
/Ba'"şmuharrlrl: Cavit ORA L ' r 
CUMARTESi 

29 
A<1USTOS 

1942 
l' d : 3 No. 61 S 

iDARE YERi : 

Çakm•k caddesi Adana 
Telefon 138- Posta K 48 
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1, aylı tı 125 kuru,ıur 

Ankara 28 (Radyo l'AZetesi) - Ga:ı• 
di bıpi11neden Hindiıtaıı kral vekiline 

y•ııi bir mektup röndermif, ba mektu

bile lnriltereye Hiodlstaoı terketmeıi 
için ihtarda bolundoğana bildirmiıtir. 

... \.__!_•yatı & Kuruotur J SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 
~------------------~ 

Pamuğun 194 
devamınca az 
Birinci Klevland 88,75, 
Birinci Akala 95 knruş 
! icare Vekaletinin teb i· 
ğini aynen neşrediyoruz 

-43 hsul mevsimi 
ı·yatları tesbit edildi 

A 

mı 

Ankara 28 (a.a.) - Ticaret Vekaletinden tebliğ olunmuştur: 
29 s11yılı Koordinasyon kararının birinci maddesile verilmiş olan ııaliihi

Yete istinaden ve 136 sayılı Koordinasyon kararanın üçüncü maddesi mucibince 
iktisat Vekiletile müştereken memleket dahilinde pamuğun 1942-1943 mahsul 
tııevsimi devamınca azami fiyatları aşağıda da gösterilmiş olduğu veçhile tesbit 
tdilmiştir : 

1 - Yerli Klevland 88,75, ikinci Klevlaud 85,50, Kapı malı (Dağ -ve Kozacı 
tnalları dahil) 81 

Piyasıı Parlaiı 74 
Piyasa Temizi 71 
Birinci Akala 95 
ikinci Alı:ııla 91 

Doğu cephesinde bir Alman gözetleme postası flazi/e başında 1 
"-----------------ı 

Üçüncü Akala 87,50 
Şampanya 79,75 

,- ~ 

Moskova Kesıminde Rus Egede birinci yerli 84,25, ilı:in 
ci yerli 77,50 ve lğdırda birinci 
Iğdır 85 kuruştur. 

2 - Bu fiyatlar Çokurovaoıa 
Adana, Crıyhan, Tarsus, Mersin 
Ve Egenİ!ı lzmir ve Nazilli ve Iğ
dır ııı Iğdır ruerkeılcrinde 1942 1943 
ltınhsulü bir kilo çırçarlanmış, fıı. 
~at balyalanmamış pamuğun dök· 
ille ıu:ami satış fiyatlorıdır. 

3 - Bo merkezleri ihtiva eden 
istih,al mıntıkalarının azami fiyat· 
'-rı birinci fıkrada yazılı esas 
ln~rkez fiyatlarıudan hakiki nakli· 
Ye masraflıırının tenzili suretile 
bolun ur. 

4 - Birinci fıkrada yazılı esas 
~erlı:ezlerden pamuk alan bi)Qmom 
1•tiblak merkezlerinin azami fiyat
ları, bu fiyatlara hııkiki nakliye 
lrıasraflarınm ilavesi suretile bulıı
tıur. 

5 - Çukurova, Ege ve Iğdır 
lllıntıknlar ı h:ıricinde kalan istibaal 
lllıntılı:alarında yetişen Klevland 
°'eya Akal cinsi pamukların ma· 
bıtlli aumi satış fiyatları istihlak 
ltl•hallerlnin 4 üncü fıkra mucibin
~e leessUs eylemiş fiyatlarından 
,._reket ıvretile nakil masrafları 
lenıı:ıı olunnrıık bulunur. 

6 - Birinci fıkrada zikredil
llliyen sair cios pamukların iıtih· 
•al ınıatık sı merkezlerindeki aza. 
tıli f • ı b' · · K' 1 d . . ıyat arı ırıncı ıev an cınıı· 

~' nisbctle ve teknik kalite fark
llrı gözde tutularak Sümerbank 

bk'Perlerile bilmüşavcre mahalli 
eledlye encümenlerioce teıbit olu· 

tııır, 

oı 7 - Yukerıdıı esasları vaz· 
b Unan azami fiyat hadlerinden her 
•ng-i bir suretle fazlasını temine 
:İdenler hokknıda milli korunma 
•nunıı hükümlerine tevfikan ce• 

~landırılmalc üzere kanuni takl
•tt, bulunulacağı ilan olunur. 

Ankara 28 (o.a.) - Ticaret 
"eknletinden bildirilmiştir: 
'h l - Görülen lüzum üzerine 
~ taç edilecek kırkılmış deriler 
ıııer· d • 
11 •n e bulunacak azami yapııı 
.... ~ıılnğu hak.kandaki karar aynen 
... ,t" L 1 
t l 1 ıu mak fartiyle yalnız natu• 
.. ' deriler üz.erinde bulanabilecek .. ~,.... . 
Çı~ ... , yapagı ut.unlıığu 8 santime 

''•lıııı~tır. 

d 2 - 1942 kırkım nıevıimio · 
'n l d · n evvel elde o onan erılerden 

ttııerindeki yapağı miktarı kırkıl· 
in~~ . •uretiyle sonradan 8 santime 
'il ;:•lını~ bulunanların bir defaya 
hn~ sus olmak üzere yukaradalı.i 
la. llınden lstif ade etmeleri karar· 
-ıtırılııuştır. 

ta F.Herlade bu kabil malı olup· 
ııı,~ukarıdaki karardan iıtifade et· 

latiyenlerin 30 eylOI 1942 

taarruzu şfd~e~ı~ devam ediyor 
Rjevde Almanlar içinlıagati bir önemi olan 
bir demirgolu R uslar tarafından kesildi 

~--

Toprakof iste ki 
ihtilas 

12282 lirar 
Tahkikat evrakı 
~ 

sorgu hakimliği-

ne verildi. 
T\lprak mahsulleri ofisi Ada· 

na ajanlığmda Şef Suat tarafından 
yapılan ihtilas tahkikatına devam 
edilmektedir. 

Tahkikatın yürüyebilmesi için 
müddeiumumililtce ofisten istenen 
bazı hesaplara cevap gelmiştir. 

Buna göre, ihtiliisin 12282 lira 
olduiu tesbit edilmiş, ilk tahkikat 
açılmıştır. 

Evrak sorgu hakimliğine ve· 
rllmiş bulunmaktadır. 

Dünkü yangın 
Dün saat 15 sıralımnda yeni 

istasyon ambara civarında eski be. 
lrıdiye ıı:ı:alıırından Salim Yüzbaş'ın 
bağında yangın çıkmıştır. ltf aiye 
miz yangın haberini alır olmaz 
hadise mahalline koşmuşsada bina 
nın ahşap oluşu uteşio bastırılma· 
ıına imkôn vermemiş, bina içinde. 
ki eşyalarla birlikte tanuımen en· 
kaz haline gelmiştir. 

itfaiye ancak yangının etrafa 
sitayetini önllyebilmiştir . 

Yuvalarında bulunan 20 kadar 
güvercin de bina ile birlikte yan

mıştır. 

rünü akşamına kadar lstanbol ' 
17.mİr ve Mersin ihracat baş kon
trollüklerine müracaatla derilerinin 
balyalarını mühürletmeleri lizımdır. 

3 - 1200 grama kadar olan 
ıı.lelumQn kuıo derilerindeki yapa. 
iı uzunluğu için kontrol yapılma. 
tına lüzum olmayıp bunların yal
nız aiırhk bakımından murakabe 
olunına11 hakkındaki karar mahfuz. 
dar. 

Berlin 28 (:ı.ıı)- ::::::~ - ve topçu kuvvet 

~~7::syn~eabHt~ Almanlar Grozni petrol bölgesine !:~~Y~:11~~;~~~: 
~:~1~~m1s~r:;~. 50 kilometreye kadar yaklaştılar ~~o ~;· t.~;~a:~ 
çidi zaptetmiştir. - -~-=-- --4~ = =-= _ yılacak şekilde 
Stnlingradın bıalısında Alman taar- Berlio 28 (a.a) - Dün akşam İlerilemişlerdir. Krasnodarın cenu· 
ru:r:u düşaı1tnın çok şiddetli moka · Berlin askeri mahfilleri Stalinırrat bunda Ruslar sayıca üstün mihver 
vemetine rağmen gelişiyor. Ruda· önünde cereyan eden muharebe· kuvvetlerine karşı müdafaa muha-
ran ümitsiz karşı taarruzlarını püs- lerdon bahsederken bana bir kale rebeleri vermi~lerdir. Mühim bir 
kürtcu Alman kuvvetleri dün tek önünde yapılan bir mücadele olıı· tepeyi ele fi:'eçirmelc için sert çar· 

bir kolordu cepheısinde 135 Rus rak vasıflnndırmışlıırdır. Bo mııh. pışmalar olmuş ve tepe birkaç 
tankını tahrip etmiştir. Bombıı teş filler bütün Stalirıgrat sahasının defa elden elo geçmıştir. Akşam 
lcillcrimiz çok alçaktan kara muha· kuvvetli surette tahlı:im edilmlı bu• olmadan Rus kuvvetleri bu tepe 
rebelorine iştirak etmiştir. luuduinnu söylüyorlar. de y rleşmiıs bulunuyordu. 

Stalingrııt şehri ve düşmanın Bilindiği gibi Rusların bu hu· Moskova 28 (a.a.) - Royter 
geri muvcsala yolları geceli gün sosta kullandılı:ları usuller zapta bildiriyor: 
düzlü bombnlanmıştır. çok müşkül olan iyi hdZırlanmış General Zulı:of kıtalan büyük 

iki büyük mavna, bir petrol sahra mevzileri kurmaktır. lııvn ve topçu kuvvetleri himaye· 
ıcemisi Volga'd• yakılmıştır. Bolşeviklerin Rjev önünde sinde ilerlemeğe devam ediyor. 

Don cephesinde Alman ve yaptıkları hücomlar hakkında mü· Merkez cephesinde R jev civarın · 
ltalyan kıtaları düşman taarruzla· talııa yürüten Berlin snlibiyetli da Almanlar için hayati ehemmi 
rını püskürtmüşlerdir. Kaloganm mahfilleri bu hücumların bütün şid· yetteki müstahkem mevziler zap· 
cenup batısında ve Rıjov yakınla- dctile devam ettiğini fa kot haftalar· tetmiştir. Ağır Rus topları şehri 
rında düşmanın taar.-oz hazırlık· danbcri Rusla11n nacak bir kaç durmaksızın bombardıman ettiği 
ları blr çok yerlerde hava kuvvet· kilometre ıırazi kazanabildiklerini eırada piyade kıtalarada tabkim 
terinin de lşbirliğile dıığıtalmıştır. ve Bolşeviklerin Rijev'deki hücum· edilmiş mevzileri bir biri ardından 
Düşmanın mevzii taarruzları neti· lıırıle her ne pahaııuıı olursa ol. ele geçiriyor. Dün Almanlar 9 
ccsiz kalmıştır. Ladoğa gölüııüı:ı son Stalingrnt vcı Kafkasyayı kur• köyden daha atıla.ışlardır. Bıı ın · 
cenubunda Alman mevz lerioe düş· tıırmağa çalışhklnrını şüplıesiz bu· retle 15 güode düşmandan kurt-s 
.nan büyilk L:uvvellorle taarruz et· luyorlar. rılan meakOn yerlerin sayııı 620 yi 
miştir. Suolar püskürtülmüştür. 35 Bununla beraber snrsılmıız Al· bulmnştor. 
tank tahrip edılmiştir. Ruslar dün man müdafaa hattı her yerde tu· Stalingrad keıimino Almanlar 
108 uçak kaybetmişlerdir. Bir tay· tunmuş ve Sovyetler bu makıatla her sa.at yeni takviyeler getiriyor 

C b k 'ki · b- -k k ve Alman uçaklara durmakıııın yarem'z llayıphr. ep eye sev ettı erı uyu ov• 
Batıdıı işgal a.tındaki toprak- vetlere rağmen ne Staliorrat, ne Rua münakala yollarını bombar. 

larıt Y"P•hın ·akınlarda lngilizlerin de Kaflcasyanııı mukadderatını de- dım n ediyor. 
17 uçağı düşürülmüştür. Bizim kay· ğiştirememişlerdir. Anlcan 28 (Radyo razete1i)-
bımu: yoktur. Moskova 28 (a a.) _ Sovyet Almanlar Staolingrada kar4ı bü-

14 Ağustoıtan 27 Ağustosa tebliği: cu nlarına devam etmektedirler. 
kadar lııgiliz lıava kuvvetleri 315 Voronej'in cenubunda ve Don Bütüo Mihver mahfilleri, bu taar· 
uçak kaybetmiştir. Bunlardan 52 si un batı kıymndaki mesldln bir ruzlardan yakın ve mühim netice-
Akdenız ve Şimal Afrika üzerinde yerde sokak muharebeleri olduğa ler bekliyorlar. Kafkasyauıa iti'•· 
düşürülmüştür. Aynı devrede Al· bildiriliyor. Batı cephesinin bir line de devem o!onmaktadmr. Al· 
man hava kuvvetlerinin lngiliz kuv. kesiminde Rus kıtıılıırı şiddetli mıın dağcı lcıtalarının Kafkaslarda 
vetlerile hava çarpışmııhmndaki muharebelerden sonra birçok mcs. mühim geçitleri ele ••çirdiii Al-
kaybı ise 62 açaktır. kao yerleri işg-al etmiş ve kuvvet· man tebliğinde iddia ediliyor. 

Alman bomba uçakları lnıil· le tahkim edilmit bir mihver mev· Mihver kayoakJara, Moıkova 
terenin cenup sahilinde ııskeri ziine rirmiştir. Alman birlıkleri kesimiadelci Ro• taarruzlara~ıİ ~1 : 
ehemmiyetteki teslılere ve aynı bQyük bir ormandan kovulmoıtar. man B11şku111andanlıiının roz erını 

d Leal'oaratt~n ,._ekmek için .. bir göı· zamanda adanın merkez ve cenap Sraliorradın şimal batı110 a 0 • .,. 

çevrelerine tearruzlarda bulunmUf· Ruslar Almanlarc. mukabil hilcam· teriş taarruza şeklinde goJtermekte 
tar. infilak ve yangın bombalara lar yapmış1ıır ve bOyuk kayıplar ve bu bereketlerin hiç bir netice 
atılm ıştır. verdirmlşlerdir. A lmanlar taze tank vermedijioi, Ruıların ıacık bir 

Milli Sel 
lstanbulu 
Şereflendirdi 

ea,vekilimiz de 
-~ 

Şark vilayetlerine 
---.._ - _.......,.__.__~----

& 1 t ti 
lstanbal 28 ( Hnsuıi ) -

Comhurreisimiz Milli Şef ismet 
lnönü dün saat 12,15 te şehri 
miıi şereflendirmi4lerdir. Mılli 

Şefimiz, bir müddettenberl lı. 
tanbalda bulunmakta olan B. 
M. M. Reisi B. Abdillhalik Ren· 
da ve Maarif Vekili B. Hasan 
Ali Yücel tarafından Pendik İl 
ta1yonunda lcarıalanmıılar, Hay· 
darpaıa l'arında da Sayın Bayan 
lnöaü, Adliye Vekili 8. Hasan 
Menemencioila , Genelkurmay 
Asbaşkana Oııreneral Asım Gün 
düz, Orl'eneral Fahrettin Altay, 
Roma Büyült Elçimiz 8. Hilıe 
yin Ratıp, Bükre, Büyllk Elçi· 
aıiz B. Hamdallah Sopbl Tann 
ö"er, Vali ve Belediye Rehl 
Or. LOtfi Kırdar, Koaıotanlar, 
Parti ve Vilayet erlı:iııı tarafm 
dan kar4ılanmışlardır. Garda ka 
labılılı: bir halk yığını Milli 
Ş•f'i candan tezahürlerle alklf 

lam ıştır. 
Camhurreiıimiı. kendilerini 

karşalamai• l'elenlere ayrı ayn 
iltifatta bulunduktan ve orada 
birikmiş olan balkı l'iUGmıer 
bir çehre ile aelimladıktan ıonra 
Suvat vapurile Florya deniz kÖf 
künü şereflendirmişlerdir. 

Ankara 28 (a,a) - Baıv• 
itil Şiifrü Saraco(la, Şark vill
yctlerinde tetkiklerde balanmak 
üzere, wrefakatinde Orgeneral 
Kizım Orbay olduğu halde, H• 

velki akıım 1aat ~2 30 da ıeh 
rimizden hareket etmiflerdlr. 

Savın Bayan Saracoila da 
Başvekille beraber seyahat ey· 
!emektedir. 

Bııvekil Şnlı:rü Saracoil•, 
iıtasyonda Vekiller, mebaılar, 

generaller, millki ve aıkeri er• 
kin ve doıtlan tarafından njur
lanmııhr. 

kilometre ilerleyebildiiioi iddia 
etmektedirler. 

Moskovad•ki Royter mahabirl
nin verdiği habere l'Öre, Raalar 
her karış topraj'ı l'ori almak için 
çok çetin dövüımektedir. 

Stalin, reaeral Zukoru milli 
müdafaa halk komiaerliiioe tayia 
etmifdr. Sa ıeneral, R111 cephe. 
sinin orta keıiminde ıon taarr ... 
wirifea ve muvaffak: olan ı-eneraldlr • 

Ras muvaffakıyetleri, loıllia 
l'azeteleriode ehemmiyetle Oseria
de daralan bir mevı.u olmaıtv. 
Taymfse l'Öre, Rus taarruzu ayaa 
kuvvet ve şiddetle devam etmek. 
tedir. Almanların Moıkovaya kal'fı 
yapacalı:lar1 ani bir taarruzun Öal 
bu ıoretle alınmış balanıaaktadar 

Aokara 28 (Radyo razeteai~ 
Ruslar, Kafkaslarda en btlyülı; Al. 
mao tazyikinin Grozni petrol böl• 
geıine karşı yap1ldıiını itiraf edl• 
yorlar. Alman kuvvetleri timdi pet• 
rol kuyularına 50 kilometre kadar 

yaklatmıılarc'hr. Sovyetler barada· 

- o ..... lldaoide -
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2 BUGÜN 29 Ağustos 1942 

30 Ağustos Z fer Bayramı Münasebetile 
1-... ---------------·ıMoskova kesimin· 
ASRİ Sinemanın Yazhk Bahçesinde de Rus taarruzu 

Bir çivi vurguncu u 
t vklf edildi 

Ya lık Sinemada 'ı 

Bu Akşamdan itibaren 
Fevkalade Bir Proğram 

1 -1-
Geçeo sene Kanlı Ba1nlayka ve Daogo Pista gibi iki emsalsiz filmini 
Gördüiünüz Macar Sineraııcılığının en ııon mo>dana getirdiği bir 

Hayat Fııciası, Düşkün K dı lıırın, Barların, içki ve Kumarın 
insanlar ür.erindeki tahribkir tesirini ihret 

Alıoacak sahnelerle c nlımdıran 

ı=I BüyUk Bir Oram ı-, 

SEFAHAT KURBANI~ 
-2-

GARY COOPER - Paullette Goddard - MADELIEN CARl{OL 

Gibi Meşhnr Artistler tarafın yaratılan ôabi rc•iisör 

CECILE B. DEMILLE ' in en Son Harikaııı 

Dikkat 

fer Ordusu 
Tür\::çeSö:rlü 

Kahramanlıklar Destanı 

Proğram uzun olduğundan suare 
tam 9 da başlar 

PEK YAKINDA: 

--Yıl ızlar Şarkısı-
--------------------------------------------------------------. 
_ ... Zengin olmak isterseniz·--· 

Koşunuz!.. . .. J Koşu~ 
Asfalt cadde dörtgol ağzın!!! ( Çokurova 

Gişesinden ) bir Bilet ahrsanız 

mutlaka zengin olursunuz ... 

Adana AS. Satınalma Komsiyonundan: 
Mıktarı Muhammen Fiulı ili: 1'. lhale T . ihale Sa. 

Cinsi Ton Lr. Kr. Lr. Kr. 
Nohut 10 3500 00 262 50 11 9.942 10/30 
Tüm Mercimek 10 4000 00 300 00 11/9/942 10/30 

1- Yukarıd cins ve miktarları yaıılı iaşe maddeleri 
ayrı aytı olarak açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2- Evsaf ve şartnamesi her gün lcom.siynnda görülebilir, 
3- isteklilerin belli gün ve saatte te'minatlarile birlikte 

Adana askerlik dairesindeki sahnalma kom~iyonuna müra· 
caatlnra ilin olunur. 

2425 26-29-3-9 
!!!!ilm ........................... _. ____ _, __ , ________ • 

Saraç Latif Adaoğulları 
Bilumum Saraciya ve fut bol topları 

Sipariş üzerine Avrupa köselesinden Alman 
ve lspanyol eyerleri yapılır 

Her nevi yeni bavullar bulunur. Eski lı vullcr tamir ,dlJir. 

ADRES: dana Asfaltyol ••• "' M laza ı 
yanında No. 67 2410 

Ceyhan belediyesinden: 

Acık Eksiltme ilanı 
' Ceyhan belediyesinin, 33 Numaralı sokakta; (34 • 35 

numaralı sokaklar arasındaki ) 115 metre tuldan ibaret ham 
yol sahasında yaphracağı moloz taşiyle idi kaldırım ve yaya 

kaldırım ve yaya kaldmm inşaatı 3549 lira 13 knruş keşif tu· 
tarh olup 3/9/942 perşembe günü saat 10 da açık eksiltme 
sure tile ve belediye encümeni ta rafından ihale edileceğinden 
isteklilerin, % 7,5 muvakkı\t teminatı ve Ticaret odası kayıt 
makbuzu ve nüfus tezkaresi ile Seyhan Nafia müdürlüğünden 
istihsal edilmiş müteahhitlik vesika,arile birlikte ihale glln ve 
saatında Ceyhan belediye salonunda hazır bnlunmaları ilin 

olnnur. 
22-26·29-2 2423 

SUVARE 9,15 SUVARE 9,15 
BU AKŞAM 

Neşe, zet1k t1e eğlence proğramı 
Annsothern - Levayres Maureen O' Sullivan 

Tarafından fevkalade bir tarzda yar tılaıı 

KIZ 
Eğlenceli ve hissi sahnelerle dolu nefis bir film. 

ilaveten: Renkı· Mi Ki MAVS -- Seyhan P. T. T. Müdürlüğünden: 
1 - Sefer ndedi vo postn ağırlığı gııyri mnhdot olarak her günkü 

tren seferlerine göre mevcad posldarı Adana po-.ta merkezinden istu. 
yona ve istasyondnn Adana posta meıke2ine kamyonetle nakletmek ~ar. 
tile Allana posta nakliye müteahhitliği, 5/9/942 Cumartesi giinü saat rı 
<le Seyhan P. T! T. Müdürlüğü bina!lırıda ıırttmun ve kesiltme komi•yo 
nunda iht1lesi yapılmak üzere 19/8/942 tarihinden itibareD on beş gün 
müdıletle kapalı zıırf usulile eksiltmeye konnlmıı,ıur. 

2 - Aylık mnhnmmtın bedeli (600) lira ve seneliği (7200) lirıı olnp 
mııvnkkat ttınıinat (540) lirndır. 

3 - Bu baptaki şartoaıneyi görmek veya parasız almak iste· 
yenler ıııesni dahilinde her giiıı P. T. T. Müdürliiğü 1.:alem ş•fliğine 
müracaat edebilirler. 

4 - Taliplerin şartnamede yazılı evsafı haiz brılunmaları ve muvalı:· 
kat teminat makbuz veya teminııt mektuplerile Ticaret oılasına kayıtla 
olduklarına dair ba seneye mahsus vesikalarını ve 2490 No. 111 arttırma 
eksiltme ve ihale k.anunu hükümlerine iÖre tanzim edecekleri teltlif 
mektoplarmı havi kopalı zarflarını, birinci madde <le ya111ı c~siltmo 
rünii sıuıt 11 e kadıtr komisyona tevdi etmeleri ilin olunıır. 

Postacta vnki g~cikmısdtn mes'uliyet k bol edilmez. 

2416 20.25 29 3 

Belediye Riyasetinden 
1 - Adanıı belecliye<Jİ için mevcut nümunesine göre 3000 cilt tah

sildar ve 1000 cilt kantar 50 cilt so makbuza açı\c ekıtiltme suretile 
yaptırılacaktır. 

2 - Tahsilılar mnkbuzlnrının beher cildinin muhammen bedeli 70 
lı:aruş kantar ve u makba:ılarının beher cildinin ınıılıammerı bedtli on 
kuruş olup muvak kıst temioatı 165 lira 37 kuruştur. 

3 - lhıılesıi E.ylOlfüı 4 üncü Cuma günü saat on beşte belediye 
daire9inde belediyo encümeninde yapılacaktır. 

4 - istekliler ıı:ırzkür giin ve saatte ynlırmış oldukları teminat 
m kbıızlarile belediye encümenine ve şnrtnamesile numuneleri görmek 
isleyenler her gün belediyı:ı muhnsebeııine rnüracııatlaır ilin o1unur. 

2414 20-25 29 2 

Malatya Bez ve iplik fabrikaları 
Türk Anonim Sirketinden: 

• 

Açık arttırma suretile satışa çıkardan 
1 - Müstamel karınvi~e Tahminen 4000 Kilo 

2 - Boş benzin tenrkesi » 1500 Adet 
3 - Yağlı pııçavra :t 5000 Kilo 
4 - Hav döküntü'ü J) 3000 > 
5 - Mahzen tozu • 1000 • 
6 - ipek döküotüeü :. 300 • 
7 - Teke parçası > 400 > 
8 - Kfüele pıırçnsı :ıo 500 • 
9 - T hta fıçı > 52 Adet 
Yukarıda cins v& miktarı yazılan 6Şfll Mnlatya fabrikamızıia açık 

arttırma soretile 31/8/942 Pazarte9İ gllnü ııatılacağmdan isteklilerin şıırt· 
nameyi görme it üzere Malatya veya Adaııa Mensucat f abrikalarımııa 
müracaat eylemeleri 

2380 12-18-23-29 

DOKTOR 
1 Kemal Satır 

Kızılag cir1!lrmda Müslüm apartımanındakı maage· 
nehanesinde her gün hastalarını kabule başlamıştır. 

Sümerbank Adana satınalma Bürosü 
Kütlü, Koza ve Pamuk 

mübayaatına başlamıştır 
Yeni fiyatlar teabit oluncaya kadar eski fiatlarla muba

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

----------------------~~~d~----------.. ~--------~----------~----~~-------·-
Ha ~:.~:.:..v:u \~" sısı Ademi iktidar ve Beloevşekliğine 

O KARŞI 
Dr. /;/ amdi nar FO TOBiN 

Muayeneh n inde hastalarını ka- , Reçete 11 ••llllr Her ez nede bulunur 
b 1 b 1 t S. ve 1. Muavenet, Vekaletinin Ruhsatını haizdir 

u e &f amı ır. Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril 
Tel fon: 239 y ğcami civarı No. 14 _ Eski Selinik Bankası 
1 tiklal okulu kar 1 ında No. 

2352 
Posta Kutusu 105 

• 

- Başlarafı birincide -
ld 1.:u'lvcıtletini ta~viycı etmezlene, 
Groı:ni'niıı 11.ın bir ıamıında ,rn,. 
meıi beklenebilir. 

Novrosiil.:iyc 25 kilometreye 
kadar yakla~:ın Almırnlnrın yeniden 
bir ilerlcıne L:nyılısttiklerirı~ dair 
h:ç bir hııb~ gelmeıni tir. 

Stnliııgrnl etrafında het ıki 
tar:ıf t.ı&rruz "" multabil tr;arruz 
hareketlerine devam ediyor. Bir 
lı:aynaL:, Almanların bo şehrin Şİ· 
malinde 10, c•nubuorla 11 defa hü
cum~ kalktıkl:ırın, fakat hepsinin 
de Scvyet müdafileri tarafından 
okiru bıraktırıldı2ını bildiriyor • 
Alman re!loıi tebliği i!e, burada , 
düşmanıo inııtlıı <lövüşmeıine rağ 
men yenidtın ilerlenıeler kaydrdil 
diği iddiasındadır. 

Bir Stokholırı telıralı Alman 
lutıılıırının Volrıı lrıyılarına vaıdıl: 
laruıı bildirmfş!le d4', bu h1ber oe 
Almanlar, na ıle bir başka knynak 
tarııfındıııı teyit oclılmiştir. 

Almıo nlnnn bir milyona yakın 
kuvveti buraya beil:ımı~ olnınlerı, 
bundan SOl\ralti harekatın ne büyük 
önemi bnlundoğuou ispata kafidir. 

Moskova Kl!!•İlninde Sovvet 
tıınrruzları bütüa şiddf'tiyle de;am 

Q,manlyenin Karayiğit köyün 
doa olup Adann'dn Tutluhanda 
yAtar kalkar H lil oğlu 319 do· 
ğumlu Ômer Gölı: 7 - 8 kilo ka· 
dar kondura çivisini fazla fiyatla 
satarken yakalatımış ve ildncı asli· 
ye ceza.da yap.lan sorgudan ıoora 
tevkif t'ldil iştir. Bazı cih tlerio 
t tld\d iç•n durnşroa 10 E.yhlla 
kalmıştır. 

Stajyar doktorlar 
Hata a gitUler . 
Şııhrimizde sıtma lı:urııu gör· 

mekt~ olon 'ltaiyer doktorlıır, baş• 
larında tedris heveti bulunduğu 
halde dün Hatayn. gitmişlerdir. Is 
kenı.lurun ve Anuk ovasında tet· 

kiklerdo bııh1aacaklerdır. _________ ....... _____________ __ 
eô'yor. Şişavka bölge.sinde demir 

yolu Sovyeller tcıraf ınc.lan keıilıni~ 

lir. Bu denıiryolııı 110 Riev bölge,i11 

deki Alm:ın birlikleri için hayati 

bir önemi vardır. 
Bıı bölgede havnlnr yağ'murlıı 

ıitınekle, çnmnr yüzünden tank.Is< 

güç hareket elmellltı vc:ı Almııfl 

ordalıırının ikmali ~orlaşma\.tadır· ............................................... 1----............ ~ 
DOKTOR 

Tl\:::!JtrglYlt S©yeır 
Herıün Hllstnlarını HükQmet Civarı lıtikamel Eczanesi kar.şı ındo 

çıkmaz sokak. içinde no 121 de kabul eder. 

Haftanın Sah ve Cuma güule,ide öğlecien sonralnrı fakirlere mec• 
c1ıni bakılır. 

2355 

Belediye Encümeninden 
Ticaret VeldHetioin 8/8/942 tarih ve 16/24073 sayılı tamim emirleri 

mucibince : 
a) Dökme halind~ iyi cins ve te'lliı kuru çııvır otunun kilo!lu 7 kt• 
b) Tel balyalı ., ,, ,. ,, .. " .. ,, 10 ,, 
c) Dökme halinde ,, ,, ,, ,, Samnnın ,, 4 •' 
tl} Baly11laumış ,, tt ,, ,, ,, ., 7 •' 
e) Bu fiyatlar iıtihsııl edildikleri mıntıkanın on yakın iskele, istasyofl 

ve diğer t~dim m"hallerindeki nihai toptııo satış fiyatları olduğa ilii!I 
olunur. No. 2434 

1 DOKTOR 
M, Nuri Vural 

Hastalarına her gün saat 11 den 19 a kadar 

Müslim apartmanı yanındaki 5 numaralı 
muayene h.ıın sinde kabul eder. 

-BUGDN ,. 
MATBAASI 

Her Türlü 
Baskı Ve 
Cilt işlerini 
Kabul~ 

Zayi tezkere 
Askerlik terhis teskeremi 

zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan es

kisinin hükmü olmadığını ilin 
ederim. 

Çınarlı mahallf!sinde Ah· 
met oğlu 326 doğumlu 
Mustafa Taylan 

2433 

Zayi cüzdan 
Etki istasyonla Ankara otı:ıli 

aratında içinde otoz lira bulanan 

bir cüzdan düıürillmü~tür. Bulanın 
içindeki evrakları Sıhhat Müdür· 
lüiüne teılimiı.ıde kendisine otuz 
lir. baj'ışlanaca ktır. 

Seyhıo Sıhhat 
Müfettişliği 

No. 2435 

Kiraya verile
cek bahçe 

I' 
Şinasi Fabrikası ismileı ·~, 

'cıP lan Çırçır Fabrikasının lçerls1 
1 

kır~ dönümlüt bir babçe ~c•~, 
verılecektir. Bahçenin bıt 111 

t .. • J ııl"' nıo orll vnrdır. Tulıp o • il' 

Fıtbrika müdüriyetine ınür•c 
atlım. 

~ 
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lnıtiyu Sahibi ı CA VIT 
1 A'-'"~' ı ı. N•srlvat Milcliirih aıV 

Rifat YAVERO , 11 

ON ~;ı;ı' 
Ra1ddıiı var: BUG 


