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Çornm 12 (a.a) -

Şef lnöoü, dii•· t 
ı 

mek üzere Çor 
~. 
• t,,. ... 

\,.__ ~,Dl"' 

Sayın Baş· 
vekilimiz 
doiu sega· 
h atlerinde 
halk a1'a· 
ıında 

Ba$vekil Saracoğlu h!~~~~nı 
özlü bir ·[nutukla açtı 

200000 
Rus Or~. yet'. 

U.~beller-.. 
~tekllld 

ÇEVRi.o~· TDRK 
SESİ ıi 

Stalingrad ve merkei, 

Her yerde saygı ~ 
rinde muharebeler J s 

dette devam ecJ•.'" 
Stolı.bolıu 12 (a,ıı) - Dotd W 

nan hab rlore göre, Almnnla~ 

ile dinlenir birse- ı araaında temizleme harek•!k~ 

tedirler. 200000 kltilik biı;.,1 
rildiği ve imha edilmek q 

13 üncü Yerli malı tasarruf haftan dün saat 15 
de, sayın Başvekilimiz Şühü Saracoğlonun An· 
kara halkevinde büyük bir dinleyici öoünde 
verdiği söylevle açılmış balunuyor. Radyo ile de 

• neıredilen bo nutkunda Başvekilimiz demiştir ki : 
«· Vatandaılar; milletimizi ve vatanımızı en derin 

ıevriler ve saygılarla selimlıyarak 13 üncü taaarruf 
•• yerli mallar haftasını açıyorum. Memleketimizde 
çok hayırla bir ıelenek olarak yerleşmiş olan bu 
hafta ıize fert olarak, aile olarak, millet olarak her 
1ene iktisadi alanda yaptıiımız işlerin neler olduğu• 
nu ve yapacaiımız planlı işlerin neler olacatını 
topluca gözden geçirmek fırsatını vermekte ve iş· 
lerımızdeki hızı arttırarak evlerimizde, vatanımızda 

yeni ve iktıaadi hamleler yaratmaktır. 
Arkadaılar; Cumhuriyetimizin herkesçe bilinen 

büyült davası hei' manasile Türk olan dipdiri bir 
Türkiye yaratmllk.tır. Buıün bu büyük davanın biz· 
den en çok faaliyet va gayret i~teyen köıeleri da· 
ha ıiyade ıktıaadi ccpbemiıdo toplanmıf bulun•ıyor. 
Topraklarımızı süsleyen Türk gençleri bu iktı11di 

yolda da muvalfaıc olmanın ıırrını ellerinde tutuyor. 
lar. Çüokü bu ıır, bütün bir üşmanlık düoya1ıoa 

kartı bize iıtıkliil muharebelerinı kazandıran birlik 
ve beraberlık 11rrıdır. Oaun içıo bir tek yoldan ve 
bır tek hedefe doğru hep beraber yüı üyecekjiz. 
Hatı a ba yürüyüş, bu yoı, bu hedef biıo varlık 
verıuınde olduğu a-ıbi, atır fedakirlıldar yüklese 
dabı tuttui'umu7. yul, Türk iktisat yolu; varacarımız 
hedef de ıktisaoi ıstikliil ve Türlı.ün refahıdır. 

Sa bırlık ve boraoerlik sayeıinde iıtıklil muha
rebesini kazandıktan soara bir aralık bu ıihirli sırrı 
unutur ribı olduk. Qir milleti ölüme ıürükliyeo tat· 
lunlıklar, iztıraplar, eski hastalıklar birer birer şura· 
da burada belırweie başladı. Bu büyük ve öloürü
cü tohlilteJi aezen Turk çocukları hemen ve yeni 
baştan bırlığe ve beraberh&o aarıldı. O ıündeoberi 
okuılarımızın ıayııı ve kıymeti çoialdı; yollarımız 
uzadı vo geoışledi. Yıkıcı sularımız yapıcı olmak 
yoluna tuttu. Yabancı şirk.etıerın imtıyazh malları 

miıletin eline geçtı. Şehirlerimiı ve evlerimiz rüzel. 
leşmeğ'e başladı . f ürıt i.Öylüsunün cebi boş oo para 
röıdü. yer yer fabrikalar kuruldu. Büyüıc ve kudret· 
h banlcalı&r ve mali teıııler yaratıl<u. Türk aeıi har 
yerde aayrı ile dıoleoilir bir 1eviyeye yükaeldi. 
Hatta her yerde beldenılen dıf polıtıka, Türıuyeoin 
ıaitam kanaatloro dayanan taraf.adık politıkaıı bıle 
yine bu bıriık ve beraberlik aayesinde kökleşti. Şa 
bir kaç kelime içinde huliaaya çalıştığım bütün bu 
varlıkları bır an için yok olmuş f arzedecek olııraak 
derhal hayalimizde saltanat devirlerinin mazlum, 
mıutarip, bükük boyunlu Türk milletini rörme;e 
baılarız ve burtın mea'ut olmak için pek çok it· 

viyeye yükseldi 
Beğenilen, sağlam kana· 
atlere dayanan tarafsızlık 
politikamız, birlik, beraber· 
liğimiz sayesinde kökleşti. 

lor görmüş oldağomaza inanırız. Cumhnriyet rejimi· 
mizio Türk milletine ve Türk vatanıoa hediye ettiği 
bo varlıklar bizi ıultaolar devrile her türlü kıyasla. 

maya lüzumsuz kılacak kadar çoktur ve büyüktür • 
Bu böyle olmakla beraber bi:ı: yapılan ve yapıl 

makta olan işleri, yapılmış ve bitmiş işler addediyo. 
ruz. Biz, bu yapılan va yapılmakta olan işleri sade· 
ce yapacaiımız daha büyük ve daha canla işlerin 

birer başlanrıcı aayıyoruz. Çünkü Atatürk' meıut 
bir millet ve mamur bir vatan yaratm•i• çalıııh 

Çünkü lımet lnönü mesut bir millet, mamur bir va. 
tan yaratmağa çalı~ıyor. Bu iki büyük adamın işa· 

reti ve arzusu bütün Türk çocukları için mukaJdes 
bir iradedir. 

Oaun için, onların istediklerini yapmak için bir· 
lik ve beraberlik halinde yeoı hamleler hazırlıyoruz. 

Jia hamlelerin orduları daha fazla iktisat alanın· 
da ve bilhassa teknik. bılgiler ve teknik işler 11· 
hasında toplanacak, ve önümüzdeki yılların plinları 

ve çnlıımaları hep bu hedefe yürütülecektir. Çünkü 
Türk çocukları Atatilrkü daima yaşatmak, lnönüyü 
dalma bahtiyar etmek, çok mamur bir vatan ve çok 
mesut bir millet yaratmak kararındadır. 

Arkadaılar; Tasarruf ve Yerli M,.Uar haftaaına 
yaraıtıiını 11ndıiım sade bir düşüoceyi sizlere •Öy 
lemekten vaz reçmiyecegım. Derler lıı.i, iıtıhlb iıtıh· 
aali, ıstıhıal de iıtib ıikı tahrik eder. Bu dojrudnr. 
Fakat buoa ratmen beo, her Türk çocuğundan her 
gün ortalama bir kuruşluk fazla mal iıtıbsal otmeıi· 

ni ve bir kuruşluk oouan mal iıtıhlik etmeainl isti· 
yeceiim. Bu uüıüncemin 4oj'ru veya mümkQn olup 
olmadıi'ı münakaşaaıoı bır tarafa bırakalım. Bunu 
yalnız tıtbik otmei., çalışalım. Şayet muvaffak olur
aak yılda 140 milyon liralık bir Vc&rlık yıj'ıoile mem· 
leketimizi kuvvetlendirmiı oluruz. Oııun için ıizler
deo bilbaaaa rica ediyorum. Bu harp yıllarıoda iıtih· 
aalimizi çoğaltmak ve iıtıhlikimizi aıaıtmak içın çok 
dikkatli olalım. 

Arkadaılar; hepimize rabat çalıımak imlLinlarıoı 
yaratan Türk orduıunu 1elimlayarak ıöılerime oiha· 
yet veriyorum» 

Şehrimizde yapılan tören 
13 üncü Yerliaıalı ve Tasarruf haftaaıoın baı 

lamaıı dolay11ile dün tehıimizde de parlak bir lÔ· 
ren yapılmıştır. Vali, hülı.Omet memurları, okullar 
ve halk 1&at 15 de Halkevl Öoüode toplanmışlar, 
Baıvokilimizın radyo ile yapılan outkuııu diolemiı· 
ler<lir. Hundan ıonra bir hatip, haftanın öoemioi 
belirten oanh bir hitabede bulunmuıtar. 

Müteakiben, Halkevi bandoıuoun refakatile Ata· 
tnrk parkına fidilmif, anıta törenle viliyetioi, Par· 
tinin ve Halkevioin çelenkleri konulmuştur. 

Mea'ut bir doAum 
T abrir be1etimi:ı:den ve dejer· 

li öj'retaıenlerimızden Mıııtafa Ço · 
ban Yurtcuoun bır oilo olduiunu 
aıemouoiyetle öj'rendik. Hakkı 
Ufuk adını alın yavruya uzun ve 
ıaadetli bir ömür diler, arkadaıı· 
IDm ve eıloi tebrik ederiz. 

TetkllAtı ••••iye eacu
menı takriri reddetti 

lapanr• kabinesi uzun 
bir toplantı raptı 
Ankara 12 (R. G.) - General 

Franko, kabineyi toplantıya çajır· 
mıı ve bo toplantı reç vakte ka· 

Çoban Yurtcu, doi'amda bü· 
Yllk bazakat röıteren belediye 
•beai Bayan Semiha Kılıçlıyı te· 
l•kkllr etmektedir. . 

Ankara 12 (H111uıt muhabiri· 
mizdeo) - Teıkilitı eauiye en· 
cümeni boıün öj'leden evvel top· 
laoarak, dünkü Mecliı toplantıııı.1· 
da General Kizım Karabeklr ve 
Sırrı lçöz tarafınd•o verilen ya. 
hancı kadınlarla evli bulunanların 
Mebuı aeçilmemeleri bakkındalti 

takriri mtızakere etmlı, bu takririn 
tttkllltı •Hılye kaoanu hOkOml•· 

dar ıürmüşlür. Bir teblii' çıkarıl· 
mamııtır. 

rine muhalıf baluoduj'unu ileri ıO · 
rerek reddetmiftir. 

Bu maddenin milıakereıi, pı· 
ıarteal rllnll toplanacak Mecllı 

amami heyetlDd• 71pılıcıktır. 

Ankara 11 ( R. G. l O 
ve merkez cepbeaiı:ıde m '} kı 

devam etmektedir. Her ir 

• kıt11larıo kuşatılmış ve imlt" J~. 
.... .. .. 300 

ı 1 muş oldıığıı iddia1ıodadır. ·~ 

, __ TU_N_U_S-TA ,~nkmr• k;~ 
tealaatı nraif 

1 
Ankara 12 ( Ha 

111.ı•Jıver kuvvetı• :i~~=~ > Hob~nk:.:.: ... ı iv 1. 4 ihale edilmiştır. 811 tirke. 

baraj ını ve Trakyadaki ufalt y.. 

28000 l• bul' Ju· ları taahhüt etmiı ve taabb&tl.....a u ~ riloii gü ıüoo yapmıı olaa fİrk 
tir. Avrapadao ıelmeaiae batisar"l 

Biri~ci lngiliz ordusu, 
bir kutatma hareketine 

batlamıt 
Ankara 12 R. G.) - Haber 

verildiğine röre, Tunuata toplanan 
Mihver kıtaları 28000 kişiyi bu). 
muıtıır. bunun 23 bini Alman, reri 
kalanı ltalyandır. 

Oij'er taraftan, İtalyanlar, Tu· 
onsta yerleşmiş bul11nan ltalyan 

oüfaıuoa ıilib altı na almıta ka· 
rar vermiılerdir. TanU1ta 100000 e 
yakın ltalyao oturmaktadır. 

Amerikalılar da General Jiro· 
n11n kuınutHındaki kuvvetlerden 

istifade için bazırlıklarda bulıına 

Yorlar. 

Ruzveltin 
Kongreye mesajı 

Bir ••ne içinde OkJB· 
nualar et1rı cephere 

1 milyon Amerikan 
aakerl gönderlldl 
Ankara 12 (a.a) - lnriliz rad 

yoauna röre, Amerika Cumbarreiıi 

Ra:ı:velt, Amerikanın harbe ririıinin 

yıldönümü dolayıslle konır•y• blr 

meaal g5odermittir. 811 ... eaa}ında 
Ruznlt, Amerikanın bir aeoe içinde 

Okyaoaılar aşıra cepheye 1000000 
Aaıerillan aıkerl rönderdiiioi bil. 

dlrmiı, Ruıyaya 2,5 milyon ton 

hacminde harp malzemeai ve iaıe 
maddeai yollaodığ,nı, Mıııra 1000 
uçak, 20000 otomobil, çok mlk· 

tl!rda ıllib rönderlldliinl lllve 

etmiıtir. 

Ruzvelt: cMüttefilLlerlmize ban· 

dan ıoora da elimizden relen yar· 

dımı yapmaia devam edecrjız.> 

ıözlerile m•salını bltirmlıtir. 

B. HU••rln P1rat 
Şebrimia müddeiumumi maa· 

violijioe tayin edilen Erbaa mild· 

dehımamiıi a. Hibeyin Fırat teb

rlmlze relerek v11ifıelae batla· 
111ııtır . 

Sekizinci logillz ordusnoun 
Biorazldeo batıya dotra taarruza 
ft çtiii iki defa haber verilmiş, fa· 

kat her iki haber de bilibare ya 
laolaamı~tır. Bıınanla beraber, Şİ· 

mal Afrikada hareketlerin kati bir 
11fhaya gireceji zaman çok yak· 
laımıı ıörilnüyor. 

Getıeral Montgomerloiıı, El · 
Alemeyn cepbeıinde olduiu gibi, 
büyült bir kuşatma hareli.etine le 

ıebb6ı edeceii, bir kı11m kuvvet 
!erini fİmdıden bu mak1atla hare• 
kete f"Çirditi ıöylenilmektedir. 

Varlık vergisi 
3 vilayette daha ko

misyonlar işlerini 

bitirdi 
Ankara 12 (a.a) - Buraya gelen 

haberlere röre, Aydıb, Mutia Edirne 
\'lliyetlerinde varlık vorriıi komlı· 
yooları iılerioi bıtirmişler ve liıte 
leri aımıtlardır. Aydın vıllyetiade 

950 mükellefe bir milyon 381,630 
liraı Mujla viliyetinde 722,000 
lira ; Edune viliyetiode 800 000 
lira verrl tahakkuk ettirilmiftir. 

c. H. P. Ankar• 
vlllyet kongreal 
Ankara 12 (a. a.) -Cumhurİ· 

yet Halk Partiıi Ankara vilayet 
koogreıi borün Halkoviode top· 
laomııtır. Koorreyl Parti vill.vet 
idare heyeti reiıi İbrahim Kayqb 

ıçaaıf ve toplantıda Parti Müfetti
ıi Esat Uraı ile Vali Nevıı:ad Tan• 
dorao hazır bulunmoıtur. 

MGzakereye baılanmadan Öo· 

ce. ittifakla kabul •dilen bir tak· 
rir nı:erioe konrreye lttiro&k eden 
dılereler parti kuracuıu Ata· 

türkOn kabrini ziyaret ederek bir 
çelek lıı.oymuılar n Ebedi Ş.fia 
m•nevt bazurunda tlziml• etll•lt
lerdlr. 

Koorreala baflakG toplantı· 
11ada reia " Utfplerl• enc&mea• 
a.r uaları Htllmlftlr, 

olanan malzeme geldikteo IOIUW

kanslizaayooa baııanacalltır. lh• 
bedeli 7 milyon 200000 lıracbr.. 

1946 1eoeıiode inıaat ıona •rmİf 
olacaktır. 

Bu münasebetle ıırh künk 

imaline elveritli toprak balaaa11 
mıohkc1da bir fabtika teaiı olana· 

cak ve bundan sonra bu ribl t• 
sislerde bu f abrikadao iltifade •· 
dilecek tir. 

Napoliye hava 
hücumu 

Londra 12 (a. a.) - lnrilia 
bombardıman uçakları diln N .. po 
liye aj'ır bir bücumJa bnlunmoı· 
)ardır Rıhtımlarda yanrınlar ve 
iofılaklar husule ıelmiştır. 

Muhaç kır 
koşusu 

Beden terbiyeai Seyhan bölr• 

ıi genç ik kulupleri ile maarif lef• 

kilatına menıup kız ve erkek ta 

!ebelerin ııtırikıyle burüo aaı.t 

dokuzda dört mabtelıf meıafede 

kır koıuları yapılacaktır. 

Kızlar 800, erkek talebelet 

2000, kulüplerin reoç atl•tıeri 

3000, büyükler 5000 metre koı .. 

caklardır. 

Mobaç lur koıasa adını tqı. 

yan 1942-43 mevıimiDin ba illi 
kır ko1111u ordu evinin önOaded 

baılıyacak, Hall&evi öoil:ıde bit., 

cektir. Kızlar ıtadyomda kotadalt• 
lardır. 

Beden terblyNl Seybaa bölff• 
ıi, derece alan atletlere ve kalllp

lere bayrak ve madalya wereaeluir, 

8Hezr• ••rt• •••l•r 
Alman h•r•tl 

Ankara 12 (Haıuıl) - Sil~ 

ya yayb 1aalar Alman heyeti, bir 
kaç koaıer vermek Oıere TOr(d. 

yer• relmektecHr. ilk konıtr iMi 
ayın 15 inde Ankar• rad,_. .. 
vtriltc•ktlr, 



BUGON 
,- , ______________ iilılıll ___ _ 

Gaiplik ve HaRAFET Hassasiyet BEKLEDIGINIZ MÜSTESNA GÜN GELDi 

ciz karan Alsaray ve 
Sinemalarında Bu Aktam 

Vatan Kurtaran Artlan ' dan daha mubteıem • • • 
Çahaan Taç 'dan daha heyecanlı ••• 

Kleopatra ' dan daha lbtlntb ••. 
Kanlı Saltanat ' taa dıka mathlf ••• 

OŞTERILERIMIZE MOJDE 

Askerlikten kurtulmak için 

ailesi efradile birlikte Suriye· 

ye firar eden Aslan Suriye

nin Kürt datı mültecilerinden 

olup Hassa kazastnın Sakız

ldc köyünden nufuıa kayıtla 

329 dofumlu Mehmet etlu 

Halilin balen Tllrk A.. mah· 

kemelerince Muhakemelinin 

yapılmuına imkan olmadıtın

dan As. Mh. U. K, 212 -ve 

216 DCI maddeleri ge""iince 

hakkınd• gaiplik kararı veril· 

dili v~ menkul gayri menkul 

hltün envaH &zerine haciz ko

n uldutu ilan olunur. 

Bir Mevzada Olen ve Binlerce Fiğüraoın lttiraklle Oç Sene 
Gibi Bir Çahşmaaıo GayntUe Vücade Getlriln 

. 

DEMiR TAÇ uz ve garantili Amerikan mamulatı DECCa markala 
AU nulyelamnızda gelmiştir mevcudu azalmaktadır 

----
,·_ 

T0RKCE E Ş S 1 Z 
S•Ö Z L 0 Seaeal• 

ŞAHESERi 

BAŞEc.1İMEZ ŞEREFiNE FEVKALADE SINEM"A MÜSAMERESi 

Tarihin Asametl • • . A,kın Kndreti • • • Saa'ahn Zaferi • • • Ve 
İllhn Dehaaıoıo en Büyük Movısffaldyeti Olan Ve Veaecllk 

Film Ma1abakaıtnda Birinciliği Kazanan Ba Mlıt•aa ŞERiKi M0ESSESES~ .. Fılm Bntiin Görülenleri Uouttaracaktar 

68 Telgraf :BAŞECiMEZ 
2828 

Yaratanlar : Glno Gervl ve 1.uolz• Ferid• 

1 
T A N O A ı Kurşun Yağmuru 

G-OPERATÔR 
DOKTOR 

MELiK 
ne, İdraryolu, tenaaül ve Belsotukluiu 

caddesi Namık Kemal aoblu tar~ 
• Hastalarını kabul ~der. 

RI Sinemada 
eu ~KfAM 

E..nWıı ilııf ŞabeHr birden 

-1-
dünyasınttı parlak ,.ıdaaı.. cüzeller srllzeli 

ltt!mY 1.AMARR - COMES S~'İD 

SUVA'RE 
... 11o 

• • fevkaYCle bir ıuette IJ&rahlaa edebiyat düoyadlua ea 
~ ..ert linema ahmnln en ıaala nferi 

1-81"1' .... Ulbihpttirdfii .. rö.derinizi -kOlafbracak bir şah•er 

-2-
TORKÇE SÖZLÜ 

EZANI ÇEKECEKSiN 

,,, 

DOKTOR 
Turgut soy er 

Hertün Haıtalaranı Hük6met G:ivarı'lıtikamet Eczaneai lnr411mda 
tıkmaz ıokak içinde ao 121 de kabul eder. 

,..,,._. Sab ve Caaa srinlerlde öiledea sonraları fakMere mec· 
wil1iallılllr. 

2355 

AYRICA He•ecanla Macera FU.l 
~--------------............... ._ ___ ı ______________ ~ 

DiKKATi •• 
izdihama Meydan Vermemek için Biletlerlalzl 

Gliadüz.deo Aldırmama Riea Olnv. 

KABIN ONDOLACI ZeLIHA 
Yeni .,U"81im • IOJI ailtem Ondüluyoa maldae.il 

altı aylak öndüle yapmaktayım. Aynca gelin bqlancla 

Ad Beled• R• t• d süslemekteyim. 
ana ıye ıyase ID en : ADRES ı Haa1rpazera mah•lleal No. 891 

1- Samanın beher kilosunun muhammen bedeli 4 kuruı •--------ııııiııııliiliıilllllliııılıiıiiıiiiiıiıiıiıi•ıiıiıilııiiiiiml 
o1up icmani vergileri pul ve 2S inci kilometreden itibaren Orman Çevirge Müdürlüğünden 
Dldiliye mabfı =belediyeye aittir. 

2- Samanın muvakkat teminata 80 liradır. Beher metre teminatı % mlddeti 
3- ihalesi lS birincitinua 942 cuma glnü yapılacaktır. mikabı 7.S ay 

2195 2. 8-13-17 Cinsi M DE Ura Kt Lira Kt 
Devrik çam keres 12 

Adana belediye riyasetinden: 
Alatlrk parkına Umk olunmak üzere iltimllk olunan bir 

kısım binala'rın enkazından çıkan kereste, çinko, a.hta, kapa 
ve pencere gibi malzeme yeni poıtahanenin narkıaclaki ana• 
ya naklettirilmiş tuilalar İle mahallinde ıbkonulmuftur. 

Bu malzemenin birinci khunun 16 acı çartamba ve 17 
inci peqembe g.ünleri ıaaklolundukları yerde arttırma uıullle 
sablacatı ilin olan•r. 2826 

Belediye riyasetinden 
1- Alkeri tlepoy - Tatbrakolu at'llı yolu inpltı kapalı 

kapalı zarf uulile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Kepf bedeli 1O107 , 56 liradır. 

5- MUYakkat -teminatı 753 liradır. 

4- ._esi ltirinoi. ldannun 25 inci cuma gün& uat on 
bellle lr~~diye eac1llaenini:fe yaptlacaktar. 

'"5- ŞartnalDe, keşif ve sair evrakı belediye fen itleri mll

cltirliiğtrndedir. bteyenler orada görebilirler. 

6- teklif mekttapları ihale gfilfÜ ihale ıaatından bir ıaal 

evvel yani uat ond6rtte makbuz mallabiliade belediye reİlli· 

tine Wesilmeli illa oluaur. 2825 ıo.t:S-19·24 

1elik ataç 142 4 90 52 19 
t- S•yhan vil&vetinia F.eke kuuı dahilinde S.. pmar 

ormanında mevcut devrik 142 metre miJcip çam atacı t2 .., 
zariında .kat, imal ve ormandan ihr~ edilmek fartile 24/t 1/942 
tarihinden itibaren 20 ziln müddetle açık attırmaya konlllıffbır. 

2- Artbrma 14/12/942 pazarteal pnu aut 15 de Adana 
o~man çevirge müdilrltiü binoında yapdacakbr. 

3- Muvakkatleminat akçesi 52 lira 19 karuıtur. 
4- Devrik çam aiacın•n beher metre miklbı 490 karufhır. 
S - Şartname, mukavelename projeleri orman umum mlClü.r 

llltüncle, Adana ormu çevirge qıüdürllliiinde, Feke OlllDU hlı 
ge .şeflitinde görllebilir. 

6- Mavakkat temioat makbudiu'ı 14/.J~/942 PHlltcılİ'fÜDI 
-.aat 15 4en •vvel Comİl)'Oll riyaetine -.rllmesi llzundır. 

7- tıteklaleria l'icaret ecim -veaikalarile Wrlikte belli edi
len gün ve aafta müracaatları ilin olunur. ( S. vaib k&,M· 
lerden iıteamez.} 2778 28-1·6·13 

Ziraat Vık81ati Pamuk Orıtmı ~ftll~ 
MUlrlUODmlan: 

Çukurova akala eklcllerlne 
1 ...... Pamuk iılltn 'kaınıda hhiiıııleri datiiliade 943 yılanda •kal& 

"bölfftl o1a1'•k tayin ve flla olana, Se}'haa • Ceyhan ne'blrb.rl O. Ala
da Mlllı demlryola n Akdeniz 'arattaa' illtbi't eli•a ıabanıa tohamla1ı: 
lli~lar1na kifayet •cltcak miltarda Akala tobaaia iaba alanm11 bll· 
11111dtit1111clatı 13 • 12 • 942 taribiocho ltib•reo MildOrlyetimlzce f1ii.t 
1ıllabay .. tiba 1lbD vulladlt'ir. 

l:!!llİİİlljliııııııllllıııİlll_llİllll ______________ , __ IJ!.I 2 - MukGr bötp icllhilln'de 'b.taaan \t• halen t6bamlafa Ohuraa 
veya bana temin ed•IJ•rı ~kala eldclltrl Mlldtilyellmin mOrac:aaf 
Ntnk ihtiyaçları alıbethlcle daime akala çificllni 12 kanttan ve .._. Droloğ Operat6r 

DOKTOR 
Suphi Şenses 
Böbrek - Mesane - Teni-süt 

Haatalıkları Mütelaassıaı Y ent 1'oda11ane k•rıı•ı 
Fakirler Parası& muayene edilir 2716 

Adana as. sahnatma komsiyantnldaıı: 
1- 3500 kilo koyma eti açık ebiltme wretile 'Utlll alı

nacaktır. 
2- Muhammen bedeli 3850 lin ilkteminatı 288 lira 7S 

kuruftar. 
5-~ ft fal'tnamui her gün ko-W•cla ıörilebilir. 
4- ihaleli 18f Pl/942 cuma gtlnü uat 11 dedir. 
5- lstekllletin belli fGa ve saatte ilk te'minatlarile bir· 

lilcte koımılyoır'a 11liirataıtloı. 
798 J-1-13-172 

mit .ıcala 'Ç'fldial 14 lcdl'llfl"n llUbajaa edebtllrler. 
3 - f.dade ihtİJll9tea iMia aı.ak çtfidl olanlar k'eadf 10ln•d111' 

lla..,.,....mdan artan •-• •1•.-. .. 11 .. 11 'tibhada b6fr- ihjMf;; 
liadekl eklcile're ye..aık ,,. tobamJ11k olma lnre wya iı:mml ılatbt 
uhUiade ,.; fabrikalanm Htllakta ••ltadtlrler. 

4 u ....... ce wbaııraa ekilecek .-..ıHJar •lektöNen -retirle 
lecektir. Çliidlal ıat•wıı balanaa. çifttiler. ... ,..._. tlllıılk• 0...
Çiltlijine alracaat edtrek .J'al111S ellacelllwlt , • ._ •t•Hlıt.. 111:' 
ıuette ~ew tohaml•iu • ı ..... tlr ieltnua kaı-.....1 ...... 
doil8J• fiia •b&biae .....,. ~ .&atir itlea.. •••fi lretald•,,.. 
d...W. olamr .Mtıl ç;l ";rkrl..a.amiş çiiitleriai" _,.t6ı ....... 
v•lleaak ve kaldtrmalda mlkellıltirler. M.iiracaat etmiy• .. tlftçilerla tf· 
ii6eri ........ n kalClmlmayao ıelektör altalarmın kwt .. ve .._... 
••llG-aiİD mW1dly•t kabal olamnaı. 

5 - Ma18f• hbıiı edUen t.brlka ..a-lan do..... Yakua11a 
,.ıı kosa çwrçıtl......_ -.ıaaaeajuMI• .. ı 'lldi1pt.rlnla ~ 
bhlwwlwı, akıl tabla•,_,.., tatili fftUyet wbwiJetlad. wı..: 
owklarııtdaa maı..t..,...lladll111H ait obaak IHN falntblana 
abarllra naklettf.tiee41 ..ıtkaW.. Ula olaaar. 28ı9 

13-15-1&•17 

lııdlyu MM ı 'CAViT Oltl\L 1 1Rlfat Y'A~ 
Q, .,...,.. Mldlilr 4ialiıa ....... ,_ ı IUGOli ..... 


