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Amiral D•rlan 

Dakara gitti 
Ankara 22 (Radyo Wuet.i) - Vie 

tlJ• rön, AfrllLada Çad r6llode mitte· 
fllderla milbJm ak•I birlikleri toplaamq· 
lir. 

~dıa No. eeo 
Ply•eı • 

Amiral Darlan Dakara rltmlttlr. 
SiYASi, IKTI SADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Seyhan Mebusları Halkla uörüstüler 
Diin· partide heyecanlı 
bir toplantı yapıldı 

Mareşal Smats 
Avam ve Lordlar kamaralarının 

müşterek toplantısında 

Nutkunu söyledi 
Buğday politikasına · geiıi bir 
veçhe vermek zaruri görülügor ·~Harbin müda

faa safhası Mebuslarımız, Ekmeğin ucuz satılması işi üzerinde ehemmiyetle 
ınenul olacaklar - vurguncu için idam cezası konulması isteniliyor • sona enyor 
Çiftçi ne istiyor 

Vagon noksanı yUzUnden sevk 
edllemiyen bir çok mal istasyon· 
da blrlkmlttlr; Trakt6rler için IU
zumlu benzin tedarikinde sıkın· 
tıya dUtUlmektedlr 

Seyhan .. buları 8. Siaan T.blioihl, 8. TewJik Tarman, 8. Damar 
Ankothı, Bayan Şe .. a ftcea dün Parti binasında hallun dileklerini 
dinleclller. Valiai:ı. 8. Akif Eyidoian, C. H. P. Seyhan idare heyeti rtiıl 
8. Rifat G&lô, Beledi1• reiıi 8. Kaıım En tr, çiftçiler, tüccarlar, eınaf 
•• • ..a.ain laaaır balandaia bu toplantı, dilelderin mebaıı.ramızca 
hebitia• olthl;a kadar, barüo bepimiain dilıDnceıine hlklm olan eAı 
••ıWn, •ertlerin teırihioe de illkla verdi. Vatandqlarımız, millet 
._kWerlnin ve hükOmet mtım .. UlerinlD önlnde, kendi braaflarına tuUOk 
edea ... iai ıörlllerlai, mlltalhlaruu, tuldtlerial açıkca .a,......,, 
D.rdtft , .. hfi . ~..... -··· N\ıtl ... 

Bu mennda, ıtphnlz ki. ha1at pahalılatı, varrancalak en bat ıafı 
tıtacak"; netekim öyle olda. Aaa ... ı., ekmek daw1,11ydı. 4-5 nüf8"n 
,.... aaele, iki llra rilndellkl• ekm.P. '°° wre•ını 42 karqa aLukta 
daha fula devam edemiyeeekti. Hlkl .. tiD baiday için t•blt •ttiii 
20 luırq, çiftçiyi tamamile koruyacak ve oaa fula ekime t .. vik ede· 
cek bir fiyattı. Toplantıda hazır balana her ımıf halk tarafından ek· 
•ek bahıl ÜHrinde ortaya atalan mGtalla ve diltkler 1611• billlıa 
edilebilir: 

1 - Batday poUtika1'aa yeni 
bir veçhe vermek zaruridir. Çiftçi· 
den yüzde 25,35,SO niıbetlerind• 
alınan batdayın tobamlak baricin· 
deki aiktan da, biraz daha ÜltÜD 
fiyatla (••eli kiloaa 30 karaıtao) 
devletçe aabn almmahdır. Zira 
ekmek ifl, bawllakil ribi anonaal 
bir devirde, dar ve za11f kadrola 
lteledlyelerin delil, dewlet otorit .. 
llnla bafarabUec•il maauam bir 
dava haline ıirmıı babınmaktadır. 

2 - ÇHtçlnin bilkOmete borç· 
landarıldıiı alkdar yanbı bir he· 
aaba lltinat ettirilmiıtirı Orda lh· 
tiyaflan lfla tayla edilen baiday 
alktan Ue OD b .. all1oaa bırakı· 
lan miktar ara11nda bariz nilbet· 
ildik vardır. 

3 - Bir lnı• çiftçi, fazla ka· 
'8Df h1r11na kapalarak bir kan 
borA 1aratıD11tır. Bnrnakl fahlt 
banca bUe kanaat etmiyen ve 
plyuayı daha da yilkHltmek tıma
Jlllal söetenn ba ımıf, fazı. 
~ kart .... ( ki ba fada ta· 
llp, ikiDcl maddede izah edilea 
vat11ett• dojıaqtar) aalmı orta· 
Ja tıkanumakta, kör k.,Wda, 
toprak altlarında rwemıktedlr. 

4-BaidaJ fl1atlanndakl fahit 
Jllklelltl•. •lltah.U. ...,. ..... 
keMD bit eda• ...ı,.tlae cll"fmlf 
tin Ek .. tfn 600 wr•-ı 42 k•· 
,... ylJ• toprak ifçili, d'!8ki 
detDallte JaaaflD•yacak, arazı H · 
bibi ona ekmık fiyatlarındaki yük· 
..u, blabetiade acret ödemek zor· 
la~ llatlaaacaktar. 

8. Kat• Eneria verdiji ita· 
hattaa, ....,..._ batda1 teda· 
tik.inde ne .,.,_k •lfkilllerle kar· 
tdatdıfını aah~ Adana, 10D 
baltalar ipde; bir kaç defa •k· 
••• kaa.ak teblikeil atlatm11tır. 

(JI airet Abtbi, talıtkaa 8e 
leclip Reuimiz dünkü ~tida 
lawr balanaa hem .. hrilerlala ••· 
•-lUerlae kanıtle temin ·~· 
tir ki, Adanayı okmeluiz barakaı. 
-.k. lcia aıjn .. • bir ıayretl• fa 
ı..akta devd edecektir. Halktn 
•'Mk davlsnn dikkatle dinllyen 
.........,._ tla aca ekmek itil• 
._mlptle ... ruı olaeıakları YI· 
dinde W1111aQflardar. 

••• lldilllrla mlcıdele de, 

azan m&ddet koaatalaa bir 
m.vza oı..,aar. Her ımaf balkın, 
•arla &zerinde blrleftiii nokta 
ıadar ı 

Vurranca lfln en ıtır ceza 
tatbik edilmelidir. Ba, idam olabl. 
Ur. Malının devlet99 atlud•eıi 
.. kliade o&.bilir. 

BUlhare ıehrla Jat, raz vı 
beazln lhliJacı ,artltilllllf, Bele. 
diye Reill tırafmdaa banlarıa te. 
aiaiade '•ıılaıılaa :ıorlaklu izah 
ecHlmlttfr. a. İlaha ,ar •• , ...... 
buı yaba ,\dana vill1•ti halkı 
ba &Jm 25 laden ıoara - varon· 
ıuılak ylzllnclea - rauu ve ka · 
ranhkta kalacakbr. 

Varon nokuaı, aaldl1at zor. 
lap bua vataDclae'-'ca, bur&alr.ü 
hayat pahahhjmda belli bqlı aaU. 
ler ıraaıacla •Jal•lfl Adana çift. 
çİIİDla bial•ce toa titidial 1avk 
ed ... ylıiae, traktörhl ifletacek 
maaot klama111ına, varon tolda. 
19 .-., olarak rösterllmlttir. 

Ayni toplantıda çlftçUer de 
dilekl•sl•IMdbmatlardır. Ba dilek· 
lerln en milbialerlal ıöylece bnfi. 
aa et••k ml•klnd&n 

1 - HOkGmetçe tMbit edilen 
pam•k fi1atları, hababata nazaran 
d&tGk olmqtur. 8arllnkil fiyatlar, 
puaô mlıtahılllae pek aa kir bı 
rakantbr. Hlke .. ı, yat•~ J••lt 
paınklana •...a.ket dıtıaa ibra. 
cm• mllad• eı .. uc11r. 

2 - Adana tffttWala ..._ 
kafi traktör yolr.tar. Helt.ld ... 
at vekilıtlnin 210 traktöril mev. 
cattar. Ba traktörler, devlet ziraat 
lfletaehrlaln aoo bia dekar ıra· 
zW.de çalıtbnlaeakbr. Adana iı .. 
100 trakt6rle · 3 .UJOD dekar ara· 
zide alrut ,.._.k sonacladır. V • 
Uletin 210 traktartlaclen 30 - 40 
tan11i hit defUM klta ile Adana 
tifttWae y.,U..Udlt. 

S -. Çiftti. •azot ve be._. 
aıkmttaı fek .. ktedlr. HalHkl lı· 
keaclenacla •11-laa bealla ve ma• 
zot ıtoku vardlr. Bdolana Aclaaa· 
ya nakli lfln Milaak.Ut \fekllıti. 
Din varoa tabaili, b&kOmetln fazla 
ekim li1uet1u •11• dlfecektlr. 

Bellrtllere gire, 
yakında 

Bu harp 1944 yılına 

Mısırda 
harekat 

bagllyacak 

kadar sürebilir· Taarru 
vaktı gelince, bunu 
fazla hazırlıklarla ıe· 
ciktirmek delilik olur. 

Rommel ordusu ve 
müttefik ordular nıüte· 

Don bölge· 
sinde çam 
ra saplanan 
bir Alma 
kamyonu 

Siddetli süugü 
muharebeleri 

madiyen takviye alıyor• .. ---.-
A•••.,. 22 -~ :per·1erı· a··na··n ,.,e Almanlar fhult A a akl Mve. _, l ~ U ~ 

ıal Ro•ael ordaıana ehe•miJet· 

•• 'takvi,.,. bqlımııl·rdır. Alman o··lu·· 'erı·n ,.,en te lorilizler ve Amerikablar da, L ~ U ~ 
laflliz ve Amerikan er ve ıaba1· 
larmı bilylk kıtalar haUade M111ra lı I l 
rönt•k~:·(~:..) - 20 llktet· peler usuıe ge iı,or 
rinde c:.,.,... ettlfi dlln M111r ~ 
cec~laden bUdlrUen hava maba- Loodra 22 • yaimarlara ratmen 
re 'ade ltılyan av uçakları 44 R l ı Hlll ld b Al ve Alman avcıları 11 dütman av (a.a) - 81 ar • er yen en 8· man kıtaları 
tayyar•l dilıürmOıtilr. Bundan bq. Almanlar ar11ın· •• k k k dilş1111n mevzile 
k k l d. StauD'r.dd. ZI yu S8 uman- rlni yarmı1, ev ev a aça Hvar ar va11teıile de 6 
düşman açaiı diltilrill•iltlür. 21 ÇOk tlddetJi IÜD d a ft 1 • f azletmlt yap.tan mubare• 
llkt91riade av açalr.larıaızla •çak r& •abarıbeleri ~ beler neltcllindı 
top&.ra a1nca 12 dlfmaa ta11ar•· olmaktadır. R•ı ıiperleri önllade alhi• iki mahal zaptadilmit ve 
si dllıürmüılerdir. 12 mihver aça· Alman öffllerlaclen tepeler huale ba uvqlarda bir Raı llllbeadaz 
tı da kayıptır. l'.U1or. . ala11aı i .. a etmiftir. 1200 den 

Alman ve ltalrın bava kuv· Hitı.ln yeaidea baza yibek fala uir almmıt, 7 top, 127 ... 
vetlerl don rBad&z ve roc• Malta ka....Unlan uı....u.a haber v.. khaeli tilfek ve vükMk.•AJlda harp adaamlD hava o.a.iae V8 t..W.. ...... I 

rine hile918 •talttlr. rllmektedlr. Hitler iktidar mevki· malzem•i .a. r•çlrllallıtir. 
t.taht.Ut bir diltmaD bava tq iade balandakça mailObiyetlerlnln T•ok ın1a cenubaada maballt 

klllain batı Fr .. n1a topraklarına cezalarını reneraller çekeceklerdir. mabanbel• cereyan etlllİftir. Sta 
kartı yaptıia bir akın neticulnde Moıkova 22 (a.a) - SoyY•t llnwrecl aabarebuinde mahalli ve 
FraD111 livU balkı arasında buı tebUih tlddet!i bilcamlar netlc .. lnde AJ. 
ka11plar olmaıtv. Mıddt haw Stalinrrad bö .... lnd• d&t••• aan kıtaları eıaıla bir ıekilde mü. 
pek ehe-iretll&dlr. Av açaldarı· 
mız 4 aotorlB 3 lnwfHz açait dD· bllcDIDlan •iv kaylplar verdlrile· clafaa edilen mllıtabem bir noktayı 
tllraBtUir. Bandaa bqka 1Dad&z nk pilıkllrttllmliftlr. Bir f•brika· ve me.zilerl zaptetmittir. 8ilttln 
d&t .. a Breltla cenubunda •• it- nın 1akınmda ukerlerimiz bir kaç Alman hın.ıan, hawa kavvetle· 
ral altında balanaa Pnanam C.. binayı yeniden ifral ederek 150 rimizin yardımUe .. hrin tlaal k11· 
aabanda cereyan eden hava ma Alman öldllrailfl•dir. mmda balanan dütman me-tdlerihe 
harebelerlade 1 atak d&tDnalftlr. Stılla,,.adm ıimal batı keıi· teveib edil-1·tir. Hafif Almaa Sa"af açakları •• ...., 
dOn cenap bata lnıUtered• alhim mlnde kıtalarmuz faal hareketlerde Volranıa dopıanda Raı kıta· 
ban harp t1111leriae ve ylk bo· balumqtar. Bqka k81imlerde meY4 larınm ferillnc:leki •lukale JOUı 
pltaa .. naa toplalaldarnt• •iır zlt muharebeler olmaıtar. Bir RH nnıa tahribine Almaa AYAf ·~•k· 
boma hllaD'Mk aantlle h&cam blrliii bir çok d&tmea hilcamana ları tarafından devam edllmlttlr· 
•lmittlrı Ayrıca baıt.• açaldarı•ız pilıkllrtmn•tllr. Mozdok bölreıiode Doia cephuiafa rerl kalan 
da din rec• clota ariltetede bir .., 
çok a1kert hedıfferl bombala•ıttır. Ruılar mevıll•inde tatanmaılardır. k11mında temaı ve m&dafaa kav· 

kalyan Krall alır 
hasta 

Roma 22 (a. a.) - Kral Vik· 
tor Emuael aftr h11ta balanaak· 
~•r. Kralın doktora, d8rt mBte · 
naaaala blrUkte I01Ndaa a,nl· 
m11tır. 

Yer ••r•ıntı•ı 

Novoroılıkln cenap dotaıanda vetlerbbl•ln faaliyetiaden bqka 
Alman hilcamları p&ıkUrt&lmilıt&r. kayd• d ...... bir çarpqma olma· 
Orelde t•teler cepheye y•kın olın mqtır • 
ve Alaanlana ifrallade baluaa Marmanılun cenabaDda ha•• 
bir k8ye cllretli bir alun J•P•11lar kawvetlerimlaia bir R• han 111-
"' harp aalzem .. i taf•Jan bir tr•l ıtlne kartı yeptıiı lni bina ae-
yoldaa 9ıkarm11lardır. ticeıinde bir çok tahribat vaka 

Berlin 22 (a.a) - Alman teb balmq ve •llteaddlt yaarınlar fi 
lljii Kıfkuyadakl çok tidd•tll kartlmııbr • 

Krips 
Hindistan Umumt Va. 

aynlacaktır. Bu ayrdıf• bafbca fU 
iki 11bep 1a.t .. -m,orı Hiddlltwla 
ıçı1'aıı karjqalikları Kripjll Çör~l
lln aralarıöın çok atala'J olmaıa. 

Ankara 22 (ı. a.) - Alditı· •iZ haberler dDa .. at 20 ile 23 
ıruıncla Ertlncao, Erzaram, Kep· 
ıat ve K&tabyıda ve 1aat 11,10 
il• tı,4o ıt .. iacla da lıailrde ta· 
rani• ,... ,., ıartıntdarı olda. lisi mi oluvor 
taaa bildirmektedir. ı 

Bta haber, Ç8rçUln fnrillz ka. 
blnuindekl vasl1etlııia 1anıldıtaaa 

Öa Mbah da aaat 3,4o da kep. ... Ankara ~ ( ıt..lyo tuetHI) 
tatt•; 1,2.S de K&tahyada H aaat Macar ltad,..a bildlrlyorı Loadra-
5 ele lımlrde yenicİea blret JW tan ..U.n haberler• ı&re Stafor 
Wbla oa.ıfblrı JVlpl La,diz harp kaWallladea 

f8st!!mektedlr· Dit• bir haber• r8re ı... 
Krlpt, lltifa edu Hiocliıtan ll•a•t 
valilli'Jlle ta,ıa oluacaktıri 

l 
Ankara 22 ( Radyo r•Mhll ) 

Ceoabi Afrika Bqvekili Manpl 
S..U. Loadrada Lordlar ve ivaa 
kamaralarınm mlftenk bir toplu. 
t111nda, beklenen natkua l6yle. 
mittir. 

Eıki bir uk• ve ai,...t ad.
mı olan Saata, kırk '-'1 .öaculae 
kadar lnrilt•eye ve lawfU. liJa· 
1etine maarızda. lnriHd•• bftt 
harp blle •taitti. Fakat, &o.-. 

La,ilblerja ı,t 
..... M.t ,..,. ..... 

areple ve LoadN,. J~ 
ba zi,arete lnrills hlkG...U w 
lnrWzler öaıa veriJorlardı. 

Maretal ppn harpte ladte
re harp kabin11lnd• lza olarak 
balan•qhl. 

Saati natkua bqla .. ıde• 
evvel. ıabık lnrWz BqveklU.rt.. 
den Loyd Corc tarafından her iki 
meclia uuına takdia edllmlttlr. 
Loyd Corc, ba takdim alerla .. 
f>ilbaua dealttü kb 

c - Altımızın ea ileri adam• 
lanadan olan Mareıalıa aöMI 
can kulajile dinl•ecek kadar I• 
nemlidir. Tecrllbeleri r•lftlr. (). 
nan ... ~J.~•tial. benla fibl kw••ı 
çal pek takdir ederler. (). 
nUD IÖılerindea ÖjT ... bilecejİllil 
çok ter vardar. • 

lılar•l Saati. aatkuaa .. 
aödwl• bqlam11tır: 

c - Dilnyaaın ea bl,Gk .... 
perıtorlajıaaan iki bly&k •Hlll 
önilnde bana ıöz tayleae hnall 
verlldltladea dola11 minnet a.w.;. 

riml ifade edecek kelime b.ı.mı,ana• 
Burada, 2S ıeae evvelki ...... 

teşem zaferin bDyOk mlıurıaı " 
Viatton Çörçill ••JWI ve Hvfi 8'
aelimlanm. • 

Manıal Saaatltn aatka ~ 
ce halala edllebilirı 

Harbla mlklafu aaO.ua ... 
wmek keredir. Turnıa b•••k 
haarlıldan Japıhror. Ba harp 1914 
de bqa..ıttar. 1944 yıbaa 
ıllreblllr. Turruz vakti r--
b9oa fazla hızarbklarla pcik.
••k delilik olar. lnfllll ...,.,...,. 
latunan dafıla••Jacaimdaa ft 
çöıı:ecej'iad• belant .. k d ... 
ve cehaletten bafka bir .., clell
dir. Buaanla berabw, ba öldlrioll 
mtl-:adelede aafea bit iJl...,liM 
dli••k d• dofnl olaaaı. S. ..., 
dabı da f9linl-..cektlr. 

Gerek Al .... , .. , .... Ja..
ra ..... fellketln yaklatllakta 
du;ana röat.,_ Wlrtn.r • 
J•poaJa. feliketlnl k•dl ... w 
arlamaktadır. Harbhı ıoautla .Je;. 
ponya Alaaayadaa daha kati ilt. 
durama d&tic•ktlr. a., .... ~ 
....n. mtltt•fikler ~ --...,w 
Mltteflkler .,......,.,....,_. 
kilde b••••-' Wlmaa .... w 
lanbts...., ....,.... ~..-16': 
aı ve.~aaaa banketletW 
... ıt-_1~n. Çlnden vı "'8 
.-..tterdea bahıederkeıı ~ok 
k11lan••1hr. 

Mar'f&lın nutku ln;illa 
telerinde heyecaab bir ifade 
tefair edilmiıtir. Gautelw;be 
ve hcrilbeli aık.ta .ad..W. 
earıt nritl ""9.._• ltllll'llJorllmi 
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BUTON GÜZEL l· ILM MKRAKLll.ARl 

BU AK$AM 

Alsaray Sinemasına 
Gidiniz ve Kanlı Saltanat, Kleopatra Gibi Şshuerlerin 

Eşsiz Yıldızı Claudette Colbertt ' in Güzel Ray Mllland 
ile Bir Sureti Fevkalide Yarattıkları, Mevvzuu, lıpınya ihtililindı 

ve Bugilnkü Harbin Heyecanlı ve Meraklı Vak'aları Araıında Geçın 

Aşk Doğarken 
L-1._....,.~ ŞAHASERINl GÖRÜNÜZ !..._-11-1 

İki Saat Çok Zevkli ve Heyecanlı Bir Zaman 

Geçirmiş Olacaksınız 

iLAVETEN: 
Altın Sesli DICK FORAN ' ın Heyecanlı Mıcer:ı Filmi 

-=== Soyguncular Oiyan 
Pek Yakında : 

Tarihin Aı.a~eti . . Atkın Kudreti . . Sao"atın 7.ıferi Olan 

ŞAHESERLER ŞAHESERi 

TO RK ÇE 

Birinci sınıf Röntgen Mütehassısı 

Dr.Ziga Tümgören 

1 
1 
' 

BUGON 23 8 . T1.1rüa 1942 
- --

..... ~~~ı ..... ~~~~~~ı~~~~~ıı············ .... ···· .. ···· .. ············· .. ··· ..... 
ASRI S • J • Radyo tekniğinin iki muclze•i · 

ınemaua i ORION ve DECCA 
SUVARE 8,45 SUVARE 8,45 1 Radyolarını Mutlaka Görünüz .. 

. 18 
1
! SOBA Yerli ve Avrupa mamulatı 

Türkçe SözDü yenD ve eskD zarif ve sağlam sobalar • 
TDRK MusuköOI İ 

.................................. • ve yemek ocakları 

i Mlhrracenon i ! Standart Mark;i; TELEFON Makinele• + JGozıoESö 1 Hint i ~ 1 ve ELE~K Edevatı 
l .................. !':!~:-.. ~j 'ı= Alfa - Laval ve_Vik.in'1 

24 Muazzam kısım tekmlll birden 
GörUlmemlf bir muva~taklretle Devam ediıor : Markalı lsveç mamulatı SÜT Makınelen 

1 Çinko, ÇiVi, Lavabo Bugün Gündüz 2. 30 Matinede 
Mihracenin Gözdesi - Hint Mezan --- PEK YAKINDA 

Mlkl Roney AşaK FllL.MINDE 

.. ~ ...... ·•· ı~ ............ ~ı~ ...... ~· • 

1 Vesair Sıhhi Tesisat Malzemesi 

IŞık zarif YATAK·v:=YEMEK OOASI vesALON 
ı Takımlanmız ve ÇOCUK ARABA-
: LARI nın envaı gelmiştir 

---:- ALT/ N Oluk: --- İ MOEssEsEMl_z·ı---z-tv ARET EDERSiNiZ 
i HER HUSUSTA MEMNUN '• 

PiY ANGO GiŞESi 1 KALACAKSINIZ 

TARSUS un ' n talihli ve en şanala bir Gişesidir. =ı Omer Başegvmez ve şerı'kı· ' 
Bir bilet almakla zengin olabilirsiniz. 

BilOmum gazete mecmua ve okul kitapları satılmaktadır ! 
Klmll Bolal - Tahir Altınoluk 2828 1 Telefon: 168 Telgraf : Başeğmez Adana ...................................................... 

Abldlnpafa cadd••lnde 125 No. lu mua,ene Ü ÔR Ad k l'k b ı 
hane••nde ha•taıarın• kabuıe ba,ıamı,ıır. ROLOG - OPERAT ana as er 1 ŞU e-

~-T-e-~-~-"-N-0.-2-8-7 ~-2-4-91~1 -15~ııDoktor TahsinErnart sinden: 
Tefekkür 

Çok ııvdiiimlz zevcim ve ba• 
bamız Abmet Hamdi Güneysuoall 
ölümü dolayııile l'erek cenazesin• 
iştirlk etmek SDretlle ve rerekı• 
telgraf ve mektoplarlle acılarımııa 
ittirilc eden tayın dost ve ahbap · 
lar1mıza ve bastalıiile büyük all· 
ka l'Öıteren ıayın doktor ve ıc· 
zacı arkadatlar1mıza ayrı ayrı te· 
şekkıır etmei• tHsaü•ümüz maol 
olduiandao muhterem razeteafıln 
tttekkilrlerimizln arzına tava11ota11D 
rica ederim. 

Seyhan Vilayetinden: Memleket Hastahanesi Böbrek ve 1- Yiiksek. okullıard~n mıza? 

1 .. olan yüksek ehliyıtnamela ima hız 

1 - Adana - Kozan yolnnun 29 - 31 km. leri araıın· 
da (2000) metrelik kasman toprak tesviyeıi (17SOO) lira üze 
rinden kapala zarf usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. 

drar Yolları Mutehassısı mettiıer 112 nci t•ıria942 1nnu ye-

2 - Eksiltme 12· tl-942 T. ne mllaadif perıembe günü 

1aat 11 de viliyet eaimi encümeninde yapılacaktır. 
3 - isteyenler bu işe ait keşif evrakını görmek üzere 

n•fia müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
4 - isteklilerin (1312) lira (SO) kuruş muvakkat teminat 

ye ehliyet vesikası almak üzere bu gibi İf yaptıklanna dair 
bonservialerile 2 fotoğraf, bir adet (50), bir adet (15) mak-

tu ve bir adet de uçak pulunu dilekçf!lerine bağlamak ıure
tile viliyete müracaatlan lazımdır. 

S - Posta ile gönderilecek mektupların tış zufı mühür 

mumu ile iyice kapatılacaktır. Postada olan gecikmeler ka
bul edilemez. 
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Abidinpaşa Müslim apartmanında lıaıtalarını 
kalmle başlamııtır. 

Telef unke n Radyoları 
Dunlop lnglllz iç ve dıt bl•lklet ll•tlklerl 
Vebellt •u ta•tlye clhazlar1 
R•dyo ve telefon Kuru pilleri 
Leucl elektrik •mpulleri geldi. 

IŞIK Ticaret Evi 
Ki mil Aladı • T elcfon 80 Asfalt cadde No. 71 2S03 

Makine 
ı Sahiplerine : 
1 

Eski lstuyon Karakolu karfıeında Demiriş atölyesi harp vaziyeti 

OoQumevi Baştabibi 
Dr. Süleyman Kuntalp 

dolayı!!ile memleketimize rirmeyeo yedek malzemeleri temin bakınun• 

Doğum ve Kadın hastalıkları mütehassısı · dan ıtelyesioi ~EKTIFIYE ve PRES makinalarile bir daha teçhiz 
, etmiı ve kadroıonu teknik elemanlarla reoiıletmit baluomaktadır. 

Abldinpaıa catldesi cioarıntla Müılim apartmanı, ; Mevcut bil'omum mıkinafarın gömleklerini REKTIFIYE PRES 
ı itlerini, eo iyi ve 11ğlam bir ıekilde, her nevi yedek parçaları pik ve 

Diıtabibi Bag Şet1ketin muagenelıaneıinin üstü kızıl döküm ıouk ve sıcak demir itleri freze, büyük ve küçGk torna 

Tele/on No: 272 ve planya itlerini elektrik ve okıijen kaynak itlerini fOk titiz bir itina 
1- 26 2474 ile iıt•nilen evsaftan daha iyi bir düzıünlük ve tailamhkla yapıl11aaıı· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~••' na r•P~ edilmek~~~ Sayın mü~eri~r~~~ ~~an ve ~rakeade 

Adana belediye riyasetinden: 
Aallertdepo • Taıkarakolu yolunun teaviyei turabiyeıi ve çakıl 
imllıının müteahhidi tarafından muayyen müddeti zarfında 

ılpariflerioden çok memnun kalacaklarını bir kerre yaptıracaklara itler 
le daha iyi aolıyacaklarını kuvvetle ümit eder bir defa tecrübe ıtme 

leriDi bekleriz. 

yapmadığından mukaveleıi feahedilmiıtir. DEMIRlt 
Arttırma ek.liltme ve ihale kanununun Sl inci maddesi• Nari Has ve Evlltları ve Şerikleri 

n~ tevfikan müteahhit namı hesabına açık olarak ekıiltmeje Tel: 353 Tll': DEMIRIŞ Adana __ _ 

tıkardııuıtır. T iŞ BANKASI t - Keşif bedeli 7701. 42 liradır. • 
2 - Muvakkat temittat 577.61 . 
3 - lbalt!ıl 23-10-942 taribitıe mtıaadif Cuma günü saat KUçUk tasarruf hesapları 

ı~ da aeıediye bina$ında teıekkül edecek Belediye enen- I 9 4 2 1 K R A 1 t y E p L A N 1 
tüeöi tatafından yapılacaktır. 

4 _ Fazla mahlmat almak iıtiyetılerin Belediye fen mtll K E ' 1 D E L E R ı 
dürlljüae ve ihale gilnü de muayyen saat~ tenıinatlariylee 2 ,,.,,,.,, 4M••••~A1'"'0•,Jlld11eltepİll t,,,.ilalerlıule gapıl11• 
birlikte belediye encDmenine muracaatlatı ılln olunur. - • - = 1942 iKRAMiYELERi 

8-11-18-23 2594 1 
_ _ _ _ _ - 1 Adet 2000 Liralık - 2000. - Lira 

OK TOR 
Tur9ut sover 

Hw;un Hulaİarioi HUUlmet Civah lallkatiı•l Eczantıl karfıtıoda 
· çtk .. a ıökak lçlbde no 121 de kabül eder. 

Haftantn Salt we Cuma tünleride ötleden tooralar1 ftklrler• mec-

1 

cani bıılulır. 

2355 
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3 " 1000 " - 3000. -
2 •• 750 ,. = 1500, -
3 " '°° " - 1'00 -

10 ,. 2,0 il - 2500. -
40 " ıoo ,, 'o ,. so ,1 

= 4000. -
- 2500. -

200 ,, 2~ ,, - 5000. -
200 ,, 10 - 2000. -,, 

. 

" 
" 
" 
" 
" 
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.tek ıabay okalonda bulanmak 
üzere aıkerllk itlerinin yapılmuı 
için şubeye müracaatları 19/9/942 
tarihinde memleket gazetelerile ili· 
oat edildiii halde bunlardan bu 
gibi ima hizmetlilerden bir kaç kişi 
müracaat etmlı; dlierlerinln henüz 
mOracaat etmedikleri anlaıılıyo.r 
942 ve daha SODraki senelerden 
mezan olap ta yedek ıabay ok.lana 
sevkedllmek üzere müracaat et• 
melerl. 

2 - Eyltll 942 devreei ikmal 
imtihanlarında muvaffak olıo tam 
ebUyetnameli kısa hizmetlilerden bir 
kaçı müracaat etmitı dlierler& rel
memlıtlr. Gerek yüksek ve rerekse 
tam ehliyetli bu ilan üzerine mu. 
ayyen fGDGnde tnbeye müracaat 
etmiyenler hakkında kanant mua-
melı yapslacaiı tekrar ilin olunur. 

22-23-24 

Merhumarı eşi, Rabia, Gilneyta, 
Çocukları eczacı Tahıla, Klmyı· 
I'• Nışlt, Sıdıkı, Mediha ve Ümit 
GUaıysular. 2646 

Zayi tası ikname 
Adan 2 inci Orta okaldaa al• 

mıı oldafllm 408 numaralı tutik· 
nımemi aayi ıttim yenisini alaca· 
iımdan eıkiıinia hOkmü olmadıitoı 
ilin ederim . 

Çınarlı mahallulade 128 
No.lu evde Nuri Alba)' 

----.-..---------------------------------------------
Belediye riyasetinden: 

2.11.942 Pazarteıi günü saat on dartt• toplanacak olan Belediy• 
mecliıiae ait ruznamı aşafıda yauluiır. Belediye kananuıuın 55 inci mad• 
deline tevfikan ilin olunur. 

RUZNAMt: 

1 - Rlit ve divanı Riyaıet intihabı (Relı veklllwl ve meclia kitipleri) 
2 - Belediye enclimeni anlığı intihabı. 
3 - lhtlut encllmenlerl lalthabı (Biltçe, kananlar, tarife, ııbhat, 

imar ve tezyin, kat't heup encDmealeri) 
<t - Riya,.tin HDelik ...U rapora 
5 - 941 mali yılıaa ait Belediye h .. abı ltatiılnia t«Stldk ve ta•dUd. 
6 - Mütıabhlt Nabi :Yalboidai. ile Belediye araıandaki davanuı 

ealhaa halli? 
7 - lçmı ıu kuyuları 10ndaj tirketl hakkında Belediyelet lm•t h•· 

yeti fea ı•fliil ve Belediye avukathiı yatıları 
8 - Belediya ııam hakkında villyet makamı yu111 -le BeleJif• 

eocftmenl kıtatı; 

9 """" K:anaruıa (mllaakale tekllff) 
10 - Elektrik 'ılrketioin t..61eli 
11 - Yeniden tayin olaaaa •••atların tasdiki •••ari19ti H. 

DOKTOR 
rg!~-~tı~J 

Kııılag cl•rında Mli•liitn aJHulı1n1111ınd•lti ltldll!Je• 

neluıtNWule iter flin laalal•rını luıbtıle 6111laınııtır. 

• 
lmtlyu Sahibi ı CAVlt ORAL 

U. N-..,.t M .. lrlt Anbt ı Rifat Y AVIROôLU 
._....,., •YGON ...._. 

. 


