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Öme,. lnönü 
uçuşa hazırla · 
nırken 

1 Novorosiskte şiddetli bir muharebt 
Stalingralta 

Sovyetler iki sokağı 
geri aldılar 

Alman piyadesinin Volgaya ulaşmak için 
yaptığı iki teşebbüs akim bıraktırıldı 

BerJin 10 (a. a.)- Alınan teblifi: Kafka1yada Alman kıtaları Taap· 
seye giden bir boğaz yaluoında ehem'Diyetli bir Rus rrubunu kuşatmış· 
lar ve 47 savaş mevziini ele reçirmiılerdir. Stalingrad çevrealnde Al· 

man topçusu Volra üzerinde iki Rus top çekerini batırmış, direr biri· 
ni ağır hasara uğratmıştır. 

Şehir içinde hOc•• g,"uplarımız muazzam bir binayı havaya açar· 
muştur. Bomba ve ıavaıaçak teşkillerimiz aşarı Volga yetarı çevresin· 
de Jiman teessüslerini ve iaşe yollarının tahribine devam etmiştir. 

Merkez ve şimal keıimlerinde Alman ordularının baskın hareketleri 
muvaffakiyetle neticelenmiştir. Uzak şimalde Alman uçakları dün rece 

Kola koyuada düşman açalc meydanlarına taarruz etmiştir. 

TDrk 
basın 
birliği 

Ottavada büyük ı 
gösteri ile karsılaı 

Ditroyt (a.a) - Türk I'' 
cileri Kanada hükume~nin mi 
olarak Kana<lada birkaç rllı 
çirdikten sonra buraya relm 
dir. 

Ottavada Türk razete 
şerefine bnynk bir göıteri t 
edilmiş ve bu röıterlye yüa 
iştirak eylemiştir. 

Gazeteciler Kanadaya aı 
ritmiılerdir. 

lnriliz hava kuyvet1eriae 
aup deniz uçakları Türk l'H• 
lerinl Moorealde kar4ılamı~ 
Ottavaya katlar refakat etmq •• • ö -, Moskovı 10 (a.a) - Sovyet O M E R 1 N N D !il Y E teblö~~alinr•adon şimal batosonda 

Almanların beş karşı taarruzu 

D •• b •• ••k t •• l lı püskürtülmüştür. 200 Alman öldü· 

Nevyork ba1ını, Türk rı 
ci1erinin Birleşik devletlere ) 
i• ziyaret hakkında bir çok ı 
)eri neşretmektedir. 

Türk razeteclleri Di&ro 
ki a1keri kamp\arı deniz 1 
ni ve fabrikalara rezeceklerdi 

Un Uyu Oren e . a
• Moskova radyosu ta- rülmüıtür. Diier bir kesimde bir 

rafından ortaya atılan Ruı devriye kola Alman mevzile· 
rine receleyin girerelt blr çok 

BAYRAM 
Tiirk milleti yarın da, ı 

içinde dini bıyramlarındın b 
kutlayacaktır. Gaz~temiz ba 
mın üç rününde çıkm•J•• 
15 llktetrin Perıembe r • 
neşr var.lfHine devam edece! 
Bu itibarla, çok say•n ok•J• 
lanmaıa mibank ra-- ~ 

ramlarıaı 'buründea tebrik e 
neıell ve me111t bir bayram 
çirmelerinl içten dileriz. 

Vaclllk bro··vesı· ver' ı·ır J.ı· Giiliinç bir Al~::d~:ü:::::::d. düşman hü· 

a~ ı·ddı·a '· cumları püıkürtülmüttür. 
Almanlar Novoroılıkin cenap 

Ankara l O(Rad· 
yo l'azeteııi) -
Camliurreisimiz 

Milli Şef ismet 

, 

Törende Bayan Mevhibe lnönü Meclis 
Reisi ve 'Batvekll ile liazır bulunClular 

Ömer lnönü, 
genç kartallarımız 

ç e ı.afdmlŞ 

bulunuyoruz. 

lnönünün oiollara Ömer İnönüye bugün saat 16 
da hava ku ·umu havacılık okulunda törenle turizm 
brövesi verilmiştir. 

Oou hava kurumu namına tebrilt eder, kendine 
başarılar dilerim. 

Ôaıer lnöoü; Hava kuromunun kanatları seni 
daima şerefle hatırlıyacakhr. Tilrk havacılığına bil· 
ginle, enerjinle yardım etmek ... Senden hepimizin is· 
tediii budur.• 

Törende Bayan Mevhibe lnönü, Meclis reisi 
Abdulhalik Renda, Başvekil Şükrü Sıracoğlu, cum 
hurrei~liği umumi katibi hava müıteıarı, cumhurreis 

li(i huıusi kalem müdürü, matbuat umum miidürü, 
mebuılar, uçucular hava korumu erkanı hazır bulu · 

Bn hitabeden sonra Mecliı Reiıimiz Ömer lo· 
önü'nün göksüne turizm brövesi alametini takmıt· 
tır. nuyordu. 

Kurum Başkanı Şük.rü Koçak, töreni şu ıözler· 
le açmıştır. 

Ömer lnönü şu sözlerle teşekkGr etmiştir: 
«- Sayıo Başkan; Hava kurumunun turizm 

brövesini aldıiım için şeref duyuyorum. Hava kuru· 
mundaki sayıo hocalarıma. şükranlarımı sunbrım. Sa 
yın Başkan; öğütleriniz ve dileltleriniz benim için 
çok kıymetlidirler."» 

c·- Bugün sevinçli bir baıarının törenini yap 
mak üzere burada toplanmıı bulunuyoruz. Bu tö· 

ren Hava Kurumu tarihçesinin şerefli bir yaprağını 
teşkil edecektir. 

Çine 
istiklal 

hediyesi 
lnıiltere ve Amerika, harp-

~ 

ten sonra bu memlekette ka· ------ -
pitolôsgonları kaldıracaklar --- _.,,,. --

Ankara 10 (Radyo guetesi)
Amerika ve İngiltere, harpten sonra 
Çine iıtiklil bayramı hediyeıi ola· 
rak bu memleketten kapitoliıyon · 
ları kaldırmaj'a karar veı:miflerdir. 
Çio hükQmetine bu hususta bir 
muahede teklif olunmuştur. 

Boııton radyosunun verdi~i b~r 
habere röre, Ruzveltin ş.a~sı m~
me11ili Vilki Çlnde çok ıyı tesır 
ve intibalar uyandırmıştır. Bu ada· 
ınıo bir çok ıeyi saklamaia lüıam 
rörmedeo Çiolilerle dostane bir 
ıekild! ko~uıqu Çinlileri memnan 
etmiştır. Vıllti, Atlantik demeci l'lbi 
birde pasifik demeci imzalanmasıoı 
ve Çioin. iıti~~a~deki vaziyetinin 
teıbit edılıneıını ılerl sürmüştür. 

Bir teberru 
Hayra çok seven tüccar~arımız· 

dan Bay İbrahim Burdurogluaun 
ÇoCDk Eıirgeme Kurumuna 300 
lira teberru ettiiini haber aldık. 
Bu faydalı müe11eaeye yardımından 
dolayı Bay lbrahim Burduroglunu 
tebrik ederken, direr zenginleri· 
mizin de bu iyi nümıloeye uyacak· 
jaraoı kuvvetle amarız. 

1 Devlet Üretme ve lslih istasyon~ı 
-tarafından -

Akala Ciüidine verilen 
fiyat çok azdır 

Pamuk fiyatlarında çiftçi lehin· J 
de bir tesiri olıun diye çiğit ahın 
satımını serbest bırakmıı olan hü· 
kılmetimizin bu kararı neticHinde 
Klevland ve yerli çiğit piyaıa11 

yUkıelmekte ve bug~n kilo•u 14 
kuraıa kadar satılmaktadır. Bu 
yükaelme temayülü devam etmekte 

dir. 

Fakat çiilt piyausımn serbeıt 
olmasına raimea ve bu fiyata tah 
dit edeo biç bir devlet kararı ol· 
madığı halde Üretme ve lslah istas· 

yona müdüriyeti Akala çiiidine 12 
kuruş k!ymet koomasını arzu etmiş 
ve kabul ettirmiştir. 

Bu karar akala çijidinin ge. 
lecek sene bütün Yilreğir bölge ' 
ıloe ekilmesi dolayıaiyle akala çi
iitlerinin çiftçi tarafından Üretme 
ve lılah istasyonuna ıatılması mec· 
buriyetinden ileri gelmektedir. 

Bu kanuut mecburiyete bir di· 
yecojlmiz yoktu. Fakat akaladao 

daha aşağı evsafta çi(itler 14 hat. 
at 15 kuruşa satılırken bo seneki 
akala ekicilerinden çiğidi 12 kuru. 
fil almakta i1rar etmek bakıızlık 
deiil midir? Çiğit piyasasını ser
best bırakmakla pamuk fiyatlarını 
bir dereceye kadar bilvasıta çiftçi 
lehinde yükseltmek hususundaki 
devlet kararma aykırı düşmez mi? 

Haber aldırımıza gör• akala 
çiiitlirlnin ve diğer daha aşaiı 
evsaftaki çiğitlerden ucuz alınma· 
mama11 için çiftçi birlıği tarafm 
dan Ziraat vekaletine müracaat 
edilmiştir. - Mesut bir dolum 

Müessesemiz tahsildarı arka· 
daşımıı 8. Kemal Alluşın bir erkek 
çocuğu doiduiunu sevinçle öi 
rendik, arkadaşımızı vo sayın refi 
kasını tebrik eder, mini miniye 
uz1Jn ve mesut bir öm6r dileriz, 

8. Kemal, doium sırasında 
bllyük hazakat gösteren ebe Bayan 
Zeliha Özüatiln'e teşekkür et
mektedir. 

Anadolu ajansı 
Sovgetlere ait 'ltaberlerile 

Tahrif yapıyormüs 
Ankara 10 ( Radyo gazetesi) 

Moıkova radyoıa, Anadolu aiansı· 
nın Sovyetlere ait haberlerde ade
ta kaıdi denilecek tahrifler yaptı· 
ğım lddla etmiştir. 

Bu radyoya i'Öte, Stalinin Aı
ıosiyeted Pres muhabirine yaptıiı 
demeç de noksan verilmiş, ikinci 
cephe meselesine temas eden bi· 
rinci sualin cevabı neşrolunmamış 

ve ikinci, üçünçü suallerin cevap 
ları verilmekle iktifa edilmiştir. 

Aynı radyo, Anadolu ajanıının 
Rus ve Alman zaylatlarını bildirir· 
ken de tarafl'irane hareket ettiri 
iddasındadır. 

Anadolu ajansıoın tam bir ta
raf11zlıkla verdiği haberlerde bir 
ıuikaad, bir kötü niyet olmadıiını 

söylemeti : vazife 1ayarız, 
Ôğrendiğ:mıze röre, . birJnci 

ual ve buna Stalio tarafıodan ve · 
rilen cevap, gerçekten Ajanım ilk 
haberinde çıkmamıştır. Fakat bun
da kötü bir niyet sezmek hayret 
edilecek şeydir. Bu, teknik bir se• 
bepteo ileri relmiştir. 

Tas ajan11nın haberleri Türld-
yeye kablo ile verilir ve umumiyet 
le bir l'Ün f'eÇ kalır, 

Stalinin demecinde de öyle ol· 
muştur. Alanı bu haberi Royterden 
telsizle almak ıuecburiyetinde kal· 
mış, hava muhalefeti yüzünden ha· 
berin baş tarafı ahnamamıştır. 

Ertesi gün tam metninin Ana• 
dolu ajantı tarahndan olduğa ribi 
neşredilmeai iıte bir aaikaıd bu
lnudamıiını röıtermiştir. 

Hayat pahallhlı ve 
sabit gellrlller 

Ankara - Hayat pahalılığının 
sabit r•lirli vatandaılar üzerindeki 
tazyikini hafifletmek maksadUe etulı 
tedbirler alınmak üzeredir. Bu va· 
dideki kararların alınmasına ba H• 
tandaşların ekmek lbtiyailarınıa 

resmi fiat üzerinden teminiyle bat· 
lanacaktır. 

Muayyen miktarda rıda mad
deleri ve riyecek eşyasının da ba 
,Zümre ihtiyaçlarına tahıiıi derplf 
ediliyor. 

doiasuodaki bir noktaya taarruz 
etml4lerdir. 

Moıkôva 10 (a.a) - Gece 
tebllti: 

Stalinırad çevresinde lutala· 
rımız dUşman hücumlarını püskürt· 
miittlir. Şehir kenarlarsada tank 
larla desteklenen ~iman plyad11i 
Volraya ulaşmak için iki teşeb. 
biiste bulunmuısa da her ikisi akim 

bıraktırılmıştır. Bir kaç ründen
beri çevrilmiı balanın N birliii· 
miz .düşman kordonunu yararak H· 

nayi bölge1i çevreıine çıkmışlar. 

Stalinrradın 4imal bat111ada 
lutalaramı% taraf mdan zaptedilen 

bazı k11imlerde mevzii mahiyette 

aavaılar olmuştur. N birliii bir 
d6tman hGcumnnu püıkürterek 

120 Alman öldürmüştür. Başka 
keılmlerde topçu düelloları ve ke · 
şif faallyeti olmuştur. 

Mozdok i•vreslnde tank hi. 
mayeainde hilcum eden bir Alman 
alayı püıkürtülmüıtilr. 

Ankara lO(Radyo razetesi )
Sovyetler Stalinrradda bir iki so• 

kağı aldıklaranı bildirmektedirler, 

Novorosiık kesiminde rayet 
şiddetli bir muharebe yapılmakta· 

dır. Alman ve Rotnen lutaları Sov 
yet müdafaasını bit noktada yar• 
mıılardır. 

ı;:ı:::::'} :::::o::::=: ; : :::::: ---..:.. 

Ba1ram namazı 7 1 

Yeni Irak 
hükumeti 

lat• ve maarif l9lerl 
dUzelmealn• ehen1 

r•t verecek 
Baidat 10 (a.a) - lrak 

nesi Başvekil Nııri paşa taraf 
kuralmu,tar. Kabinede ea ö 
deği,iklik hariciyeye Cabirir 
meıidir. Cabir, iyi bir idare 
maliyecidir. 

Nuri pafa burna rueteı 
demiştir kl: • 

«- Proğramımız, e•vel• 
bineninkinia aynıdır. Bilh .... 
ve maarif işlerinin diizelm• 
var ku 1rvetimizle çahşacatıa. 
nio koatrolO için bir komitya • 
mak niyetindeyiz.» 

Kabinenin tekrar Nari 
tarafından iL urolmaıı İralLta • 
bir memnnnlyet ayandırmlJ, 1 
partiler tarafından iyi kar 
mıştır. 

Yeni. Belediye 
Meclisimiz 
- Seçime ltt•rak eden .9858 

-- vatan~•t• reyini C.H.P - namzetlerine verdi 
Adana Belediye mecliıintS azi Hçimlnio evvelki ıltşaıiı aona 

i'lni ve reylerin iatihaı; komiıyonaaca tasnif edilmekte dlduianU 1 
miıtik. ô;rendlğımlze göre seçim neticesi dlln aaliıh anlqdmlfbl 

Reye lştlrik eden 5563 kadın, 4091 erk&k, ki cem'io 9858 , 
daş reylerini Cambariyet Halk Partlıi namzetlerin• vertiılşlefdif • 

GefeD devrede. ~e9i~e lşt~a~ edenletia t~tah 5670 oldujaaa 
bu devrede 3984 k111 rıbl muhım bir feilllıgın rey hakkını aı:aıı. 
röriUmüştür. 

Yeni belediye meclisi i ikioc'itqrinde toplanacak, Beledi,. ı 
"t•cektlr. 



........................ ~~·······················:l~~~ ~~~~~:~~~~~ 11 Ad ı· 2 · T •• R K • y E !ı ~~~~4:7~~9"~~~~~:~~~~~. --~'*' ~~~ ~ ana as ıye . U 1 i f(~i ., • ~~ hukuk mahke-•• .. : 1 AlSAl.A Y VE TAN Sınemalarında 1 mesinden: 
r/' omur satış ve :.· ı~ılŞek<eli"' IB~yıramo 6~ftırn <ali"il <GitYı~eD SlYıır~üıril~ ~~ ll=lle<91DW<aıl Adaoaoıo Yortan mahallesin· n ~ deo 71 numaralı haoede Emin oğ· 

• : Bayramın birinci gUnUnden itibaren her iki sıuemada birden lu Mastafa Türksevooio Hüriyet 

tevzl• mu••essesesı : il BÜYÜK Fedakarlıklarla Tilrkiyede ilk defa olarak SıNF.MALl\RlMIZDA göaterllecek \~ mahallesinden iken haleo ikamet· 
: olan Eski Roma imparatörlüğüniln bütün debdebe ve ihti~amını canlandıran, NERON ~evrinin ~ gahı meçhul Mustafa zevc-esi H•· 
: en korkunç ve feci bir Destanı .. Binlerce Figüran ve Milyonlar sarfile vücude getırilmiş ~ nife Türksever aleyhine açtığı bo· 

şanma davasınm yapılan duroşmaıı 
sonunda iki tarafın birbirinden bo· 
şanmalarıoa ve davalı H.toifenin 
300 gün müddetle aherle evlenme-

6 INJ IEINJ ıslıı:JJVIOIK IES~~Ö meıioe, 1020 kuruO masrafı muha-

• • 
• 

~ •••••••••••••••• lıııııı... • keaıenin davalı Haoifeye aidiyeti• 
~ ...,.. ne kabili temyiz olmak üzere 1-

10-942 tarihinde karar verildiği 
tebliğ yerine kaim olmak üıero 

k l b 
~ • StOJZlb.u:ıJ ilan olunur. 

ingif ömürü ge meğe aş- i w~ • ....................... • 2610 

rmzşf zr. j hfigaç sahip{ erinin 1 ~~ Şaheserler Şaheserini gormeğe hazırlanınız Fenerbehçe futbolcule-

b b d l • ~ ~ Baş Rollerde ,. dun Mersıne 9eıdner 
~ÜeSSeSemizden il Q e e : ~ ~ Menin 10 ( Huıu,i muhabiri· 

: [ a c ak [arı beyanname/ eri 1 ~ ~ Beyaz Perdenin dört büyük Şahsiyeti ;~;!e:k) üıer:a~:;.~:e i~iağ:ı:~ 

l 
•• d • • d d ld k : W'~FREDERIC MARCH CLAUDETTE COLBERT- lıtanbul Fenerbahçe fotbolcaları 

DDKKAT : Yarın gün üz ve ece ıçın umarah yer erinizi ugünden nerliler Menin :sporcuları tarafın· 1 Su U alresln e O Urara •: 1 d G · · N 1 b ' burün şehrimize gelmişlerdir. Fe· 

'.de efmeri / ÜzUmU i{ an of Un Ur i 
1 

kapattırmaz. Telefon 212 ALSA RAY Telefon 266 TAN dan le:n~~et~kı~:r~~kok~~·:~fa:rgel-
: ~ miştir. Enerjik ve hazırlıklı olduk· 

1 Omer Başeğmez ve şeriki 1 ~ .~~ ... ·~~ı~~~ ıt~~ ~:~·:!;~~FiE:::~·,:;~;:~~::;~~: 
Telefon 168 1 o. o. Adana 6 mcı isletme arttırma eksiltme!~~---:-~""""""'~· ..... v...,..,,..,,. .............. --~ 

2609 i kom is onu reisliğinden: il" 
0 

w ~"' V ~ "<W ""ı~ AH w::::::::> '9!1 
.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• y . f • • ALSAR ~ı · ~ l Adana belediye riyasetinden: Muhammen bedeli 107131.70 lıra olan 931.580 ~/~ muhtell eb adda ~ AY s NfEtJlJ\SI 

çam keresteıi şartnamesi veçbile 23/10/942 <:oma gunu saat 16 da Ada· • 

1 
eridepo • Taşkarakolu yolunun tesviyei turabiyesi ve çakıl nada 6 mcı i~letme müdürlüğü binasında kapıla zarf usulile satıo alıoa· ~ 
ısının müteahhidi tarafından muayyen müddeti zarfında cakbr. 
ınadağından mukavelesi feshedilmiştir. Bu işe rirmek isteyenler 6606.59 liralık muvakkat teminat akçaları 
Arttırma eksiltme ve ihale kanununun Sl inci maddesi· veya muadili kanonda tarif edilmiş olan kıymetli evrak ile nüfus cüzdan-
tevfikan müteahhit nama hesabına açık olarak eksiltmeğe ları, Ticaret od11ı ve kanuni ikametrih vesikalarile 2490 No: lu kano· 
rılmıfhr. ou? emrettiii şak ilde hazırhyacakla!ı teklif. ~~~tupla!ile birlikte tayin 

r l - Keşif bedeli 7701. 42 liradır. edılon ründe saat 15 e kadar komııyon reıslıırıoe muracaatları lilzumu 

2 - Muvakkat teminat 577.61 ilin olunur. . . . 

3 ıh t · 23 10 942 t ·h· ·· d'f C .. - t Şartname ve mukavele proıelen Adanada 6 ıncı ışlotmo, Ankarada 
- a esı • • arı ıne musa ı uma gunu saa 2 . . H d d 1 . . . 1 -d- 1-ı. 1 • ı · d 536 d B 1 d. b' d t kk .. 1 d k B 1 d. - ıocı ve ay arpışı a ıncı ış etme mu ur uır. en vezoe erın en 

a e e ıye ınasın a eşe u e ece e e ıye encu• kuruş mukabilinde satm alınabilir. 

i tarafından yapılacaktır. 2574 3-8-13-18 
ı 4 - Fazla malumat almak istiyenlerin Belediye fen mül D } D • y JI 6 • 
t lüğüne ve ihale giinü de muayyen saatta teminatlariylee ev et emır O arı IDCI IŞ-
ikte belediye encümenine muracaatları ilin olunur. } t •• d •• ) •• .., •• tt k 

• 8-11-18-23 2s94 e me mu ur ugu ar ırma, e -
ıAdana Askerlik satınalmakomisyonundan: •Jt k • R • ı·ğı·nden• 
1 - 1425 Ton döküm halinde saman kapalı zarf usulu Si me OIDISYODU eIS 1 • 

'eksiltmeye konulmuştur: . . , . 4letmemizin Adana şehir istasyonunda 3550 metre mu· 
2 - Muhammen bedelı 57.000 lıra dk te mınata 4275 rabbaı perke kaldırım yapılması işi kapah zarfla eksiltmeye 
dır. k t 
3 - İhalesi 16·10-942 Cuma günü saat 10-30 da dır. 0

8nmuş ur.. .. k ·d · k 
l E f t 

· 285 k k b'l. d k · u amelıyata luzumlu olan um l arece temın ve par e - vsa ve şar namesı uruş mu a ı ın e omıs· . . . . 
dan ahnabilir. · taşı ış yerine kadar ıdarece n~kledılm~k şartıle vAe her met• 
5 - Bu .... taahhütten dolayı müteahhitlerin vermeğe mec· r.e murabbaı muhammen bedelı 4,22 hra ve yekunu 14981 

oldukları gerek kazanç ve buhran vergileri ve gerekse hradır. . .... 
:ığa resmi ile mukavelename te'minat mektubu, teslim ve lhalesı 3/11/942 salı gunu saat 16 dadır. 
ıyene masraflara muhammen bedellerine ilive suretile Taliplerin ihale saatından bir saat evveline kadar: 
:eabhide ödenecektir. A - 1724 liralık muvakkat teminat akçelerini 
6 - isteklilerin teklif zarflarını ihale saatından bir saat B - Ticaret odası verikası, kanunu ikametgah vesikası 

, •eline kadar komisyona vermiş bulunmaları luzumu ilin ve nüfus teskireıini' ihtiva edecek olan ve 2490 numaralı 
nur. 30-4-9-14 2539 kanunun emrettiği

1 

surette hazırlanmış teklif mektupları 
ıdana as. satınalma komisyonundan il b' l'kt 
1 - 20.000., kilo sağır eti kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye e ır ı e. , 
ıulmuıtur. Komisyon Reisliğine müracaatlara lüıumu ilin olu· 

2 - Muhammen fiyatı 14.000 lira ilk teminatı (1050) li• nur • 

ar. 
3 -- ihalesi 17 -10-942 cumartesi günü saat 11 dedir. 
4 .- Evaaf ve şartnamesi bergün komsiyonda görülebi· 

s-lsteklilerin teklif zarflarını ihale saatından behemehal 
saat evveline kadar komisyona vermiş bulunmalara lüzu· 

llin olunur. 2.6.11.16 2580 

BELEDiYE RIY ASETINDENı 
1 - Şehir yollarında yaptırılacak temirat ve in,aat it 

k olarak eksiltmeye konulmuştur. • 
2 - işin keşif bedeli 1678 liradı~. 
3 - Muvakkat teminatı 126,53 lıradar. 
4 - ıhale 16.10.942 tarihine raıtlayan cuma günü ıaat 

de Belediye encümeninde yapılaca~tır. . . .. 
5 - Fazla malumat almak ve keşıf ve ıartnam~smı gor· 

k istiyenlerin Adana Belediye Fen daire~ine ve ıha.1~ günü 
ttıuayyen saatte Belediye encümenine muracatlan ılan olu-

2-6- ıı-1 s -.!lli.. 

lediye riyasetinden le 105 liradır. 
3- ihalesi birinci teşrinin 

Şartname ve mukavelename projeleri Adanada işletme 
müdürlüğünden parasız tedarik olunabilir. 

11-17-23-30 2611 

Devlet Demiryolları 6- lsıetme MUdürlüüü 
artırma Eksiltme komisyonu reisliğinden: 

Muhammen bedeli 63,800 lira totan 2320 ton odun 19.ı..-10-942 
pazartesi ıiioü ıaaat 16. da 6. işletme müdürlüiü binasında kapalı zarf 
usulile ekıiltmeye çıkarılacaktır. . 

Ba İfe rirmek iıteyenlerio (4440) Liralık muvakkat temloat. ~k~alerı 
veya bu miktar para karııhğı banka mektobo bono ile iı'.anunı. ıkamet· 
rah vesikalat'ı nüfuı btıviyet cüzdanları ticaret odaıı vesıkalarıle yaka· 
rıda tayin edi

1
len ründe 2490 numaralı kanunun emrettiği 4eldlde hazır· 

etmış oldukları teklif mektuplarını aynı rüo eksiltme aaatiodeo bir saat 
enel 6. lşletm• müdürlüiil binaııoda toplanacak komisyonun rCiıliiine 
vermeleri. 

Şartnameler Adanada 6. l~letme komisyonundan, lıtanbtilda 1 inci, 
Ankarada 2 inci, Malatyada !) inci, İşletme müdilrlüklerinden ve Üs· 
maniye, Bahçe, F. Paşa, Pdzantı, ve Çiftehan istasyon şefliklerinden bo
delııii olarak r3rülebilinir. 

2542 27-2-8-ıj 1- Belediyenin temizlik 
er; hayvanatı ihtiyacı için 
000 .. 35000 kilo eaman ahn· 
&k üz.et~ açık eksiltmeye 

16ntı cuma günü saat ~nda Be 
lediye dairesinde Belodı1e en· 
cümeninde yapılac•ktır. 1 Birinci sınıf Röntgen Mütehassısı 

4- isteklilerin ayni giln D z Ti · •• 
nulmuştur. . 
2- l(\anuni Yergiler; rıak· 

e ve sair itlaztraflarf Beledi· 
ye ait olmak üzere aama-
J beher kilosunun multam
m bedeli dört kuruştur. Mu 

kkıt teminat % 7 .s hesabi· 

ve saatta yatırmıı oldukları r ı·ga u·•m, 11oren 
teminat makbuzlarile birlikte · it /j 
Belediye encümenine ve ıart Abidin pat• caddesinde 126 No. lu muayene 

nameyi görmek isteyenlerin hanesinde hastatar1nt katiule ba,ıamı•tlr. 
her gün belediye muhasebe· N 28-. 2491 1 15 
sine müracaatlara ilin olunur. Telefon O. ı -

2577 1·6·1 i-15 . 

Bu Akşam 
Fevkalade bir proğramla 1942 - 1943 

Sinema Mevsimi için Sayın Müdavim 
lerine kapularını Açıyor 

-1-
Dehakir ve Güzel Artist 

CROI,E LOMBARD 
Tarafından Heyecanh ve mUesslr bir Mevzu Y 

çerçlvesl dahilinde yaratılan bir Şaheser A 
eeY"""""""""""""Y y i ~ı N~~!~n: ___ !U• ... ı 

• Aşk ve his Filmi t 
i 2 İ 
I. Korku ve dehtet fllmlerlnin Kahramanl•r1 I 
y Boris Karloff ve Bela Lugosı T 
.& nin en yeni ve GörUlmemlş FiLMLERi 
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İlaveten: Enteresan bir Kısımllk nefis ŞORT T 
IC>ülKIKAır : Lecca ve N1Y1maıraoo • 
KeDtlYl~Daır Sari.toOli"U"ilan:t'ltacdloır T 

T Dstncao edDırııö~ ırıEO..IEIFOINJ 212 ~ 
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Kışlık AŞRI Sinemada 
12 te~rinevvel pazarteıi rilodüt matinesinden itibaren rüreolerin 
görmeyenl~re hararetle hvıiye ettikleri bugüne kadar mlılioe 

toder ttısadilf edilen oefi! bir aşk ıabeseri 

Aşk Rüyası 
Y aratıcılarl leslie Hdyard ioıridlery mao Müdüriyet Sayın 
adana halkına iftihareo tavfiye eder 

(liveto bııruoe kadar yapılan tilrkçe filmlerin en güzel ve milkemmeli 

Kahveci Güzeli 
Baş Rollerde Büyük sanatkar Nurettin Hazım Talat Perlhıtn ___ _. ............................. ~;;..;.;.;.;.;.;..~;.;. .. .... 

Bu Aktam Aeİelt Y azhk:sınemada 

Vedağ Gecesi 
Ask Rüyası - Kahveci Güzeli 

it 

imtiyaz Sahibt a CA VIT ORAL 
O N .. rl1at Mildft,Gı Avakel 

Rıfat Y AVERO~LU 
Ba11ld.ıtı .,., ı BUGON Matbuıı 


