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Ankara 27 (a.a) - Mıcar kral Na 

ib vekili Stef an Hortinin ölüm\l dolayı· 
siyle Reisi cumhur İsmet lnöoü, Macariı· 
tan naibine bir taziye telı-rafı göndercniı, 
Macar krah Naibi de bu tell'rafa t91ek· 
kürle mukabele etmiıtir. 

Kuruşt:ur SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 
\....-------------------~ 

--: Cephenin orta kesiminde büyük bir Rus za/ eri: 
8 Alman Tümeni Hezimete Uğratıldı 
4 Tümene Çok Ağır Zayiat Verdirild -

KOGATEPEDE 
bir tören yapıldı 

1 ALMANLAR 4500 

Ebedi Şefin 
hatırası tazim

le anıldı 

iNSAN KAYBETTi 
Alman müdaf ası 115 kilometr 
lik bir cephe üzerinde garıl 

Afyon 27 (a.a.) - Büyük taarruzun ylldö 

nümü münaııebetiyle dün Kocatepede bir tören 

yapılmıştır. Halk.evi tıırafmdan tertip edilen 

ve civar nahiyeler halle.mm iştirak ettiği ba 

tÖrfnde, Türk ulusunun hollls gününün tarihin· 

deki önemi belirtilmiş ve şehitlerimi:r.in hatıratı 

-)~ de muharebeler oluyor hazırlık 
ta7..İ7. olunmuştur. 

Kocııtepede toplanan binlerce halkın he· 

yeca.,Jı tezahuratı arcsında hatipler, dabiyane 

sevk ve idaresi ve şahsi kahramanlıklariyle 

bugünkü şerdli varlığımızın kurucusu olan 

Ebedi Şefin hatırasını tazimle anmışlar ve Mil 

li Şef loönü ile kahramao ordumuza şükran 

ve bıığlılıklarımızı bir defa daha teyit eylemiş· 

ferdir. 

Ruıyada orman· 
lar içinde ilerli
yen Alman kıta· Geniş ölçüde 

ziraat yapılacak 
Ankara 27 (Rııd· -----=-~-=-- ~ ~ · ~ - , kig.t ve karton• 

l • r ı 

yo gazetesi) - 7• """ k b • [ k 3 lar loplannralc ru· 
Yarınki reımiga· LlTQl Om zna QT UrU1fl.UnQ tubetıiz bir yerde 

zetede bıızı mü •ı 3 76000 ı • f h • d •ıJ • muhafaza oluM· 
him koordinuyon mı yon ıra a sıs e l l ca\c ve bedelsiz O• 

kararları neşro· - - - - • larak Sümerban· 
lunacaktır. ka devredilecektir. 

Bilindiii üzere, zirai istihuli arttırmak makta· HükOmet, yazlık ekimin arttırılmasını tavıiye 
dile zir•İ kombinalar lmramuoun ziraat yapmHı için ederken, patates ekimine de ehemmiyet verilmesini 
kuruma 600000 lira tahsiı edilmişti. Bu tahsisat. iıtemiş ve bu sene patates ekimi yapılan sahada pa· 
yeni bir kararla 3 milyon 376 bin liraya çtkarılm1ş- t t k ld · ·ı · ı · b'ld" · t' 
br. Zirai kombinaların ba seneki ek.im faaliyeti her a es e ece · ero prıaı verı eceg nı 1 ırmış 1• 

ıenekinden fazladır. Yarın çıkacak bir koordinı.lyon kararı, 1942 de 
Diğer bir kararla, kağıt f abrikalartmmn ham üzerinde patates iıtihsal edilen arazide beher dekar 

lbadde ihtiyaçlarmm temini cihetine gidilmiştir. Bu için müstahsillere 2 lira verilec~ğine dairdir. ~u 
karara göre, resmi daireler ve devlet sermayesile maksatla Ziraat Vekaleti emrine 1 milyon 350 bın 
işleyen müessts'llerde her nevi lüzumsuz ve döküntü lira tııh!lis olunınoştur. 

Ceyhanhlara 
müjde 

Ôğrendii'imize göre, Ceyhan· 
dııki orta okul bu ders yılındn 
O!Qoıni muvazene bütcesiııe alına 
enle ve bir müdür tayin edilecek 
tir, 

Olculoo bugünkü müdürü B. 
~emzi Silllöz, okulla ilgili işler d· 
rafında teınaılarda bulunmak öze· 
re Aokaraya gidecektir. ...... ______________________ __ 

Dırepll Fr•naız esiri• 
ri serbest bır•kıhyor 

Ankara 27 (R·dyo ra:ıeteıi)
f.:liUer, son lngiliz baskınında la 
Riliı kuvvetlerine yardım etmiyen 
D· · l 1Y•p halkına bir cemıle o mmk 

üıere, Diyep bölgesinden olan 

Fransız harp esirlerini serbest bı· 
''kınara it a r a r vermiştir. 
Ylıi bu kararın Fran5ada heyecan 

it ltarıılandıianı bildiriyor. 

Vilki memleketi
1 mize geliyor 

_ "Türk şeflerile görüşmek 
ve Türkiyeyi ziyaret etmek .--

- fırsatını sabırsızhkla bek· _ 
lerim.,, 

Vaşington 27 (a.a) - Ame• 
rikan Enformaslon ofisi bildiriyor: 

Reis Roosveltin hususi mü
messili sıfatile Türkiye, Çin, Mısır 
Irak lran ve başka memleketleri 
ziya;et etmek üzere pek yakında 
Birleşik Amerikadan ayrılacak olan 
V andel Vilki şöyle demiştir: 

c -Son günlerde Rais Roos
velt tarafından bildirilen bıı seya· 
hatin projeaini ben yapalı çok za · 
man olda. Hali hazırdaki duruma 
aid meael•l•r hakkında Türk şef· 

lerile görüşmek ve Türkiyeyi ıi. 
yarot etınelt fırsatını sabıraız'ıkla 

beldf'dim, 
Alelade bir Amerikan yord. 

daş1 olmaklığıma raimen, Comh~r 
Reisliği seçimlerinde en büyük sı. 
yasi partilerden birini tem!il etmiş 
bolunmakhğım, bana Blrleılk A"!1_e• 
rilcanm harb proğramının degış 
meı, ve sanılmaz olduğunu ve 
Amerikan milJetinin hep bir arada 
top yek.On barb ettiiinl bütün 
dünyaya duyurmak ve inandırmak 
azim ve kararını veriyor.• 

Ankara 27 (Radyo gazetesi) - Gelen haberler, Rusların 
Moskova bölgesinde askeri bir zafer sağladıklarım bildiriyor. 
Bugün, Ruslar, neırettikleri olağanüstü bir tebliğle, günler
denberi devam eden Rjev ve Viyazma taarruzlarının meç
hulünü çözmüş bulunuyorlar. Bu tebliğde şu malumat veril
mektedir: 

15 gün evvel merkez ve Ka 
linin böl1releriorleki .ltıtalertmız 
Rjev ve Viyaima istikametlerinde 
taarrnıa g-cçmlşler ve dftha ilk 
rünlerde düşman müdaf aasıoı 115 
kilometrelik. bir cephe üzerinde 
yarmtflardır. heri hareketi devam 
etmektedir. Almanların 161 inci, 
342 inci, 292 ioci, 129 uncu. 
ıocı ve 259 uncu piyade tümenleri 
ile 14 üncü, 36 ıncı takviye ve 
2 inci tank tümenleri hezimete ai 
ratılmı,tır. 1 inci ve 5 inci taok 
tüıoenleriyle 393 üncü ve 78 lnci 
piyade tümenlerine ağır zayiat 
verdirilmiştir. Alman cephesi 50 
kilometre reriye atılmtfhr. 610 
meslctln m11hal işgal edilmiıtir. 

Almanlardan 250 tank, 757 
top, 567 bomba topu, 1615 ağır 

lngiliz ve Irak 
ları hudut boyu 

mevzi aldllar 

makineli tüfek, 11000 tüfek , 
17090 mayo, 2,211,750 tüfek 
mermisi, 32473 top mermlıi, 2020 
kamyon, 1968 bisiklet, 52 traktör, 
340 araba, 75 mühimmat ve yiye 
cek depoıu ele geçirilmitlir. 324 
hok, 343 top, 140 bomba topu , 
348 ağır m3kineli tüfek, 2440 
kamyon tahrip edilmiıtir. Hava 
muharebelerinde 252 tayyare dü
şürülmüş, havı. meydanlarında ela 
290 uçak tahrip olunmaıtur. Düı 
man asrari 45 bin ölü vermiştir. 

Mısırdaki Mihver kuvvetleri Baıkuman· 
danı Mareşal Rommel çölde harelcitı · 

Alman resmi tebliği, Kafkas 
ve Stalir grad istikameliode ileri 
hareketlerin devam ettiiinclan babı 
ediyor. Almanlar Grosni petrol böl. 
gesine 75 kilometre yaklaşmıılar· 
dır. 

Moskovtda çıkan Pravda 1ra 
zelMi, cephenin orta keıiminde 
ki Rus zaferl~rinden bahHden bir 
yızuında şöyle demektedir: 

"Vatan üzerine çökmüt olan 
çok büyük ve korkunç bir tehlike 
vardır. Cenup cephemizde düfman 
Volraya ve Kafkasyanın içerileri· 
ne ilerimektedir. Tarih, buralarda 
cereyan eden muharebeler kadar 
kanlı çarpışmalara şahit olmamış· 
tır. Artık düımaoı durdarmah ve 
bir adım ilerilemesine imkin v.r· 
memelidir. Biz !tonunda l'alip ge. 
leceiimize ve dtışmanı yeneceği 
mize eminiz.,, 

Berlin 27 (a,..) - Alman teb 
liii: Kafkaıyada fa1ıla1ız hDcum 
eden lcıtalarım•z mühim dar mev 
ıı:llerlni inatla muharebe ..._ dit· 

idare ederken 

mandan uptetmiştir. Stallngradıo 

ba tııında Ruılar inatçt karşı hü 
camlarda bulunmuşlardır. H a va 
kuvvetlerimiz büyük t4'şkillerle ka. 
ra muharebelerine karıımışhr. Düş· 
man ağır kayıplara püskürtülmüf, 
40 tank tahrip edilmiıtir. Kaluga· 
nın cenup b:ıtıstoda Rijev yakının 
da Ruılar hücumlarını tekrarla 
m•şlardır. 

Biltün bu taarruzlar bir kıamı 
karşı hücumlarJa .,ımak üzere püs 
kürtüimliştür. Nedinig şimal batı 
sında bir Alman karşı hücumu 
dilımını hareket mevzilerine at 
mıştır. 

Lelingrad Önünde movzii m11· 
hare be faaliyeti olınuıtur. Hilen• 
kıtalarımızın bir hareke.ti eıaaım· 
da 40 düşman muharebe aıevzii 
tahrip edilmiıtir. Avcılarımız • ve 
açaklavarlarımız 25 v• 26 ıgos· 
toıta 153 Ruı açafı düıilrmüşle~
dir. ayrıca 4 uçak ıa ye~d~. tab.rıp 
edilmlıtir. 9 Al••D açarı uslerıne 
dönmemiıtir. 

M kov• 27 (a.a.) - Rjev 

h . 1°
1 

d•• mahallelerinde muba· 
Şe rın D ., 

rebeler oluyor. 
Al•aa hattının yartlma11n1 ta• 

;tayın kareketler ordu kumandanı 
General Lakof ve Orreneral Po. 
ne• tarafından hazırlanm'ş ve ya 
pılnıııtır. 

Kahire 27 (ı.a.) -
ikinci cephenin orta ıırkta a 
cağım tahmin ediyorlar. 
Nabrihten 1razeteıinin BerUn 
b+iri, Rusya ve orta prk 
IOQOO tonluk mühimmat, kam 
tarlc ve tayyare teçhizabam 
toıan ilk 15 &'Ününde Ba1ra1a 
diiini bildiriyor. Muhabir, 
tan gelen haberler• röre, 1 
ve Irak lcıtalarının hadat 
nıevki aldıklarını illve etme 

BerJin 27 (a.a.) - R
lif: Munıda karııhldı biiyl 
keşif ve topçu faaliyeti olmaı 
Hafif Alman savaş uçak.lan 1 
otomobil toploluklariyle topça 
zilerine tesirli hücumlarda 
muştar. Münferit lagiliz aça 
dün batı ve şimal b11tı Almaillı• 
üzerine akınlar yapmtttır. 
münferit Raı bomba uçaldan 
manya üzerinde askeri bakı 
tuiniz uçuşlar yapmıştır. 
le ahlan infilak ve yanrıa bo 
lan hafif baıara 1ebep olma 
Hava kuvvetlerimizin rüad 
rece yaptıkları bilcumlar 
ve cen~p dota lnrilterede 
ehemmıyette tesiılerde baa 
ıebep olmuş ve büyllk yan 
çıkarmıştır. 27 ataıtos 1a 

Maoş denizinde iki Alman b 
botiyle 6 Britanya bücam bon 
'1nde k 111 bir çarp1fma ol•8f 
düşman hlcam botlarından ~ 
ia hasara atrunttw, 



2 BUGÜN 

~·-------------------------~ı~-------s.;na--------------~ D o K T o R 30 Ağustos Zafer Bayramı Münıısebetile 

Yazlık Sinemada 
Tl\dllr~lb!Jit S©y<eır Bu Ak amdan itibaren 

Hergün Hast larını HükOmet Civarı istikamet Eczanesi karş111nda 
'maz 80knk içinde oo 121 de kabul eder. 

Haftanın Salı ve Cuma günleride öğleden sonraları faltlrler• mec· 
r ol bakılır. 

2355 

~ Yüksek Ziraat entitüsU veteriner 
fakültesi askeri kısmının kayıt ve kabul 

şartlan 
1 - Ankara yüksek zirallt enstitüsü veteriner fakültesi 

.keri kısmına bu yıl sivil tam devreli liselerden iyi ve pek-
i derecede mezun olan ve olgunluk imtihanlarını vermiş 
mak şartile talebe kabul edilecektir. isteklilerin aşağıdaki 
rtları haiz olması lazımdır. 

A) Türkiye Cümhariyeti teb'asından bulunmak. 
B) Yaşı 18-22 olmak. (22 dahildir) 
C) Beden teşekkülleri ve sıhhatı orduda ve her iklimde 

J ıal hizmete müsait olmak. (Dil rekaketi olanlar ahnmaz) 
D) Tavır ve harekatı, ahlakı kusursuz ve seciyeşi sağlam 

ımak. 
E) Ailesinin hiç bir fen hal ve şöhreti olmamak. (Bu· 

JD içinde zabıta vesikası ibraz etmek} 
2 - f steklilerin müracaat istidalarma şu vesikalara bat· 

: maları lizımdır. 
A) Nüfus eüzdenı veya musaddnk sureti. 

Fevkalade Bir Proğram 
- 1 -

Gtoçeo sene Kanlı Balalayk~ ve: Danro Pitta gibi iki emsalsiz filmini 
Gördüiünüz Macar Sinemacılıiının en ııon ıno)dana getirdiği bir 

Hayat Faciası, Düşkün Kadınların, Barların, içki ve Kumarın 
lnaanlar üzerindeki tahribHr tesirini ibret 

Alınacak sahnelerle c.ıınlıHıdıran 

d Büyük Bir Dram 1-ı 

SEFAHAT KURBANI~ 
-2-

GARY COOPER - Paullelle Gt)ddard - MADELIEN CAR~OL 
Gibi Meşh•u Artistler tarafın yaratılan dahi rejisör 

CECILE B. DEMILLF. ' in en Son Harikası 

Zafer Ordusu 

Dikkat 

Türltça Söılü 

Kahramanlıklar Destanı 

Proğram uzun olduğundan suare 
tam 9 da başlar 

PEK YAKINDA: 

-Yıldızlar Şarkısı-

Ereğlide mü 
him bir maç 
Ereğli sümer spor, 

Karaman İdman yur
dunu 11 - O yendi 
Erejli (Husuıi)- Pazar rünü 

E.reğli' de 2000 seyirci huzurunda 
yapılan Karaman f ıiman Yordu 
-Ereili Sümer Sp11r futhol nuçı 
11 - O Sümerlilerin k.azanınasile 

neticelenmiştir. 

Baıtan nihayete kadar Sümer
lilerin hakimiyeti altında geçen bu 
oyan tam bir samimiyet havası için. 
de ceryan etmiş ve Sümerliler şa· 
yanı takdir t~koik ve kombine bir 
oyan göstermişlerdir. 

28 Ağustos 1942 

Orduevi gardenp•rtl 
hazırhyor 

Öğrendiğimize g•)re 30 ağa! 
tos Zof er bayramı şerefine Ordu 
evinde bir gardenparti verilecek· 
tir. Gardenpartinin çok güzel ola 
bilmesi için Orduevi müdürlüğü 
lüzumlu bütün tertibııtı almış ve 
dıo vetiyelerin dağ'ttılmnsına başlan 

mııtır. 

Su Sporlan müsabakaları doln
yisile bu haha gelmeleri tehir edi 
len M1'rsin ldınao Yurdıİnurı 30 
Ağustosta Sümcrlilerle yapacnldarı 
maç biç şüphe yok ki pek meraklı 
ve heyecanlı oJacııdır. 

Karamanhlarlo ysptıkları müsa. 
bakada gösterdikleri 1amimiyet ve 
çıkardıkları iheokli oyundan dolayı 
Sümerlileri tebrik ederiz: 

K. Üstün 

ilin 
Belediye Reisliğinden : 
1- Eylul ve Teşrinevvel. 942 aylarına ait ekmek kart

ları tevziatına 28/8/942 Cuma sabahından itibaren başlanacak 
ve 31/8/942 pazartesi akşamına kadar devam edilecektir. 

2- Bu dağıtma işi mahalle birlikleri tarafından yapıla
caktır. 

3- Misafirlerle, otel ve hanlarda ikamet edenlerin ve her ' • B) Sıhhatı hakkında tam teşekkülü askeri hastane rapo· 
• ı ve aşı kağıdı. 

C) Lise mezuniyet ve olgunluk şahadetnamesi veya tas-
1kli sureti 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ hangi bir sebeple mahalle birlikle~nden kart almıyanların 
ve ağır işçi olanların ekmek kartlan belediye ekmek bürosnnda 

verilecektir. D) Okula alındığı takdirde askeri kanun, nizam ve tali-
ıatları kabul ettiği hakkında velisinin ve kendisinin noterl!k· 
m lastikli teahhüt senedi. Talebe okuldan istifa etmek ıs· 
~rse okulca tr.ıhakkuk ettirilecek masrafları birden verir ve 
u da taahhüt senedine kaydedilir. 

E) Sar, alı, uyurken gezen, sidikli, bayılma ve çarpınma· 
a müptela olmadığı hakkında velilerinin noterlikten tastikli 
1

ıahhütnamesi. (Bu gibi hastalıklardan biri ile okula girmez
en evvel malul oldukları sonradan anlaşılanlar okuldan çı · 

1 arılar. Ve okul masrafları velilerine ödettirilir. 
3 - istekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şubele

ıne istida ile müracaat edecekler. Ve şubelerince ikinci mad· 
ede bildirilen evraki ikmal ettikten sonra, Ankara da yük
ek Ziraat Enstitüsü veteriner fakültesi askeri talebe imirli
ine gönderilecektir. Müracaat müddeti Eyaulün 25 ine ka-

' ardır. Bu tarihten sonra müracaat kabul edilmez. 
4 - Okulu kayıt ve kabul. şahadetname derecelerine ve 

1üracaat sırasına göredir. istekli adedi tamam olunca kayıt 
,leri kapanır. Ve kabul edilenlere müracaat ettikleri asker· 
ık şubeleri ile tebliğat yapıhr. 

2395 18-21-25-28-1·4·8·11-13-18 

----~-------------------------------------------. 

1 Zengin olmak isterseniz 1 . 
1 Koşunuz!.. 1 1 Koşunuz!.. j 
Çakmak caddesindeki ( Çokurova 
Gişesind n ) bir Bilet ahrsanız 

mutlaka zengin olursunuz ... 
--~---------------------------------------------........................................ 
ASRİ Sinemanın Yazhk Bahçesinde 

SUVARE 9,15 SUVARE 9,15 
BU AKŞAM 

Robert Montoomery leslie Banks 
Tarafından fevkalade bir tarzda yaratılan 

mevsimin en güzel eseri 

Macera ADAMI 
ilaveten: Renkli Mi Ki MAVS 

Pek Yakında 

ÇAPKINK/2 
.............................. ~~~~ 

DOKTOR 
M, Nuri Vural 

Ha tal rınn her gün saat 11 den 19 a kadar 

Müslim apartmanı yanındaki S numaralı 
muayene hsın .. sinde kabul eder. ...................... ._ .............. .. 

Saraç Latif Adaoğulları 
Bilumum Saraciya ve futbol topları 

Sipariş üzerine Avrupa köselesinden Alman 
ve lspanyol eyerleri yapılır 

H.,r oevi yeni bavallar bulunur. Eski bavnl!ar tamrr tdilir. 
ADRES: Adana Asfaltyol ltık MaAaza ı 

yanında No. 67 2410 

Belediye Reisliğinden: 
1- 942 Senesi tanzifat, tenvirat, ve asker iilesine yar. 

dım vergi ve resimlerine ait müfradat cetvellerinden (Çınar· 
lı) Atfalt cadde üzerinde kahve dıvarına (Kayalıbağ) Etfaiye 
dairesine (Ulucami) Çukur kahveye (Türkocağı) Şafak kah
vesi davarına (Mestanzade) Mestanzade camiine (Hüriyet) Es· 
ki Bayramyeri Hüriyet ocağına (Sarıyakup) Alemdar mesci
dine (Alidede) Hasan Ağa camiine (Sucuzade) Sucuzade O
cak binasına (Kara Soku) Cumhurivet Otelinin altına (Koca 
Vezir) Hayvan ve sebze pazarı tahsilat evine (Tepebağ) 
Hasanın oğlu Sunull:ıhın dükkinına (Kuruköprü) Şerbetçi Me· 
met Alinin dükkanına (Hanedan) Hacı Bayram kuyusu mey
danlığma (istiklal) Eski istasyon Polis karakolu karşısına 
(Döşeme doğum evi civarına ( R e ş a t b e y ) Y a r b aş ı 
Polis karakolu civarına (Cemal paşa) su deposu karşısında· 
ki meydanlığa (Kurtulus) · Atatürk parkı civarına ( Cumhuri
yet) Cumhuıiyet mahallesinde Halil lbrahimin dükkiuına 
(Karşı yaka) Karşı yaka ocağına (Mirza Çelebi) Kamil Ka
razincir mahseresine (Seyhan) Süleymanın dükkanı civarına 
(Mıdık\ Hazım Alilin dükkinınil ( Akkapı ) bakkal Alinin 
dükkanına ( Köprfilü mahallesi) Köprülü mahallesi ocak bi
nasına asılmıştır. 

2 - Vergi ve resimlerin birinci taksiti ağustos ve ikinci 
taksidi teşrinisani aylarının sonu olmak üzere iki müsavi tak
sitde alınır. 

Bu cetveler 13- 8- 942 perşembe günü asılmıştır. 23- 8-
942 pazartesi günü kaldırılacaktır. İtirazı olanların bu ongün 
zarfında istida ile belediye riyasetine müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

2426 26-27-28 

DOKTOR 
1 Kemal Satır 1 

Kızılay cfoarında Müslüm apaıtımanındoki muaye
nehanesinde her gün hastalarını kabule başlamıştır. 

İnhisarlar Adana 
Başmüdürlüğünden: 

Fabrikamızda mevcut 3000 kilo iskarta paket kiğıdı 
18/81942 tarihinden itibaren 00 bcı:ş gün müddetle müzaye• 
deye konulmuştur . 

Satılacak klğatların muhammen bedeli 450 lira ve mu
vakkat teminatı 33 lira 75 kuruştur. · 

ihale 1/9/942 tarihine tesadüf eden salı günü saat 14 de 
icra edileceğinden isteklilerin numuneyi görmek üzere lnhi· 
sarlar Adana tütün fabrikasında müteşekkil komisyona mü· 

racaat eylemeleri ilin olunur. 

4- Kartlarını zayi edenlere yenisi verilmiyeceğinden iyi 
bir şekilde muhafaza edilmesini sayın halkımızdan rica 
ederiz. 

2430 

SUmerbank Adana satınalma Bürosu 
Kütlü, Koza ve Pamuk 

mübayaatına başlamıştı 
Yeni fiyatlar tesbit oluncaya kadar eski fiatlarla muba

yaata devam edilecek ve bilihare zuhur edecek farklar çift· 
çilerimize derhal verilecaktir. Keyfiyet sayın çiftçilerimize 
ilin olunur. 2424 25-26-27-28-29-30 

Deniz Harp Okulü ve Lisesi 
Komutanllğından 

1 - Bu sene il. Teşrinin birinci güoü Ankara harp akademisi K. 
lığı emrinde yapılacak muamele memoru okuluna 20 talebe alınacaktı". 

2 - Talibler okulu iltmııl ettikttn sonra Deniz Ordoıu kadrosunda 

istihdam edilecek tir. 
3 - Aşağıda yazılı evsafı haiz olanlar 1/ 10/942 de Meninde Do· 

niz Harp okulunda imtihana gireccıklerdir. 
4 - isteklilerden aramlan ev,af suolardtr. 
a - Ya~ı otuz ikiden fazla olmamak 
b - Yedek ıubay olmak 
c - Kötü hali ve mııhlcl\miyeti olmamak siyasi haklarını kayıp et 

memiş olmak, ecnebi kız ve lcaı\ınla evli bulunmamak ve ana ve babasının 
dönme olmaması halclcmda yaptırılacak polis tahkikatı vesikas;. 

d - Sıhhi hali muvazzaf askeri memur olabilecek kadar düzrün 
olmak (Muayeoeleri tam teşkllli 11hbi bey'ete yaptırılacaktır.) 

e - Kabul imtihanında muvaff alı: olmalc. 
r - Diter clevlet ve müesseselerine karşı mecbur müteahhit hiz· 

meli bulunmamak, 

g - Noterlikçe mnsaddak mükoeffol, fotoirafü teahhütname ver· 
mek. 

5 - isteklilerin her gün Menin Deniz Harp okııluna müracaatları 
ililo olunur. 

Kiraya verile
cek bahçe 
Şinasi Fabrik.t1sı İtmile anı · 

lıın Çırçır Fabrikasının içerisinde 
lcsrk dönümlü~ bir bahçe icara 
verileceldir. Bahçenin bir de 
motörü vardır. Talip olanların 

Fabrika müdüriyetine milraca 
atları. 

Zayi ekmek karnesi 
Tarsustan aldığım 1888 

9417, 9419, 9420 numaralı ek-

mek karnelerini zayi ettim. 

Yenilerini alacatımdan es-
ki karnelerin bükaıü yoktur. 

Tarsus: Yeşil mabalıesin

den 17 S numaralı evde 

Yunus Ulucankıran 

2431 

Adana askerlik şnbesi 
başkanhğmdan : 
Bu Yıl Yükııek ziraat enüstütu· 
sü veteriner fakültesi askeri kısın•· 
na sivil tam devreli li!ıelerden ivi 
ve pelt iyi derecedl) me7un ol:ıo 

ve olrunluk imtihanlarım veraıİŞ 
olmak şartiyle talebe kabul edilectk• 
tir. lsteklilrin mezuniyet diploauılıı· 
rı iie birlikte şübeye müracaatlar• 
ilin oluour. 

Sayın BUrücek halkı
nın nazan dikkatine 

Y ollardald irııalar dolayı9il& 
Bürücelde Adana ara1mda 9efer 
yapmakta olan otobüs servisi iş'•'; 
ahar• kadar kaldırılmı~tır. keyfiye 
ilin olanur. ti 

Seyhan Suhulet Şirk• 
Müdüriyeti 
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imtiyaz Sahibi : CA V1T ORAL 

U. Nesrlyat Modnrn: Av0~~~ 
Rifat YAVERO . ,, 
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