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iDARE YERi: 

Ço.km•k caddesi Adana 

Telefon 138- Posta K 48 

Abone:Yıltıtı 14,aıtı aylıJı 

l, aylıltı 125 kuru,tur 

r ' Ankara 18 (a.a.) Dördüncü Türlcdili 

Kurultayı Baskanlığı, Kuraltayırı toplan· 

masa dolayısile yordun her tarafandan ge

len kutlama tel ve yazılarından dolayı 

Kurultayın 1aygı ve sevgi dııy2'alarını 
bildirmektedir. '\il : 3 No. 604 

5 Kuruştur .,J SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE '------------------J 
rını rnüdafaıı 

eden mihve 
toplarından ÇOrçil Londraya döndü Marsa Matrah 

b i r i 

R.PEKER 
İşe başladı 

Ankara 18 ( ... a.) - Dahiliye 
Vekili Recep Pelter, yeni vazife 
sine başlarken, aşağıdaki tamimi 
göndermiştir: 

•• Oahilive Vekili olarak bu
gün işe başladım. Vekalet vazi 
fel~ri arasında dahili emniyet mo 
selesi her zaman hor işin başın· 
da gelir. Bunun yanında devletçe 
alınmış olan ikti98t tedbirlerinin 
bize düşen kıııımlaranın tatbiki ve 
bu yolda yapılacak mahalli işler 
günün şartları içinde en müiıim 
vazifelerimizi teşkil eder. Bir yan 
dan diğ~r işlerimizi gü·meğe de
vam ederken çalışmalarımızı. bil 
hassa bu esaslar üzerinde topla. 
yıp sıklaştırmalt bütün mesuliyet 
arkadaşlarımdan ilk ricamdır. ,, 

Dolu ceplıesind,. bir Alman Z1'hlı tankı 

Müşterek taarruz 
Moskova kon/ eransında 

Londra 18 (a.a)
Dolaşao şayialara 

göre, Almanlar 
Astragana 2 kilo· 
metreys kadar yak· 
laşm1şlardır. Ber
lin, Novorosisıti· 

nin düşmesinin pek 
yakm olduğunu 
ima ediyor. Sov-

Astragan 
düşmek 

üzere 
Ruslar Novorosiski'yi 

boşaltıyorlar 

temizleme hare: 
ketinin devam et 
tiğini bildiriyor. 
Alınanlar bu ke· 
simde Ru9Jardan 
12800 esir, 48 
tank, 252 top al· 
mışlardır. 

yet \rnmandaoltiı, bu şehrin mü 

daf aaıının imlı:insızlığını kabul ey 
temeldedir. Şehrin boşaltıhnasma 

başlanmıştır. 

l 
lngiliz. radyo

su da bu bölge. 

deki Sovyet kuvvetlerinin yeni mev. 
zilere çekildiğini kabul etmektedir. 

Berlio 18 (a.a.) - Alman teb 
liği: Alman ve Müttefik kıtalaranıo 

gözden geçirildi Ankara 18 (Radyo raıetesi)
Alman Baş\tumandanhğıntn bugün· 
kü teblij'i, büyülr. Don dirsei'inde 

londra radyosuna göre, Çörçilin 
üçüncü Rayhin ölüm çanı· 
nın çalmasıdır 

seyahati, 

Ankara 18 (Radyo gazetesi) - günün en 
1-ıühiaı siyasi olayı Moskova görüşmeleridir. 
ı\lınan haberlere göre, Çörçille Roosveltin 
lahıi ınümeuili Harriman, Moskovaya vardık
~rıoın akşamı ilk görüşmelerini yapmışlardır. 

Q n:ıülakat 4 saat sürmüştür. 
_ Ertesi gün Çörçil Molotofla uzun bir gö
~~ŞIJlede bulunmuş, bunu Stalinle yapılan ikinci 
!' konuşma takip etmiştir. Cuma akşamı Krem· 
lıo •arayında lngiliz ve Amerikan heyetleri şe 
ref ıne büyük bir ziyafet verilmiştir. 

Hindiıtan Boşlrnmandaoı general Veyvel 
t.1oıkovaya uçakla perşeımbe günü gelmiştir. 
. Generalin bindiği uçak arızaya uğradığı 
~in Tahrana dönmüş ve bu ıuretle Veyvelin 
Oskovayıı muvasalatı gecikmiştir, 

Cumartesi gününü Mi~er Çörçil ve Harri· 
1-ıan bir köyde geçirmişler ve bir fÜn evvel 
1-ın bir anlaşmaya varılmış olmasına rağmen 
a~Şaın üzeri Stalinle tekrar buluşmuşlardır. 

Bu ziyaret ve görüşmeler Ruslar taraf andan 
htet sıkı tutulmuştur. 
S Londradan relen haberlere göre, Çörçille 

B. Çörçil 1-linlo buluşması, düşmana karşı sıkı işbirliği 
hplln iki Şef'n bulaşması şeklinde görül-
~elttedir. ÇÖıçilin seyahati büyük «Muvaffakıyetle neticelenen 

1 
ır nıuvaffakıyetle neticelenmiş, Moskova müzakereleri müttefik dev· 
11tiliz - Sovyet muahedesile el· letlerin gayretlerine yeni bir veçhe 
~e edilen noktadan dorum daha verecektir.> · 
1 eri gitmiştir. Deyli Telgraf şöyle yazıyor: 
• logilizler tımıfandao Moskova «Alınan kararlar hakkında 

tiyaretine büyük bir ehemmiyet faraziye yürütmek güçtür. Bu gibi 
'tfolunmaktadır. Londra radyosu şeylerde ketOmiyet esastır. Mütte· 
' 0zcüsü bu kona etrafında demiş· fiklerin asıl darbeyi nerede indire· 
t' • 
ır ki: celderi meseleıi ne kadar az mü 

«- Çörçilin seyehati, üçüncü nakaşa edilirse o kadar iyidir.» 
~Yhio ölüm çanmm çalmasıdır. Dığer a-azeteler de ayrı ayn 
~Q ıiyaret Alman taarruz kuvve· şu mütalii.aları yürütmektedirler: 
lıniıı kırıl~asınan, müttefik taarru· Doyli Meyi : 
lllııu0 hazırlanmasınm başlangıcını " Bir defa daha Çörçil pratik 
tCf kil edecek harbin son devre· bir adam olduğuna dPİr güzel 
•ini açmıştır.» bir misal verdi. Memleketi, kendi 

. Sözcü sözlerine devamla de sine ne kadar minnettar olsa 
1-lışur "i: 

«- Almanya için ölilm belki 
~lllo sürecektir. Fakat Moıkovada 
b~ Ölümü çabuklaştırmak için ka· 
'! olan bütün tedbirler incelen 

ıtlıştir. Almanlarwn büiün ümidi. 
ıtlüttefikler arasındaki birliğin bo. 
tıılıtıa d .. - · b n . . sı ır. Moskova goruşmesı o 
1-lıdı •Öndürmüştür.> 

B Bugünkü logiliz gazeteleri, 
&ı: •şn:ıakalelerine mevzu olarak Mos 
()"• tt M T 

"' foruşmelerini almışlardır. ay· 
it dernlftir ki: 

azdır. ,, 
Mançeater Gardiyeo: 
" Neşredilen tebliğ ilı.inci cep 

he hakkında bir şey söylemiyor • 
Neden söylesio ? Müttefikler Rus 
yaya söz vermişlerdir; hazırlanı

yorlar ,, 
Niyaz Kronild: 
" Müzakerelerde logiliz renel 

kurmay reisinin ve Hindistan baş 
kumandanının bulunuşu, müşterek 
taarruz harekitmın tam bir şekil 

- Devamı lklocldo -

Bir köylü yurddasın 
çok asil hareketi 

Adanan an Ko- ~ =~ _ lar ve yulafırı bo-

cala köyünden bir e· 1 ı k t• . delini buna cöre 
kilçük çiftçi, son ır yan ış ı ne ıcesı ödüyorlar. 

bir hareketiyle, olarıtk kendisine verİ· Köyline döo-
Türk köylüsünün J f 1 dlikten ıonra, Be 
temiz ve uil kı· en paranın az asını kir Yılmaz, alclı. 
rakterine canla bir ofise iade etti i• paranın sattığı 
misal verdi: 'QCCO::""" ~=~ ==::.--::...... -~ yulaf bedelinden 

Bekir Yılmaz adını taşıyan bu bayii fada olduğuna görüyor ve 
temiz kalpli yurddaşımız, bükOme· işini rücünü bırakıp tehire iniyor. 
tin kararına ilk uyanlar arasında Ofiı müdürilnü buluyor. Yanlıılık 
bulanmak heyecanı içinde, ağoı- düzeltiliyor ve mert köylü, aldıiı 
tosun 6 11nda, borçlandığı 198 kilo paranın f azlaaını 2'eri veriyor. 
yulafı şehire getiriyor ve Toprak Bu saf ve temiz köylümüzün 
Ofiae teslim ediyor. dürilst hareketini turaya bir ibret 

Ofis memurlara, bir yanlış eseri ve örnek levhatı olarak kaydeder· 
olarak, 298 kiloluk bir fiş kesiyor- lcen kendisini içten. kotloyornz. -

Yerli mallar pazarındaki 
suistimal davası 

Şahitler neler 

--
anlattı? 

Bez toplarının Adanaya noksan _ 
gönderilip gönderiJmedigi yerli --• 
m a 1 l a r p a z a r ı müdürlüğün-

den sorulacak -
Yerli mallar pazara Adana mağazas1ndaki suistimal davasına dün de 

devam edildi. Dünkü celsede dinlenen 10 kadar hukuka umumiye şahi
dinin hepıi de yerli mallar pazarıoan noksan mal sattığına dair şehadet· 
te bulundular. 

Hakimler heyeti bilhassa, yerli mallar pazarı memurlarıom cbiz ba 
mallan merkezden top başına 2-3 metre noksan olarak alıyor v• Öy· 
lece satıyoruz.» deyip demedikleri üzerinde durdu. Bazı şabltlar, suçlu 
memurlar tarafından hakikaten böyle bir iddia ileri slirilldOjilnü söyle· 
diler. 

Suçlular bu hıısusu katiyen inklr ettiler ve mağazalarında noksan 
satış yapılmadıj'aoı, maiazada çalışanların emekdar ve aynı zamanda 
temiz kimseler olduğunu tekrarladılar. 

Müteakiben suçluların avukata B. Sait müekkillerioi müdafaa etti • 
Mağazada müşterinin nazarı dikkatini. çeken bazı levhalar bulooduiunu, 
satılmak ıuretile dışarıya çıkarılan .bar ~alın nolcsanaodao matazanın 
hiç bir suretleı mesuliyet kabul «:tmıy~ceglne dair bu levhalarda ikaz -
edici cümleler yazıla oldoğ'oou soyl~dı. 

Gelmiyen amme şahitlerinin çaırılması1 Paıababçe Yerli Mallar ~a· 
zarı ınüdürlüiüne bir milzekkere y4zılarak bez toplat1DIO noksan fOn• 
derllip rönderilmedijinin soralması için muhakeme ayın 26 ııaa bırakıldı. 

Kafkas bölgesindeki hücuma düş 
manın İnatçı mukavemetine, arazi· 
nin güclüklerine ve şiddetli 11cağa 
rağmen devam etmektedir. Kara· 
deniz limanlarında 12 sahil remist 

batırılmış ve 1 büyük sarınç ge· 
misiyle cephane taşıyan 8 mavna 
ciddi ha1Gra oğrablmtfbr. 

Viyııızmanıo doğusunda düşman 
hücumları kısmen karşı hücumlar 

la püskürtülmüştür. Rjev bölgesin 

de Ruslar yeniden muhtelif nokta 

larda çok büyük piyade kıtalariy· 
le hlicam etmişlerdir. BGtün bu 
hücumlar püakürtlilmüştür. 

30 Temmuzdanbori hava kuv
vetlerinin işbirliğiyle vc,rilen şid-

detli müdafaa savaşlarında 1068 

düşman tankı imha edilmiştir. Cep· 

henin şimal kesiminde de mahalli 

hücumlar muvaffaldyetıizliğe uğra• 
blmıştır. Fin hava kuvvetleri bava 

muharebelerinde 11 düşman uçağı 
düşürmüştür •• 

16-17 Ağustos gecıssi Alman 

mayo tarayıcılariyle logiliz ıeri 

bücam botu o derece ciddi hasa

ra uiratalmıştar ld artık kaybedil 
miş telakki olunabilir. 

Bir Alman mayın tayyaresi 

üssüne dönmemiştir. Gündüz batı 

ve şimal Alroanya ile işgal altın· 
daki araziye yaphğ-ı izaç akmmda 

lnrilizler S uçak kaybrtmişlerdir. 
Bu oçaklar bava muharebelerinde 
düşürülmüştür. 

lngiliz hava kuvvetleri diio 

re~e bata almanyaya hücum etmiş· 
tir. Oznahrulc şehrinin halkla mos· 

kOn mahallelerinde hasar, ıivil 

halktan ölü ve yaralı vardır. 3 
lnriliz bomba uçafı düşürülmüş. 
tür. 

Alman hava kuvvetleri gece 
gündüz lagiltoreoin cenup kıyısın. 
da vo aynı zamanda cenup bata 

bölgesinde mühim askeri tesislere 

yangan ve infilak bombaları at• 

mı$br. Hasar olmuş ve yaal'ııılar 
çıkm1ştır. 

Alman deniı:alhları ıon 48 
saat içinde Atlantikte, şimal buz 

d . • d ALd•aizde kafileler· 
enızan e ve • 

den vey• yalnı.1 başana seyreden 

l d top yokOo 7200 toni. vapur ar an 
latoluk 11 ~apurla 12000 tonilato· 

lak bir 111uavin krovazör ve aıkor 

taşıyan iki romorkör rrupu bal· 
mlftır. 

1 ingiliz 

uçaklannın 
baskınına 
uğradı 

Roma 18 (a.a) - ltaly•n teh· 
liği: Mısır cephesinde düşman top· 

çuso şiddetli bir ateş açmıı ve bi· 
zim topçumuz da mukabelede bu

lunmuştur. Motorl11 lngiiiz birlikle· 
rinin bir kdÇ teşebbüsü lcolaycıt 
tardedilmiştir. 

Marsa Matraha yzpılan bir 
gece akınında hareketlere iştirak 

eden 3 düşman bomba uçağından 

ikisi karadaki uçak toplarile dQ. 

şürülmüştür. Alman avcıları 2 
Körtis uçağı düşürmüştür. 

Roma 18 (a.a.) - ltalyan umn 
mi karargibının tebliği: 

Mısır cephesinde keşif faaliye 
ti evvelki günlere nisbotle daba 

şiddetli olmuştur. Keşif kolları ara 
sındaki çarpışmalarda birkaç esir 
aldık. 

Avcı teşkilleri arasında yapı 
lan müteaddit ve şiddetli çarpışma 

larda, Alman tayyarecileri, 14 lo 
riliz uçağı düşürmüşlerdir. 

Düşman hava kuvvetlerinin 
Marsa-Matrah ve Tobruk'a yap 
tığı hücumlar, hafıf hasarlara ae• 
bebiyet vermiştir. Uçaksavarlar • 
bir Beaufiihter düşürmüştür. Bir 
kafileyi himaye eden halyan avcı 

larının hücumuna ağrıyan başka 
bir düşman uçağı da, Sirenaik kı 

yılara civarında düşürülmGştGr. 

Kahire, 18 (a.a) - lngiliz Or 
taşark tebliği: 

15/16 Ağostoı gecesi, keşif kolla· 
rımız bütün cephede faaliyette bıı 

lonmoılardar. Cephenin şimal ve 
merke-ı kesimlerinde düşman mev· 

zilerine ve işçi ekiplerine hücum 
edilmiş ve bu sureıtle İ:ıaç hareket 
leri yapılmıştır. 

Bertin, 17 (a.a) - Şimal Afri 
ka cephesinde son hafta içinde 

52 Britanya tayyaresi düşGrülmGş. 
tür. 

Alman hava ve deniz kuvvet· 
leri ayni müddet içinde yarısı Ak. 

denizde olmak üzere 400.000 toni 
litoluk düşman gemiıi batırmışlar. 

Bugünkü resmi tebliğe göre, 
Şimal Afrika'da, Alman av uçak· 

ları, kendileri kayıp vermeden ha· 

va muharebelerinde 14 lngiliz U• 

çağı düşürmüşlerdir. 

Dün, kara harekatı, topçu dü
ellosuna inhisar etmiştir. 

Hafü bomba uçaklarımızin bir 
nakliye koluna hücumu üzerine 

düşmao avcıları uçaklarımızı lıc:ar

şılamıya çalışmışlar, fakat mnvaf· 

fak olamamışlardır. Bu sebeple 
muharebe meydanı üzerinde hafif 
bava faaliyeti olmuştur. 

Şimal Afrika kıyısı açıkların• 
da düşman gemilerine kartı hava 

hücumlarımıza devam ettik. Mav. 

oalara ve ır.otörlere tam iıabetlet 
kaydolunmoştar. -----------------

Seferberllk mUdUrUmU• 
Seferberlik MildOrümüz B 

lım~il Haklu, Niide aakerllk ;:. 
bes~ne naklen tayin edilmiştir. Şeb 
rim.ız~e bulaodağa müddetçe vat{. 
feamı başarı ile yapan arkadaşımı· 
za yeni vazifesinde de muvaffald· 
1etler dileriz, 
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~ ....................................... .. 
Yazlık Sinema 

BU AKŞAM 
Beyaz perdenin iki güzel ve aşk çifti 

willy Fritsch ve Camilla Horn 
Tarafından çok güzel ve cazip bir mevzu çerçivesi 

dahiUnde yaratılan Aşk ve gençlik filmi 

BAHAR GONCASI ~ı 
iLAVETEN: 

Umumi istek üzerine en güzel ve heyecanlı Şark filmi 

,_A l_i ~ A IEl~RUNU RESlTI 
Türkçe sözlü ve Şarkılı 

PEK YAKINDA : 

Şarkılarile, güzel ve nefis meozaa 
ile sizi teshir edecek olan bir Şaheser 

Tarsus satınalma komisyonu 
başkanlığından 

Tarsus birlikleri hayvanatı için kapalı zarf usulü ile se
kiz yüz ton saman alınacaktır. Düven samanının beher kilo
suna tahmin edilen fiyat 7 ve makine samanına beş kuruş· 
tur. Şartnameleri Ankara ve lstanbul levazım imirlikleri ile 
Tarsus satınalma komisyonunda görülebilir. isteklilerin Oıo 
7,5 muvakkat ve teminat ve kanunen gerekli vesaiki muh
tevi teklif zarflarını ihale tarihi olan 7 EylUl 1942 Pazartesi 
gününe kadar makbuz mukabilinde vermeleri lizımdır. ihale 
7 Eyliil Y42 Pazartesi günü saat 14 de Tarsus satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Samanlar dört yüzer tonluk iki 
parti halinde ihale edilebilir. 

2387 14-19-25-30 
....................................... ~ .. 

Koşunuz ... Koşunuz ... Koşunuz. 
-: Çukurova CiSESİNE = 

Milli Piyangonun 30 Ağnstoı fevkalade çekilişine ait 

biletlerimiz gelmiştir .Şansınızı deneyiniz Adres Asfalt cadde 

dörtyol ağzı 

INl~<eö~ ©ZV~~~~N 

Sümer Bank 
İplik ve Dokuma Fabrikaları mü-
essesesi Ereğli Bez Fabrikası 
Müdürlüğünden: 

Fabriltamız ihtiyacı olan 160 M3 çıım kerestesi aşağıdaki şartlar 
dahilinde 2718/1942 Parşembe günü saat 16/00 da fabrikamızda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 

Taliplerin ayni gün ve saatte Fabrika müdürlüğüne müracaatları 

BUGÜN 

ilan 
Adana ikinci icra memürluöündan= 
Açık arttırma ile paraya çevrilecek gayri menkulün ne 

olduğu: Adananın büyük araplar köyünde hefkere ve içinde 
bir kerpiç ev ve hügü . n 480 hissede 72 hissesi 

Gayri Menkulün bulunduğu mevki, mahallesi, sokağı, nu· 
marası: Adananın araplar köyünde ve tapunun T. sani 940 
tarih ve 5 Nosunda kayıtlı kefkere ve içinde bir kerpiç ev 
ve huğun 480 hissede 72 hissesi. 

Takdir olunan kıymet: Beher döniımüne ikiyüz elli liradır. 
Adana ikinci icra memurluğunda birinci Arttırmanın ya

pılacağı yer, gün, saat: Arttırması 10/9{94'2 perşembe gunu 
saat 10/12 de ve ikinci arttırması 21/91942 pazartesi günü 
saat 10/11. de 

1 • işbu gayrimenlculün artırma şartnamesi 18.8.942 tari· 
hinden itibaren 712 No. ile ikinci icra Dairesinin muay
yen numarasında herkesin görebilmesi için açıict.ır. ılinda ya· 
zılı olanlardan fazla malumat almak isteyenler, işbu şartnameye ve 
712 dosya numarasiyle memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin 
yüzde 7 ,5 nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektir (124). 

· 3 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarım 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilin tarihin· 
den itibaren 15 gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte me· 
muriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu 
sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler arttırma 
şartnamesini okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 • Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa ba· 
ğırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma 
bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya 
satış istiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklılar bulu· 
nupta bedel bunların o gayrimenkul ile temin edilmiş ala
caklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok' artıranm 
taahhüdü baki kalmak üzere artırma on gün daha temdid 
ve onuncu gunu aynı saatta yapılacak artırmada, bedeli sa· 
tış istiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklıların o gay· 
rimenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartile, en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilemezse ihale yapılamaz ve satış talebi düşer . 

6 • Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse der· 
hal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale karan 
fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan 
kimse arzetmiı olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı 
olmaz veya bulunmazsa hemen onbeş gün müddetle artırma· 
ya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için yüzde beşten hesap olunacak faiz 
ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuri
yeti mizce alıcıdan tahsil olunur. Madde (133) 

Gayrimenkul yukarıda gösterilen 10-9·942 tarihinde ikinci 
icra Memurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen artır
ma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur. 2405 

ÜROLOG - OPERATÖR 

19 Ağustos 1942 

ASRİ Sinemanın Yazhk Bahçesinde 
SUVARE 9,30 SUVARE 9,30 

BU AKŞAM 

İki Şaheser Birden 
1 

VILLIAM POVEL - MIRNA LOY 
Gibi sinemanın iki büyük yıldızı tarafından yaratılall 

Yeni Sevda 
Neıeli, Nukteli, Sevimli, Fevkalide eğlenceli 

2 

Türkçe Sözlü- Şark musikili 

Kerim Racanın 
Hazinesi 

Pek Yakında 

SON CARDAS 
Maraş As. Satın alma komisyonundan: 

1 - 10 Ton sade yağı pazarlıkla aatın alınacaktır. 
2 - Muhammen badeli (25.000) lira ilk teminatı 1875 liradır. 
3 - İbaleıl 27/8/942 Perşembe fÜnü saat 15 de dir. 
4 - lıteklilerin belli gün ve saatte teminatları ile birlikte M~ 

merkez K. lıjı bina11odaki sabo alma komisyonuna müracaatları. 
2407 

inhisarlar Adana BasmUdU rlüöünden 
Fabrikamızda mevcut 3000 kilo iıkarta paket kiğ'ıdı 18/8/942 tırf 

hinden itibaren oa boş gün mDddetle müzayedeye konulmuştur. 
Satılacak kiğıtların muhammen bedeli 450 lira ve muvakkat teııı' 

nat 33 lira 75 kurııftur. 

ihale 1/9/942 tarihine tesadüf eden Sah günü saat 14 do icra ,;r 
leceiinden iıteklilerin numuneyi l'örmek üzere inhisarlar Adana ratO' 
fabrikasında milteşekkil komisyona müracaat eylemeleri ilin olunur. 

Cinsi 

Adana AS. Satınalma 
komisyonundan 

Miktarı Muhammen 8. lık teminatı ihale T. ihale ,1 
Kilo Lit'a Kr. Lira Kr ~ --- ·~ Yeşil Mercimek 8000 3200 00 240 00 4/9/942 ıO ~ 

Kura Balda 8000 2400 00 180 00 4/9/942 ıO 
Kurıı F Hulya 8000 2400 00 180 00 4/9/942 ıO J 
Nohut 8000 2800 00 210 00 4/9/942 ıO 

1 - Yukarda clnı ve mildarı yazılı dört kalem iaşe maddeıl ,; 
ekıiltme ile ıatın alınacaktır. 

2 - Ev .. f ve tartnamesi hor riln komisyonda görülebilir. 
3 - lateklilerin belli l'tla ve 1aatte teminatları ile birlikte 144' 

na aıkerlik dairHindekl 1&tınalma kami•yoouna müracaatları ilin oloO' 

Doktor Tahsin Ernar 2408 19
·
25

·
30

·
2 

h . B"'b k Zayi diploma - Çörril Londr..1' Memleket Hasta anesı o re ve 938 - 939 ô;retim yıh Ada. Y •• •• 

idrar yolları Mütehassısı na Gazipaşa okulundan almıı ol- dondu 
doğura diplomamı zayi ettim. - Baştaraf ı Birincide -

Abidinpaşa Müslim apartmanında hastalarını ı Yenlıini çıkaracağımdan eıki. de ıözden feçirildiğini gösterif~ 
kabule başlamıştır. ıinio hükmil olmadığını ilin ede. M k d •- p d ı· 

•------------------------- os ova a çıııoao rav a, ~ rim. rüımeler etrafında şu yazıyı fi 

ilin olunur. 
Eb'ad: 
90 M3 12 x 24 x 4, 00 
25 )) 24 x 24 x 4, 00 
25 :ıo 16 x 18 x 4 1 00 
20 » 25 x 15 x 4, 00 
Kereste: 
Bıçilmemiş, lcoru, düzgün ve tailam olacak, çürümüş veya açılmış 

bud.sk, kort yeniği, çatlak bulnnmıyacak elyafı sık, çıralı olacaktır. 
2397 18-19-20-21-22 

Deniz Harp OkOlueve Lisesi 
Komulanllğından 

ı - Deniz Lisesi birinci sınıfına, Lise birinci sınıfta 
ikmale kalan okurlar ile Orta mektep son sınıfta ikmale 
kelan okurlar, bilahare ikmal ~mtibanlarını muvaffakiyetle 
verdikleri takdirde kaydedilecektır. 

2 - Lise birinci sınıfa 15 yaşından 6 aya kadar küçük 
olanlar k~bul olunacaktır~ 

3 - Den\z Gedikli okuluna, orta· okulda ikmale kalanlar 
bulundukları sınıfın muadili olan gedikli okulu sınıfına alı
nacaklardır. 

4 - Gedikli okuluna girişte yaş haddi olarak 
1. Sınıf için 12 17 

il. " " 13 18 
ı 11. ,, ,, 14 : 19 kabul olunacaktır. 

S - isteklilerin Mersinde Deniz Harp okulu ve Liseıi 
komgtanlıtnıa Gedikliye isteklilerin Deniz Gedikli okulu mü
dürlüğüne m\iracaatiarı 

2393 16-18·19-20-21·22·23-25-26-27 

Makina sahiplerinin nazan dikkatına 
(Mütehassıs geldi) 

Bilumum ziraat makinaları ve otomobil tamiratları yapı· 
lır ve fenni surette pırese tazyikile yapılmış alaminyon piston
lar, makina yataklara, elektrik motor tamiratları, makina ve 
bilumum yedek parçaları dökülür ve süratle yapılır. 

ADRES 
------~ 

Yağcamii; eski selanik bankası ci· 
varında (41) numaralı Başar döküm 
atülyesinde makinist Mükremin Çe
lik Bükere müracaat. 

2390 16-18-19.20.21-22 

DOKTOR 
Kemal Satır 1 

Kızılay civarında Müslüm apartımanındaki mrıage• 
nehanesinde laer gün hastalarını kabule başlamı,tır. 

imtiyaz Sahibi : CA VIT ORAL 
U. N.,rlyat Miidürüı Avukat l Rifat Y AVEROCiLU 

Baııldıiı yer ı BUGÜN t.·.u auı 

O.O.Yolları Adana Ambarında 
retmiıtir: ' 

Bilecidi Yuaof oilu İbrahim " Çörçil-Stalio ıörüşıll,llf 
2409 JI büyük önemi haiz tarihini bir /. 

Zayi hüviyet dır. Bu zatlar, hürriyet.ever ~ 
Cüzdanı letleria Hitleri7me karşı naııl . 

dafaa edıleceiini rörüşmüşler~..il 
261993 numeralı cüzdanımı Müzakereler tam bir anlayış .~ 

zayi ettim. Y enlıloi alacaiımdan de coryan etmiş, yapılacak ' 
etkiıinin hükmü olmadıitnı ilin hakkında tam bir mutabakat b 
ederim. 

İzmir Oteli 331 doğumla 
Haydar Akçacağ 

2403 

Zayi 
2 adet nGlua cüzdanı şöförlük 

ehliyetimi ve aıkerlik terbiı tHke 
remi zayi ettim. Y eniainl alacatım 
dan eskisioio bükmn olmadığını 

ilin ederim. 
Alldede mahalleıl 

Şakir otla Ômer Altunbaıak 
2406 

satllık fotoiraf 
makinesi 

Markaaı: Zeiı ikon. Ebadı; 
6,5-9, ObJektif kuvveti: 1 - 4,5, 
Otomatik deklaoıörO, ıebpa11, 8 
adet ıasesl Ye bir çanta11 vardır. 

Görmek lstiyenler razotemiz 
muba1ebociıiae müracaat etmeli
dir. 

olmuştur. ,, " 
Moıkova konforanıınıo Mib 

tarafmda oynadıiı yangılara ~~ 
ce; Berlin radyoııı moıeleyi ~,el 
lemiı, neıredilen tebliii za\'~ , 
balmaı, Ruıya bozgunlara oi" ~-
Mllttefik remlleri denizi boyl•' f' 
yapıla11 bu yorrunlu;u hayır• 
mamqtır. d· 

Çörçil Londraya dönmÜlı ı..oıı,.f 
radao Sovyet Şefioe bir t~f İf' 
çekmiş, bunda, iki nıemleketı0 tfl' 
birliği hayatında yeni bir d• 
açıldıiını bılirtmlıtir. o;ı1' 

Çörçille beraber Moık0,l"' 
ritmiş olan Harrima•ı, raz~t~: 
demeçte bnlunarak demlıtit ~ ~ti 

« - Roosvolt harbin bil b,ol 
anıodı, Çörçille refakat• ",Ilı 
memur etti. Bu suretle R00

' ·-•~ 
·ıt•• 

alınacak bütün kararlar• 'ba1ıJ'' 
etmektedir. Bu mubareb• ~ 1'*'' 
da da Rusyanıo yanı baflD • 


