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Ticaret Vekili 
1 

Denizlide 
ın ve köylünün 

lekJerini dinliyor ; 
tiyaçlannı yerinde 

tesbit ediyor 
.w.,I>..izli 31 (a.a) - Ticaret 
~ Doktor Bebcet Uz, be

Aydın Vali.Uy le ~ 
R•ı olchia laald• elle 

d-.ı ayrıldıktan 11<>nr• Kök 
anda halkla f&rllf•tlş, 

1ıı..,.....:de Hali.evinde yapılan bir 
~lada, pa•ak miiıtahıilleri · 

11.U,aç ve arzularını diol• 
~ID ioU ekmek lhtlya· 

"te.lni içln maktazi direk· 
9ermlftir. 

Doktor Bftc•l Us. Saray• 
4t D.nbu V•lilioin rly ... tin 
bit heyet tarafmdan karşı 

.... _ w• Tan• Sat1t Koo,e· 
~ Suayköylllleria ve el-
' t•lea laeyetleri11 ihtl ,.ç 
h-' dlalemiftir. Euerlyetiai 
~l .attablllleri t .. kU eder 
~ Veklld•n bllbaua salama 
'·biran evvel balllai lıt•· 

"'-Soıı kararların doiardajıı 
~~i ••viacl ulataa heyetler, 
ı., le olu % 25 mahtal borç · 
""'-._,, çUtçiler tarafmclan Hve 
~ •trildijial V•ldle an .. tmq 
"- •• Milli Şefe baiblık ve de· 

ittrilariaia ibliim• delilet· 
• Bebcet Uzdu rica etmit 

~ S..t 19,10 da Ticaret V• 
~la intihap daireıi ol•n De· 
~, ..... tir. 
~"ti liafaretle llU'fdanan Vekil, 
!'ttt'll' Vlliyeti, Beledly\yi al· 
'9\ea aoara 14 clok•macıbk 
._.. ratıflnin birletmeıiylı k• 
," -a•rbi Aaadola dokuma· 
'kGçiik .... at kooperatifleri 

'~"İll açallf reı•ini yap. 

'-it 8ebcat Uz burada bir no· 
~adet.ittir. V•ldl, baadan 
~ belediye tarafından f8H

'lrileo aqam yemejinde 
lll'lf ve tetklkl.-iae devam 
k üzere Buldan• a aitmlt· 

~ita. 1&bab denltliye avdet 
~"" Vekil, Villyet kazalarında 
~ları röriip hallı.la temaı 
~tir. 

itan kabinesi 
'istifa etti 

6f,. lran AHr,,,,.,__ü 
'9k lrulıgı icar,.,.. 

tli.Uı 
~~kara 31 (Radyo razet•i)
~ ~ ... lltifa etmittlr. Ba il· 
~ ~ dabllt Hbeplerden ileri r•l· 
~llllt Tabraa razeteli tarahadan 

l~ktedir. ..... qy.,. rare ile, iatlfaya ... 
~ 1'._ Azerbaycanındakl lran• 
~ ltarıı Raı ltral kuvvetleri 
"'-~ slaMrtlea tazyik ve bazı 
~n lı.111'f911a dla11mealdir. 
~~ Şehin..ı-.ama r•zetelere 
'"" beyanat, .._ iç iflermd• 
"--, d"-aızlikler oldataa fÖ• 
~ktectL 

1 

Kafkasya 
gerisinden 

düsürülecet 
Alm•nl•r Kerçte T•· 

m•n r•r•m •••ın• çı
karm• ı•pmıtl•r 

Kuçeskaya da 
Almanlann eli-

ne geçti 
lngilizlere göre, 
Timoçenkonun ge 
ri çekilme planla 
n nihayet bulmuş 

Ankara 31 (Rady<' gasete1i) 
Pravda razetesinin Moıkova rad· 
y01ile de netrol•aa• bir )'a&11uida, 
vaziyetin çok dddl balaad.P bil• 
dlrllmelı.t• ve ı&yle denllmelttedin 

cAlmular artık biiyilk Don da 
durclaralmahdır. Kızılorda arbk 
daha fazla reri çekilalıemelidir. 
Kııılorda bana yapmaia mukte
dirdir ,,. ,.,..ı.dw. 0"8e"- rari 
çekilmemelidir. Komutanlar artık 
cuaret ve kabramanlıklannı göt· 
termelidirler. » 

la,.Uizlere röre, Timoçenko'nan 
reri çekilme plinlan nihayet bal· 
maş olap bu plin tHİrlerlni l'ÖI• 

termeie batlaalfbr. iki tarahn. 
şimdi ihtiyat kuvvetlerini ortaya 
atbiı Londra radyoıuoda kayde
dilmektedir. Londra radyoaanan 
sözciiıiine röre, Almanlar Kafuı 
harekltanda Petrola kava .. aJl bir 
gaye olarak ele alaamıtlardar. Ga. 
ye. Raıyayı petroHardan mahram 
etmektir. 

R•ılar barea ~trol zr=t· 
larının yllade 95 idi itli ek 
tehlikesine maraadar. 811 itibarla, 
Volra müdıfaası Birleşik devletler 
bakımından da çok mühimdir. 

' ... . ~ ............. -.-.~ .. -.":""k-.:-,.-.-•• -....... 
't dev•• edllH•k 
~ "1ıı ıehrlmis polironaada, 
~ Terbl,eel MldDrhliG tara· 
~. Pfotramlqbralan ataş mil· 
'~a devm edilecektir. Ba 
~ -L_~ tebrimiadeld rnıçllk 
~ kalllpleri onar klfilik 

Londradan haber verildiiine 
rör .. Sovyet Ruyanın Londra bü· 
yllk elçlai Malıki avam kamaruı· 
nın fiııll bir toplantaıında laahat 
ver•it ve bu iaabat derin bir t•-

~ lttlrak edeceklerdir· 
~ a.a.;. -•lah•llan b.On ... t 
~"-a W...ıada toplanarak 
~~ H •t ...... 
~ ~~t Gıerinde 

• bıraluDıtbr. 
Ankara 31 (Radyo i'aaeteli) -

Aı .. n birlikleri KafkaPr 1&ha11u· 
da ı&ratle ilerlemelerine devam 
ediyorlar. Alman, Romen ve Slo· 
vak bir8kleri 250 kilometH r•nİf · 

Uttnde bir cephed• Uerl hareket· 
lerioe dewa.ı. 180 kilometreye 
kadar oilha etmifler, paalk halin 
d• reri çekil• bua Ru birlikle
rlntn ric'at batlar1D1 k•alflerdlr. 
Rottoftu ptea blrlllder ıc....-

1 
Bertin 31 ( a.a. ) - R ... t 

teblii : 
Almaa, Romen ve Slowak kı · 

talan Don nehrinin •taiı mecra. 
ııaı 250 kilometrelik bir cephe 
hoyaaca reç•İf ve ba keeimde 
mlldafaaya rlrften dllfmanı heal. 
mete atrataııhr. Sırt alfrenl .. 
riıalz, piyade ve avcı tiimenlerl
miziıı öncü kıtalar1, tam bir flr•r 
halinde ve iotlzam11a .. kilde çe· 
kilen dilşmanı yakından kovalamak 
ta ve bir fok aoktalarda dGtmanı 
r•çerek ric'at hattını btmiı bu. 
ı..._..utadar. 

Tuttm1 armlanDua öael u. 
avlara Döa'aa 180 kilometre ce· 
nabaH varmıılardır. 

Eh .. miyetll bir deaüryola kav 
şak noktaıı olu Salak ~in harp 
ediliyor. Bir piyade tlaenimia 
KaçevıkayaJı igal ebliftlr. Etlr· 
lerin ve ranimetleria .. ,... de· 
va•la •...ate ertı,or. berl.,ltteld 
lauı dolay•yle buların alktarıaı 
tahmin etmek m!lmklin deilldir. 

Alman bava kavvetleri takip 
a.uharebelerinde fa11laııa bir ıa
rette mQdahale ederek ditmaa 
kollarını dajıtmakta vı yeni mev
zilere yerllfmelerine mani olmak· 
tadır. 

aa,tlk Don kavaladı Alman 
ve Romen kıtalannı dQfmuı oeb
ria öte kıyıaına amlflanlar. ltalyaa 
tetkiUerf, tanklar Waayffladeki 
dntmanı atar ka11plar verdirerek 
püıkilrtmGttllr. 

Bu maharebel•rde dGıaan 62 
tank kaybetmiftlr. 

kaya'yı işl'al etmiflwdir. Maaiça 
ırmaiını reçen Almaa kavvetlerl 
Salak ıebri için çetin bir mahue
be vermektedir. 

Vlfl radyosu baıı Alman bir· 
liklertnia Kerç rarbiadekl Tamaa 
yanm aduaaa çıkarma JapbklanDI 
bildlrmifıe de blıka bir kaynak 
ba haberi teyit etmemiftir. 

Teman yarı• adaııaa bir ÇI· 

karma ile iki mOblm lltlfade teala 
edilebilir: 

1 - R.oııtoftJD çekllea Ru 

-~- .......... cl&aıiıiek. 
2 - Karadeniz .. hWal talrl· 

ben Batuma iaeo yola elde ederek 
Kafkuları r•rlahaden dOfOrmep 
çal11mak. 

Vqinrtoo 31 (a.L) - Scw· 
yet Biiylk Elçili Utwiaof din öt• 
lede11 ıoora de1uaara1da Raftlt 
le 15 dakika fÖrlt•Clftiir. Lltvi· 
nof müliltat hakkında beyaaatta 

' balanmaktıo nknımıı, fakat ba 
rörütmeyl kendilinln iltedliini 
iblemeaiftir. Ba ziyaretin, "Ru
yaaıa "&illa kar1111ada oldaj'a,, 
hakkındaki ıayialarla ilrlıi olap 
olmadıiuıa dair IOnlaa nale 
Limnof ralerek ıa cevabı ver• 
mittir : 

" Hit bir ......_ olcl•ta fllıl 
kaa..a 1" 

Almaa bava kaw•tlerlae laatb 
•ftf tetldll.I Doa 1ııanr1 1,w 

Büyük Don 
Kavsinde 

Ruslar 
Don nehrinin 

6tesine 
atıldılar 

RUs ordUlli illa z 
bir sekllda çekiliyor 

ııp/d•ı, Rul•ın 
,.,.. ..,,, ... iP,. laıl· 
Ullılc,,,,. ,, .. ilplıı .. ...... ,., ....... 
,._,.. 6oın6alıgorlıır 

hlcam hareketlerine de iftirak et. 
mittir. Ruların takvi1e retirmek 
için latifede etticlwi demlryola ve 
.... alaakallb rece riladGa ya• 
palan biicamlw atar kayıpl.ra 

•tr•bl.utbr. 
Rljev bö .. _... Bolfntklerln 

fiddetU lal__._. lmmea kart• 
hl....,.• pltkllrtllmlt ve 40 
cllplaa tankı tahrip edllmlttir. 

Volkof ceph .. inde ve L•ln• 
rr•t &nthade dlfmanm mewzil hll· 
catalan akamete ajntılm11tar. Ru
luın Neva nehrini reçmek içia 
yaptaklan t•bblltler eınaıında 
7 remi blbnlm11br. 

Moıkova 31 (a.a) - Gece y .. 
mı n&fl'edlleo SoYJet tebHtl ı 

KıtalanmJZ 30 t .. •ud• Vo. 
roaeı ve Sl.W1Ullb1a çevrelqle 
Bataitk'ia oeaap dop...nda dllf, 
maala 1avqm11br. Ceph•ln bqka 
kMlmlerinde ön..U deiifiklik oı. 
madı. 

Motko .. 31 (a.a) - Bu ... 
bahkl Sovyet tebUji: 

D&a rece Ru kıtalan Voro
aej ve Sldyutkaya bölrelwlade 
dltmınla mabarebe etıaiftir. Cep. 
beaJn dit• ......... de ....... 
,.w bit bir cletillkllk 0 ......... 

'Molkow 31 (i.a) - So.,.e 
t•bliiine~ 

almıştır. Şana k~ydetmek r•rektlr· 
ki ~oıkova haberler bilroıanun 
neşriyatı pek ıadan olmaia ba•· 
lamı,, larillz yankılan da çok 
kanılı bir .. hlpt almlfhr. 

Alman b11k11ına kar•• durmak 
için ıovyet ordaıonan ıüreldi te
şebbüs1erine ratmen Stalln'in or. 
dalan her r&n kıymetli topraklar 
terketmek :soranda kalıyorlar. sn
ratll Alman tanklannın Proletar1. 
kaya ıehrlni •lmalan bllhuH e· 
hemmiyetlidir. ÇilnkO Kaban böl. 
ruini Volra b61r .. 1ne batlayan 
b&yilk demlryola keıllai,tlr. Ba 
demiryohmaa birçok noktalardan 
ballmlt ol .. 11 hlcli..U. ehe•· 
•IJetial bir kat daha arttarar. Do· 
fa wafmda Kaftlilya•yı orti Reı· 
yaya baihyan artık tek bir demir
yola kalm11tır ki o da Altrakan 
dan reçer. Fakat ba hat da dlter 
deaairyollann1D k.Ua...& ylailac:l• 
hual olan ehlkffi1 tefifl edecek 
k.drette detildlr. itte blltlln ban
lar Ti•oteako'au 7apbfl ~e 
mantuaman ricatfn bir oedceıtdir • 
At.an ordaıanaa darclaralma:a. 
hamlesinin daha da felihtU neti 
celer dotaracığı pek yakında rö
rtilecektl r. 

Moıkova 3 l (a.a) - Royter 
ajanımın hasaıl mababiri bildiri· 
yor: 

Birlbiriaden çok uak llç mahtellf 
aoktacla üç ....... iıleydaa .... 
reb.I olmaktadır. Bu iç nokta 58 
bin kiloaetre karelik bozkU' Oze· 
rlncle b.a.amaktadır ve ıanlardır; 
SlmHyaıkayı, Kt~bkaya ve Bata· 
iık. 

Baodan baıka qajı Don'an 
ıol •• Mi kıyılan boyanca ditzi. 
nelere• maharelteler cereyan et· 
mektedir. 

Kletlkaya'nın cenap batııında 
ki meydan maharebeıi bu şehrin 
cenabana da balqmııbr. Klebka· 
ya Don nehrinin Stalinrrat yakın· 
lanada yaptıjı dlr~ ıimal ka· 
YİIİDİn ortaıaoda ve Kalaç'm 130 
kiloaetre ıimalindedlr. 

Don nebrlnla cenabanclald Al· 
au taarnzaaan ilk hedefi Beta• 
lsk'tea StaHnrnd'a cldea dealryo
lana birçok aoktalarda k .. alttir. 

Batailk H Tılmllyukaya'da 
Ala.alar çok tiddetH bir maka· 
v .. etle kartalqıyorlar. 

yeni Alman kıtalart Doa n. 
uriadeki k&PfO baflanadaD ıJmali 
Kafku boskwlar,.. •Gtemadlyen 
aluaaktado'· SoYJef bafkamandanlıiı cenup ord...,_• pnderditl emirde di
JO" .. 

c Eo toa uker, aevliiade 
öllaclye kadar her ne pah ..... 
ot.na olna makavemet ıarttJr-

• 

Polis 
Enstitüsünü 
bitirenler 

103 yeni mezuna 
dün törenle diplo
ma arı verildi 

Ankara 31 (a.a.) - Poliıt ens
tltüıilnü ve kolleiioi bitirenlerin 
diploma tevai merasimi borüo en· 
ıtitü binaıında seçkin bir kalaba. 
lak öniinde yapıldı. Yük1ek tah· 
ıilden 14, orta tahıilden 62 ve 
polfı kollejinden de 71 kiti diplo. 
malarını alm11tar. 

Töreae lıtiklil marıiyle b ... 
lanmıı ve ilk hitabeyi orta tabıil· 
den Salt lrad ederek meılel du1-
•alarını vo bllyOldere bajlıhlı:lara· 
nı aolatm .. tar. 

Bana poliı kolleiinden Kemal 
Y ılmaı'ın kııa hitabeıi takibet
miftlr. Genç hatip, mezau arka· 
datlarıoın vuif el erini tam bir f •· 
dekbldda baıaracaklanoı ıöyl .. 
miştir. 

Emnİ)tıt Umum Mildilrü, Da· 
biliye Vekili ve kendi adma ıöz 
aöylemif, poliıin rerek kendi .,.. 
zifetinde, rerek idare ltlerinde 
mavaffak oldaiana iıaret ettikten 
ıonra diplomaları dıiıtmııtar. 

Alman hav• kuvvetle
rlnln l••Hretı 

Berlio 31 (a.a.) - Dün öile 
den ıonra timal AJ ..... yaaıa ıahll 

bölreaiade açan iki dGtman aça. 
;andan biri, yapalao bir bava ma 
barebeıind• dlifiirlllmOıtllr. Bqka 
17 lnriliz açaiı Manş ve Norveç 
sahiU•rl lswinde dOılirillmlftilr . 
[)eatsde hafif savaı açaldenmıa 
3000 toala.k bir ticuet ,...ı.ı ba. 
hnaıştır. 

Dün rece Al... hava kav· 
vetleri, daha knv•tll tqklllerle 
Bermiorbam'clakl aakeri hedeflere 
kartı ............... tekrarlam11tar. 
Şafak •kd yapdan keıifte bGyQk 
~ •llfahede edllmlftlr. 

Alman denizaltıları diit••n 
.... nakllyabaa ,..ı darbeler 
llidlnaittir. 

Son r&alwde Alalanlar Vot0o. i 
nej ç•vrHlnde baza taltldwll .... ,------------......... ------ ------

:E.?ta, Haksan karnelerin hesa-
.. v .... r ,.,,,_. Simillyanıkaya 

::=-=::dE~.~· hını veremeyen iki memurı. 
Berlin 31 (a.a.) - D. N. 8 

ajaa11 bartıalıı ..._. teWli' laak. 
kında ıa mit••'= malOlub .ı. 
•1tbr ı 

Dom .......... qaİ'JllDda Kar 
.... wa.ı•de Abaan .....,... 
.. ,. ..... fllllwtll bir .....,.. 

1qe ...pdltmıa Beledl1eyı dem mlln11ebıtlyle teılhn vı t ... uaa. 
.......... , ... aı • •tutoı karnelerinden c204ı. a;ır iıçl 241 bO,Uk 
~ aok1an oldata ıörillmGı, henp veremeren laı•' muh•Hbecfli 
M-....tle •Y"'iJat mımara Mahmat haklarında kanan! takibat yap.._. 
lı•ı ancacltD Cambariyet Mlddıiam .. ilijiae •erllmlttir• 
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Y AZLi K Sinemada 
BU AkŞAM 

IRENNE OUNNE VE CARY GRANT 
Gibi iki Büyük Yıldız tarafmdan fevkalade 

bir tarzda yarattıan 

Ülb.K GÖZ A~ROSO 
Mef'simin en pa1lak oe güzel filmi başlıyor 

Bir erkek kanunen kaç zevceye mallk ola· 
blllr.. Asri hayatta iki ev illik · •• BugUnUn Ev 
kadınlar1 •• işte böyle cazip va hareketli bir 

mevzuda ve bu sena bUtUn lstenbulu teshir 
eden bu nefis tllm slzlde memnun edecektir. 

iLAVETEN: 
En Güzel Şark Efsanesi 

--: MEMIŞ:---
T ürkçe sözlü ve şarkılı Güzel şark filmi 

--- - ----........... --........... 
1 :::;-- - -~-~~-~-

Pek Yakında 
Mevsimin Büyük Müzikal şaheseri 

MaviRumba 
ilin 

Nafia Vekaletinden: 

• 

Betonarme köprü inşaatı ilanı 
1 - Seyhıın Vilayeti dahilinde ve Adana • Karaitalı yolunun 

19 000 inci kilo metreainde betonarme olııralc. ln1a edilecek Çakıt Köp. 

1 ü;u inşaatı ( 150,000) lira keşif bedeli üzerinden icap.ılı zarf osulile ek

siltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Eksiltme 7/8/942 tarihine müsadif Cama a-ürıü saat 15 de 

Nafia Vekileti Şoıe ve Köprüler Reiıliii odasında yapıla<'alı.br. 
3 - Eksiltmeye müteallik evrak (750) kuruş mukabilinde Şose ve 

Köprüler Reisliiinden alınabilir. 
4 - isteklilerin tatil günleri hariç olmalt üzere ek•iltme tarihinden 

en az üç gün evvel bir dilekçe ile Nafia Vekaletine müracaatla bu gibi 
inşaatı yapabileceklerine dair ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

5 - F.lı.:ıiltmeye iştirak edecekler dördüncü madde de yazılı ve 
silca ile 942 yılına nit Ticaret Odnsı vesi\csı ve (8750) liralık muvak· 
kat teminatlarını havi olarrk 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde 
hazırlayacaldarı kapalı zarflarını ikinci maddede yaıılı vakitten bir saat 
evveline !tadar 'Komisyon Reislii"ine ma~buz mukabilinde vermeleri 

lazımdır ,(5500) 
2287 21-24-28-1 

Adana As. Satınalma 
Komisyonundan 

1- ıOO Ton Odun kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş-

tur. 
2- Muhammen bedeli 8000 Lira, ilk teminatı (600) lira-

dır. 
3- ihalesi 5/8{942 Çarşamba günü saat 10/30 da dar. 

4- Odunlar Kor evsafında alınacaktır. Evsaf ve şartna· 
mesi Adana askeri satınalma komisyonunda görülebilir. 

S- isteklilerin teklif zarflarını ihale saatından bir saat 
evveline kadar komisyonda bulundurmaları lüzumu ilan olu• 

nur. 

Hususi Muhasebe Müdürlüğünden: 
A,ağıda evsafı yaıılı gayrimenkul 6/8/942 Perşembe günü saat 11 

de Vilayet Daimi Encümeninde açık arttırma ile satılacaktır. 
Şartnamesi Adana-Osmaniye Husnsi Muhuebe dairelerinde görü-

lebilir. 
Mahallesi Mevlcii Muhammen l-edeli Dekar miktara ------- Dilcili taş Osmaniye-Rizıı iye 30 5 

2302 24-28-1-5 

-----------------------------------------------Adana iplik Bü rosü ı 
AmirliQinden :· 

Ari et 
207 Sağlam ve sakat çuval 

20 ,Çuval parçnfnrı 
_2_2_7 YEKÜN 

Büro ambarında mevcut olan 
yukarıda vaziyeti yazılı çuvallar 
3/8/942 Paurtesi günü ıaııt 10 da 
açık arttırmayla satılııcağmdııo ta· 
lip olaolıırın muayyen vakitte Ma· 
latya mensucat fabri~osınılaki bü· 
romoıa müracaatları ılfın olunur. 

2346 1 2 

DUAUn töreni 
Vilaye,t Evrak memurlarından 

Müı.eyven ile S:sbık iaşe memurla· 
rından Süleyman Tc:uuener'in 
evvelld k.şıım Orduevinde güzide 
bir davetli huzurunda düiünleri 
yıpıloııştır. Gençlere saadetler dl 

lerlz. 

lmtiyaz Sahibi : CA VlT ORAL 1 
U. Neıriyat MüdOtü: Avukat 

Çok çscuklu annelere 
verilecek ikramiye 

Vilayetimiz Merkez kazasında 
çok çocuklu annelere tevzi edile· 
cek 3300 liralık tahsisattan maaıia, 
diğ'er ltazalarımızdııki çok çocuklu 
annelere taksim edilecek paradan 
İkinci parti olnrak ayrılan 13110 
~ra\ it lahıisatın da a-ö ıdeıilmek 

zere o\duia hal>er alınmııtır. 

Komıser muavlnHğl 
için imtihan yaplldı 

Dün ııııat 1~ de emniyet mü· 
dürlüğünde, polıa !D•ktebi mezan
larmdan olo.P komıı~r muavinliğine 
hl' t ve (ıyıkat goıterenler Va· 

I~ . ıyeB ckanlığındıt t~şek ltül eden 
ıom a,.. f J . 'b . n tara ıo an ımtı an 
bir koma9yo l t' han evrakı tetkik 
d 'l . 1 d' mı ' e 1 mı, er ır. r enstitüsü mü· 

edilmek üzer• po ~5 • • 
d - ı-. - .. derılınıştır. ur uguoe ~on 

YUzme tetvlk 
mUaabak••• 

Pazar günü öğleden sonra 
Atatürk parkındaki yü1ıne bavo 
zonda Gilodo fabrikası kopuı l•Ş· 
vik milıabakası yapılacaktır. 

Rifat Y AVEROCiLU 
Baııldatı yer : BUGÜN t.•. ı' •·: ı 

BUGÜN 

Borsa Komiserliğinden: 
Adana Bonası Encümeni azalarının yeniden intihabı 1/ Ağuıtos/942 

C11martesi fÜnÜ Borsa binatındı yapılacaktır. 
intihaba saat 9 da başlanacak ve 12 ye kadar dovam oluoacaı..tır. 

Birinci ve ikinci sınıflarda ltay1th ve Türle tabiiyetinde bulanan abone
lerin reylerini kullanma\: iiı.ere ınez\tQr günde Borsayı teşrlfleri rica olıı. 
nur. 

No. 2340 

Asliye 2. Hukuk Hakimliğinden: 
Adaoada Devlet Demir yolları iıtaıyon şeflerinden Nusret Ôıgünal 1 

tayıo Aokarada Demir tepe Orinç sokak No. 10-12 de karısı Leman 
aleyhine açbiı boşanma davuının cari doruşma11oda davalı Leman adı· 
na çıkarılan davetiye rösterilen adrest-, bulunamadıiı ve yeri meçhul 
olduio şerhile iade edildiiindeo ilanen davetiye teblii edildiği h.dde 
gelmemiş ve ilanen gıyap kararı tebliğine ve doroşınanın 28/9/942 Pa· 
zartesi 1aat 9 a talikine karar verlldiiinden o gün ve uatte davalı Le· 
man'ın mahkemeye gelmesi veya bir vekil ıöndermeıi lüzumu akıi tak
dirde gıyabında doro,maya devanı edileceği ve bir daha mahkemeye 
kabul olunmayacağı teblii' yerine keiın olmak üzere ilaa olnnur. 

No, 806 

ilin 
Maraş As. Satınalma 

komisyonundan 
1- Kapalı zarfla 1200 Ton 8utday kırdmlacaktır. Mu

hammen bedeli 72000 lira ve muvakkat teminata 5400 liradır. 
2- Kapah zarfla ihalesi 14/8/942 Cuma günü saat lS 

dedir. 
3- isteklilerin teklif mektuplarını ihale saatmdan bir saat 

evvel komisyona verilmiş bulunacaktır. 
4- Şart ve evsafı hergün Maraş askeri satın alma ko· 

misyonunda görülebilir. 
2275 18-23-28-1 

UCİURLU GİSE •••• .. 
Zengin olmak isters~niz asfalt cadde dört gol 

ağzında geni açılan milli piyango Çukurova gi
şesi nden bir bilet alarak taliinizi deneyiniz: Belki 

bu uiurlu Gişemizden zengin olacaksınız. 
Gişemiz agni zamanda her keşide için devamlı 

numara abone kaydına başlamıştır. 
Kotunuz ,ve abone kaydolunuz. 

Belediye Reis- 1 Toprak Mahsülleri 
Iiğinden: ofisi Adana ajansın

Belediye emlakinden lcadiyo 

mahallesinin eıı~i Buğday pazarı 
mevkiindeki gazinonun yıktırılma 

sıodan çıkan Marsilya Kiremidi, 
kereste ve 1air inşaat malzemesi 

aiaıtoıun beşinci Çartamba ve 
altıncı Perıembe rünleri mahallin· 

de arttırm" osulilo satılacağından 
ilan olunur. 

2344 

dan 1 

' Toprak. mahsulleri ofbi Adana 
mıntılca11 h~sap merkezinde moha· 
sebe işlerinde çalıştırılmak üzere 
iki lira yevmiye ile dört memur ve 
yetmiş beş lira ile bir daktUo 
alınacal..tır. Taliplerin 22 numaralı 
Tepebai nacaran sokak 52 numa· 
ralı topralc mahsulleri ofııl mıntıka 
beup merlteıfoe müracaatları. 

2331 31-1-2 

1 Ağustos t 942 # 

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

BU AKŞAM 

Dünyanın iki Büyük kahkaha kralları 
STAN LOREL - OLIVER HARDI nirt 

Bu güne kadar çevirdikleri Filimlerio 
ve en neşeliıi 

en gülünçlrı 

Türkçe Sözlü 

l~oreg Hardimekte~ıı 
Nete' zevk ve k•hkeha ••heserlnl takdim ed'' 

AYRICA: 
Büyük f acıaların büyük artisti 

ADV AR ROBENSON un 
En son çevirdlfil emselslz aUper fllm 

AT EŞ BULUTLARI 
·----------------------------1,,;I Pek yakında : •• 
UÇ AHBAP Çavuş/af 
iT Y arışlarındtı 

~ 

Gaip Çocuk 
13 Y aşlarıoda Huao Şener 23 

gündeoberi l'•İptir. Hıyat ve me· 
ınıtandao baber alınmamıştır. Gö. 
ten ve bilenlerin in~aolık namıoa 

aşaiıdaki a·Jrese bildirmelzrini rica 
ederim. 

Adreıı : 
Çakmak caddesi Azık Bak
kaliyesi amcaııı Arif Şener. 

Satıhk fotoğraf 

makinesi 
Markası: Zeiı ikon. Ebadı; 

6,5-9, Objektif kuvveti: 1 - 4,5, 
Otomatik deklanıörü, ıebpasi, 8 
adet şasesi ve bir çantası vardır. 

GÖl'melt lstiyenler a-azetemiz 
mohasebeclaine müracaat etmeli
dir. 

Mürettip alacağız 
Gazetemiz t•rtip kadrosu için 

3 mürettip alacağız. Çalışmak İt· 
tiyenler müdürlüi'ümüze müracaat 
etmelidirler. 

'Ceyhan Kayp19 

kamlığından: 
Ceyhan honııi muhasebe'~ 

verri borcu için haciz ediliP :.ı 
şa çı~arılan Ayu nahiye pıer~/ 
de 5 tanesi 9 ve 2 taa,.si 6 , ı 

· ı ıı 
re uzunluğunda potrel delll'~ıl 
rinde müılerisiue tealiın ed•

1 ıl 
üzere bC"her kilosu 30 ı.u·ıl~ 
alıcısı üzerindedir. Daha fa•,~ 
talip olanların 15/8/942 gii~ 
kadar Ceyhan Hususi mubısse 

ne müracaatları. 

Açık teşekk~'ıı 

~dana Ziraat Mektebi Müdürlüğünden : 
.: 

Çolc ııevrili .. ile reisiın•' J' 
rikatö,- B. Aıiz Pamu\çunuo•/. 
vefatı dolayısiyle bizzat c ~ 
törenine iştirak eden ve ge~/ 
telrraf ve mektupla teessiirle .11 
payla,an bütün akraba ve djl 
rımıza ayrı ayrı teşekküre " nfl 
miz mani olduğundan, teşek~ f' 
rimizin ibliğıoa !!ayın gaı.ete 
tnasııutlarını rica ederiz. . ~11 

Aziz Pamukçu E.'1 ·ıll 
Pamukçu ve e"I' 

2335 

~ Zayi ŞehadetnS~ 
Bu sene mektebe mUaabaka ite talebe ahnacakbr. 

. 

i 1 - MUsabaka~a glrebllmek için lsteklllerln •••lıda yazdı ,artlara haiz 
olmalar1 ,artt1r. 

Bitlis ilkokolondan aJııııŞ /. 
~ rom Şehadetnamemi zayi ~ .... 
·ı· y k f~.,.. enislni çı aracaiıını:lıın e 
.~, hükmü olmadığını ilin ederi~ ~ 

Alidede mahallesinde 27 y 

• 

a - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak.. 

b - Orta mektep devlet imtihanını vermiş olmak. 

c - Yaşı 15 ten aşağı 18 den yukarı olmamak. 

d - Hastalıktan salim olmak ve her hangi bir aı:asında bir arızası bulunmamak, Ziraat işlerine daya· 

nıklı bir bünyeye aahip bulunmak. 
e - iyi hnl sahibi olmak. 

Yukarıda\d şeraiti haiz olanlar 1 Ağustos 942 den 10 Eylül 9-42 ye kadar bir iııtida ile 

mahallin en büyük makamı veya doğrudan doğruya mektep idareaine müracaat etmelidir . 

Müracaat istidasına bağlanacak vesikalar.: 

1 - Hüviyet cüzdanı. 

2 - Orta mektep Diploması. 

3 - Sağlık raporu ve aşı kiğıdı. 

'4 - iyi hal kağıdı. 
5 - 4 + 6 ebadında 6 adet vesika fotoğnf1 ( resim cepheden ahnmış olacak ) 

'-

2 _ Müsabaka imtihanı Matamatik, Tabiat Bila-isi, Tilrkçe, Fizik ve Kimya derslerinden yapı· 

lacaktır. 
3 - Müsabaka 13 _ ı 4 Eylul günlerinde Adana Ziraat Mektebinde yapılacakhr. 
4 - Evraklarını tamam göndermeyenler müsabakaya giremezler. 

5 - Müsabakadan bir gün evvel yani Eylülun onikinci günü ayrıca mektep hekimliğince muayene 

edilecektir. Muayene neticesinde bedeni ve sıhhi arızasa olanlar ile ziraat işlerine elverişli bulun· 

mayanlar müsabaka imtihanına giremezler. 

6 - Kabul edilen talebelerden numuneye göre bir kefaletname alınır. 

2337 1·10 

• • 

evde Mehmet Emin , 

. Pamük üretme Ciflli 
; üinden: ' ı 

Kuzucu çiftliğinde bıJI011$:ıf 
çer döier saplarının topl•t1' , 
ıı ve döğen ile saınao haliııd / 
jı ve bo işteo çıkarılacak :''./ 
taksimi için taliplerin 3. A~ / 
942 pazartesi gÜnÜ ıaat 1~ al' 
muk üretme çiftliii müdurl 
müracaat etmeleri llio oluD11f• 

2345 

' Acele satllık '&, ' 
Hısanafa camii ci'l•'1~f 

odah ve mutfağ'ı, altevli ttı10 
bir ev satılıkhr. ti 

Mürac:aatlar : 1oe 
Saathaoe yaornd• 
~ ~ 
Zekeriye Bakır ,ı.ı·' 

2330 30- ' 

Ceyhan BeısıfiY 
• ReisliğindB~,f.l 

25 Lira asli maaşlı .• i l 
· tıf belediye mesai mubatıP .ı 

haldır. ki ,fi~] 
Memurin kanonunda blt'ı,rt'"J 

lı oı05 ~ı haiz olanların evra 1 • 8 ıı' 
• ııetıo 

Ceyhan belediye r•Y11 

cutları ilan oloo0 '· 28 30 l 
2322 


