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C. H. P. Geoel ıekı-et_. 8. Memdah 
Şevket EHaclal doia vlll,.U.U.de yap• 
tıfı tetkik Hyabatioi bitirerek Anbra1a 
dönallf, Cambarreiliaiz tarafmclan kabal 
baJr8lm111tar. 

Hükôıet çok yerinde ve lüzumlu bir karar vermek üzere 
Buğdaya ~zami Fiyat Tayin Edilecek 
Milli Şef inönii :.:;:r.:::·. Memurlara ucuz ekmek 
Etime-sut lıazırlığı ilerliyor 

Hava meydanmda 
Hava kurumunun tesis· 
terini ve tayyare tabrlka

s ı n ı gezdiler 
Ankara 17 ( Huıuıi muhabirimiz• 

den ) - Cumburreiıi ismet lnönli bu
gla uat 8,30 da Türk Hava Kurumu
nun Etimeauttaki hava meydanını ıe
reftendirerek uçutlan ve Ômer laöaü
niin akrobui hareketlerini ıörm-.ler 
ve yanlaruada Ha•• Kurumu Batkanı 
Şükrü Koçak oldutu halde Kurumun 
teaillerini ve tayyare fabrikasını gez· 
mitler, fabrika müdürlladen izahat al· 
dıktan sonra çalıtmalardan memnun 
olduklarını bildirerek fabrikadan •Jrıl· 

mtflardır. 

Moskova civınoda Şeker: suçluları 

Ankara 17 (tH.ul aabablriaiadea) - Haba· 1 
bat ve dijw l'lcla maddeleri ilzeriodeki elkoyma 
bDkilalerinla kaldırdmutaı mıt .. kJp bababat mem· 
leketiD •ahtelif ••tıkalannda bafka bqb •• ara· 
lanada b8Jlk farklar balaaaa ffratlula ıablmai• 
batla•lf, bazı mmhkalarcJa batclaJln kiloaa 60-70 
karqa b'ha91tar. 

Ba;da1 fi1ahnm ba clai•I Jlbeliti • brfıım· 
da yeni ve mlblm bir karar alauuk IHredlr. Ba 
kararlı baidaya uaml bir rıyat ta,U. edilecek ve 

HITLER-MUSO
LINI MULAKITI 

,, 

iki devlet Şefi ya
kında Brennerde 
görüşecekler 
~ ,....., -- "Viflii 

tondu l'elea ,,. b•ailı baıka bir kaJnaktaa 
teyid edilmiyeıı bir habere röre, Hitlerle Ma
eolinl yine Brenoer reçidinda rörilıeceklerdir. 
Ba iki Mihver devlet Şeftnia Bre...,cle ba\qap 
.koa ......... daüaa ,blylk .., ... " ........ 
MIMfda a.... ....... 14t•. 8a itibarla. 

1 

JUrdan mabtelif bölreleriade ba fiyattan daha fas. 
luma aat11 yapılmıyacaktır. 

Difer tanftaa ••mar ve alltabdeal .... nl. 
miltekait " 1et1.ı.e .. banlarm ailelerine •
fiyatla ekmek v•ilmul içia belediyeler e.nae ek• 
meklik an verilmeli laasuaadaki lauırlıklar d_. 
aektedlr. 

Ba makıatla banrlaaan kararauı• Vekiller 
Heyetiala tetkikine an olumaıtar. Oaa.GscWıl 
rnnlercl• ta.dik edilerek tatbikine l>aflu•cata .... 
edilmektedir. 

Rus Mahkemede •••••I ei• haber dotra &.., Avrapa slyant ve bup 

tah' tı 
Alman hava 

kuvvetlerin in 
ağır hücumuna 

uğradı 
MoekoH 17 (a. L) - Sovy•t 

teWiib 16 Ukteıria geceli kıta· 
lanmas Stalinrrad, Moıdok cep 
helerinde dlfmanla tetla aabare
ler Japm11tu. 

Motkova 17 (a. a.) - Gece 
,.,... teWiii ı Staliusrad çevn
eiade d._..am Bltla kanetlerl• 
ppbil flcldetli taarrular p&lklr
tllmlltlr• GiladblD 4S Aı..a 
talakı tahrip •• bir alay imha • 
dllmiftlr. Kıtalanmas tok çetin 
........ Wercl• ,. ıoua •dlltrl 
.üalleıliol boıaltmqtu. Sullaır•· 
dm ..... bablıada ••Wİi ... . 
miptte prp11••'• ....... Bir 

hesap veıjyorlar 
Bir Yahudi tüccar da, mani. 

fatura eşyasında ihtikar yap
tığı için mevkuf en muhakeme 
ediliyor 
~ A.u,. ikinci caa aah· 

kelHIİacle iki ibtikir davasına ba· 
k.aaııtır. Baalardan biriıi mataza· 
lanadaki tebri •lthrİJ• ıabaa· 
.. ktaa ..... bakkalife tilccan 
Molla Meı..et Ş..au ile Evllr• 
ad• Mabaat Oa.rrta. clteri bir
lik aallanaı halka paUh Nlalak• 
tan •çla Y abadi aaaifatara tice• 
n N•im lpekel baklanadaydL 

Şeker ı•çlalarmm mabk• .. 
llriade, ptea e.a..d• kebapçı 
Mabll•da pluoa pbitlik teklif 
ettii' iddia ohaıaa tlfttl Slleymaa 
Gftaeo U., S.caacle aahalle ••· ................. ~ ...,, 

Her ikisi de böyle pi.adet 
teklifinden haberleri ulmadıj1 ri• 
bl Mab•ada da r6rmedikl.W •• 
bllaediklerhai IÖJl•aiflerdlr. 

6 • nCI iflet•e •idlrlOilD• 
deb llteall• bası h .... ta ...... 
yea cevabm tekidi, andafaa p· 
hltleriacl• Cafer ve lım.. dia· 
leomul lpa •bakemeaİD •JID 28 
ae blrakdmaııaa karar ınrtlmlt· 
tir. 

Dit• duat ... mevk•I• ma· 
hakeme edil• U.tiklrdaa 1açla 
Y abadi Neıi• lpekel• aitti. Tica• 
Nt -... ~D bftleo• ce 
wap r.ı...u11 ba d-... c1a 
bafka bir rn..• b....W.11t1r. 

Jaellwh Rom• atalan lsaybetttklerl 
llMıilerİ ..... .ı.ak itla ........ 
fa Urfa bGcaada ba........,.. 
da .. tin aıika'lemetlmiı kart••da 
lwl fekli•• soruda k'almıılar· ı·---------------!!!!!!!!llB!!l!!!!l!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Bl!!!!l!!!a!t 
... 8qlia bir k....... topçamnz ......... v• ....... dpldan ba bir uerı... oetic••• ,.brla ... 
ell..-,..0 miktarda harp mab• hareketleri ttllrll bir Rntde -.. ..ı batılmclald dlpaa kavvetl• 
.- •• 5 tuk tahrip ..... tir. teklemlştir. T.-ek bablDlaROIHll rlnia IWerlle irtibatlan kesilalttit. 
Mosdok ....... kıtalanms kıtalan dütmaoı bir çok dai mev- 8a kavvetler ı..- .uı.ek bendir. 
...... tanktan ,,.. ,.,..... • .w- lilerlDcl• ...... çok uyıda .. vo1r.... ........ topça 
det& uvatlar Yerllletif. Bir blrli· ........... mevzilerla• kart• tok flddetll bava 
111111 200 dtşmu ..._. 81dlnl.. Stal ......... piyade "' zırbh bilcaıalan Japılmaktadır. Abıaa 
9 taak tahrip etmlt ft Wr •lbim· t11killer cl....ıa ..ntt... hilcam• avcı t .. killerl Raı b .. a kanet. 
-t ........ od baHJ• ~. larda ............... leawa kan.U.. f--•! L. ... .. .ı •r--- ... __ 1_...... _.1... • ........ 1.-. -6. L-~---•--n lerini tamam• ...iyette uabiaa· 
Mwies l ....... d. IYl"fUIUI ..... .... 9 u,_....Y__ .,_._7uuue 

h L--'f ~--- -'- bir •• LI~ .. _.._ ... _ h•-"'-• mıyacak bale koy•df ve keddilerl 
atİfl ...... Ye Kal .... .,__.. 11tal 'I - ... • __.... _.. .. _ 

tı•,.at. baluıaatt•~ .._. dlfaaam tlclcletll ••k••• bit bir kayilll ajnaadaa 18 Ru 
~ 17 (a. a.) - ~~ liilllae ratmeo bir tok iltlnat DOk• a9ğlt11 dltlrmlftlr. Dota ces>h• 

tellllt t lab KalkaaJ•cla ...-a talumi w• r•• ıöalll taaklan •la dit• k ........ de falını 
,,. SoYak kdalanam dbk8 hl· ,..._. •••allak oa...lar " 88 •ftlt eı...alyette Unk•tler o).· 
cllldara a,.... ....... m.U. ilk .., 11111 eden kazd Barikat .... tat. 

lleıaiade yeni yai r.U.•• bekleaebUtr. 
Ankara 17 (Radyo ruet•i) - Aaerlb 

ıueteleri, 194.3 J1hnın müttefikler için t&1rraz 
ydı olacajı .ı yazmaktadırlar. Loadrada bala· 
nan, Lordlar ve Avam ka .. ralarının barüa 
lerde yapacatı bir toplantıda natak ıöyleme-
melİ beklenen Marqal Smatıın da artık •ilda· 
... ,. bırakıp taarruza ıeçmenia zamanı reldl;t 1 
JOlancla demeçte baladafa malGmdar. .__H_l_tı_e_r ___ Mı_•_•_ll_nl _________ --..ıaıııil 

Roma radyoıaaa f6re, Smıtam,--------------------..-,.i 

==~~==-: ıo·· ıu·· r ve ıı·nyı·ı ı·sıı·hsa 
hilkO•etine direktifler v_.ete 
relaüttlr. Londra arbk Domia1oa· 

:5~:; ;::;. nin artmasını · tesvik i 
drara l'elecei'ini haber •-ittir. 

D•k•r m•••l•I .. ,.., 
....... ,. 1111? 

Aakara 17 (RadJO razeteli)
Parll radJOA, Dakarda bir uk•I 
banklt bafladıta bakkmdaki Al· 
.. a haberinden hiç bahHbaemiftlr. 
Soa haberlere ran Viti ba haberi 
barin yalaalamlfbr. Ri••J•tİd Al· 
m&D UJDAklatlDdaD çıkbtua• •• 
Vifi tarUmdaa ralaaladıpa ._ki . 
bn., ba haber Fra11111& .o.aranı ,.. 
aidea ln,Utare .a.,hlae ,.,,._. 
.... çıkanlmlfbr d•ebilir· 

mavaffak olallflarcbr· 4S AlllD 
taakı tahrip edilmlt. 1500 ... 
61d8rllalfttlr. 

SoVJetler, Pert•be ,,. c ... 
rtıalerl den• tela •abarebeler· 
de aaıtMddit 10kafı t•ket..k 
soruda blmtflarcbt • 

AlıM•lar ,..tl laaftabk ••nf · 
faklfeüidltia lek..ml .u..k lfla 
ııami r•rnt Nrf.U~. 

Molkna cı.a..-. 15 lladlr 
JlllUk yapmakta olaa baalk 8cw 
pt 1pe.; .. a11erı afir ilan blcaala· 
rtaa ........ " IMmlua 1111,ak 
ka,.,..~. 

<~..:.~ • ~.~.:J. l.iii.sal ile llglll tek· ::.ı.,-.. 
rlaaizclea) - lk- nlk ve idare m• 
tiut HkÜetl , 
Ere;u1ı.ö.1rhav- murlanna • y 1 ık 
saııaclaki ocak· prim. ikramiye 
larm devletçe it l I 
letilıa .. i hakkıa· v • r • c • k ....tara 

~::;::;;;,;::::;::::::: -=:::--- . 
daki kanuna ek bir kanan pro}llİ bk ptlm •ertı..ktlr, 
bUll'ladı. Er.ili köalr işletmelil• ı Kimlr" Ua,tt ffatlari 
k&.lt ••bt .. tevzi mn......a.. ..tf• ta,ta edllcllfi • 
rlade baremin tatbik edllm..ı .. 1&. 11qo saratlatı kaflabna 
tadile baiırlaaaa ba projeala lal· laN lkn*'Y• de 
klıalerlae r6r•, iMi aaleaııel.a .a•ı1ta.deki _ _._ 
tallf&Dlana mlkt..., bak deteeelerl ltllkleti de taa .... caw. • 
bankı .. •laa...ıw ..,_.... 4222 ıa1ıh kaauab .W 
r8r• t•blt olnaalarm ita .,.,,.. ılnda 1uıb oa ,M 
kana ohlpta yar ..... ..,... ta. allkahlana ka.lt MiMi j 
rlht• .ı.akta ........ •1hklan p ile allk6 teelkkll. 
bar••• ;Wldlrl .,.,_ a1bfıtı. flrkei .a ......,. 
claa , ....... cllltt clalr• •• idil. • ........ • 4 ta& lalatı 
......... --- hak tetkil •t· "'· 
..... k prtl6 8 terfi ile telifi Ôcafa id .. lli •ı 
...,.,. büi ba faıJalataa 8- .... r Ye ID8'tahde 

•ıtsıb ._ .. edilecektir. llfeletbıia bir HtlMI 111t 

iı•ılde tı,._ ,_w-. arul ,......._ .............. Kaliaia - T...,.t k.-.. 
~---- ._.. ıtlllt* Al- Şllıial llllllm•dlade J•pdaa tleld bltlD el•...,.... kan fal- - İhnm lkWlııle ... 

B_...11 k8alt •• Ua;il la· ae Nyılacakbr. Affa 
tlh1alala artmumı tepik aaba· lıtaalarda b. ..a 
elle lltlbul U. HıU1 teblk we lda· 1ecektir. 
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ej;;i~~:~:~:~:~~~;J~~;·~ıMoske~::ı.~;~~c~d:ındaj Gümrüklerdeki 
Mallar 

~ 

I,_ __________________ _._... 
Bu Meflsim en lıegecanlı filmlert gösterecek olan 

larında 15 gündenberi yapılılıiı gÖ· 

ı 
lal lUJ A O<$ A M : rülen tahşidat hava knvvellerimiz 

Beyaz Perdenin Billur sesli Kraliçesi , tarafından fll!lılasız surette ve mn· 

( DEANNA DURBIN ) • vaffakiyetle hırpalanmıştır. Demir-

i 
1 yo!u nakliyatında büyük ehemmi· 

Sahipleri tarafın .. 
dan çekilmezse 

- ~~ - yelleri olan Boloa-oye, Ostaşkof, 

Volslar üllcesi, imparatorluk devrinin Viyanasını bütüo : Toropes, Soplavo ve Salişaremo 
güzelliğlle yaşatan ve musikinin, Aşkın ve nefis şarkıların filmi olan · istasyonlarına müteaddit defalar 

. ............................ hücum edilmiş ve çok iyi netice· 
•• T T •• ler alınmıştır. Dtmiryolları bir çnk 

~···= B~ HAR u....... , yerl_,rde keıilmiş ve mılzeme oalc 
.. ~ ~ ~ ~ M fi «.il lE «; a lO> ii ~·· : ledeo ~trenler tahrip edilmiştir. 

a A ' Hava kuvvetlerinin fasılasız ııı· 

Ticaret vekaletince 
memlekete sokulacak 

~ 
Göz Kamaştıran Şaheserinde Takdim ediyor • rette ve havanın fenalığına rağmen 

Tekrar ve tekrar görülecek olan Nefis bir FiLM : yaptığı bu hareket sayesinde Rus 
,.. tahşidatıoa yalnız 'müşkilit çıkar· 

l 
İLAVETEN : . makla kalınmamış, bu toplanmalar 

Ankara 18 ( Huıausi muhabiri· 
mizdeo ) - Gümrüklere gelen ve • 
sahiplerince çekilmeyen mallar hak· 1 
kında yapılacak muameleye dair 
Ticaret Vekal~tince yeni bir tili 
matname hazırlanmış ve lcra vekil 
leri heyetince de kabnl edilmiştir. 

Buna göre; gümrüklerden her 
haoıri bir sebeple çekilmeyen ve 
memleketin umumi ihtiyaçları için 
lüzumlu olan mallarını bir hafta 
içinde gümrükten çekmesi, selibl· 
ye tli mıntaka Ticaret Müdürlüiü 
tarafından alalrnlıya tebliğ olnna· 
calctır. 

~ 

Bayramda görülmemiş bir alaka ile halkımmn seyrettikleri , kısmen önlenmiş veya eıhemmiyetli 
Tarihi Filmlerin En Muazzamı surette geciktirilmiştir. 

::!!::::! KANLI ! ...... .. 
ıı-.... ı S ffe:. iL. T ~ lN1 ~ ii ı - .... ıı 
1 ı ~ • .....•.... ;::::-- . ........ ..... ~ ....•• .... .......... ........... . ... 
TÜRKÇE 

BUyUk rağbet dolayıslle bu pro§ramlada devam 
Edecektir 

BUGÜN 2,30 DA 

'. ı Aokııra 17 ( Radyo gazetesi ) 
. Stalingrad mubartıbeleri çok şid· 

detlenmiştir. K11a bir hazırlıktan 

ıoora şehrin şimalinde taarruza 
geçen Alman hücum kıtaları yeni· 
den ban sokakları ve amele ma-

. 
' 
• 

1 
hallesioi ,işgale muvaffak olmuşlar-

• dır. 
Royterio hususi muhabiri, bn 

. muharebeler hakkında şu tafsilatı 
vermektedir: 

' . . 

Alakalı tarafıuıJao bir hafta 
içinde gümrük aobar ve antrepo· 
!arından çekilmemiı1 malları Veki· 
let lüyum gördükçe mıntaka Tica· 
ret müdürlükleri vasıtasile alakalı· 
lar nam ve heaabına memlekete 
sokacaktır. 

Bu malların ne şekilde çekile 

f ~iihiiR;;miü~idi~ + . i • 
................. "............... . . 

Stalinrradın şimal batısında 
endüstri mahallesinde yapılmakta 
olan muharebeler kat'i bir 1afba 
arzetmektedlr. Her biri 30 40 u. 
çaktao mürekkep bomba uçak fi. 
loları Sovyet müdafaasını, cephe. 
gerilerini: saatlerce dövmüılerdir. 

ceği hakkında talimatnameye esas 
lar konmuştur. 

------------------------vnkubulmuştnr. Binlerce bomba 
atılmıştır. Almanlar ayni zamanda 
çok şiddetli bir topçu barai ateşi 
nçmışlardır. Nihayet 100 tank hü
cuma kalkmış, bunları 2 piyade 
tümeni takip etmiştir. :Almanla_r 
ağır kayıplar pahasıoa ılerlemege 

i Kanii Saltanat 1 · 
·························=························· ' 

IC>ö!Kn<Aır: SUARE Tam 8.15 de Başlar . 
•••••••••••••••••••••••••••o••••••••••••••••••••••••· . . 

Pek Yakında . 
' 

~ .................... l 
f CLAUDETTE COLBERT - RAY MILLAND l 
l AŞK IQ)©~<§lırk~lii1 j 
.~ ŞAHESERiNDE 

---· - - ~ - ı· . - . --~ - A1 
•
Vf~.VT .. +'fY7T'VY• VfVYfTT•..,.TT"'WYV....-....-,.....- .... 

• • • A .Aı.~ ...,. • • • ...... •• • 4.A • • • •A• A • •A~ •...,. 

Seyhan Vilayetinden: 
1 - Adana - Kozan yolnnun 29 - 31 km. leri arasın 

da (2000) metrelik kısmın toprak tesviyesi (17500) lira üze

rınden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmu~tur. 
2 - Eksiltme 5-11-942 T. ne milsadif perşembe günü 

saat 11 de viliyet eaimi encümeninde yapılacaktır. 
3 - isteyenler bu işe ait keşif evrakını görmek üzere 

nafia müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - İsteklilerin (1312) lira (SO) kuruş muvakkat teminat 

ve ehliyet vesikası almak üzere bu gibi iş yaptıklarına dair 

bonservislerile 2 fotoğraf, bir adet (50), bir adet ( 15) mak

tu ve bir adet de uçak pulunu dilekçelerine bağlamak sure

tile vilayete müracaatları lazımdır. 
S - Posta ile gönderilecek mektupların tış z.ıırfı mühür 

mumu ile iyice kapatılacaktır. Postada olan gecikmeler ka

bul edilemez. 

18- 23- 28- 1 2627 

Adana As. Satınalma Komisyonundan~ 
t - 3500 kilo Süt, 3500 kilo yoğnrt açık eksiltme suretile satın 

ılına ::aktır. 
2 - Muhammen fıyatı 3850 lira ilk teminatı 288 lira 75 kuruştur. 
3 - ihalesi 2 11-942 Pazartesi günü saat 16 dadır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bergün komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin belli gün ve eaatta ilk teminatları ile birlikte H 

ınalma komiıyonuna müracaatları ilin olunur. 
18-24-28-1 2626 

Adada c. Müddeiumumllinden: 
(HükUm Hülisa~ıu) 

Hava bombardımanı 115 metre 
genişliiince, bir kaç kilometre de· 
rinliğinde dar bir saha üzerinde 

Kışlık ASRI Sinemada 
Suvare 8,45 Suvare 8,45 

Bu Akşam 
Türkçe Sözlü Türk musikili Büyük şark filmi 

Mihracenin Gözdesi 
Hint mezarı 

Bügüne kadar vapılan dublaj filimlerin eu güzel 

1 
ve en mükemmeli. 24 muazzam kısım tekmili birden 

---------------------------~~------------------· PEK YAKINDA MİKI RONEY ..... r 

Aşık rolünde 
... ....................... lllİ .............. llİİ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

İ TüRKiYE ! 
: 1 

1 Kömür satış ve 1 
• • 
i tevzimüessesesi 1 
• • • • i Seyhan Vilayeti j 
• • i ajanlığından : ~ 
• • i Linyit kömürü gelmeğe baş- i 
i lamıştır. ihtiyaç sahiplerinin i 
• • i müessesemizden b i / a bedel ! • • i alacakları beyannameleri 1 

Saşkalarıtıa fazla fiatla ekmek satm1ılltao suçlu Adananın Sarıyakup : USUl •• d • • d J ld TQTQk : 
ahallesinde otarur Mustafa oğlu 321 doiamlu Halil Tekrillün asliye : U QlTeSln e U0 U : 
inci cezıı mahkemesinde yapılan duruşması ıonanda 4180 sayılı Milli .i z•ade efmerz•ıu••zUmU 1•/a"""n olunur:.• 
:ırdoma kanoounuo 31.3, 59.3 ve 63 üncü ınaddelerioe tevfikan bei 
a aj'ır pata cezaıı yedi fÜD ticaretten mon ve hültOm katileştilden : o 8 • k • : 
ora Ada nada intişar eden Ba,.ün ra:tetesi ile ilanına ve ilin ücretinin .: m er aş e g• m ez ve şer 1 1 .ı 
~adisinden alınmasına dair verilen 16.7.942 tarih ve 614.340 sayılı lı.a 

l AN SIN .. tJJASı 
BUGÜN VE BU AKŞAM 

1942 Senesinin ilk büyük Heyecan ve Maceralar Romanı olan 
ve sizi başından sOnuna kadar merak korku ve 

heyecanlar içinde bırakacak 

30 Kısımhk BUyUk seryal filme bafhyor. 
-
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Adana c. MüddeiumumTliQinden: 
(Hüküm Hülisası) 

Başkasına fazla fiatı, okmek satmaktan suçlu Adananın Karşıyaka 
M. de oturur Malatyalı Y l\SUf oğlu 312 doğumlu Mehmet Ali Tuiluoğ· 
lunuo asliye ceza mahkemesinde yapılan doruşma11 sonunda : 4180 ıa· 
yılı Milli lı;°orunma kanunuono 31 3,· 59/3, ve 63 üncü maddelerine tev· 
fikao beş lira ağır para cezaıile mabkimiyetioe ve 7 fÜn ticaretten 
menine ve hüküm katileştlkten ıonra Adanada İntişar eden Bugün ga· 
zeteıile bülaaatao neşir ve ilanına ve ilaa masrafınıo kendisinden alın· 
masına dair verilen 11/7 /942 gün ve 607 /333 sayılı karar katileşmiş ol· 
doğundan ilin olunur. 2624 

o. o. Adana 6 ıacı işletme artttrma eksiltme 
komisyonu reisliğinden: 

Muhammen bedeli 107131.70 lira olan 931.580 M/3 muhtelif eb'adda 
çam keresteıi şartnamesi veçhile 23/10/942 cuma günü 1aat 16 da Ada· 
nada 6 ıncı işletme müdürlüğü binasında kapalı zarf usulile satın alına· 
caktır. · 

Bu işe girmek isteyenler 6606.59 liralık muvakkat teminat akçaları 
veya muadili kanonda tarif edilmiş olan kıymetli evrak ile oüfns cüzdan• 
ları, Ticaret odası ve kanuni ikametgah vesikalarile 2490 No: lu k.aon· 
nuo emrettiii şakilde hazırlıyacakları teklif mektuplarile birlikte tayin 
edilen günde Baat 15 e kadar komisyon reiıliiine müracaatları lüzumu 
ilan olunur. . 

Şartname ve mukavele proieleri Adanada 6 ıncı işletme, Aokorada 
2 inci ve Haydarpışad,a 1 iaci işletme müdürlükleri veznelerinden 536 
kuruş mukabilinde satın alınabilir. 

2574 3-8~13~18 

Adana belediye riyasetinden: 
Askeridepo • Taşkarakolu yolunun tesviyei turabiyesi ve çakıl 
imlasının müteahhidi tarafından muayyen müddeti zarfında 
yapmadığından mukavelesi feshedilmiştir. 

Arttırma eksiltme ve ihale kanununun 5 l inci maddesi• 
ne tevfikan müteahhit namı hesabına açık olarak eksiltmeğe 
çıkanlmışhr. 

1 - Keşif bedeli · 7701. 42 liradır. 
2 - Muvakkat teminat 577.61 
3 - ihalesi 23-10-942 tarihine müsadif Cuma günü saat 

16 da Belediye binasmda teşekkül edecek Belediye encü· 
meni tarafından yapılacaktır. 

4 ....... Fazla malumat almak istiyenlerin Belediye fen mül 
dürlüğüne ve ihale giinü de muayyen saatta teminatlariylee 
birlikte belediye encümenine muracaatları ilin olunur. 

8-11-18-23 2594 

------·-----------------------------------------------
Bir Bahçivan 
aranıyor 

Ceyhan'm Sirkeli köyün

de 140 ton su alan ve dört 

günde tabii kaynaktan aldı· 
ğı su ile dolan bir havuz 

ile yanındaki 25 dekar arazi

mi icarla veya ortaklama su· 

retile işletebilecek bir bah· 

çivan arıyorum. 

Taliplerin bizzat veya 

mektupla müracaatları. 

Sirkeli köyünden Veli 
Gül dal • 

2613 15-17 

Aşçı bir kadın 
aranıyor 

Yemek pişirmesini bilir bir 
kadına ihtiyaç bulunduğundan ta. 
lip olanların Ceza ve Tevkif evi 
müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

Adana Belediye 
Riyasetinden: 

Belediye Fen dairesinde 70 
lira ilcretlc inşaat kalfalıiı, 75 li· 
ra ücretli inşaat muakipliii, içme 
ıu servisinde 90 lira ücretli sür
veyanlık, 75 lira ücretli iki vaaa· 
cılık ve 45 lira ücretli bir bek· 
çilik münhaldir. Talip olanlar şe· 
raiti öireomek üzere Fen işleri 
mildürlüiüne müracaatları ve 21 
inci çarşauıba güoil saat 10 da 
imtihana gelmeleri ilin olunur. 

18-20 2625 
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TYırlf"ltYt soveır - Birinci sınıf Röntgen Mütehassısı PiY ANGO GiŞESi 
~ Dr. zı·ya 'T'ümgo··ren TARSUS un en talihli ve en şanslı bir Gişesidir. 

HergGn Hastalarını HükOmet Civarı lıtikamet Ecıaoeti karşısında 
kmaz sokak içlnde ~o 121 de kabııl eder. 

Haftanın Sah ve-Cama günleride öjleden sonraları fakirlere mec• 
ol bakılır. 

2355 -. ·- - .. 

1. ~ Bir bilet almakla ıengin olabilirsiniı:. 
KAmll Bolet . - . Tahir Altınoluk ~828 . 

Abldlnpat• caddesinde 126 No. lu muayene · ------
hanesinde hastalar1nı kabule batlamıttır. 

Telefon No. 287 2491 1-15 
5 - - -·-

imtiyaz Sahibi ı CA VIT ORAL 

tJ. Neırlyıl Mildllrll· Avukat 

7 - z -- ' T G 
f' • 

l 
. Rlfat Y AVEROÔLU 

Baaaldıtı y•r ı BUGON ?.~atıUI 


