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Har be son 
sine 6a,l1UUU1 luınıınltU Yavasladı 

Rommel, ardcı muharebeleri 
vererek çekiliyor - Tunus· 

daki Mihver kuvvetleri 

Ankara 16 ( a.a.) - Bllyük 
millet meclisi barlln Rafet Canı 
tez'in bqkanlttında toplaam11tar. 
Mecliı. Ankara elektrik ve bava 
razı ldare1He Adana elektrik •il· 
eıauulnin idare ve ifletllmeaJne 
ait kan anla Yalova kapltcalara 

mesi ve Alm.~: 
100000 i buldu 

it1etme idaresinin 940 blloçoıa 
hakkındaki mazbatayı kabel et· 
miştir. 

Memar ve müıtabdlmlere we· 
rilecelı: fevkalade um kanaa•an 

ilemünasebe 
Kabir• 16 (a. a.) - Sekiılncl orda, Rom· 

mel katalaraaın çekilirken bıraktıiı mayin tar· 
laları aruıada batıya doira llerlemeie devam 
ediyor. Gelecek savatlarm mihver ardcılarile 
•• denize doir• azarıao vadiler bo1anca ol
auı mabtemeldir. Ba çewredeki bathca tabii 
ea•el Şwlairln ve El • Are1laam 300 - 350 
~ilometre kadar bat111nda balaaaa Zemzem 
•••klldir. Mihveria barada makavemet göıt .. 
receji ıındı1or. 

Vaıiorton 16 (a. a.) - Rommel kavHtle. 
rioin 60000 tahmin edilen bllyllk k11m1aıa Ta· 
aaıta oldata aaoıhyor. 

Kahire 16 (a, a.) - lnsWa teblljinde bll· 
dirildiiiae rö1e, ıeklıioci ordu•n ileri anıar· 
ları F.t • ~eylaaın en bat111nda balaaayor. 

Kahire 16 (a.a) - Royterlo baıaıi ma· 
bablri bildiriyor: Almaolar mayn tarlalarlle H 
lüzincl ordanan llerlemeılai biru •iarlaıtar -

anca maddesine bir fılı:ra llbeıl 
ae, Poıta Telrraf .. Telefon •· 
mam müdlirlBtll teılı:iJAtıadald ıu· 
vari mlivezzilere yem bedeli .. 
"dewlet konaervatovarı tiyatro, o· 
pera, balet ıabelerlnden mezan 
olanlara elbiıe verilmesine ait ka· 
nan llyihalarlle hava ıınıfıaa ve· 
rilecek zamlara alt kananan bazı 
maddelerinin deiiıtirllmeliae; Sa 
bay, yGkHk mGhendia, aık•i 1lk 
aek mllhendİI • e a ı k e r i 
mühendlalere ibtiMı Ocreti 
verilm .. ıae alt kananların da bi
rinci müzaker•I yepıl•ııt1r. 

Bl170lı: Millet mecll yiae ba 
rUnkü toplanb11nda Tarlı: puuı 
lı:ıy•etinl Korama kaaaaa hlkü•· 
lerinla detiftirilmeaiae ye Tanceli 
villyetinin idareılae ılt lı:aoan 
hülı.ilmlerinio 2 J•I daha •nblma
ııaa dair kaaa llybalaranı kabal 
ile relecek Çupmba rlnü top 
lanmak llnre clatılmıtbr. 

•11lardar. Moatromeri ordaaaoan 
İltihklmcaları sahil yola boyanca 
buarlaaaıı ba tarlaları temizle· 
meie çal11ıı orN da ileri hareketi 
mizin bir mllddet yavq ritmeai 
naahteaeldir. Aliiiötıı Mın.- ~ 
radakl mildafaalarıaın ark11tatla 
bekle'.rken r•nlı mayo tarlalara vll· 
cade .relir•ltlerdir. Bandaa batk• 
çekilirlerken d• .. yn dökllyor!ar. 

Diin şehrimizde bir 
cinayet işlendi 

Br•raaın bat111ndald arazi ta· 
ııtlarm.ı:zın mıtlaka aoa yoldan 
ıeçmeılni rerektiriyor. 

ileri hareketimiz bu llk mer
baleıinde yavqladı. 

l.ondra 16 (a.a) - Ava• ka· 
mara11nda ıonlan bir ıuale Hari· 
ciye Mtııteprı t• cevabı wermiftir: 

« - f ran11z Şimal Afrika11aa 
ihtiyacı olan malzemenin verilmeai 
ve bu•n kartıbtmda harbin de 
vamı için renkli olan •addeleria 
ahnmaıı meHleıi V atinrtoada ka· 
r111k komiteler tarahndaa ılratle 

.. tetkik edili7or. Verilecek kararla 
nn tatbikUo metrnl olmaıt here 
G•eral Ayıenboverio Genelkar• 
.. ,ıaa Amerikan ve lnriliz mllte· 
laaMUlart bailaamııtır.• 

Ankara 16 (R. G.) - Seki· 
ılnci lariUs orda1aoun ileri hare· 
keti bak kında barün 7eai mala. 
mat r•l••mlttw. Loadra radyo1a, 
Mar91al Rommelio bili çekilmek· 
te oldaiana bildirmektedw. lnri 
liz radyo1ana ıöre, Rommel ba 
defa her ~akitkinden fazla mayin 
kallanmıştır. Yollar ma1ia tarlala· 
ra ye tazaklarla doladar. ilerleme 
kolay olmamqtır. Mihverc:iler H• 

kiainol orda1a at.koymalı: için tank. 
lar •• tanksavar toplarının perde. 
ıl arka11nda artçı muharebeleri 
•ermektedir. 

larilizler Rommelin V adlkeblr 
ve Vadizemaemde makavemet röı 
terecejial tahmin ediyorlar. 

Ba ubab relen haberlere rö· 
re, Hkizincl orda El • Areylaınn 
144 kllo••lre bablında bir mevki• 
nraııtır. Tekip d .. am ettiii içio 
ba anda lnrlliz kıtalannın Trab
hlrarbe daha yaldat••ı olmalan 

Dün ıaıııt 16.30 tarafındaa ve çok 

• .,.1arın:I• ıehri- Bir genç güpegündüz sokak ,.ırm .... ,ed ... 
aizde bir cinayet ' karama tabanca 

iflenmiş, Mehman·orf aSznda tabanca ile öl dürüldü ile bir el attf edil· 
darh Mehmet Ali mittir. c Anam 
lımlnde birisi ta· varaldaml ,. dl. 
banca karıaaile öldürUlmiiftür. 111 yerek kaldırıma yavarlanaa Meh•et AU be .... bu· 

Cinayetin içyllzll beniz tahkikat ıafha11ndadır. tahaneye kaldırılm11 fakat biraz ıonra aı.üttlr. 
ôtrenebildiil•İZ malGmatJ röre, eıkl iataayondaki Katil Sabri IGÇU itler iflemea J..tlu kondara ... 
ltarda bir kaç riln evvel bar sablplerile maktlll tazallnın köıuini kıvrılarak lzmir otella• rlrmlt ve 

elindeki tabancayı a tredeki bir 7er• atm11br. P8fi· 
Mehmet Ali ara11oda bir kavi• çıkmııtır. Dlln Meh· nl takibeclen ıabıtımız katili hemea yakalam1tbr. 
met Ali imren lokanta11nda bir kaç arkadaıile öile Varalan 32 yaılarında kadar renç bir delikanlı· 
yemeiioi yemif ve biraz da lçmiıtir. Lokantadan çı dır. Varan 45-50 yaıluında bir adamd1r. Hldiıeye 
karak belediye caddeainde taklileria dardaju yere Müddeiamumi baımuinl 8. Şeref Gökmen el ko1maı 
dotr• ilerlerkea, kavi• ettikleri baran katibi Sabri tar. tahkikat rece reç vakte kadar denm etaiftlr. 

Parlse giderken \ 

Lavalın otomo
bili devrildi 
Fran~ız cumhurreisi 
Löbrön'ün lıviçrede 
bulunduğu bildiriliyor 

Ankara 16 (•R.G. ) - Fran· 
111: c:amharreiıi Löbr&n'ün lıviçre
de oldaia babar verilmiıtlr, F tan· 
Ndao çok umaa evırel kaçan Löb
r6n, baıka bir W.le lıviçrede ya· 
pm•kta imlf. Kan11nın el'an Fran· 
ıada bal•ndaia ıöyleniyor. Löb
rön'Gn ıimal Afrikaya feçecejiae 
dair maltl .. t •••C11t değildir. 

Ankara 16 ( R.G. ) - Viıl, 
Dakardaki amami nll Baaıaoou 
Franllz tabU1etinden çakarmııtır. 

Ankara 16 ( R.G. ) - Bqve· 
kil llval Pari.. riderken bir kaza 
•9flratit. otomobili devrilerek sa
katlaam11br. Uvala bir t•Y olma• 

lr•nd• 1118 kiti tevkif J 
edildi 

Ankara 16 (R. G.) - lraa 
Baıvekili radyoda bir natuk ıöyl ,. 
mit, laıe meıeleıi, lranın dıt ıiya• 
seti ve mütte11l<lerle İf birliji bak· 
luoda ma)Qmat vermiıtir. 

Baıvekil, Birleıik Amerikanın 
lraoı t91kilitlandırmak yolandaki 
büyük çahımalarını ehemmiyetle 
belirtmiı, iat• darlıiıaın bazı mın· 
tıkalarda mabıalün fena olmaıın· 
dan ileri reldltiai, memleketin y•· 
kında bolluia kavaıac iıaı söyle· 
mittir. 

Baıvekilla bUdirdiiiae röre, 
ıoo bidiıelerin mOHbbibl olarak 
1S6 ki,i tevkif edilmlttlr. Banlar 
9ok ıert ceulara çar1>tarılacak· 
lardar. Bilbana p•rlameoto1a hl· 
cam edeoler hakkında verilecek 
ceza, bir ... iluıir ibret teıkıl ed•· 
celı: kadar •itr olacaktır. 

F•klr ve klm•••I• ilk· 
okul çocukl•rı 

Şehrimiz ilkokullarında bala 
oaa fakir ve kim ... ıa çocaklan 

Doğuda 
muharebeler 

Moıkova 16 (a. a.) - Sov1et 
tebUjl : Stalinıradm ıımat batı· 
11ndı Raa kıtaları mevallerlnl dtı· 
zeltmiıtlr. Müıtabkem bir Almaa 
batta :uptedilmlı, 700 Alman &l· 
dllriilmllt ve 5 tank tahrip olan• 
maıtar. 

Stalintrradıa cenap babamda 
3 Almaa kırıı taarraaa püıktırttll· 
mllf ve 800 kadar Abuo öldl· 
riilmüıtilr. Katka bir kNlmde bir· 
liklerlmia ilerlemif ve bir çok ma· 
kHemet merl..ederiai ele feçir
mlftir. Ollfmao lnNDca •iv kayıp· 
lara atramııtır. 

ihtimal dahilindedir. 
Tanaa cephetia• r•liaceı Al· m11tır. 

------------------------

riydirmek .. poyarmak makndile 
maarıf mildürUirııode bir baıö;ret 
menler toplaot111 yapılmııtır. tiıı İf 

için ÖD pllnda varidat temini dl· 
ıünülmüı, ba varidat kaynaklarım 
tubıt V4' liizumla tefebbllılere f eÇ 
mek llzere ..,.kez maarif memaru 
T abain Kumbaracı, öjretmea Riil· 
tem Okıo, Baıöiretmea Fıkri Ay• 
duı, Kemal Koçak, Abdanabmaa 
Doıaaaydaa mlltetekkil bir yardım 

Merkez cephellnde lutalaraaız 
taan11danna dHam ederek aDt• 
addit makavemet merkalerial ıap
tetmlttlr. Rjevla babıında Alman• 
lana iki ılddetll karıı bllcama 
püıkOrtlllmllt vı 76derce Alman 
Öldllrillmilftlr. 8qka bir k..tmd• 
Ra1 kıtıları dlımanı ••kin bir 
yerden çıkarm1tbr. 

mu lan n burada taarraz ••&iJ•tia· 
de oldaklan röıillOyor. 0...olı:ra. 
.ıı. de T•aaıta uJif balaadakla. Yaran Kvrbab ba1ramldar. Bay· 
l'IDI itiraf etmektedirler. rU1 namazı aaat 8,35 de kalına· 

Taa..taki Mıbwer kavvetleri· cakt1r. 

Bayram yarın 

nla, Trabhaatao relen Rommel kav· Ok.ı&ar ve ruat dılreler ba· 
ftdlrlaia lltibaklle 100000 i bal· wtba &il• üaeri, Sıla sabahına ka• 
~ lıılldlrUmektedir. der .............. rlreeelderdir. ko•it••i •efllmittir. 

V ellkl Lakl çH....U.de R•ı 
kıtalan kqatılmıı Alman kavvet· 
lerile N vqm11tar. 

Stokholm 16 (a. a.) - Veri-
len mal O mata rör•, Almanlar ti· 
mal NorYeçt• M•mauk ce ...... 
bl71lk takvl1• k._netltri ,_... .. 
7or11t. 

kesilmesi 
Ankara 16 (R. G.)-Moıkova• 

dan relen bir h.-bere röre, ltalyı· 
da harbe ıon verilmeainl, Almanya 
Ue mlaaHbetin lı:eıllmeelai isteyen 
bir çok ldmN tevkif eclilmlftlr. 
Bllyllk bir Nnayi fabrlka11nda 35 
ltçl, Cenovada bir takı• bahriye 
lllw tevkif olanmaılardır. 

Harbin azama11, ıömGrrelerio 
elden çıkma11, ltal7an ordalarıaıa 
çok Haklarda harp etmlt olması, 
IOD hava bombardımanları, ltalya· 
da hual olan nlb temayüllerine 
bqbca Nbn olarak röıt'eriUyor. 

Kahire 1 
Evvelki r 
akınında. 

röralebllea 
ralaııtır. Lf 
larına ve d.J 

dıki büylk elet' 
tam İMbetler kap 

bomb.lar Nıpoli 
ve tersane ile etP 
llH dlltmllttür, 

bat111ndaki Lapoll 
larında da iaabetlw ~ 

Sehrimizde sahte 
subay yakalan ı 

Dün t•brl•lade Nhte bir ıaba1 1akalaam1ft11. Hldile etrafmda ... 
dıiımıa malGmat ıadar: 

Allkalı m .. arlar, ıivari tetmeai üolfor .. aile ,.._ bir 
fllphe etmltlv ve blvlyetini ıormqlardır. Ba ıdam ba 11rada 

oldata bıhan•il• beman eczahaaeye rlrmif ve bir bap alarak içtik• 
ıoora fenabk reçirmekte oldataoa, biç bir ,., ıö7te,.•IJecetW ... 
latm11tar. 

Oaerindeki tUpbeler rittlkçe artan sabay Gniformala d.Ukanh, blwle 
yetial ispat et•ek ltla bir çok tevilli ve dolambaçlı yolları Npalf, t .. 
kıt bir tflrlO •••arlara kandırmatı, atlatmata mHaffak ol ...... tw. 

Mula• Patanın otla oldatanu töyliyen •• admm Aluaet Ged ol
duia anlatılan ba .. b11, bazı 1erlerde ılvari ltlnlclHk okalanclu rahat· 
ıwık ylılnden çıkarıldıfını •• billhare raporla kıta ıabayı olarak S6 
kedekl birlik ....,.. rönderilditloi, oradan A•a••r• reçtJtlal H ... 

••lld rla de babaıını portakal röaderaek laer• Adaaa1a l'eidltW 
iddia etıaiftir. 

Oaerinde keadlllaln ki• oldapaa ltpat edebilecek biç bir bıYI,... 
t• rutlanmayaa bta adam bakkıada tahkikata deva• edilafttecllr. 

lngllterede lmpar•tor
luk h•rp kablneel 

kurulacak 
Loadra 16 (a.a) - Baıvekil 

maaYial Atll. avam kamaruında 
be1aaatta balHarak, bük~metia bir 
l•paratorı.k harp kabinesi karal· 
muma mahallf oldapna bildirdik· 
tea toara imparatorl•k ordaları· 
am mevc•n hakkında .. ıemat 
••aittir. 

Bulı•rlatanda wurıu• 
için idam cez 1 

, ......... ,.,_ Wiu ,.._ S&elmrrat'ta ~ tu,..: 

1 lan .... rı· ur.mm· • ı 
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1 -ASk 1 
BAYRAMLARDA EN SEÇME VE EN GÜZEL FİLMLERİ GÖSTEREN 

ALSARAY ;t. 
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fJ MUŞTERILERıMIZE MUJDE 

// 
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ve TAN 
- Sinemalarında Bu Akşam 

BAYRAM ŞEREFiNE SABIRSIZLlKLA BEKLENEN 

heyecınlı, eıı meraklı ve en müthiş maceralarla dolu harikulade 

Yeşil Korsanın Kızı 
= 

filmi 

-·-· 1 ~ H· f ~{z ve garantili Amerikan mamulatı DECCA markalı ==111 Türkçe Sözlü Şaheserler Ş!heseri 
• ar • ~1{._ı~ur' ~v ~~I radyolarımızda gelmiştir mevcudu azalmaktadır 
11 ';;~~''il- O.,ınız. Görülmemiş Kanlı mücadele ve Entrikalar... Korsanların dövüşmeleri, sevişmeleri 

Eğlenceleri ..• Aşkları ve lbtiraslan . . . Binlerce Figüran Muazzam ve korkuı:ıç 
savaşlar . . . Milyonların yarattığı Bir Sinema Harikası ~ ,.~ ı ER BAŞEÖMEZ 

?> L ŞERiKi MÜESSESE§I 
Al kazar 

BAŞ 

Muhasarası filminin Kahramanı 

FOSCO GIACHETTI 

ROLLERDE: 

VE Bir Türke Gönül Verdim filminin Güzel Hicran'ı 

DORIS DURANTl 

• ·f. ... ,. ~.168 Telgraf: BAŞ~GM~~ 
~ ~~/.. fr f /' 8""'·~------------------------

TAN'OA iLAVETEN: 
J A K H O L T Tarafından yaratılan ve Esrarenıiz Ülkelerin korkunç köşelerinde ~~uo91, e a' ....:. 

~ .. ~:re balaaur9l w .. H Jk 
... ":. af)i~·~bi ~ d~ OG - OPERA TOR a evi 

cereyan eden çok rüzel bir film 

Reis- Zafere Uçuş Ge 10 umamı ~· 

r.w..•1Zalblara karşı ya fte DOKTOR lig" İnden: 
ve denizalb avcıl"'"zt DiKKAT : izdihama meydan verilmemesi için biletlerin gündüzden alınması rica oluour. 

f.saıen o barbt. P• -'A MELı•K 
1~ aoan '!lf #-~ • 

h kaİ·:~ ~ Mesa t, İdraryolu, tenasül ve Belsoğukluğu 
"" g k :\r.!fÖl"" .. lD~ O .1 

m_.. BOF ş}\ il pa,. caddesi Namık Kemal Okulu karşısmdak.i 
Ta afın~:lf.M' kı ında Hastalarını kabul eder. 

• 

A; .? ; Askerlik Şubesinden : 
-.tt:•ki :.ı~ 0 

.. , )oğumJular ve bunlarla muameleye tabi (Sıhhi 
tJolayısıle ertesi seneye terk edilen 338-337-336 v~ 
t1mlularında ilk ve son yoklamaları 23/12/942 tari· 
anarak 6/ l/943 akşamına kadar devam edecektir.) 
n sonra gelen yerli ve yabancı 340 doğumlu er· 
rla muameleye tabi olan erler yoklama kaçağı ta
khırında kanuni muamele yapılacaktır. 

u müddet yani yoklama günleri aşağıda yazılı ol-
duğu veçhıle mıntıkalara ayrılmıştır. Bu mıntıkalara ait mü
messil ve köy muhtarları gösterilen günlerde 340 doğumlu 
erlerin cüzdanlarile birlikte şubeye geleceklerdir. Askerlik ka 
nununun ~5 inci maddesi bu hususi sureti katiyede emret· 
mektedir, 340 doğumlularla beraber şübeye gelmek mecbu
riyetinde olan muhtar ve mahalle mümessillerinden gelmeyen· 
ler hakkmda kanuni muamele yapılacaktır. 

Yoklama günleri 
Mıntıkalar Yoklamanın Sona erdiği 

baıladığı tarih gün 
Me•kez nahiveııine bağla köyler ve mahalleler 23/ 12/942 26/ 12/ 942 

Misis nahiyesine bağlı köyler 28/121942 30/12/942 
Karataş nahiyesine bağlı köyler ~l /l~/942 211/943 
Tuzla nahiyesine bağlı köyler 4/1/943 6/1/943 

3- Her mıntıkanın 340 doğumlu ve bunlar muame· 
leye tabi olan erler 6/1/943 akşamına kadar muayyen gün· 
lerinde yoklamalarının yapılması için askerlik meclisine gele· 
ce~lerdir. 

4- 340 doğumlu talebeler mektepte müdavim okur ol· 
duklarına dair mektep müdürlüklerinden aldıkları vesikaları 
ukerlik meclisine getıreceklerdir. Bunlar arasında mezun o

lupta .henüz askerhklerine karar alınmayan yüksek okul ve 
Liae mezunlarından 339 338-337 -336 ilahiri doğumlu mek• 
tep mezunlarından şimdiye kadar şubeye gelmeyenler yedle· 
riadeki v<:sıkayla kısa hızmetJi olarak askerliklerine karar 
verilmek üzere askerHk meclisine müracaat edecekler, etme• 
yeo r hakkında kanuni muamele yapılacağı. 

5 Mahalle ve köylerde bulunan 340 doğumlular ve 
bunlarla muameleye tabi yabancılarda aynen yerliler gibi 
haklarında muamele yapllacak ve bunlarında yoklamaları ya• 
pılması içın şubeye müracaat etmelf!ri. 

6- 340 doğumlularla bunlarla muameleye tabi erlerin 
namına da\' tiye yazılmış mahalle ve köylere dağıtılmaktadır. 
Bu davet yeterde künyesi olsun olmasın bütün 340 doğumlu 
erler mutlak ıurette yoklamalarını yaptırmak için askerlik 
meclisine ge meleri ilan olunur. 15 16.17 

.!111 ........................................................... ..... 

Oroloğ Operatör 
DOKTOR 

Suphi Şenses 
Böbrek.- Mesane - Tenasül 
kları Mütehassısı Yeni Postahane k•rtı•ı 

er Paraıız muayene cdılir 2716 

Pek Yakında Temsil komitesinde açık 
olan bir azalık için 23/12/942 
p~rşembe günü saat 18 de se 
çim )'apılacaktır. Bu şubeye 
kayıtlı olanların o saatte hal
kevinde bulunmaları ilan olu· 

Artistlerin en içlisi PAULA VESSF.L Y Filmlerin en güzeli 

Bir Omür Böyle Geçti 
nur. 

2841 
...................................... , ..... 

Asri Sinemada · 
SUVARF. BU AKŞAM SUVARF. 

8,30 
iki 

8,30 
Müstesna ve göz kamaştırıcı şaheıer birden 

-1 ~ 
Dünyanm en sevimli artisti Jon Prömiyeri 

TYRONE POWESIN Linde daronll Besil Rathbone 
Heraber fevkalade bir tarzda yarattıkları 

Zoronun işareti 
-2-

Sinema Semasmın en parlak Yıldızı , .• 

ŞAHASERINDE . 

......................................... ~ 

KADIN ONDOLACI ZeLIHA 
Yeni getirdiğim en son sistem ÖndülasyoQ. makinesile 

altı aylık öndüle yapmaktayım. Ayrıca gelin başlarada 
süslemekteyim. 

ADRES: Has1rpazarı mahallesi No. 251 

Adana as. satınalma komsiyonundan= 
1 -- 3500 kilo koyun eti açık eksıltme suretile satır. ah-

nacaktır. • 
2- Muhammen bedeli 3850 lira ilk teminatı 288 lira 75 

kuruştur. 
3- Evsaf ve şartnamesi her gün komsiyonda görülebilir. 
4- İhalesi 18/12/942 cuma günü saat 11 dedir. 
5- isteklilerin belli gün ve saatte ilk te'minatlarile bir· A Ct K Y 1 L D 1Z1 ı likte komsiyona müracaatları. 

=~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 798 38-13-172 

HE.DDY LAMARR - COMES STEV ARD 

Tarafından iddia edilen., edebiyat dünyasının en büyük eseri 

•ÜROLOG Operatör ~-~~~0~ ~:~~~:~:m.~~~s:!~,~~::, 
Dr. T AHSN ERN ART olup kanuni vergileri pul ve 25 inci kilometreden itibaren 

Memleket Hastanesi Böbrek İdrar yolları ve Tenasül! hastalıkları 
mütehassısı. Avdet ile : Abidin paşa - mUsllm 

apartmanı No. 11 Hastalarını kabule başlamıştır. 2787 --Ziraat Vekaleti Pamuk Uretme çiftliği 
Müdü rlüüünden: 

Çukurova akala ekicilerine 
1 - Pamuk islihı kanunu hükümleri dahilinde 943 yılıoda akala 

bölgesi olarak tayin ve ilin olnnao, Seyhan · Ceyhan nehirleri iJe Ada· 
na Misis demiryolu ve Akdeniz arasına isabet eden Hhanıo tohomlnk 
ihtiyaçlarına kifayet edecek miktarda Akala tohumu satın alınmış bu 
lundui'ondao 13 • 12 • 942 taribindoa itibaren Müdüriyetimizce çigit 
mubayaatına ıoo verilmiıtir. 

2 - MezkOr bölre dahilinde bulunan ve halen tohtımluğu olmayan 
veya bono temin edemiyen Akala ekicileri Müdüriyetimize müracaat 
ederek ihtiyaçları niıbetiodo dökmo akala çiiidini 12 kurnştan ve olen· 
mlş akala çiğidini 14 kuroşt~n mubayaa edebilirler. 

3 - Etinde ihtiyaçtan fazla akala çiğidi olanlar kendi tohumluk 
lhtiyaçlarmdan utan luımını mlio11ese malOmatı tahtında bölge dahi-
lindeki ekicilere yemlik ve tohumluk olmak üzeri veya lcanoni ahklm 
dahiJiode yağ' fabrikalarına aatmakta serbesttirler. 

4 Müessesece munhııınran ekilecek tohumloklar 1elektôrden goçlri. 
Jecektir. Çiğidini satmamış bulunan çiftçiler istedikleri taktirde Üretme 
Çıftliiine müracaat ederek yalnız ekecekleri miktarı eletobillrlor. Bu 
ıuretle elenen tohnmluiun ve ıeloktör altının kaldırılması doirudan 
doiroya çiğ.t 11hıbioe aittir. Yalnız ıeloıı. tör işletme masrafı üretmece 
deruhde olunur. Mal sahipleri elenmiş çiiitloriai ve 1elelı.tö1 altını çu. 
vallamak ve kaldırmakla mükelleftirler. Müracaat etmiyen çiftçilerin çİ · 
iitleri elenmez ve kaldırılmayan telektör altılarmın kızı~ma ve bozul· 
maatndan meauliyet kabul olunmaz. 

5 - Akalap tahıiı edllen f.sbrilca anbarları dolmnşlur. Yakında 
yerli koza çırçırlanmaaına ba1lauacai1ndan mal 1ahiplerioin 9iğ'itlerloi 
kaldırmaları, akıi taktirde fabrikalar tatili faaliyet mecburiyetindo kala
caklarıadao ma1tafları kendilerine ait olmak üzere fabrilcalarca batkı 
aubırlıra oaklettlriloceti aliklhlara illg olunur. 28~9 

13-15-16-17 

nakliye masrafı belediyeye aittir. 

2- Samanm muvakkat teminatı 80 liradır. 

3- İhalesi 25 birinci kanun 942 cuma günü yapılacaktır. 
2795 2- 8-13-17 

Satılık Ev 
Yeni Salcılar mahallesinde 240 ocı sokak ve üç No. ev 

300 arşın arsa üzerinde iki odalı ve ahşap mutbağı ile mes· 

ün bulunan ev satılıktır.Müracaatı Belediye Salonu. 

2840 16-17-18 

Toprak mahsulleri ofisi Ceyhan ajansından 
Ôfisimizce mübayaa edilen çeltiklerden çıkacak darıcan 

ve ince kepek açık arttırma suretile satılığa çıkatılmıştır. f. 
hale 25/12/942 <!uma günü aaat 15 de Ceyhan ajansında ya• 
pılacaktır. Fazla tafstlat almak isteyenlerin Ceyhan ajansına 
ttıüracaatlart. 2832 1.S-17-18-22 

Toprak mahsulleri ofisi Ceyhan ajansından 
1943 senesi içlodo ajansımızca mübayaa edilecek hubu· 

batın depolarımızda ve istasyonda tahmil ve tahliyesi bir se· 
ne müddetle müteahhide verileceğinden talip olanla:- ıartna· 
meyi her gün Ceyhan ajansında görebilirler. Münakaaa 1/1/943 
cuma gllnü saat 1~ de Ceyhan ajansında yapılacaktır. 

2831 15-17-18 

imtiyaz s~bibl ı CA VIT ORAL l Rifat Y AVEROCLU 
;. Nt1rl1at 14Ddarar ~wakat B11ddtjı ,., ı BUGON Malkul 

j 


