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l, •Jlılı 126 lıuruttur 

r 
Vqlorton 21 (a.a) - MG•elllller 

mecliıi birleşik Amerika taribiade ka ylk 

Hk varidat bütçeıini kabul etmlftlr. Ha· 
ziae varidatının 6 milyar dolar artacafı 
amulayor. 

SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 
~-----------J 

2!~~d.Beledi yeler fiyat yiikselişi n i Onl iyecek 
IHTIKARLA MDCADELE Mozdokta Rus 

Belediyelere düşen karşı taarruzu 
çok mühim vazifeler Kafkaslara yağan kar ---------.-

1 73~!!!'~2e 1 ın e ı r e y i b u ı d u Ticaret V ekileti 
Valiliklere ve Be
lediyelere mülıim 
bir tamim yaptı 

akara 21 (Radyo • ~. • yatlernadaa fahlt 
razete.i) - Fiyat Beledıye Reıslerı ,ıkıılifl•re mey• 

ar.alııebe komisyon beklenmedik zaman- daa. vermiyecek· 
araaıa 19iviaden 1 k lerdır. 

ora, bu komiı. larda kontro e ÇI &• 3 - Belediye 

Onlaraınn v.n:ıfe rak gıda maddeleri ler, mitti ~Ofln 
ve salihiyetleri be· • . ma kaoaoo ıle me 
ediye encümenle. fıyatlartnJ araştıra• nedilen h&Hktt• 
rinı <levredilmlşti. cak lerl takip edecek 
Bel.edi1elnin ken ler, mildclelaaa· 

dilerine werilen bo vazife ve ıa milikte ve torrı hikiml..-i tera,... 
Ji.biyetlerf bllnP9slıwı_., tA- , __ ......... •••ıra dr 

2amla hanuiyet .,. takibi röıter re 11fatit. cevap ,, .. ceklercltr. 
•edikleriai rören Ticaret vekile. Tak bi Beladiplerin •hdeline dl-
ti, banlaran ıh ... aiyetle telekki· .... hareketler .. nlardm 
ıioi ve baıaralmasanı bir taaiale Mabik ıebep olllaklızw bir 
valiliklerden v e belediyelerden mab fazla fiyatla Htmak, MVcıt 
iıtımiftir. mala Hhşa ar2et .... k, ...,c•t 

Ticaret Vekiletioin bu tami· malı 11t11taa imtina .._.., ...,c8t 
minde ıöyle denilmektedir. .... kaç...alc YeJa ........ --. 

1 - Bir katım ... madde. cat m.U.rı .. lacl.t ellerde topla• 
lerioe tatbik edilen el koymalar 
ve fiyat marakabe komisyoolaraa· 
ca ttsbit edilen fiyatlar kaldaral-
IDlfhr. 

Fakat ba, fiyat harakellerinin 
ltontrolaüz bırakılacait, fiyat yük· 
selifleriain kaldırılması manaıma 

d•iildir. 
Nonul samanlarda bile fi1at 

lar1 mak•I hadde tutmakla Yazİ· 

f edar olan belediyeler barün da· 
ha büyllk bir önemle murakabe 
vazifelerini yapacaklar ve ibtikir· 
la mUcadele edeceklerdir. 

2 - Belediyeler aralarında 
ııkı bir it birllii yapacaldardar. 
Ba aarıtle, bilbasn müıtahlil böl· 
relerdeki belediyeler, bölrelwinde 
istibıal olanan maddelerin _fiyatla 
naı iatihlik merkederiae •anta· 
:&UMD bildireceklerdir. 

Dfier taraftan, İltlhlik mekez 
leriadeki beledi1el•r de keadU .. 
l.rine bildlrilmif olan mente ff. 
yatlaraaı HU alacaklar, nakil au
raftarıaı, ••k•l kir badlwial pa 
Önllnde htarak ba madde)er ff. 

Mareşal Smats 
nuilinu hazırlıyor 

Ankara 21 (Radyo rneteal)
Ceaubl Afrika Bqvekili Mar ... l 
Sa.attın lnıilia parl-•tolarıaıo · 
•itterek toplintıııada wenceii 
ll•t.k merakla beklenmektedir. Ma. 
r~ı Sovyetler Birlijinia Loodra· 
da kİ bUyük elçiıile Han azaci.,a 
tör&flllGttür. • 

Dlier taraftan, Ruzvelbn ph. 
•I 1Dünae11UI V andel Vilki de, •6'· 
li,ıceiinl bildirdiji nutkunu 26 
ilkt8frinde werecıktir. Natuk rad· 

-?: ile yayılacaktır. 

lklaclt .. rln m•atl•rl 
Ankaro 21 ( H11ıut) -Cam· 

l.ariyet bayraan mllnuebetile daire 
•• •11 .... ıelerdı lkladtqrio ••· 
..... a71n 26 11nda verilecektir. 

' 

•ak, ticari t .... ı dlflada ziaclrl .. 

m• muamele Japmak, n,.tları yük· 
ıeltmek •ak11diyle propafaada .. 

4 -Belecli1el•r ıtlket koy .. 
itleriıule dikkat röıt .. celder, ba 
haıaıta ,..... n daimi ı•kilde 

kontrol yap1eaklardar. B&tGa dik. 
kat, daha ziyade ıadeyat, zeytin 

yatı. prinç, fualye, patat• veaaı. 

re ribl ana rıda maddelerile; N· 

bn, odan ~bi zarari ihtiyaç 

maddeleri, buma, patllka ribi 

riyUecek maddeleri Oaerinde tek. 
ıif edilecektir: 

Belediye Reiaieri lafç beklen 
medlk a .. nlarda lc«'ntrole çıka· 
Hk etiket m ... lelial takip ve 
fiyatları araıtıracaklardır. 

5 - Beledlyeler b61rılerha· 
deki ticaret mildllrlüklerinden, 

bor1&larclu, ticaret blrlikleriadea 

iıtifade edecekler, verilen iıleri 
.. tıap ıekllde ,._.,aaları der
hal V ekllet• bildireceld.Ntr. 

.. bu•l•r11n121n c.,. 
... nd• tetldlllerl 

Ceyhan21 (H. ••haWriml&dea)-
Mebııılarımızdaa Ş.... ltcea, Tewflk 
Tarmın, Sinan Tekelfott., I:>..., 
Ankoila dün Ceybaaa relmftler 
.,. istuyoacla kaymakam, Parti 
Bqkaaı çiftçiler blrllji reisi ve 
Nazım Ayata tarafuadaa karpiaa. 
mıılarchr. M-..ı.r ... a baradan 
dotraca Partiye Phrek tebrla 
nmami itleri etrafında h~lkaa di 
leklerinl dlnl•mltler, bilhaısa zeri· 
yat mevıiml olmuı dola111ile ma· 
zot, fal! H benlia aıddelerl lhtf. 

yacı Ozerhıde darmqlardır. Bıa· 
dan tonra .. hria •ahteUf ,.ıertnl 
reaen ••baılaruaıı Toroa ebpre· 
ıile Ad .. 111 clöamlflerdir, • 

Fran a 
·harekata 
baslıyacak 
L•v•I bir nutuk 

s6yledl 
"Fransanın meDfHti, 
Almanya ile anlqma 

siyasetindedir.,, 
Ankara 21 (Rad10 ıazet••)-' 

133000 Fran11z itclılnln Ahuay.,. 
ıönder~ni için v· 
..,. m t o 
~rauıa B•ek 
.......,.ta. ....a,oc1a Wr aaak 
liJlellittit. Nıtka, 22 haziru l9C 
tarihiDde :Fran11a ifçileriae a.p.. 
kllia •ilracaatı aalablarak bati-· 
....... Lavala sön, Wr ...... Frar 
.... ., ..... aal••••·· bir k ... ı 
............. t .... nbpıl· 
........ bana ..._•ıttardsr. ha· 
lar, Mar ... ı P•t•la emirlerini 
cha~lc ita-at etmelidlrltr. Fran· 
aaaıa boıiink8 aeofaati Almanya 
He aal ... ı ıiyaMtiai .. ndlyor. 
Mütarekedeabwi Al.arı FrlDll· 
J1 kartı lHcenap dawanmlf , 
600000 F ran11z eıiriai Hrbeıt bı
rakm11tar. 

BqYekile röre, Fraan geçen 
harbia çıkmHından evYel AJ.aa• 
ya ile aalq .. lıycb • . Almanya •at· 
lup olaraa Boltewiklik bDtla Av· 
rapayı aaracaktar. O uman hakiki 
SoıyallıtUk ıona erecektir. Fransa, 
Alman zaferine kurban rtdecek 
bir ıiyuet rDbumelldlr. 

Leval demlf tlr ki: 
c- Geaçlite bir lllkD kar· 

mata çal11tıtımı anlaraınız. Fran 
nyı düıüailyoram. Onan menfaat· 
lerinin koraamuını dDılnDyoram. 

Fraaıız lmparatorlatana clüıDnll· 

JOrll&• 
Saf vekil bandan aoara, Alman· 

larla ifçi l'ÖDdermek meHl•inde 
aalal aalaıddıtıaı anlata.ş, bafün 
AJ.anrada bir milyon 200000 
Fraa11z ealri balaadapaa, banla· 
nn FraaNda çolak çocuklara olda· 
iua, her iki tarafın da Umitsialik 
içinde, buret içinde latirap çek· 
tiklerini ıöylemiı · c f raa11a itçilıri 
bir feclaklrltk yapıp Almanyaya 
ciderlene ba İltirap bitecektir.• 
d••lt. flDlan ıözlerine illye •t· 
mittir: 

« - Siz ki aaharıbe zama. 
nanda m6teha1111 işçi olarak yer· 
larlnlzd• kaldınız. Ba ri.1n Nirler 
kampında Gaibiz bulunan nirlerl 
bırakacak mıımız? • 

Lavala f6re, bu İf ya fÖaill 
raaa.U., 1ah•t da zorla yapdffak· 
tar. Ba itin P.orla yapıl .... I• ne 
........ bir lftlr, De de fl'Hld mH. 
faathte IJl9• olacaktır. 

ı.avaı .a.-..ı .ar•• bitlrm,tlr: 
/ - f 81DND .. tllihla kaJHt• 

1 

, ı'P 

Alman hUcum kıtaları Krasnaya 
fabrlka•ını ele geçirmek için 38 ••· 

attır çarpıfıyor 

HUBUBAT 
Hükumet hisseleri her tarafta 
alım merkezlerine teslim 

edilinceye kadar 

SATILAMIYACAK VE 
111klalunın11yacak 

-1942 mahsulUne dair nef· -
redllen kararın bazı mad· 

del"tfrlfdl -
Ankara 21 (a. a.) - Ticaret 

V ekllttinden teblii edilmiftlr : 
1 - 20, 10, 1942 tarlhll reımi 
razetede habubat mahıallnden mu· 
•nen nlıbetlerin hükOmet tarahn· 
6aa bedel; aakabillade ntm aha· 
dalctan ..,. reri kalanının ıerbelt 
bıralna..ıma dair olan 366 uyılı 
karana 1, 2 ve ıekiaiaci .. d. 
delerlai detlttiren 391 1ayıh bir 
karar nepedllmlftir. Ba karar 366 
aayllı karara l'Öre, mlıtautUo be 
dell makabiliade hilkGmete ıatmak 
••cbariyetiode oldaiu hababat 
miktar ve niıbetleri üzerinde hiç 
bit deiiıiklik yapmam11tar. Yani 
ba niıbetlar yilzde 25, yüzde 35 
ve % 50 olarak aynen kalmaktadır. 

2 - 391 ıa1alı kararın 366 
ıayıh kararda yaphiı detfı•kllkl .. 
rin uaıları faaalardm 

A - Hükilmıt bl11eleri her 
tarafta alım merkulerine tuim 
ediliaceyı kadar 942 mahıalBnUn 
aablmaaı ve aillaad•i aakll Millt 
Koranma kananndn ma&ddel 14 
üncll madd .. ıae mllıteaiden meoo· 
lanmDftar. 

mahı•I mllttar.nıa % 75 iDi ı ... 
lim ettikleri takdirde o nülye ve 
ya kaza mıntıkuı müıtabıllleri % 
75 ini t .. liaa ettikleri mahıalilo 
yilzdeler haricinde kalan k11mın1 
keza mahallince yapılacak illn Gze· 
rlne ntmak ve nakletmek hakkını 
haiz olacaklardır. 

f - Belediyelerin mahalle ek· 
aekUk ihtiyaçlara için yapacakları 
ahmlara alt olan 388 sayıla karar 
blikmü yeni kararda da mahfaz 
tatahaqtar· 

ı - 366 ıayıh karar macl· 
blnce bUkClmete t..Um edilmeıi 
mecbart olan bababata tayin ola. 
nan müddetler urfmda teali• et· 
aiyea mültahlilio bilamam baba. 
bati el koyma b&kmüne tabidir. 
Ba 111retle el konan hububata müı
tahıil mezkGr m&ddetlerin hitamın· 
daa itibaren 15 riln içinde alım 
merkezlerine retirmeğe ve 365 
nyıh kararan birinci .. dd..mde 
yuıh defer fiyatlar makabilinde 
teallm •t•ete mec'-ardar. Ba mec 
barlyet hllkmllnU yerine r•tlral-
1enler laakkıncla ailll kona .. 
kanana mucibince takibat yapıla· 
caktar. 

Ankara 21 (Radyo l'HetM)
Stalinrrat ıokaklaraoda mıharebe
ler bltün ıiddetile devam et.ek. 
tedir. 

Alman hUcum kıtaları Kru
naya fabrika11nı ele reçirmek .. 
36 saattir çalıımaktad1rlar. 

Mare4al Tlmoçeako ardalarıam 
Rumen ve Macar katalaranı mat• 
IGp ftderek yeniden muaffaldyet. 
ler kazandıtı haber veriliyor. Mn
dolr höl6ffladı Sovyıt kartı ta. 
arrozlara bqlamııt1r. 

Novor01lıkia cenap dofalM• 
da havalaruı elverlpla citmeti• 
raimen Almanlar ynld• ..... 
.. ,... ... ...... ltlwltih .... ~ 
dailarıaa yataa kann bir ~ 
baldatu haber verlUyor . 

Berlla 21 (a.a) - Al ... .._ 
llii: Devaah lenı havalar Kalk .. 
yanın batı Juwındı çarp ....... 
•Bbim aiabette •ani olmıp.r. • 
fena tartlara rapen Almıa lala
ları hawa kanetlerlnla J1ft1m1e 
ehemmiyetli yeai arul kava••· 

Stalinrradda 1avqlar de._ 
ediyor. Uçakıavar ve bava ıc ...... 
lerl Volrada bir reai batı,_.. 
lardar. Hava kav~etlerl rece ra.. 
d&a Volranan doj'uaada naldlre 
merkederine, demlryol• t..W..._ 

ve RH haYa meydanl.naa dnu.la 
bücamar yapaıtlardar. Rular O. 
ile Volra aruında ıiaalden ,.,.. 

lan fafırtma hüc11mlanna tue 
piyade ve zırhlı kınetlerile ,.-. 
den batlamıılardar. Ba ~ 
cephenin derinlitlnc:e erimlf ft 
dOtman çok •tır kayıplara ajn. 
mııtar. 40 taak tahrip edu.lt " 
bir çok ealr ahn•Jthr. 

ltal1aa ye Rom• lutalan S... 
yeti.ta DoD aebriai •eçmek .... 
yapbkları bir çok t8febb811 cllt
mana atar ka11plar ver ......... 
kirtmltlerclir. 

b - Bir clnı mahıolüa hükG. 
met hllMlioia tamamının t .. n.ı 
nihayet buldatanda ba ne•'ia 
bofçlandtralan miktardan reri ka. 
lan &zerindeki ıatıı ve nakil tah· 
dilleri mahallince yapılacak illa 
(lzerioe kalkacaktır. 

Bir teklif 
c - Her haorl bir cioı mah· 

ıal yerine nahiye ve kaaa mıah· 
kalaaı itibarile dii•r bir cina mah 
aalo ikameye Ticaret Vekili sail· 
hiyetli kılao•ııtu'. 

d - Bir aablyıveya kua 
•antıka11 mllatabaiUerlnin be1etl 
amaaiyeıl bir aniden veya bG · 
t&a aevilerden bortlaaclmldıklart 

titial ılı lletlerfalde kartarabi. 
Uniais." 
· A&.aa Führeri, bir beyanna· 
.. ,. .. rederek, Fransız topraklan 
berinde Jtal ve ilzllcü harekata 
11bebi7et verUaeaeelal lıtemiıtlr. 
Aksi taktirde iHOer Almuyaya 
zorla ı3ad.lecei, lfSal albadald 
Pnnaar•_~I ıaeca-iptler ,Ok
letUMk, V...,. ........ batia Mil• 
lal,etler rert ....,caktar, 

E itmek kart., tanzim ıabfı yapalaa 
yerlerde , bqladıiı ....... 

barOae kadar bir ıailıtimal mevıH, 
soyıulqan bir aa9 olda. Daf.!tma 
itlerlade daima yolıaalaklar rorBI · 
dU1 11ıılblar t..Urdi. Hilkil•etçe 
tayin edilen latlbkakıa aıttllld• ek . 
mek almak iate~ler bal•da • 
Kanae ıahteUrl ı keaddet~e 
kolay ,.... ftlllUI rapaa bv 
tak .. ao,..dar tlNdL B•lar, bir 
çarıkh kdnYJ uklaiyle hatıra 
;elmedik düUa kardalar. 

Son bir kontrol, Adana ıeh. 
rinde ylıtlerce 1&bte ek~ek itarta· 
bın, kalp bir para flbı tıdavill 
ettlifnl ortllya koydL 

Beledl,.ab• 3nllmlladekl ay 
itin kart tevzliae baıarlan .. ktadar. 
Kart dafabmıada pmdlye kadar 
rörlllen plsulaklann ... ·.ı -= 

kamlann dlkkatlai çıkl~i &irw ..... 
tefkll ettifini dilfünllyonaa. 

8doanla beraber bit tedbk' • 
larak bia de ıana ileri ılreC!• 

Kart datıt11nı iflade, ltılı.,. 
intihabına ittifakla kazana, ,.,._ 
•izin •etkin nuasetbrlal ta .. 
edelia. Ba ark-d•ıl1r, a. ...,._ ıJ 
hw hU11ta .._.'rla w&weoe-. 
ii ......... nta•eftl' tc'ftkta
radtr. 

. HlllaGmetin belediyelere teli 
mlhlm vasifeler yllkledfti bar&a. 
.. hlr .. cliılmlzha her azvu.. ilk 
tlklrla ıavaıta belediyenin • ra-
veaecetl bir unıar, n k•.,•• 
bir yardımc111 olarak r~ 
Yoksa, bele.di,.lerlmliia baflUI 
.,. zayıf kadrolarile ba çok .... 
iti bqarabileeelderl ... kani ctet-

R. 6 



2 BUGON 

Te k i k . -DAHİLİ HABERLER 

22 B. T.U. 1942 

Fanini 

Gözleri yolda 
kalanlar!! 

Maddt ve manevl Aksıranlar 1 
•• kulübü 42 KURUŞ 

- Y ~; mı 1ahhyor? 
- Yok .• 
- Pirinç mi? 
- Hayır, 

O n e m I• A7.:~::".~:..ı~.~~:.:ı;: Piyasaya bir çok sahte ~kmek 
hlllc6meti dahilinde Saait Sainte 

kartı sürüldüğü anlaşıldı 

- Şeker m? 
- o da defil. 
- Ekmek mi? 
- O, hiç detil .•. 

StaUarrad' da leni idi. Şehirde 
sokak ma- 18 İnci asrın son•n• luıar demir, çelik, kim· 

St11linırat 6ir ı-ııinn pil· ra fabrlkalan, pet 
ri idi. Sioil nii/asa 1000 rol tasfiyehaae

le devam edip lciılgi ıeçmigorda. T eralclci leri vetalre karal
piiyor. Almanlar, .,. inlcişa/ı, Bolıeoi/c ilatil•· mqta. Bilhassa 

Mari• .. brinde balaaan bu k.alG
bün izuı yeryü.Unde en çok ve 
en şiddetli akııran kimtelerdir. 
Bunların arasında ·Lou Harrls adın· 
da biri de « Ebedi ak11ran » p•· 
yuini kuaam11t1r. 

- Önümüzdeki hafta içinde me· 

Ba dük kin Yerli Mallar paza• 
" da ol•adıiJna r6r• acaba •• f .. 
lan mı veriliyor, dedim • Balcba o 
da deiil.. Kalababk t ı herk• 

- murlara 16,5 kuruştan ekmek 
verilebilecek - cı mı idi, bil•iyoru•. Fakat 

olana olaaa barada da 
blabahjı vardı.. Y aldqhm tor
da•. Meler ne almata ça11fıJOf• 
larmıı, ne için toplanmıılar, bUk 

t•m••il• linden .anradır. 1939 ... Stallıırrad, Ru· 
upl•t .. k, Raslar .. "1-

450000 
yanın • bnyGlc 

• ellerinden ka· gımına ıore, na, .. ı traktör lmili olan 
~le içinize- dir. Dine lc•tlar 6iigilc Daerjiukt fal». 
•I b i r fidclet Jir lı.,p 1t1negii Mera•İ idi. rika11aa malik ol 
...... ,o r l a r . =:::::==::;::~==~.:::::-~~"'"""~== .. kla ıöhret ka 
~-· ısıad •aharebeliaia ba der• zanmqtı. Ba fabrika, 1eaede 50,000 
• tlddetl• keıbetmeıl, biri mad· traktör yapıyorda. Stalinrraddan 
dl we diteri miaevi iki 1ebepten Aıtrakana kadar 400 kilometrelik 
a.I ,.u,or. Evweli phrin maddi bir .... f• vardır. 
•••İJ•tindın bahıedelim: iki t•brln arası, 11111, bir step· 

St•rsd, VoJr• nehri &zerinde ten ibarettir. Ba Htepler, Vola'a 
a»0.000 a&fula pek mühim bir ea· nehrinin iki luy111, bilbuM ıol iı.1-
4iatrt .. bridir. Volra nehri ÜZ• yı11 boyanca azeaaktı, yer yer, 
dade bulandaia cihetle, ba ıenİf tazla röller balun .. ktad1r. Bat.da 
... kla Hazerden ve Kafkatyadan Errhooy s1rtlar1 ylkselmeldedir. 
h7a7a rapılmakta olan münalca· Banlar kolayhlda qllabWr. 
llta blkimdir. Almanlar, ıayet Sta• Volca nehrinin ba Mi karısı, 
'8wradı temamil• zaptederler ve Kalmak c .. bui1eti arUİIİal Uf• 
Volıaaaa bati kıyllarında •ahkem kil eder. Ba cwmlnarlptla ....Uıi 
"lir ıarette ywletirlerae Ruların 10 blD alf•la EIW.ta f8hrlcllr. 
.. yoldan yapacaklar1 bGtün mil· Afatı Volrauın sağ kıy111 top-
•kallb tamamUe keHCekJer, do- raklan, ancak Delta yakınlarında 
fa cepbeılaia azamlf olan cenap verimlidir. iyi ıalanıo topraklar 
baadmı k ... ltarak kavvat tuar· aeba ziraatioe çok elveriflidir. 

.ftf edecekler, Kafkuyada kq N· Mayıs ve haılraa aylarında Volra· 
DUında da taarrazlarıaa devam aıa tqma11 neticMiade 1a albnda 
... kavvet ay1rabilee1kler, ve ken· kal1n ba yerler, fazla r&n .. han· 
aa.rine mikemmel bir luılak te· retinin t11lrile bir vaba man&ar111 
ala edeceklerdir. arzader. 

Stalinındın manevi kiym•ti Volıan•n deltuı apncla bw-
de Raıların aazarıada b&· lanaa Aetrakaa ıehri takriben 

,aktnr. Staliarrad, Ru Baıvekili 250,000 nOfasla olap, Raıyanın 
ltalialn ~danı tqımaktıd1r. Stalin, lran ve orta Aaya ile irtibat nok-
1918 .. eıiDd• ba .. birde Beyaz tamı te,U et.ektedir. 

orcl.a.rnn ,_.... ve 8olfewik V olsa deltaııada batbca it 
... linin raleba çalma11na bilyllk bahk avlamak we belıkfdaktw. Ko 

1ardımda balum8ftar. operatifler haliade orıulae eclil-
Stalinırad, 1925 sen11ine ka· mit olan on bialwce bahkçının 

Loa o kadar ılddetlt ak.11r· 
maktadır ki bir rün akımrken 

södllderi 6ç metre azaia f1rla· 

•lfllr. 
Lou'nan baıhca rakibi Geor· 

p Pilant adında bir tiiccardır. 

Ba adam bir r&n o kadar ıiddet· 
le akllrmttlr ki mafua11 ön&nde 
daraa bir arabanın iki beyfirl 
korkarak arabayı delicftİae sür· 
mete ba1lam11Ltrd1r. Yine Pilant· 
ID aksmiı ylzladın bir l"ID bir 
1alonda bri9 oyınyaalırın 1erdeki 
briç kltıtlar1 hHaya açmqtar. 

KwlllMin 200 ha11 vard1r. 
Baalardaa Vakıflld adında biri 
bir hafta danudaa ....... hr. 

Kallp abarmalan 11adlara ay1r· 
mqbr. Bunlardan biri « MiyHla 
ma ıksmk» br. 

Ba ekaeriya ak11rma11nı tut
.. k iıtiJen kadınlarda fÖrillOyor. 
c Mitralyöıvari aks1rma • arkası 

relmıd•n bir çok defa akl1rmak· 
tir. 

Ba saretl• bir batlayıoca 
40 - 50 defa ak11raalar rörGl
melctedir. 

Son rilnlerde, t•hir n&faıa röı önllnde hltalarak fınalara .arilmek· 
te olan onan yetmedltl. bazı vataadaıların ekmekıiı kaldıkları rarulmnı, 
mevcat ekmek kartlarının 11kı bir kontroldaa re91rilmesi lüzama hasal 
olmaıtur. 

Neticede, baıı tı;.,oe 1abtekirlar1nıa taaıi• ıabfı kaldrnlaa kazalardaa 
karne toplayıp Adana Belediy•ince kabul edilen «A» damrasını vararak 
yük1ak fiyatlarla piya1aya ıllrd61cleri, blrçoldannın b9 Mhte kartlarla 
iıtibkakı haricinde ekmek aldıkları ortaya çıkmııbr. Banaa &zerine, vatan 
daılar, ellerindeki •k•elc kartlanaın te•a•ı ve allfas hüviyet cüzdan· 
larilı fmnlara müracaata mıcbar t•tal.qt9r. 

Bu tedbir dün derhal telirini ıa-t-alt. 1ahte kvneffler hnnlara 
yAnaımak c11aretini kendileri de balamacblcları lçha h•keı latlbkakıaı 
rahatça alabilmiftir. 

Oiter taraftan, d6nden itibaren 600 rr•• ık••k 42 lcuqtaa eatıl-
mata baılamııtır. Selihiyetli makamlardan öiranditlmi11 röre, b• fi,.t, 
botday plyaıa11 yilkseldflrç• artacaktır, Şehrimizdeki bDylik fabrikalar 
batday ıtoklarmı yapm11lard1r. Yakında kendi amelelırlne ekmek ver• 
met• btflayacaklardır. a •• f1rmlardaki kaJaballjı daha ualtacaktar. 

Yine ıllkadar makamlardan öfnacllilalu röre, 6oilmliıdeki b.fta 
lçiDde •••urlara 16,S karaıtan •ba•k venDek imkioı basıl olacaktlr. 

Belecllye Rml•b B. Kum En•, t•hrln bafday ihtiyacını t-ia 
.. kıadU. cllln Menine rit•lttir • 

Bir kadın trende dol)urdu 
Evvelki ıkıa• Oımaniyeden 

Adanayı relmekte olan trende 
bir doiam bldi11si olmaıtar. Ka· 
labahk lcomparhmandıkl yolcu ka
dınlardan birinin atır ıarçtte do· 
pm •DClll tatm .. , baaan herine 
kompartımuda bulanan baı.ı erkek· 

ler çeldlmifler, fakat içlerinden biri 
kımddam•k iıtememlıtir. Ba vazi
yet kar1111nda orada bulananlar 

İf• m6dahıle etmitler, adamı zorla 
dqan çıkarmak iıtemltlerdJr. Ka· 
dıncatızıo yerlerde yavarlanmuına 
retmen bi11iz adam çıkmamakta 
a1ak direyince kompartımandaki 
imdat kola çekllmittir. Tren dar· 
•Dt Ye bw anlaJlfllZ ad .. kom
partımandan çıkaral•ıı, mltHkl. 
ben de. bir erkek çocata klllnJaya 
rılmlıtlr. 

misiniz?. 
Şimdi, adına zemzem saya de

dikleri, eski adlanaı da sö1Uy ... k 
hasreti• andddarı: 

O&üm .. ,., ı .... 1aya, anla• 
sitil, rakı... Ey ralm 

Şa faailit• lcawtan ve Walet• 
ce •Btt.erfai arkana• ıWW.,.. 
mane•i hazaranda diz çöküp bit 
dem athyanlara fÔfMJdla, -i• 
ol cehennemde de olsan çıkar re
llrdla. 

Seade .a ...... •trıdıfı.,.... 
za atradın? Senin iıtlfe pek ta• 
hammiilüa yokta. Hatta san ı•ıede 
fazlı beldem-ti bile •~ıdia.t 
Bak mıbz•lnden çık t• yaj'mllf 
albada beki..- ıa kalababi a bir 
bale .. 

Bir kene bWm Bekri Mutaf• 
dediiimiz altan dif Ziya Ç .... 
ile tilredl tiryalcUerin niyulanDt. 
adaldanaı DJ•llf olun -la ol 
ld MD H HDin flbl mabz•W 
mablclma plceri, ne de kirli yilıdl 
pirincin ettijlal yıp .. z11n. 

Piriace kirli yilda dedim.. E
ğer ayni bodramdı koiq ark .. 
dıtlttı felaa yapıyoraaa1a .CSyle cl9 
kanra bakm111n.. Ôyle yı •1kedl 
alapmadlj'ı cli•ra pil,, d .. lf. Br 
Diakl de o kabild•ndir. Fakat Al-
lah ıı~ ...., oe ol•yorı 

- Oevımı l~laclde -

ı., Çariçfn adını tqıJorda. o ta• motörlü bürük bir bahkçı filosu 
iilatea IODra ı•hr• Stılinırad, ye• wardar. Ba balıkçı rUlileri, illcba· 

~StıUnııhrilımialalmııtlr.Sov- ~~~~~:1c''::~~-:.~~:a:·:::c1: Moskova • o- ru·· şmes·ını·n ,.t1er' kendi aaaarlannda ba de· nlıindea ••azzam miktarda bahk 
,.cede bOyilk bir manevi önemi çıkarmaUıd1rlar. Çdsanlan balık· 
llab olu bu b6y61c 11nai ı• hri, lar1n mabtelif clnı Menin balıkla· 

:: ... :·~.-~ıPİ;in~ı=~ §?:he::~'. bilinmiyen t r fları 
8fnd eehrl •ki u .. nlarda prlc- PokroYıktaa, delta• ..a. al-

ıelen Tatar illilllannı kartı tnula kalaa andliadea ıeçer.k Fruıız mecmaalar1Ddaa biri, 12 apıtoata Moako.adı 8. Cbaı-
Berl •Hail rollal de 0 J11••11· Attrakana varmakta olan 45 kilo· chlll ile 8. Stalio aruıada vaka balan aGllkat hakkında ıa taf 

..._, • U89 -~~de Borla God•oY m•tr• azanhıpadaki demirrola ıilita vermektedir. 
·•olsa a_...... •i kıyınnda we bıtb1 Aatrakaaa avlaaaa ba babk- 2 · 1-..1 l d f 1 lr tıtbtı umaa sa bulcaalana• 1 •tutoe rllnll, öt ımuea ıoara Mat ki e resmi üai orma ar1nı fİJ· 
l.a hade olan yllklek keaarmda ları h• •evıimcle •t•llea ,_ı.,. mit bir tok ala1lar. baflarmda bayraklar Ye mazika balandata halde 

.. bri k••9ftwr. 18 lacl unn ıöadvmelc l•klnını nr•ektedir. Kızıl -rdalHlan f8f••k D101kova bava merdıaının yolana tut•qlar-
ÇllnU kıt ena11nda H don •H· d A-k t bl it 1 L-1cı--1 M k b 1 f 1 1 la aa kadar aıan zamanlar, ba. L ,_ er r feÇ Nim uw -Jea Ol OYI a lu, Üoi or .. 1 a ay • 
ılmiade yQı r•a Volfa aehrfade • . • ll..A L L l bir ıaroizon tehri WL tehrln batik awluamaz. no r•t•flDI funınce, •• ,. .. a aapı •lfb. 

o .t.rlhlerde liYil alfan bia klfiJl Huer denizi de klf mewlml· Eeaebi ru•t• mabıbirlerlnin de merakı, halkınkinden ııaiı detlldi. 
...-ı,orda. Şehirde aıı...n art· nln bazı .,._.... t.on.akta we ÇOakl birkaç rıadeabeeri, mlbim bir takım hldlHlwin cer.,an etmek 

4111''• bcak 19 aocu uırda köle- bu pupları koparak lzerladekl ilz•• baland•im• MSmitlırdL 
u,_.den ve demiryolaau babqalarla •aber, ıçds de.iq S..t d6rtte, d6rt motörlll Llberator tipinde Gç b618k tayyareAID, 

mdan 10Dra IM1lam11t•. alrllcleadiil zamanlar, bir taln• cenaptan r.a.nk da.tara ılrilailrculae ;eçtık1erl _.örGlüace, mlha. 

B ................ ortı Ruya· facialar Y•kabal .. lctamr. bir takım mllaflrler r•ldiii aelqıl •• t •• 
ya, ikinOW Do.et haftUIDa Altrakanı• W.k. Bakeau pet· Ta,,.,.a.., bir aDrO a•cı tanar..U.ia rafakatinde Kr..Unln Gurla· 

itbelll krı•odunı mırin ha· rol, ıtept• tula ıölleria tu tlca· de clolqbktaa aoan h••• IMJduma dofn rittil•· 
wlllilldt• •e K••••• l'll•nk ""- ...,a ticareti de - •• Moskova bava ••Jduıada Sovyet Bıtvekil auvln1 •• Hariciye 
Nnor•ki1• lf de.ır,o&ı laatb oluyor. ÇOnkl haralarda kana, lcoaiwl B. Molotof. Jaket atay, Sovyet r•MI ka,..J relll reneral Şa. 
....... 8a demiryola bıtlarma ua. lcarpu •• bllhun Koçalowo bet- popikof reımt iloiformalanaı ıl1mi1 oldaklan halde, lo,Uiz tafirl ve 
tetu Volt• aebri llurl•d• b.har- larmtla çok ıaiktarcla izim ,.alt· ı..,.. Amerikao ukerl beyetleri nilledle beraber, heklfyorlarda. 
11 1atat1ar1a aaalcUfat ,..,...,. R..._· ""*' vo1.,., ... hWtta o, blylk t•nancl• biriacl• .. .,e11 twkua bo,1., 1craaze ., ... " 

tıt&l hdelhadı tebriaı nüfnıd ec11-;:a. :9\:~la···= dlpeli bir ceket rty•if kuketU bit ut yır• indi. 8a, lnrUtz 8ııveki· 
1,700 8, YI IOb aaraa 10alanaa bllh... 1ca91111 " karpuza ller li Cbarchlll tdf, ille defa olarak- Wr la,Ulz Bııwekill Moskovayı a1ak 
Mti 50.000 i bdlm .. tar. Çariçia, tarafta •ııı..-. lııwJOrda. 

~Jl• SUU.trad ııbrloiD Kr.U.. ..aheL 18 lad -. B. Cbarebillin arkasaadan 8. Harriman •er• indi. 8. Rootewelt mi· 
tiltllkl " lnllfafı, abcak Boltewlk -. - ' 

~llltlllllD·dea V• 1918 MDeeidde Be- daaberl Attrakaa• ..... .,... ,., ... Hantaanı Molkova HJJabatiade e. Charchille refakat •tmefe 
... ,__

1
.. l..erali 0...lklola ve dlter A•nı- pa;l'rt...._ ... t.r eüllftL 
......... _. klY• • .,.,. H sebze rhtleren illr ..,. & CMrcbiU ile H. Molotofaa kartll•ı•aları pek 1a.ı..ı olda. La. 

.. ..,. at-.daki ............... Nh· .•-•.,.•.er•k•ez•lıı-ıka .. r .. •,.atlL_.,.. __ .... .._, ,_ llai tle9'et adalı daha •••el rörit•ltlerdi, 
~~ ~· 8atxaretmen B. K-I Takdla ._...._.bittikten ıonra aynı s111MDda 114 mulka tanı.• er-:.. ·- OD •MI• iki .... ... 1 ...... ..._ ~ A.--1--k lh .-..-. 1930 Maıtlncll teh· lelıdlt ...... ••·- •lrfı fana•ata -wlaada. ,....._ son •• SoYyet riaall • 
alfbl !CJO.OIO 111~:,ı bMl .. ttL tltaa •uifMi ahhluı lasllb .. ,.nulan sonra Amerikan .. ~ 

... -. Bir ..UHk 8118fr•t....,lifl za ..a ••ııl• ..._., 
t ı• .... ,.t... la• d ""- . t. • t L.ı..IJ.I- --..1 ..... .aktar-. 50,000 • ..baa a ~ • .,.,. Oawuua - ........., blttlkteb sonra e. Chuchill, kendlıitle ....... edden otOllO-

•ldafan• r,,..,...tir. leb· dt •• maneYI bakımdan 1.Ptenl bile ble.,.kt lahde mltraly6ıU1 otolar ve birçok •ototlltletfiler balan 
~ ,.P'Wl .... (dMla "'rtlaa l:ha Ametl- bit •ethı ••tan Baf8tretala •• ela• halde, llntle lıtwkova ıehriae dorr· a hareket ettlı 
' ' •· kiD k...ı F'elckocakla, fark co- •'" 

Mtted• beter •• taklantHa ı.,ı.. YI iıf .. iade b6 la;ilia dıı••klDnla «fteaaoblli•ln arkuıadan teleM otoıaobllferia ,.,. 
•lllllli tatbiki Jlk Jucli ... a ..ır;..ı,ea hami- rlHlwi Mkt•J• cafrablaalla9t itin jü..,ribta biltiin H1ri1Jefet datdutil 

Jtjll fabrlbtorlaralıu'ldaa Maliill•t •utta. 
"-' ............ ....,.." taWir .......... Kr..Jm. vır1t vınu& .ierbaı B. MolotC\fan tal ..... oda· ; ....... ••I ••• ,........,. ... ... .....,. M•tat Hlaket llaWiadee tonra .. .,..... b.f· 

ludı. 

CA•rehill - Stalin mlllkata, ancak ert•İ ı&a, 1aal 1' •twıtot 
ta nkalMalda. lariliz Bqvekill Moakonya vardiiJ ..... 8-

Stalin onda yokta. 
8 . Stalia bizzat keadW karfıhyamadtil '91• 8. CbarcbiUdea &sif 

diledi. Cbarchlll - Stalin mBlllcabnda, t•clmaahk vazHuial 8. ROOll 
velt'in •l•uıUi 8. Harrimaa 1apm11tar. Botla riSrlfaa.a.r 8. StaUaı. 
çalqma odasında vaka balmaıtar. 

B. Stalin Ue B. Ch•chW, ancak ikinci m&lllcatta dalaa AÇJk bir w 
rette ıörllfaliflerdlr. C.aa ılrlfmesl, iki taraf- ._............,. .,.,. 
ela tab •1111.ı.ie tetldkiae tah• eclllalttfr. Sabüle,ın, 8 . Cbarchlll. 
Aaaerllr.ao ai....ut ile beıalMr, miaafir k.a.11 ow.e. &.sw. ........... 
••iacle uan lllddet plqm11br. 

O;w.. 10Dra B. Clmrcbll, Knm&ae ıi"-•" Sowr•t Yllctek ... 
ruı r• 8. KaJWnJJ ziyaret •tmiftlr. O akta• Kr..u. IU'aJaacla .... 
lif• bir ıipfet veriJmlttlr. 8a, lk " ıoa ,..., al1afetti. Krı• .... 
İ•paratorlf• Kateriaanm blyllc Nlonaada, w.+rce .ı.ktrlk a111p1IO ,a. 
bade, krlatal ve altlD takılllar pınl pri ~ Ba .......... 
..._ ........ olan alttefik .uı.tler ............. Çarhk dewlala .. 
ihtifalla clemacle bile b6,te zenfin we ••ht•• Wr liyalet •erildltll' 
rörMclilderial ıu•ollln IÖJlemlflerdlr. 

Unltecl Pr111'i• MotlcoYa mahablrl, zi,.fette yinüd• fasla ....... 
takımı ll•Hanllclıtıaı bllcllriyorda. Ow bld~ parplan kr 

nal ... olu aiJab ha.,ar bloklan, Olu _.... 
, .. itlerle maazzaiıa 7wek IO......,... .,.,..... balaaaJOnla. c;.a9 
Aıtnkaaclaa ıetlrilmit olu S '911tre -...ı;andakl •,...U -"" 
bUklara, rlalf ......... ...... ifiade daY.Ulare çena ... 
da~. &Jı__ 'r 

.......... İlaoçeiako •w..na, bltla 8"Jel 
t.t..••ıi;tlltllllz •• Am.fkaa Generallarl bll,ak lniformalari " _.. 

...._., t'e alyafett• buır bahanlDUflarda-. B. c;ar.u de .. ,allat .a.1ur 
-.ıs ... , liyafıt• ....... bir ılbile riJmllti. siaım .... ldAllk ....,,. 
mal9nı fiyi,ordat Slpb 9lz1Deler lfiail• ko,. 'erıkll ltilot paatı• '19 
bei r~nkte uk•t Wıfimd• bir •ket ... ÇelUeliDde b81ılc ......,. _... 
Sal D ... •e ....... •ardı. 

8. Stalin, ,_. muu .. ın ortuuıcM, B. ~td Uı Bs ~ 
arıaaacla oblraUfo Amırlbn mllyarderlain keadleiH ıterca .. ....-
balndajd takalı IÖaJ.e 1Bllyor4a. Aqam ... t dolr.dıda bafl~a ~ 
yafet ıec• 7aneıadaa IOlıra birde nlha1et bald,. Zirafet .....,.... 1111111 

çok aat11lclar .&JleaclL ~ . LJ 
8. Ç8rfil, ca..t..I aabah1. MoılıöHdia .,,.ı.adaa .... ._.... 

tillltıba ,W..k B. Staıma. w-.ı.tttı 1. MolotOf, n l\wlsktıl ... 
c;ar;aı ... ..,.. ............ clalM, 
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Milyonluk ingiliz orduları 
cuklara bir 

misli ş~ker 1 
N e z a-m a n IAsKERLIKI 

11arekete Geçirilecek? 
lıtan ......... kw, JUi bir 1ı:,.,.. kadar ekmek ,::=:: , =~= s ~ ~ :;::::::~ ==oox:x:c:::ı::ı:x::ıccc•:xıc:ıooccoooox;c.;oc.x:= ~ x: :::xr;ıocx:>:;:;= =c::Q--

Yazan 
•EPI K 
HALI D 

İlaraeleri röderllerek nllhı Mtm• ayda Y.,.. sovyet laaricip ko•iHri Molo· malı:. laakilcat• çok rilç olmattar. la mabanbe etmek de çok IOf'• ----------.-.... 

kilo b ... blyle verilecek- Hiç ,oktaa i116· Za· tof aylarca ınıl Londraya Fakat bandan daha rilç olan bir dar. • 
l• karne GHllbıa A.J..··· tuaftarg. tc.fk• da •L- -..l!l-i L 1 e· k ı· yva.. rltti. Avrapaam sarp •MM1erinde 181 varsa 0 •araç .u .... t .av· tl'al altındaki memleketler halkı· 11 e ODe 
seri kılan bqln:a pla --•ıl.W.. .....,. as lldacl bir cephe ............ temine vetlerla llllb ' cephane ve ,a,.. aa ,.._..k de mAahadw. t 

..... ola, karne• •cuca temin eclebillek •• ŞeMria as__,. bailan· fÜlb. Vaatler .w., d6ocliL cek itibariyle rerld• bellenme Garbi Awnpadakl ....a.lı:.etlerin b• 

.... ... ••• chıjn, ekmekten IODl'a .... ild8ci ,,, ••• $apt R,at· Charchlll M08kowa1a fitti. ikin sidir. barptlea bezslafilı:.leri H bakkmlak· ır asır 
a., tl•diki arbf Ue ridecekH piriacla lfbcii .-.. aetkD •tmeaioi el cephenin açılacaiJna dair t .. i. FUbaklka Dleppe ltuk-da lan auarı itibara ab1111Ua dahi 
-·• dllrk. "Candan dUerb,. clerka "caa ~ sellr" tla& dW. aat verdi. Sovyet .. rırleri her bq s&rnWntn rlbl lnıUter• ile t1..ıt ubk tuk •• tayyare Ue tecbiz 
... •canda duruyor 1ar 1 llkaldıkça • • • edH= .. lt , orda 

Y alaıa -icar daiıtıa.uı iflacl• ell••;nde dikkate aa...... ıcabe- A-__.lı:. l ra'l disiplini albna 
w:- ---Lla- _. a Y8 n • h •• ,..: 6i~ --L.- ...,.U lı"""/ıbl11'1n• ...1.: ... 1c •-'-.... bir nokta varı yedi yqıaa bW olu w---• vwilen ek ... la tereyi ikinci cep '"' - ~ .,.,,_ -r •' .~-. ~ .ım...,, makiaıli 

lllkt.n azdır. Bana 1carp api ,..eülen ıektlrden bir mWi fala ve. hula açıa... ha I.,111.Zer .... N .....ı 6ir N6ep flir•l.,,.1111' • k u v ., • t i • • 
ılaeei lbı• rellr. Zira o .......,._ .-.,. lhtlya9lan ek.-a.. uba ..... da tu,tk .. A....,,.. ,.,.,,,,.,. ...,__ ~- 6bUi bndl topa clabl ._ ..... 
tolctarı knçlk!.r ıllt ve .-..ıe bellealrlor; ıltleria ciul boaktar; ,.. dlJorlar. 1ıp,....,,.n tll,.,Utl .,,,,,.,, bldıN6U•gdi /•filizler JH topl.a.lı:.larm 
ter -'ktarda .. kertlea • ......... kalan yama ı&rWılltew. O..u Nihayet StaUn ı ... ın IMlld w,.a 6lr ,.,.,,. 6ani.ıerlrtli. Ru .. N barlnkO harpde 
ki yannkl y•I dlaJ•'• cıbı bir nullle tık .... k İflll tMer ......_.. aiaada bakla ~ '-~-~ 
llllert da•H"P_. ea .... 1ı vuifeleri•ladea biri olaJor. Pek klflk n 8~' A,...,. .. .... ..,.. Wl,,...lr. Mllltıluıle ~ Mrıırel biç bir k1JIMll 

91lı:.wda, •itte ". ...,__ oa.u Jatt• Mla•e ,.vnıaraa11ıa, harp lcabt, bllt......_ kaJbet.ıı olan ..,... Mata 1cen. ....,.... • 
._eti tMI bir istek ve lftab ile ,......._.., JIJ••-•lırl Jlda._ .... ellik • • • sa,le bir kav 
.. Mf1rı rıdalar muhtaç bir vulpte tllftlklerial ak &tine abaca lerlDI :: ....; vet seriden dahi 
'-ları .. lı:.ere olnn doprmak I.._ ...._ ... ., ..... flkar. laek ...., ..,..._Pak.at lklacl ceplt• ı Fruaa araımdakl .... ıen1n bir 

1 

hocam ıtH imbuı bir kaç saatlik 
eltlJI• belleaen çocafu f8Ur wflpb a.ukkak ....ete .ıa Mr ki- ,mı ...... dL Kolay kolay açıla· rece eıaumda ........ kabU ol. bir •...a.dir. Moclern bir lairUk 
lodan luladır. Blru daha blJtbelt olaaı tebrU lltJltlar, pelt.._, •· cata da benaemiyor. Banun 11bıbi datudan ve ba .. kilde ihraç Ja· b61le ıeyden korkmu. 
..,, Wttl ••ece teker ,... wcWar. llqka .. dclelw o k•J· Hcllr? pdacalı:. eahalar da Hollbdadaa Bir aokta daha van Mademki 
llltll rldaam Jerlai tataıua. Tlltacak ollnlua ile ıtef pahuıatlar; u Flkrl•izce b••• sebepleri f rauı• IÜWerlDJD ,.,..... kadar ba JU Almanya en bil78k kav. 
t6ll ........ ara 1lkı• olar. Aeıa-. ...... blwll lııillelırlal.fOCUk· ıaalardırı iaatldacl ettijiad8ll ... vakit bu- vetlerlle prkta ...... ·- sarpta 
lanna ,... ecekleri pek tıhlt iH de oalan da tekwaia IMnklealı:. doi- 1 _ Manevt MMpt MalGtlclar lı:.ıa fekllach k aahlUere çık .. k ilı:.laci cephe açdmadı. o .halde bl· 
ra ....._? ki b harp AbauJUUD Sowptler· kabildir. yllk kayoalı:.larmdan aaabram edil• 

Ç-ocwklın u ••ık, çok pkw ... Y•brıda .. ,d ..... ıebeplerl rllr· •• .: ..... k PolonpJI ..Wırmatı y alaıa bir ..ıau. bir defa lh· So.,et ordaH budan M>IU'a daha 
baa wil yeeftt.._. pnaılblae •naa Hlan lalkllaetla ba tnl kabal ba da • lnrllteranln ve ne de rıç Jtpmalı:.la it bit•• " tavra• AJlftıyacafı 1aal Almanya prka 
tclenk yedi yıııaa kadar elaa .,..... • ., ... bir .wı teker ........... ~ıa bir t•iri yolctar. Ne za 71pacık bitin kavvetler ba daha u kavvetle müdafaada lı:.a· 
den ılphe,. d&tmüyoram. AUI nr, rakle war. ..... ... •• ötMtiH Wr ...... , .....- retirllMaea arka.tan dev... laoat• tahakkak ettikten aoara 

CT•' ... J v-•ltlerdlr. lı olarak takvire, cephue ve lap llı:.lacl cephı nanl açalabUlr ? • Mühim bir 
diva 

Oıınnite pro· 
181Örleriadea 8. 
~1--191--~ 

... ..,.1aatiae 9ıkl111; ••eliti bir 
koaf ... ta latibalanaı dinleclllaı 

Hile M 10D ~ nlalue~• 
......... ~ ltklfe ... dlftl· 
te.ı.a.o tlklpt ediyor. 

M..a.utte 1'9ÇID ..... yedi 
1111Joa kUo rakı •blatt· Ba IM8 
OD .llyoa. (Gerfi fwd blleaa talı:.• 
.._ ederMDiı bir tok llllletlerla· 
kin• kıyula .oa4la • .Paket .. ,. 
rq batına takıılm ederl8nlz fula 
ltlJoru. Yeni ı,,..aar da tiri· 
ror. O elbet fena.) 

Korkut bir art11. 
Ka,lhln nlaha kavatl•i• 

Diabett• ...._, iti1atlar ec11n ... 
li llaımdır. Kauadajı paraJI b
mara vene bile (kıuearclan nefret 
ettltm laalde tu• itirafa ....._ 
n111) rakı7a alqlDuı daha !--· 
clır. lira, opadaki para döaer, 
dolqar, Jia• •ı.ıekette kahr. it
ki ... - ..... c1ea1,... .... 
daaıa itil tanile - clearetlerin 
art ... aaa ıalalaabD ba d•n•aa .. ~ 
bebl,.t verir. • 

,,..... ı6JI• dediı 
- K6ylen alafbes. Llddea 

~ Mr Net ..... im. .,., 
-.... 6ehe JOiarte J• urla, llt 
~ Şimdi. kravatla bir 
...... ~ mi, -· ~k •tlaka rakı ledlr ~. 8D 

·ı nlla. Ve her..,- evvel, k6y· n1---... u. barM ..a-..ai allt· •alzı•ul taıımak, yeni yeni kav· Ô le 1 1 L', b. le L-• 
d fab • L-A.L...1- __ 1 .,__,.. .- • -L 14 __ ..1 y ao af• ıyor •• •t oy _.. 

e, re ••u.Qll ... 1 a,,,...ıtm tıfikleri ribi ,ar .... So.,.t Ru vıtler retırm- ııuımuır. dıkça ikinci cıph•ln ratea 
~=fi~,.=nı::!h~~akkl ıtmelİ- yanın itin• reldiii vakit detll , ltt~ _ bana tanarel• peUll 8fılacafı JOkttır. Bu feclaklrlıta 

B• arada da : «Tel.mil moda· uaak keacll ltleria• selditi vakit mlai ol"ablllr. Ufak bir •vat tay. rlril .. k için lafllialv baldı ola. 
larm .. birlerden k&ylerı rlttltlal» mlldalaale edeceklerdir. ,.,..ı bile oablnlercı tonlak bir rak aı .. ddt ae de llUIHI bir 
..-..,.ı..ı O da ,... SoYJ•t meafaatlni kat aakU~ r••iaı babracalı:. bl· Mbep rör•tyorlar. Amapeda çar· 

Bahtua battu koktata ..... dejll kendi wfaata.lal sallamak yllı:.lllkte bir lı:.at bomba ....,.W• ,.... -•mı• knntlerdee blrlli 
U pek dOindar. it& Aaoak b.. ~ırieie ,. •· .... " .wı,. s••'lı.W. ............ ... < , ......._ 

·--- -- -..,;.· __ .. _ ... __ ... _, ---· ...... SottWllertll 1116 Udi... ·-~"' ' ...... olhla baW. .. ,. elan kaldarabilaeydi lnıdbl. İflD 
G6 .. rl ı.ı- 1ı,.cak tanda Wr telif ,.,_k ,.,..... ......,. m Mr raunda belki birik bir tebUkı bq fÖI• 

Z fOwww JUi MHll ba yaı Almular M- ve lalı eepbe &terinde alablldlflne terirdl. k..... 1 tlbı fWdetlle tuka aaldarftea totalblef6. Fakat fimcll olclata sfbl ba 
- ............... - ıarpta bankete ..... akla ... .... ,.,.. tuafm un ... ..... .. 

A,.klataaı fala wa.-..ç1a. ...... F-111....... .. • l k ... c:. teldld• 
kU "fula au lpk .......... PWI ......... lleJa eMcell· ._. ...... d&Ylflrlene Mıaa .. .ı.h.a. ..,.. 

1 ............. ~- Wr ..... tok 11111 t..m ed--.Havada dev... --.LI fOL-•• soma .. se t\fı•k ...... _. ..- ~ 1ı. bil ,._ ..... 
tlrraldlerH ile,. ,_ı ,....•dltf ...... lra,....." ledaklrhldar h bir P•cle bath J•I*• b Aacak aoaanda mavaaene bo· 
Ja kolop yallltlt da ............ lle.ıdlflnclen Aaflo Sakıonlar ve deiildlr. zalmuı lhti .. H bq f6ıterine we 
nakil i;plfteJa baflı,aoaklat .. Gel bllhana loıiltere banclan çekindi. Kaldı ki bitin ıarp sahilleri her haldı iki tarafta da takat kal· 
., .,.._ _,.. Din anla .. rak harbi çıkaran ,,. .a.kh oldap kadar da tahkim madıktaa aonra larillı aduıada 

Mabkam arkadaıluıa olan nı barin ••anıız tekilde blrbirial fi· edllmiftlr. Yalnıa kara7a çıkacak .._ ıörıa mllyoalalı:. ordalar ite 
ıekerclea, at de pirinçten berat yen iki Avnpı dnletiala yul Sov• ,.,... kavHtleri ve hattl hafif kanpca\ ribi. ~lyor. 
..,.,..... una bir wefa ol••J•cata pt Rn1• • Almaa,_ ba hıl· toplarla M •enllerla -...W 
•• dlflaerek .. ~ akarak, laer leriaı Hylrci kal .. ,. terelb ettL .... k da kabil o1a..,.oakbr. Bek· 
H•ınki sfbl J&lrarakfelf za,alar, 88 .. nnt eebebla bl,nk rol OJ• a...lı:.,,...W.cl.laa ..... •Nar .. 
a,.w. lılPi dart paı., IOPk... ........ flpbe et•••Mlr. an......_ıı:allıı••k .... Stı' s111••• 
,_ıulıla ....... 1aa .. t1ebek11Jor. 2 _ Maddi Hbepı KaW et- .........._ a_... _... " .._ 
... ı. ...... ,. ......... liJade ........... ki .. ,,.,. _..._ rlal Mile•• dolanJar. 
....a. ......_ ,_.,.1ı: bek ... i deni• ftlolaraaı pek çabalı:. aaftau Hllha çe\ia bir d ..... a kar· 
,...,_ r ..... ı.. ..... ....... bual oldaktaalOP- .. kanp ---k ......... .... 

il.,./• Ç Yıırtpı ra denlı _ .. m bir 1•n ihraç JIP· ve d• 11tledearelec!ilı da,,... 

S•blık ev 
R•tbey •abaUMlade cami 

ciYal'IDcla karıir, talambala •atbeh 
•• ba ... ı ..... tabtaal (250) 
arpa ............... "•hlıktır. 
.. ~ ... ..ıon ....... 
caatlan illa olanar. 
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AŞKIN MUCiZESi 
-rlal kendini bUe WUrcli kd -latb. 

Yazn 

Kaıaıoıuıları 
Fabrika 

NAKUN• 
dl ..... 

•~ıple tedarikli b.laamqlar. Do 
ı.,11riıula Altmbaflar •ı, 4S de
teeıR• mi lıllll tll? çaf I• tlf.. 
tir f11tw çakıJOr. Kmdlleri de 

Her ı.,t. kalMahıla ualelhae barak .. 
yona. 

Sise .a..ttu klll•k Wr ....... 
.ı.llJI- •d • ina ,.. n•ıP 

Sonlaa ..., harldnde tek bir he· 
c ........... ,... .. 

Hatta ,.,.. .. kkmda bir -h•met ..,. ........... ........,.... . AJaı ..... iki arkadq el blrHtt ile 
- ~ tecrlheyl ,.,... ..... bnarh· .......... Bir *t s'•••aRI A,.. liafMtt 

....... oldaiandu .... = =:.,.;w...,-: ~ .................... 
a. W1 Irmak, Wa Tlrkllr 

ltia. ellalça Alı:.dealz ......... 
••ir.W •al •ı• sanrı olchtlm
•• tekrar ediyor. 

20 28 ~Wade -
.,....,. • • Slavlarclu ..,,. ............... c....ı.ra. 
·~,... U'ielırclM ~ 
Pakat art•••• lilal ot.a INılla· 
aa 18bepler ••r- dljor. • 

Baalarar ................. 

JIJOl'Öna bDaatiaee. ..._. ....,. 
.... spu. cbtrU• ........ 
.... .............. clir. 

o..._. .... ktacli bu lr , 
.. •••• ..._ ..,aaıfon• P.... w.. ...-. 1 den ıo a ,ıu.. 

"611r. ·Hele ':':L'.. bttlaa• n• 
• .,. ............. i 

>;}ti!?.~== __ ...;.;.;;.... ....... ,.... 
~~ı-.ı,.... ............ . 

- Nu.ı wı1a whz1, ? 
Battu 8flia .... mektaM bl· 

"" bir Akatle ............... . - ~ ................... ... 
eli. o..a ............... ,.. tılllror _., 

- .......... 
'JO'· 

- Cevap vtrtctlW _.,. •· 

- J.tı& 
\t• .......... ,_ Seldi .. ,. 

.... ..., ••ktııch ................ , •• 
,.,.&,1m .................. ..... 
.. ,. ...... , ........ .,. ...... bltlll 
........ ..,.. ...... t ...... .. 

;.-1.a.t ... ... lııak...... bir tek 
k ... .,., .. tek fikri " hdtl ........ 
.... ...ıtotclt. 'O.,.... ...... ..,, ~ 
••• 1 Mı alt ..,. bir tek ... ... ..... 

Pabt ..... ••ldtptaa da , ... 
-. o ut1J1m bnrllrken ltl,ak bir Yla 
elan uabı ...... lmrnndıtaeı ua...k 
lı:.aWI .,... 

ÇIDkl, akil ...... Net dofn ol• 
.... wa.. tı•••• " r'ı .... ifade .. 
a. bir ...... dl •• ,. r-...... 
cCJ.w .-.. kL vllllr.. ftlalr.• .U,.. .... 

Halbül IOD 1abrllrt t&,ie Wla cQ .. 
de Jartlmclaa IODta 1881 t .. Wrcle va• 
... buekat etti. 

!ell•llr> ondan toöra ela ı... ı.U 
~ _,_ 

Mektıba ..... , bltirdiktta .oara 
tlMton 

- Simdi aalayora.J O akfani ,.-.k 
te a.ı ............................... . 
,ta 111f •· •••• l.ldawaa• •ılaı•ın1 
~ 

Bnld.,. NMl Wd.Ai kilıWı•.,.... llr ................................ 

.... lldli Wrclea b,..k .. ı, Beledl· 
,. ,...... Jwlanaa il ............ . 
... bltla ... ...... ..,.... rltti-
let. 

Doktor, uı. •• f• .. bmuıdan, .,. 
kaclqa de bibi ,. .... tan .......... 
- Jlallat ...,.11, •abak .. e we •laa 
Uta..._. ... ,.. hepllne itin it JÖd 
al we ..mtlanam ne oldaiua ulatlll 
,. ..... ak oMela•. 

HepllDla ,.,.. .. 1111 temlo ,. OfalJ•· 
,...w.n rollerl laaedea laaep laala ettle 
a... 

Liman ,,.... Mll•ın takarllrlar 
atba11 

- Allalaa 901& tlklrl declL c;oı. 
fitti, 111 ......... A,._.. ua..iaeuW.. •tl•ı"8· 
.ı.. ~ iti aalat.ak •• ,..... ..... ... ....,. .................. , .. 
...... etllra•b.a ..... ..., ....... ı..a 
.,,._ ....- • '11 .,.._, ...... Fakat 
~ Wr lllıl mıı.!ısblı Mlıptl:in tek 

C..•ı dolltor Faik - atı_... 
••• 

L llıp1a• dapacla, .,....... dhllllıif. c1a,-.. .. ,.. ,.... .• ~ 
o.-. ..... •• •• •;ata kalittq ... 
.....ldad .. bina daha lltebk ~ c .... cloj,.. ,....ı. 

A,.. tatlı .&.l.t ...W..Uak 
.. 1t ... 1s ....... iltetll. c.u: 

- Anel cledL 5ua bir kur• 
llrcllkl 

A,... 

- Hawacll., l.aw.6. ......ı_ -...."...... .... .. 
MJI ,. .... , ... .... 

- y .. ; ... _ ..... 
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J!\[MSI fNASI 
Mevs6mnn öDk ıt»lYıyl\Jılk Maceıra vlE 

ll"iıeyecanBar fDOmD onan 

BUGON 
S!3 

22 8 . Teşrin 1942 

.... ,.-..-...,,. ........ "' ...... ı ... ................. - ... .., . ~~. , ••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••• , ••••••• 
!\lSA:tAY~slı~~,i~~~~~i~A ılRadyo Tekniğinin 

! Beyaz perden:~ki~:~:eu:ıaeı Aşık Çifti 1 iki Mucizesi 
ve Hyredenlerl SOHUZ bir merek içinde bırakan ( MADELEINE CARROL •:J.>OUGLAS FAIRBANKS Jr. i: ARION ve OECCA radyolarını mut•aka 

····K····E····a····İ··K·······E···L···· ~ rıı Tarafından AŞK ve ihtiras Macera ve heyecan Ö u 
filmi olarak yarattlan Hareketli ve cazip bir ,ahe~er :.• o f nuz • ............................ 

30 K •• :::~:·:::::.:·:::::~·,::mı b:::: macera .4eü KARA ft~ ı! SOBA: yerli ve avrUpa mamulatı Zarif J 
korku filmle~.';'.",,';~~~::.::~ :.::~-..~lendırıyor f •• VOL.IOOZL.@.R •• ı l ve sağlam Sobalar ve yemek ocakları 1 

Bn Fevkalade Aveoldr Ş•heoer; gfüdüğü büyük "ib•t 1 •• ~:~~~!:~ ;akl murauatlart' Uzerlne yalnız ısr AN DART markalı TELE-ı 
dolayıııilcı bir k:ıç gün daha devam edeceHir. bu proıramda dtr:-::.~~::.k olan SINEMANIN i FON makinaları ve ELEKT-

.. ~:.?..!?..~!.! .... ~~.~~.!5 ... ~~!. flud KANLI Lpı~ 1 RIKWedKav1aNtıG. ALFA-LAV AL 
Pek Yakında ~ • sAıı..ırAINAT IP--1~' 'i ve l markalı İsveç 

T ARZAN Dfiyaronda J uııvAe5- ~o::i:vAfii- :ı mamulatı Süt makinaları 
TÜRKÇE .~ BUGÜN 2,30 DA i ÇiNKO, ÇIV/, LAVABO 

~==T=e=l=e:f:u:n=k=e=n=:R:a:d:y:o:l~a~r=ı==:~-.~~~l~l~~~~fuks~~mahem~l 
. ı : .............................. ..: 1-... j IŞık zarif YAT AK ve YEME 

Kanlı Saltanat ıodası ve SALON takımlarımız 
:.................... ................ ................ 1 ve ÇOCUK arabalarının en-

ll•tiklarl 

işi K Tl·caret Evı· ~ Pek Yakında 1. vai gelmiştir. Müessesemizi •••••••••••••••••••• • 
Kamil Aladı • Telefon 80 Asfalt cadde No. 71 2503 ıt AŞK Doğarlken ~ 1 ziyaret ederseniz her hususta • 

Dunlop lngiliz iç ve dıf bisiklet 
Vebelit su tasfiye clh•zlar1 
Radro ve telefon Kuru plllerl 
Leucl elektrik •mpullerl geldi. 

=-===========--===; ~ CLAUDETTE COLBERT - RAY MILLAND ~ i memnun kalacaksınız .. 
--: ALT l N Oluk-:...-. L.e:::::.:::::.::-:::ı::==::.:.::::::::::.:::•..J i Omer Başeğmez ve şeriki 

PiY ANGO GiŞESi •••ı-41 .... '41 ......... ~ı ....... +•••!t Telefon 168 
TARSUS un n talihli ve en şanalı bir Gişesidir. ASRI Sınemada il T 1 f B v ADANA 

Bir bilet almakla zengin olabilirsiniz. e gra aşegmez 
l l k d Suv •RE 8,45 SUV •RE 8,45 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Bilumum gazete mecmua ve okul kitap arı satı ma ta ır R R r 

Kım11 aoı•t - T•hlr A1tınoıuk - 2s2s 18 Ticaret ve Sanayi Odasından: 
Türkçe Sözltüı yenn ve eski 

ÜROLOG - OPERATÖR 
Doktor Tahsin Ernart ı 

TCJRK Musuklll ................................ ~ 
i MDlhıracennn i + fc;;ozcıEsi 1 Hönt J + Memleket Hastahanesi Böbrek ve 

İdrar Yolları Mütehassısı 
Abidinpaşa Müslim apartmanında hastalarını 

kabule başlamıştır. 

- Nazarı dikkate -
Adananın Ağmehmet mahallesinde ölü keresteci Mustafa 

Necatiye ait 77 ve 197 nolu evlerdeki hissesi bulunan otlu 
Kemal kerestecinin umumi vekili bulunan dolayısiyle kirala-
mak isteyenlerin bana müracaat etmelt:ri diğer vereselerden 
tutanların yarı kissesini vekili umumisi bulunduğum kema· 
le isabet ettiğinden bana getirmelerini yanlışlığa mahal kal
maması ve aksi takdirde müsteciri erden kira bedelinin alı
nacağını ilin ederim. 

Adana borsa karşısı 27 nolu yazıhanede tüccar Mehmet 

r ekin 20 - 22 - 24 2633 

Satılık tarlalar: 
1 - Şarkanı Hali, garben: Y arımcay.t giden tariki im, 

Şimal enve Cenuben Şebel arasında 21 hektar. 
2 - Şarkan: Şif, garben: Yarımca tariki: 
Şimelen : Düğüm yardımda olan Şif. 
Cenub~n: Sahibi senet· tarlaaı arasında 3 2 bek· 

tat. 
3 - $arkan! Hali ve Koçallı d"reıt, 
Garben: Kuzgım deresi, Şimalen : Dedelue giden yol, 

Çetniben: Kayalı orman ile mahdut. 32 hektar. 
3 Parça ytkun ~30 dönüttı tarlalar satılıktır. 
Adanaya 21 kilometre mesafededir. 
Talip olanlatın taksi meydanında makinest Yunus Sey 

harua müracaatları ilin olunur. 

2629 
- - -.. .. 

20- 22-24-27-29-31 

Birinci sınıf Röntgen Mütehassısı 

Dr. Ziga Tümgören 
Abldlnpat• c•ddeslnde 125 No. lu muayene 

h•ll••lncle hast•l•r1nı k•bula b•tlanuttır. 
Telefon No. 287 2491 1- 15 

j MIEZARO f 
............................ " .... 

24 Mu•zz•m kısım tekmlll birden 
GörU ı 11 l mlt bir muv•ff•klretle Dev•m edlvo 

BugUn Gündüz 2. 30 Matinede 
Mihracenin Gözdesi - Hint Mezan -- PEK YAKINDA 

MDkD Roney AşoK FILMiiNDE 

~~~~~ı~~~~ı~~~~ 

Askerlik Şubesinden : 
4337 sayıla kanunla hükmü detiıen 1632 sayılı kanunun 

63 maddesi hükümleri aşatıya çıkarılmıştır. 
Askeri ceza kanununun 63 maddesinan bu ıünkü hükmü· 

ne göre yoklama kaçağı, bakaye ve saklılarla bazer ve sefer
de çatrıhpta gelmemiş ihtiyat erata •iır ceza verilecektir. Buna 
nazaran hazer a:amanmda her ne suretle olurıa olsun çatrı· 
lan ihtiyat erat askerlik şubelerince tayin edilen sevk müdde
ti içinde davete, . icap etmedikleri takdirde bir aydan altı aya 
kadar hapis ve eeferberlikte derecesine göre hapis, ağar hapis 
ve ölüm cezalarına mahkOm edilecekleri M.M. Vakiletinin 
17/9/942 gün ve askarlik adliyesi şubeıı 24/4992 sayılı emir· 
lerile bildirilmiş oldutundan iıbu ilanlardan birer adet muh· 
tar ve milmeısillere verilmek suretile bütün halka tebligat 
yapılacağı ilin olunur. 

Adana askerlik şube
sinden: 

1- Ynksek oknllardın meıan 
olan yllkaek •hliyetoameli kısa biz 
ttıetliler 1/2 nci teşrin 942 rilnO ye
dek 1abay o~ohında bulunmak 
üzer" askerlik işlerinin yapılmaaı 
için ıubeye müracaatları 19/9/942 

müracaat etmedikleri anlaşıhyor. 
942 ve daha ıooraki senelerdea 
mezon olup ta yedek ıubay okalana 
sevkedilnıek üıere müracaat •t· 
ıııoleti. 

2 - Eyhli 942 deYroıi ikmal 
iıııtihaolarmda aavaffak olan lam 
ehliyetnameli kısa hizmetlilerden bir 
kaçı müracaat etmi~; dij'erleri rel
nıemi~tir. Gerek yüksek ve rerekse 
tam ehliyetli bo iliıı üzerine mu-
ayyen rlloünde ıubeye müracaat 
etmiyeoler hakkında kaoant mua-

1 

tarihinde memleket gaıetelerile ili . 
nat edlldiil halde bunlardan bu 
fibi kHa hlzmetlilerdeo bir kaç kişi 

~~~~-~~- -~-~-~-~~~~~~~- ~~~~~~~~· milrıcaat etm~ı dii•rl•ri~obenilz 
mele yapılaC"aiı t•• rar ilin olunur. 

n-2a 24 

Sicil Ticaretin 85 numarasında kaYttlı (Çukurova Pamuk 
Tarım s~hş Kooperatifleri Birliği) nde ikinci derecede imzayı 
sellbiyettar olanlarla imza selibiyeti refedilenler hakkındl 
mezkür Birlikten alınan Birinci noterlikten tasdikli 16/10 942 
tarihli ve 12 numarala sirküler sureti aşağıya çıkınlmııtır. 
keyfiyet ilin olunur. 

Sirküler No. 12 . 
Yönetim kurulumuzun 16/10/942 tarih ve 31 sayılı karı· 

rile Birlitimiz adana imza atmaia sellhiyet verilen ve imı• 
ıelihiyetleri refedilen zevatla imza örnekleri ve selAhiyet 
dereceleri ve imza sellbiyetleri refedilenlerin isimleri aıatıd• 
ıösterilmiıtir. 

t - imza örnekleri : 
C- Umum müdürlük 

Cabit Tüjümet 
lıletme şefi 
Hakkı Kal•ycıotlu 
Veznedar 

Yukarıda imu örnekleri mevzu itletme Şefi Cabit Tüzil· 
met ve veznedar Hakkı Kalaycıoğlu'nı 6/7/942 tarih ve 11 
sayıla sirkllerimizin ikinci maddeıinin 8, C. ve D fıkralarınd• 
yazıla derece ve ıartlarla ve C. ıurubu olarak ikinci derece' 
de imza ıelibiyeti verilmiştir. 

2-6/7 /942 tarih ve 11 sayı(ı imza ıirkülerimizin C. guru· 
bunda gösterilmif bulunan ifletme şefi Sabahittin Ergil ve 
muhasip Ahmet Mumotlu'nun imza ıellbiyetleri ref ve iptıl 
edilm~tir. 

Keyfiyetin not edilmesini sayıılarımızla dileriz. 2645 

Adana Belediye Riyasetinden: 
Askeri k1fla

0 

yolu üzerinde bulunan ahfap köprünün ta• 
·miri açık olarak eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1~ Ketif bedeli 841.76 liradır. 
2- Mu•akkat teminata 63,03 liradjr' 

3- ihale 6111/942 tarihine raslayan cuma günü saat on 

altada belediye binasında teıekkül edecek belediye encürne· 
ninde yıpdacılktir. 

4- Keıif, ıattnameaini g3rmek ve fazla malumat almak 
isteyenlerih Belediye Fen iıleri mlldürlüğüne, munakasaY• 
ıirmek isteyenlerde muayyen gün ve saatte teminatları ile 

birlikte Belediye encümenine müracaattar1 ilin olunur. 
&aı:L fil 
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