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iDARE Y~l ı 

Çakmek c-ddeel Adana 
Telefon 138- ,...ta IC . 48 

AboneıYıflıtı 14;altı •1hfı 

T, a,-tıtı 125 kuru,tur 

GlreSDn 4 (a.a.) GirtHUn ha 1Q et 
loöolloilo şehrimize feliılerinia 7.=-'-e-"-'c~....._n.-1,~"~"'-"'._.,__,~ 

döollmll bliyQ~ teıaboratla kntl mııtır. 
Bu minasebetle Giresun b89&a;~•\ 

mJIJi renklerimizle bezenmiı ve şehr o f 
medhaliodo ~zel bir tak kanı111nqtar. 

~ 11ı2 No. 592 

SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE -------~"-~ 
1
-t1 

~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~·!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!! 

Meclis parti grubu, Saracoğlu hükUmeti
nin beyannamesini müttefikan tasvip etti 
B Aş VE Ki L i Mi z ı Hükômetin mühim bir kararı 

Muharip grup
larla olan mü- ithalat pirimleri 

ylizde 35 indirildi llasebatım ı z a 
dair izahatta 
bulundu. 

Ankara 4 (•.a)
Tlcaret vekaletin 
den tebliğ edilmiş 
tir. 

....--.--. -----------...-....--..... -- - ,.. __ 
Bugün tatbikine geçilecek prim tenzilatı 
ile ithalatımızda ucuzluk ve genişlik temin 
edilecek 

cari hizmet ve 
muameleler karşı 

lıiı olarak yabancı 
memleketlere ö. 
denmek ilzore mü. 

:..===::::::.bıyaıı edilen döviz-

,
1 

Ankara 4 (a.ıı.) - Cümbo· 
IJ'iet Halk P rutisi Mecliı Gruba 
~ lllaınj Heyeti bugün saot 15 
li' Re·s V elı ıli Trabzon Mebusu 
~ ıl111n S kan 'l r i lit"inde top 

25 mayııta ira :ıe · 

telerde oeşredil 

lldı . c~ı.enin açdaıouo ı ve 

~'Çen top\antıyo ait zabıt hü-
••ııo ın okunmasını müteakip 

'6reltli alkışlar arasında küraüye 
~•len Başvekil Şükrü Sıırac~ğ 
~ evveli muharip gr uplarla 

<> n nı\ioaeebatımı:ıa ve bi:ıi 
11.t•~tao, yakıodao ilgilendiren 
~'Y•ai hidiselr.re d ir kısa iza. 
•tt, bulunduktan sonra teşekil 

t\ın· 
11 

ıı olduğa b\ikOmeı in beyan 

6'lllesinl oku"Doştur. Bu mevzu 

t ıerlndc ıöz elan 13 hatibin 
-~. ~ rır yollu beyanatını milteakip 

li6ktınet10 beyaıınamesi mütte

d ~ t .. vip edilerek saat 18,15 
' toplantıya son verilmiıtir. 

Milü Şefimiz ismet lnönü, Başoelcil ı 
Saracoğla ile bir 11rnda 

....................................................... --....................................... ... 

Bir yanlış hesap 
güzünden çıkan dava 

""'., Uo .atııtarında =- ~~ ::ıoor> lira olduğa anla-

LI d kazanç verıi•i e· Un fabrikatörlerin· ııınıakta~ır. "ay ar ıa11na göre alın · den 31000 lira nok· Dil.ot.il ce~so· 
ma11 lbımreleo de şahıt ııfatayle 

Aktay millt mndafaa ver- san vergi ahnmıt varidat mlld~rü 
riıioio Belediye - Cemal ve f abrıka 

Dün f stanbul'da Müfettiıliiloce yapıla., yanlış he· törler dinlenmlıtlr. 
~ 1aplar neticesinde rayrl 1afi batı· Suçlular mlldafaaya eaaı ola· 
törenle gömüldü lit üzcırioden alınmaıı yüzünden bilecek fikiıleriDi söyleıniıl•rdir. 

°':'---- Müddeiumumilikçe buk.ıku umumi- Avukat Kemal ÔiütçO, mtıvekkU-
~lı~ttnbul 4 (a.a:) - Sabık ye d3vası açılmıı ve dilo 2 nomll· lerinın memurin kanununa göre. 
~)' 0•a biiyük elçisi Haydar Ak· rah asliye ce:ıa mahkemesinde ınç• memur olmadıldaranı ileri ıürmilf, 
\~1~ Cenazesi boglln Büyükada· laların doruıması yapılmııtır. tahlıyolerlni talep etmlıtir. AYUkat 
t,tit\ llıust bir vapurla Sirkeciye Mılli korunma kanonu hükllm· Naci Daral, mahkemeye sevk odi· 
~I 1"'1ı ve saat Jl,30 dıı mera· lerioe röre mahkemeye sevkedi· len soçlahrın muhakemu·yıe eıkl 
> ' L ld l 1 o feLı'ldo iL' b Val'ı f•"•k O.tlloün de fıyat miira· Qa.ı -:, ırılmııtır. Cenaze al'lyı en tr 1 • • 1 rora a ayrt· 
-,.. bir 1 d kabe komiırooo reisi ııf aliyle ali· ) n • M f • be 1 ıyor a: 
'11, ~ l' 1 varı mu rezeıı, ır p • 1 - Fiyat milrakabo komiı· kah baluodnjann vo verilecek ka 
ı,~,1 

1 •ıı, polis ve inzibat müf· yona: rarlar arasındaki ç-praıık netice· 
~ ~I ~. aıkert bir bando oldu- Bu komiıyooda; Beledive Roiıi lerin belki de mü~elı.killeriDl mOte· '·de Sirkeci, Ankara caddesi, VHili Hatan Baui Arıoy, Ticaret eas'.r edoceğini ıövlemlıtir. 
\id 11' ve çarşıkapı tramvay OJaıı Ba~kltibi Hüsoü Vural, lıt· Hbim, f'ai~ Oıtno hakkındaki 
' ' 1•rloi takihen Bayazide gel- tisat Müdürü Kemal Hakgüder mubakemenio, şQrayı devletten ah· 
~· 'ie c vardı. Bu k'.>misyoo azaları yalnu nacak kararla. alikadar m•hkem• 
~'.1ıtd, •naze namazı Bayazlt ca• vazifelorioi ihmallıı suç'anJırılauı· lor tarafındao yapılac.jıoı, avukat 
~ı kılındıktan sonra Edirne lardı ve l'•yrl mevkultutar. Kemal Ôiütçil tarafından ileri ıG• 
~lir dııındakl tehltliie defnedil· 2 - ihzari komiıyoo: rlUen iddıaaının altıl olarak lmme 

'~ Cenaıede Cumburrelslitl Bu komisyonda Belediye Mn. bizmoti ~öreo berkeıin memur ola· 
l\~ V Culllborriyateti amomt ki· fettiıi Hilmi Savaı, Belediye ko· bileceii miUala&1iyle ıoçlnlaran da 
~, •li · V ı p t' miserı' Mabınot Kuru, Bolediy• dok• memur oldok..larıoı bildirmlftir. 

\
bel rnnavıni, l lyet, ar ı 

'di " tora A~ tım Yazar, Borsa amuıni ki· Mahkemeye relmlyeo fabrika· it L 'I• er lna, aıkert erkin A 
ı;ıulunmuştar. tibi Sü.ley&.0an g.,gici baluooyordo. törlerdon « ıım» a mllzokkere y11-

~ Bu 'l lar da vazifelerini ihmal ve 11lmasıoe ve iki ay mezun bulunan 
~~ ıoiıtimal suçundan mevkuflo ola• Defterdarın Müddeiamomilii• ver .. rne usulU Adana- rak muhakeme edilıoekteydller. diii ifadoDİD ıclccek cellede okDD• 
il Yapılan yanlış hesaplar netice. maslD•ı muhakemenin 8 aiastoı "' "alkacak mı?, ıinde fabrikatörlerlo zimmetinde cumartui rünüoe bırakılmasına ka· 

1\ kalao para tatarıoıo 31 bio kOıQr rar verilmiştir. 
~ .. ~~ 
' •L. ''•dan bildiriliyor: Karne 
"' ".ııt,~ t k ~ '' h evuloio bir kaç bOyl 

\;_ tılct11~~ilmeıioin dlltü~Dlmek· 
l~l tıı '-•lOmdor. Haber alın· 
(1\j~ Ufe L 
~, :'lllaı 11:arne ile ekmek da· 

\~l\lt• Uıulıınon sadece lıtanbal 
tlt ""'""' lllflııbaaar bırakılması ve 

" bundan latiıaa edil•••İ 
'"klk&er J•pılaektadır. 

Mıaırda Alman uçakla· 
rının faallretl 

Berlin 4 (a.a.) - Roımi teb 
lif: M111rda Alman aavaş açııkları 
3 Aiustoı ve dllo lıkenderiye ya 
kıolerındakl lor•liz hava meydan · 
larıoı ve aıkcr kamplarını bom· 
balamııtar. 

Şımal Afrikada ve Malta Ada 
ıı Gzerinde yapalııı bava mabare· 

belerl eıoaıında Milttt fık avcıları 
tarafuıdao 9 lrıriliz açarı d\lıürtil 
mUştür. Uçaklarımız hiç bir kaya 
ba tıiraaıamı,hr, 

bbyOk Britanyaya karıı olan 
mllcadelede Alman ban kavvot. 
leri tiOn kısmen alçaktan açmak 
aarrtiyle Midlon'de doto •• ceDDp 
ıahilloriode aıkert ebemmly•Uekl 
teıiılere bt\cam •'•lftlr. 

miı olan tebliğ ile bir kısım serbelt dövizlerle ya· 
pılen m\ibedelelere tatbik olon!o Primler ilra edi
lirken mevcut pirlmll dövizler tasfiye olanuoca itha 
lltımız üzerindeki döviz Pirimi yükilnlio de kaldı•ıla· 
caiı beyan edilmiştir. Tasfiye vaz'yeti tetkik edile. 
role ith ,11u primlerinin şilbdiden bir miktar indirilme 
ıi imkioınıa hasıl oldağ'u rörülmüı ve itbıılitımtıd11 
ucuzluk ve reoişl ·k l'ayelerlne hizmet edecek olan 
aşaiıdaki karar ~lanmıştır. 

ler Dzerioden Takas Liaıited ıirketicce tohsil edil. 
mekte ola.o Primlerin niıbeti yOzde 35 e indirllıniı· 
tir . 

2 - Tenzilatlı Prim tatbikatı 5/8/1942 rnun 

baılıyacakhr. Binaenaleyh ticari hizmet ve muame· 
lelerle akredetifii mobayaalarda bu tarihten it beren 

aıatın ahnacalc dövizler ve akrodetihiz mnbayaalarda 

ise gene bo tarihten itibaren gümrüklerden çekile. 

celt mallar hakkında yeol too~ilath Pıimler tatbik 
(\Sanacaktır. 

1 - Gerek Ameriladan ve reorekse diğ,, mem· 

leketlerden yepılacak ithalit ile bana miltPf Prrl ti· 

Musolini 

VE 
ikinci 

Cephe · 

lEJ tezgahı dağıtı
lacak köyler 

ltal9an Baıoeldline gire 

Mihver buna 
daima mani 
olacaktır! 

Ankara 4 (Radyo Gaıetesi)
ltalyao Baıvekill Ma11olinl Sloven
ya, Dalmaçya ve Hırvati9tanda 
bir teftiı reaiıi y•plDtf, aıkeri 
liderler•• ve Görice de halyan 

G.tnel Kurmay Roiıl Kavalyero 
ile göı üıtükten sonra, İkinci 
Cep be mevzoa etrafında ilk de
fa ıöz ıö1lemiı va demiştir ki: 

" - ikinci cephe ne bora· 
da, ne baıka yerde açılmıyacak
br. Mihver kuvvetleri buaa dai 
ma mani olacaklardtr • ,, 

Amerika Hariciye Nazm Kor 
del Hal de, ikinci Cephe açılıp 

açılmıyacatı anallııe şa cevabı 
vermiıtlrı 

0 Şimdilik bu huıHta ıözQ 
harbiye ve bahriye makamlarma 
bırakmayı tercih ediyoruDJ . ., --
Vorosilof sk 
sehri düstü 
~~-----------------Alman kıtalan birçok 
noktadan Kuban neh

rine vardılar 
Berllo 4 (a.a)- Alman tebliiiı 
Azak denizinin doiaauodakl 

Alman tllmenlorl inatla ııavqao 
Bolıevik artçılarının mukavemetini 
kırmıtlardır. Ordunao seri tetkll· 
lerl Ue hncıum kıtalar1 ıOrekll bir 
ilerleme ile Kaban aebrioe birçok 
noktalardan varmıılardar. 

Vorotllofık eadOıtrl t•brl ı ev 
ev ,.apalaa flddetli bir mllcadele. 
cin eonra ele ıeçirU.iftir. Hav• 

iktisat Vekaleti Seyhan 
mühim bir tamim Valiliğine 

gönderdi 
iktisat Vekaleti tarafandao , 

el 11oatlar1 hakkında Seyhan Va 
lilitine mQbim bir tamim röode. 
rilmlıtir. Ba tamimde, el ve ev 
&al'&llDID teıvikinde fÖzetilen eıaa 
gayenin ~öylU aileyi ıabaoı yanın. 
da bir de el teıl'lhına tabip kıl· 

mair, ona ziraat mevıimleri dııao
da iııiz zamanlar1nda fay dala bir 
çalışma sahaııı h~zırlamak olduh 
belirtilmektedir. Öğrendiğimize fÖ 

Tenkit 

re, Valilikler, rönderilen çıkrık ve 
tezrlhları her köye en az 15 tane 
vermeyi esas tatarak daiıtacalı.. 
lardır. Daiıtmada köyler, nüfus 
kesafeti, amomi gelir dorumu , zi· 
raat ve haynocıhk imUowı l'Öz 
Öallade balandoralacak ve nlııbe· 
ten fakir köylere dai'ıtma yapıla· 
caktır. 

- Devamı ikincide -

ıap işleri büroıo kurmuştar. Fa~at, 
karalan büro o.zan zamandır çalaı· 

Kırtasiyecilik! matın• rarmeo, adedi ı5o yl bul· 
mayan alacakla ç' ftçileria listeııfol H ilkGmetimiz çok yerinde çıkarmaia bir türlQ mavaffalc ola· 

bir kararla ba ıeoeoio hu· mamıftır. 
bubat mahıallloe yüzde elli zam Bu mesele baklunda bbe Ye• 
yapmıı; evvelce Toprak Mahıullerl l - b 
Ofisine mal tedlm etmiı olan çift . ri en melOmıta l'Oro, ilroya her 
çılerlo de bu zamdan istifade ede· mOracaat edeoin aldığı cevap fU· 
cetioi ve pıaralaraoıo derhal müı• dur: " Yakında U.te temam ofa· 
tahsile tediyesini alikadarlara bil· caktır. O zaman tevzlata bqlaya• 
dirmiıti. caiız. Sizo de haber veririz. • 

HükQmet tarafından verilen Yaloız fikrimizi kurcalayan bir 
bu emir Ozorioe, Adana Toprak mesele Yar: 
Mab10llori Ofisi faaliyet• i'eçere~ 

L ft'"-ı Hukamet taratıodan bu karar zamdan istifade edebiJece.. ç• ..- • 
lorin lilteıioin ace'e çıkanlabil· verilmeden evvol Adana çiftçileri 
meıi için yafoız ba ifle metrul ol· Toprak MabıaUeri Ofialne mali•· 
mak i\&ere weait kadrola bir be, rıoı tesli• ettikleri zaman Of isin 

tetllilJ•rimiz tarafından fırar halin· ı mesai ••morlara tarafmdan elleri 
deki dDım•o kollarına hücum edil• n• mallarının ciaı ve miktaraoı 
mit ve bava moydanlariyle demir- 1öıterir mühilrlll ve imzalı birer 
yola teJisleri bombalanmııtar. •••ika verilmiıti. Verilen ba vuı. 

Sal ve Don nehirleri araanıda kalarla ofü veznesine müracaat 
Alman ve Romen lutalara dotoy• eden çiftçiler paralaranı alabiUyor 
doiru ilerlomeğo devam ediyortar· lırdı. O rüo için muteber sayılan 
Hava kuvvetlerinin Voll'a D•-'3• bo vesikalar acaba bagiln neden 
yaptıkları rece akmı ....... at a b d 
bir Rus petıol remisl batırıl111!:1:; mote er a dedllmiyor? Çiftçinin 
80yllk Don kavtlnde soıth;~am çok fazla paraya ihtiyacı oldata 
boı yere J•ptıldarı kart' bir zamanda bu iı niçin k1rtaıiye 
lara te.~rarlam~şlarchr;.. dn~manıo cilite dökülerek uzatıhp r idlyor? 

. Rııev bol~-0 adara tiddetli l~te anlayamadığımız noktalar bo 
yeoı ıaşartma ı.oca ü kOrUll· lardar. 
m\icadelelord•n ıonra P s 
mü'to. Allkadar makamın nazarı dlL· r. · d L 1 .. 

VOILof cepbeııo e ve en D· Latinl colbed Of' l .. b • er, ıs o mesai me 
ral öoOod• yaptıtımı:ı: ücam l f roketleri ıaavaf 1aluyetll neticeler mor arı tarafından çiftçiye veril. 

v:rmlftlr. Jl'inlaodiya k~rfeziode mi~ olan veıikaları ibru edebilen· 
iki Bolfevlk mayo tarayıcı11 bomba lero paralarıoan derhal tediye•i 
ile bıtmlmıı vı bir Oçilacnıll do haıaaanda llrililere emir v•rilm .. 
b ... ra utratalıaıpttr. ılnl beUerb. 
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'41!1,~e.i fieş'eli bir gece geçirmek isterseniz 

' K Sinemada 
AkŞAM 

, 
.1uıeam 

rilecek ol o ve mevsimin en cazip va biltün sıkıntılara 
giderecek Filmi 

KARIM ve PATRONUM 
Nü itte, Kah'ıaha ve ecn mevzala şaheseri gör ünüz. 
Güzel bir vakit geçirmiş ve eğleomi~ olorsnouz. 

B Rolde: Hollywood, ın yeni Kraliçesi 

Penny Slnoıenton 
iLAVETEN: 

Umumi istek üzerine 

·-= MEMIŞ:-· 
Türkçe sözlü ve şarkılı GUzal şark filmi 
Dikkat: Proğram saat tam 9,15 de Başlar 

Pek Yakında 
En nefis Musikinin en gilzel Şarkıların Baş Dördüncü 

Rumbalarm filmi olan 

MaviRumba 
i·IAn 

Ceyhan Belediyesinden : 
(Açık Eksiltme lanı) 

Demir köprü ile Koruklu caddesi arasında 105 metre 

uzunluktl} yapalacak Toprakkale taşiyle parke kaldırım ve 

beton bordür ve tretuvar inşaatı (5022) Jira (70) kuruş keşif 
tutarlı olup 6!81942 Perşembe gllnü saat 11 de ihale edile

cektir. 
isteklilerin ihale tarihinden sekiz gün evvel viliyet Nafia 

miidürlüğüne veya Ceyhan belediyesine müracaatla müte· 

ahbitlik ve ikası istihsal etmiş olmaları ve muayyen olan 

gün ve saatte yüzde yedi buçuk muvakkat teminatı ve 

Ticaret odası kayit makbuzları · ve müteahhitlik vesikaları 

Üzerlerinde oldukları halde Ceyhan belediye salonunda ha· 

zır bulunmaları lizımdır. Daha faıla izahat almak istiyenler 

belediyemiz fen işleri bürosuna müracaat edebilirler. 

2297 23-25-31-S 

Adana As. Satınalma 
Komisyonundan 

1- 200 Ton Odun kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş• 

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

dır. 
3- ihalesi 5/8/942 Çarşamba gOnü saat 10/30 da dır. 
4- Odunlar Kor evsafında alınacaktır. Evsaf ve şartna· 

mesi Adana askeri satınalma komiıyonunda görülebilir. 
5- isteklilerin teklif zarllarını ihale saatmdan bir saat 

evveline kadar komisyonda bulundurmaları lüzumu ilin olu· 
nur. 

Hususi Muhasebe Müdürlüğünden: 
A41ağıd& evsah yazılı gayrimenkul 6/8/942 Pcrşemöe gllnU saat 11 

de Vilayet Daimi Encümeninde açık arttırma ile satılacaktır. 
Şartnamesi Adana-Osmaniye Husu•i Muhasebe dairelerind• rörü· 

lebilir. 
MııhııllMi Mevkii 

Osmaniye·Rızııi;:- Oi~ili taş 

Satıhk fotoör•f 
makinesi 

Maı k sı : Zeis Jkoo. Ebadı; 

6,5-9, ObieLtif kuvveti: 1 - 4,5, 

Otom tik deklanşörü, ıebpası, 8 

adot ıaseal vcı bir çantnsı vardır. 
Görmek f!Uyenler raıeten:ılz 

mobas beclsine mOracaat etmeli· 

dir. 

Mnhammıııın t-e~,.u 

30 
2302 24-28·1-5 

Dekar mikbrr 

5 

Satıhk Ev 
Ceyhanm eski hamam ma 

hallcsinde belediye caddesin
de mümessil demirci Hacı Sü
lcymanın komşusu kösker de· 
v .. ci Mehmede ait dört odalı 
(SOO) arşın arsalı üzeri çinko
) o bir hab hane satılıktır. 

Alacak olanlar Adanada 
ve Ce ! han~a seyyar gazete• 
ci ve ığnecı Mustafa Kutcu• 
ya mOracaatları. '2354 4. s 6-7 

---------------------------------------------------· 
DOKTOR 

TlUlrrgl\Jlt sover 
l 

Herıün Hastalarını Hük<lmet Civarı lıtikamet Eczanesi kar~ttıoda 
çıkmaı sokak lç,nde no 121 de kabul eder. 

Haftanın S h v Cama i'Unleride öiledeo sonraları fa klrlero mec· 
cani bakıhr. 

2355 

BUGON 

--= ar= tarafı 
merkezi Yağ cami civarında 8 numarada olmak llzere (Çu· 
kurova Dokumacılar kooperatifi) unvanı altında bir Koope · 
r tif kurulduğu ve buna ait ikinci Noterlikten lastikli Statü· 
nün Türksözü Gazetesinin 30 Temmuz 1942 tarihli ve S.i76 
numarala nushasında ilan edilnıiş bulunduğu cihetle keyfiyet 
Ticaret Kanununun 300 üncü maddesine tevfikan tescil ve 
ilin ~unu~ 2359 

Adana Bölge Sanat Okulu müdürlüğünden= 
~aoat Okulonun ihtiyacı için açılı: eksiltm•ğo · kooulan 10 metre 

miklbı çnm ~ere tesini vermrğ'e talip z:uhur etmemiş oldoğundao 10 
gün müddetle ek iltmenio nzatıldığı ve 14 ağosto cuma günü şaat 10 
da Seyhan Maarif Müdürlüğünde İstekliler ara•md.::a yeniden eksiltaae 
saretile ihale y pdacaiı ilin olunur. 2361 

Adana Asliye Hukuk 
Hakimliğinden 

Nacaran mahallesinde orta okul yanmda 87 /89 numaralı 
evde Fatma kızı Saffet vekili Avulı:at Dt"hri Gültekinin ayn\ 
evde mukim iken halen mahalli ikameti meçhul Ahmet oğlu 
Enver aleyhine açtığı ihtar davasının yapılmakta olan du· 
ruşmasında müddealeyh En verin bir ay zarfında davacı Saf· 

5 Ağustos 1942 

SR Sinemanın Yıazhk Bahçesinde 
SUVARE 9,30 SUVARE 9,30 

BU AKŞAM 

Doyanın iki Büyük kahkaha kralları 
STAN LOREL · OLIVER HARDI nin 

Bu güne kadar çevirdikleri Filimlerin en gülünçlü 
ve en neşelisi 

Türkçe Sözlü 

Loreg Hardimektebte 
Ne• ' zevk ve kahkaha t•heserlnl takdim der 

AYRICA: . 
Büyük f acıaların büyük artisti 

ADV AR ROBENSON un 
En son ç v·rdfği 'em isiz aUp r film 

ATE LU lft 
fetin evine dönmesi lüzumunun tebliğine karar verildiğinden ı' Pek yakında : 
işbu ihtarm ilanen tebliğinden itibaren bir ny 7.arfmda ka· • 
run Saffetin evine dönmesi lüzumu aksi takdirde vaki ihta· ı UÇ AHBAP 
rın tescil edileceği tebliğ yerine kaim olmak üzere ilin olu . 1 çavuş l Q r 
nur. No. 2360 

Sey-han-Su-hU-let-Ot-obu-·s Ş-irk-eti_m_lldu-·rıu--· At yarışlarında 
QUnden : 

ş,hir dahilinde i~liye11 otobü\lerimizde çalışaınlı 11z•n aşoğı-:iaki 

şarl dahilinde biletçi alıoacıılchr. 
1 - Türk olmak ve 20 yr.şındın aşağı olmamak. 
2 - 8edeni kabiliyet sahibi olmei-. 
3 - lcabeden kefaleti temin etmek. 
Arzu edenledn şirk,.,timi:z rn:idüriy3tİne mürncaııtlısrı. 

2350 2-4-5 

iplik satış bürosü amirliğinden 
Şehirli, ka abalı, köylü. Köşker eınafiyle do'kumacı tezgah 

sahiplerinia Ağua.tos 942 ayına ait iplik istihkaklarının tev• 
ziine 6/9/942 Perşembe gününden itibaren başlanacağından 
vesikalarını vize ettirerek kayıtlı bulundukları büromuza mü
racaat etmeleri lüzumu ilin olunur. 

Dogum ve . adın 
Hastalıkları Mütehassısı 

Dr. Hamdi Onar 
Muayenehanesinde hastalarını ka· 

bule başlaımştır. 
Telefon: 239 
lstiklil okulu karşısında No. 23s2 

Sulh Hukuk Mahkemesi Satış 
Memurluğundan 

1 

Adananın Hurmalı M. den Mehmet oğlu Mehmet Gedik 
ile müştereklerinin mutasarrıf oldukları Hurmalı mahallesinde 
kiin 319 ada 7 parsel No. da kayıtlı fevkani iki oda bir 
sofa ve tahtani dört oda ve miktarı kifi avlu ve bir su 
tulumbasını cami bir hah hanenin ıuyuun izalesi sureti 
ile satışına dair sulh hukuk M. den verilen karar katileşmif 
ve sdışa çıkarılmıştır. Satış açık artırma suretile Adana be· 
lediye mezad salonunda yapılacektır, Hanenin muhammen 
kıymeti 1200 liradır. ilk ihalesi 10/9/642 tarihine rastlayan 
Perşembe günü saat 9 da baılayarak 12 de hitam bulacak
lar. Muhammen kaymetinio yüzde yetmiı beşini bulmadığı 
takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şarta ile on gün 
daha temdid edilerek 2119/942 tarihinde kati ihalesi icra edi
lecektir. Talip olanlarının yüzde yedi buçuk pey akçaları ile 
birlikte mezkur gün ve aaatlarda belediye mezad 1alonuuda 
hazır bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

No. 23S8 

UÖURLU GiŞE •••• 
Zenıin olmak isterseniz asfalt cadde dö,t gol 

afzında yeni açılan millt piyango Çukurova gi
şesi ndtJn bir bilet alarak taliinizl deneyiniz: Belki 

bu uıu,.la Giıemi:zden zengin olacaksınız. 
Giıe111iz ayni zamanda her keşide için deJJaınlı 

numara abone kaydına başlamıştır. 
Ko•unuz ve abana kaydolunuz. 

== 
lmtiyaı Sahibi : CAViT ORAl 
U. Neırlyat Mlldllr'Oı Avukat l 

Rifat Y AVEROÔLU 
Ba11ldsjı yer ı BUGÜN Mttlarrı 

Zayi Tezkere 
Qa".Tlaniye Asl;erliı.. Şl be inden 

al ış olduğum terhis teslceremi ıa 

yi ~Hiın. Y enisj,,j o\acoğımd~m ski· 

s"nln !ıükmn olınadığ'ıoı ilan ederim. 

Derv"ş''' Köyllnd n Ahm~t oğ. 
328 doğumlu ökkıı, 2357 

Mürettip alacağız 
Gazetemiz tertip kadrosu iç'.n 

3 mürettip alucağıı. Çnlışmak i•· 
tlyeolcr müdürHli'ümUze mürAcaat 
temelidirler. 

Seyhan Orma ç~: 
virge müdürlüğil 
kalemine memaıt 

alınacak 
Orman müdüriyet \'& m11h•1; 

buinde bir 20 liralık binirı 15 • 
reis\: katiplik münh ,Jclir. mernnfl 
yet yap·r.ış ve afkerlil:le ilitfii ~: 
!';ilmiş olanlnrıo evrakı müsbit~le 

1 
iie birlikte Seyhan O mıın çev•'' 
müdürlüğüne mürocaatla!'t jlaıı 0 

lunor. 
2362 

Cevat Açıkalıtı 
Pusga yolunda 
- Yeni Kurbl9et BUrUk elçlmlz Tasa ~ 
- ajansına beyanatta bnlundu ._. 

~ ıt 
Ankara 4 (a.a) - Türkiyenin Sovyetler Blrllği 8Gyük efçUiğt"' l 

yin edilen Cevat Açıkalm evvelki akşam vazifesi baıı~a ritmek eı 
Ankaradan ayrılmı~tır. / 

Hariciye Vekaleti Umumi Katibi Nııman Menemeociotlu bu cıı0°~ı 
betle Gar guinoıooda Cevat Açıkahn ıerefioe Hariciye Vekiilotl et 
nıoıo buluoduin bir akşam yom~ği vermiştir. 

Bo ziyafeti Başvekilimiz de huzoriyle 'erefl:ndirmi;lerdlr. /, 
Cevat Açıkalıa iıta.yooda Hariciye Umnmi Katibi Nomao Mt":1 

cioğ'u ile Hariciye erkiaı ve diğer bir çok zevat v~ dostlara tıı'' 
nğorlanmıttır. J ı 

Cevat Açık alın, hareketinden evvel Tass ej:msı mohabirloi "'b 
derek aşaiıdaki demeçte baloomoştar: ,/ 

u - Randan on sene evvel memnriytle ve az zaman evvel d0 5/ 
ile baluamuş olmak dolayııiyle tanadığıaı komşumuz ve dostoaıo• 1. 
yetler Birlijinde memleketimi temsile memur edildiğim için baht1f';I 

Bu memleketteki lknmotlerimden ve onu idare edenleri• olııı> ~ 
tebetlerimdeo en iyi hatıralar sıılthyonım. l 

Boouo içindir ki oraya, Türkiye ile Sovyetler Birliti ar11ııd• ~ , 
cut .doıtlok münasebetl•riol knYYetlendirmek azamiyle ve :yl J 
memnuniyetle tekrar ridiyorum • " / 

El T ezgihı Dağıtılacak Köylef1 
- Baştarafı blrloclde - J sıkı bir tekilde morakabo ·~~ 

Dokumacılıjın ve dokumacı ve verilea tezi1hları het 
06 1~.'.J 

lıkla ilrlll ~lerin köylüye ötretil· le olnru olsun iccbedett f~f'. 
mosi için te:zS"ih dağıtılacak köy kullanrnadıklara ve ziraat16 ~ ~ 
\erde birer kura açılacaktır. Kora ma movsimlerl müstesna olısJ'cJ"~ 
larda öj'retmeolik edecek ustalar ,,ııılı ıı' 
Valilikçe yollanacaktır. Vali, kıf re boı zamanlarda dov oıOJI f 
makam ve nahiye mildürleri korı işletm&diklerl takdirde b,~ 16/ 
larla yakından 9 likadar olacaklar •~ya kendilerinden atııı•' el 
ve zamanında başariyle bitmeıloe olanlara verilecektir. ~~ol' 
dikkat edeceklerdir. Karalar en temin içia tezgah vetl ktıf• 

birer taahhütname aJıo11"h• oıl 
rı• 

Tezgahlar \le yardımcı VUI• taahhiltnameler ikl~er ıı o•b'fl 
tatar kursta muvaffak olan :ıiraat tanzim edilecek, birer " ,,o~ 

h l kı l 1 1 k bl ,er 
ve ayvanCJ ı a mo~ıu lcöy üler Ayette ılıkonara "tlt· 

d ·ıeccı l...ı 
den terci hın fakir olanlara mec· da vekalete ıön er• bl o P' 

1 Pol• tA 
caoen yeri ec~ktir. Bu ıoretle ken· ahhütnnmeler 

çok bir buçok ay sürecektir. 

dilerine teıgih vuileoler daimi ve caktır.,, 


