! 59) i 
i A yrıca : Taşradan da siparişler kaöul olunur. S 

ı 6-8 Teleraf: Paltif Atelye.i S 
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&içik taıarnl lle..,ıan 
1942 ikramiye P.lllu 

KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayı•, 3 Aia•t••, 
2 lkincitefrin tarihlerinde yapılır 

1942 lllramıreıerı 
1 Adet 2000 Liralık = 2,000 Liri ) 
3 .. 1000 .. 3,000 " 2 " 

750 
" - 1,500 .. 

3 
" 500 it = 1,500 .. 

10 ,, 250 
" - 2,500 

" 40 
" 100 

" = 4,000 .. 
50 

" 50 .. - 2,500 ., 
200 ,, 2i .. = 5!000 " 200 

" ıc. " = 2,000 • ti 

TUrklye ı, B•nkaaına 11•r• y•lırmekl• yalnız 
para tal~lktlrm1f ve faiz almıf olmaz, eynl 
zamanda talllnlzl de denemı, olurau~ 

~.,._,~-·~ ~ 

" .. " .... " 

' 

k Abone ve ilin 1euRm ÖZÜ 
1 lt ıartıarı GONOELIK GAZEl! • AOM'4A 

1 
Senelifi .. . 1400 Kr. 

Sahijl fJe Baımuhiıarrirt. ı 
FERiD OELılU GUYE ! ' I Aylılı ... 125 • l 
Umumi Ne§riyaı MıUOriI 

t 
llınıar için idareye MACiD GÜÇLO, ~ r --müracaat etmelldlr Bo~ıldı~ı yer : TORl<~OZO Mat~o~ 
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