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25 B. Teşrin 1942 

1 1 ensuca a - masası idare hevetlnden: 1 M
'fl" M · · İ F b 1 Ağazade HulOsi itti• 

'k ,. ı f T A ~ Miiflise iit Adananın Çıfl ası ş e me 1 • y• narh mahallesindeki ev his· 

U · M · d'• IU •• sesi açak artırma ile satıla· mum u ur ğu n- cağından talip olanların bi· 

den •• rinci ihale günü olan 17-11 • 
942 salı ve ikinci ihale gü· 

Slnemacllık DUnyasının birinci yaldızı 
Mickey Rooney Judy Garland - Cecile 
Parker t.raf .adan ne fıs bir surette y·aratılan 

ANDY HARDY AŞIK 
· Soyguncular diyarı 

Çv çırlarımız 1 lkloci teşrin 
942 tarihinden ittflaren yerli koza 
iştemi)'e ba4'ıyacak hr. Bu itibarla 
gerek •. Pu~tı!ah ve gerekse puaula· 
ıız çlrıt ıstıFıkafn olan milıterile
rlatlzln bu tarihe: kadar ldevlant 

nü olan 27-11-942 cuma gün· 
leri Adana icra dairesinde 
hazır bulunmaları ve fazla 
malumat almak istiyenlerin 
iflas memurluğuna müracaat 
eylemeleri ilin olunur. 

::Q!: 

Komedisi ıizi iki saat güldürecek ve eilendlrecektir. 

iLAVETEN: 

~~ı11rRrBAC1~Klil::~~ 
••• IHI A V C lUJ ır ••• 

MUthlf aergUz•t'• Korkunç, M•cera ve 

Vehf•t tumı AYRICA: 

ReınlkDfi Mülkft MAVs 
.~ ... ~ ... ~ ... ı~ ~ .... ~~ .... :~~~~~ .... 
Devlet Demir Yolları 6 ıncı iş. 
letme müdürlüğü arttırma, ek
siltme komisyonu Reisliğinden: 
ışletmemizin Adana şehir istasyonunda. 3550 metre mu

abbaı perke kaldırım yapılması işi kapalı zarfla eksiltmeye 
:on muştur. 

Bu ameliyata lüzumlu olan kum idarece temin ~e parke 
aşa iş yerine kadar idarece nakledilmek şartile ve her met· 
e murabbaı muhammen bedeli 4,22 lira ve yekünu 14981 
radır. 

ihalesi 3/1 l /942 salı günü saat 16 dadır. 
Taliplerin ihale saatından bir saat evveline kadar: 
A - 1724 liralılci muvakkat teminat akçelerini 
tS - Ticaret odası verikası, kanunu ikametgah vesikası 

~ nüfus teskireıini ihtiva edecek olan ve 2490 numarala 
ınunun emrettiği surette hazırlanmış teklif mektupları 
~ bırlikte. 

Komisyon Reisliğine müracaatları lilzumu iıin olu -
ır • 
Şartname ve mukavelename projeleri Adanada işletme 

üdOrlüğündco parasız tedarik olunabilir. 
11-17-23-30 

~dana As Satın 
lundan: 

2611 . 

alma komisyo .. 

1 - 2500 kilo Zeytin yağı açık eksiltme .,,. 
nacaktır. Jretile satın 
2 - Muhammen bedeli 4500 lira ;ı• 
kuruştur. ··" 
3 lhalesi 27 /10/942 Sal· 

teminatı 337 lira 

4 - Evsaf ve şartn,,.. .. gün~ 10/30 ~a dır. 
lr. ..,esi her gun komısyonda görüle· 

i -== stekli' · . , . . 
_. A,~.. ..erin belli gün ve saatte ılk temınatl~rıle hır-

_ cana askerlik dairesindeki satın alma komısyon\lll& 
ıuracaatları ilin olunur. 10-16-20-25 2604, 

ı Adana As. Satın alma Kemis-
yon undan: 

1 _ 3000 Kilo Sabun açık eksiltme suretile ıat'ın alına· 

aktır. 
2 Muhammen bedeli 3600 lira ilk teminatı 270 lira· 

ır. 3 ihalesi 27 /10/94?. salı günü saat 11. de dir. .. .. 
4 Evsaf V"- Şartnamesi her gün komısyonda gorule-

ıllirS _ isteklilerin betli gün ve Saatte ilk temi~atlarile 
,irbkte Adana Askerlik dairesindeki satın alma komıyonuna 
nllracaatları ilin ol\ınur. • 

10-16--20-25 2605 

Belediye Riyasetinden 
1 B 1 d. . , · li'- i•leri ba~vanata ihti~ıicı lç~d 12000 kilo ..- e e ıyenın emur. ,. .... 

ı alınmak üıere açılr. ekıiltmeye konulmuştur. 
tp b ı.·ı 0 un muhammerı bedeli 40 kurııı olup ma· 

2 - Arpanın er .. ı oı n 

Tan Sinemasında 
. 

TARZAN DiYARINDA 

çiiltlerioi hım AIDoen kaldırmaları 
lazımdır. Aksi takdirde ardiye ve 
nakliye maan .flan kendilerine ait 
olmak üzere bir ardiye-ye nakle· 
diloc.11ktir. 

2659 
tarafından mutlak ıurette kaldırıl· 
maıı lazımdır. Aksi taktirc\e pa• 
muklar prese fabrikalarını nakledi· 
leceldir-' 

Ardiy ıde k:ılan çiiitlerin ynn-
1 ma1ıudar ~ boı:ıılmuındao ve her 

lürlü hı- .sarattao dolayı fabrika İ· 
daresi mes'ul ve muhatap değildir. 

Nakliye ve prese masrafları 
keodilerine ait olmak ü1ere pre· 
selcoecektir. 

Koçan tarihinden OD beş rün 
sonra pamukların yınmaıından, a• 
varye olmıuııodao, ekıilmeıioden 
dolayı fabrik.amıt biç bir aebep ve su· 
retle mes'ul ve muhatap olımıyca· 
ğını iliio ederiz. 25-27-29 2653 

F abrikıımu:da çekilen pamuk· 
larıo çekildikleri tarihten itibaren 
aza• ..ni on beş rüa .zarfıodıı koçan 
sd ıipleri ve bunları satın alanlar Maraş As. P. 3123 satJ~ıalma 

Komisyonundan: -- .... -------:.·~--------------------------------------
1 - Maraş birlikleri ihtiyacı içiQ 'kapalı zarfla 102 ton palaleı 

alıoacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 40800 LWı. muvakkat teminatı (3060) liradır. 
3 - Mevzuat bili bedel cibe'a a1keriyeye terk edilecektir. 
4 - Kapalı zarfla ihalesi 16· 11 942 pazartesi rüoii saat 15 ·de 

aıerkez koırıuta?lı~ı bioa~ında ~•.ıaalma komiıyoounda yapılacaktır. 
.5 - lıteklıl~rın teklı( mej,'rupları ihale 1aatından bir aaat evvel 

kom11yooa •erllırıış bulunacalr tır. 

6 - Şart ve evufı h .. rgüo komisyonda görülebilir. 

21-25-30-4 2641 

Belediye riyasetinden : 
( 2 inci Teşrin Ekmek kartları dağ1 lıhyor ) 

• 1 -: • 2 iociteşrio ekmek kartlarının müşl!erek birl;'.kler tarafından 
dagılma .ı!•0~ 25 10-942 pnıar rüoü saaat dokuıdao it' ıbareo başlanacak 
ve 29 Bırıncıte n Cumhuriyet Bayramı güoii ıaiiıl~ sna olmak üzere 
31-10-942. Cuma~t.esi günü akşamaoa kadar dev1 .. m edecektir. 

2 - ~·r.•tma ışı a.şııi'ıda. yazdan mahaller .• 'ıapılacaktır. 
Her aılanın oturdu&u temt.lere röre bu yt4fn, k da yaı.th gün· 

!er zarfında Nüfuı ldlğıl lım ve dırn>ıah TeırJil ke W ar~azılı kısımlafl 
ılc birlikte aileden biriıi tarafında'• mürncr.Adr , 2 a[n~r!reşrin kartlarını 
almaları. 

• 3 - B~ı kartlar aaGstahsil olanlarla .uı, rinde hububat bulunanlara 
venlmlyecejinden bu a'lbl n'.andaşl:ır ~ uhtellf ıemtlerindeki halk 
fırınlarından faydalanab&J.4 0'ekleri. .n m 

4 - Hükümo•çe ~• " ,..,.jJ~ .. ·ı I k b • · , u·.emor, mus,,~w em tekaut, eytam ve aramı • 
ayrı ~ ari • U~da~ JacaklarmdP.n heaıi' ,z b~yannamelerioi ait dairelerine 
;e~mıyen erı:.ı ır:.tatle bu muamele ·,tar mamlamaları ve bu gibi sabit ge· 
darl~ ya•:,ndaılar lçio ayrıcıi kend:, dır .irelerioco hoıoai ekmek kartları 
a:,uıacaiından ellerindeki nüf4ıi:. k:t ıiıtları vo Eylül-Teşrin kartlarının 
bakiye ve yazılı kııımları ile oraltw :a müracaatları ilan olunur. 

Kart dağıtılacak yerler tunlardır: 
1 - Ulacami mahallesi ( Ulucaaü Parti ocaiı bioaıı ) 
2 - Meltenzade, Türkoeağ,ıı. Hüri-

yet. AUdede, arıyakU!f M. ( Hüriret Parti ocaiı binası ) 
3 - Kocavezir, ldanedan» Koro. 

köprü, Socuzade, --' ıalleleri 
4 - Tepebağ mahallesiı 
5 - KöRrüköyü > 
6 - Döıocne malıaU.tli 
7 - Karaaoko >-
S, - Cemalpaşa. ... 
9 •- Cumhuriyet, ~,ey'han Mr 

lQ - Mıdık, Akkupı. Mir.zaçdebi 
11 - Çıoarlt, Kurtu'.oş r~balleleri 
12 - Kayalıbai > 

13 - Ka~ıyaka ,. 

( Kuraköprü Parti ocaiı bin11ı) 
( T epebai Parti ocaiı binıısı ) 
( Köprüköyü Parti ocağı binası) 
( Döşeme l'ar ti ocaiı bioaaı ) 
( Pamuk ıpazarı karakolunda ) 
( Y eııi i.atasyon forununda ) 
( Karşıyaka ekmek satış yerinde) 
( Köprü sokağı Parti O. binasında) 
( Çıoarh Parti ocaiı binasında ) 
( Kayahbağ Parti ocağı binasında) 
( Karşıyaka Parti ocağı binasında) 

2656 

KalaQoQulları f abrikısından: 
Fabrikamızda. 9ekibniş olup gerek mal .. tıibi ve gerekse Hlacar ye· 

dinde bulanan. ve hllen fabrilrıurım:lın kaldırılmamış olan p:ımukların 
işbu ili'o tarilt\nden üç K"Üo zarfında kaldırılmasını rica ederiz. Aksi tak· 
dirde geçmiş YO ıeçe<:ek boher ıüıı için balya başına 30 karuf ardiye 
Qcretl alınacağı Iİ~·İ pamukların açıkta balanmaıı yüzünden haııl olacak 
zarıtr v• ziyandan fabrikamızııı hiç bir suretle mesol olamıyaca;ıoı illin 
ederiz. 2654 25~27-28 

Adana Belediye Riyasetinden : 
Adaoa ıebri Yenişehir lusıJUnıo imar tatbikat plaolarıntn tanzim ve 

tenim işi kapalı zarfla ekıiltm-aye çıkarılmıştır. Bodoll keşil 7000 lira 
oldağundan muvakkat teminatı 525 liradır. Eksiltmeye girecekler 2490 
sayılı ihale kanoııoodaki e~fı biiz olduio l'ibi b11 iıte ehliyeti olduiu· 
na dair Nafia Vekaleticden atacağı veıika. üz:orioe Ank11radaBelediyeler 
imar heyeti fen ıofliiiodeıı' eksiltmeye •ıtiıik vesikası almaları luzımdır • 

Etiket · koyma 
mecburiyeti 

Adana Belediye riyasetinden : 
ı -3780 Sayılı milli korunma kaomuınun muaddel 31 inci maddesi 

Esaslara dahilinde etikete tiibi olac&k nadde ve eşyalar hakkında Be· 
ledlye encümenince tanzim olanan liste aıağıyıı yaı.ılmııtar. Banı 
ait Belediye encümeninin kararı 10.119.42 tarihinden itibaren tatbik 
Qlooacaktır. t 

Gıda maddeleri 
A - Kesilmiş hayvan etleri, socu:k ve pastırmalar 
B - Taze yomarta, sül, yoğut, ttıreya;ı, ndeyai, kaymak, peynir· 

ler ve bunları ıatan clükkiiıılarda satıla.o dii'er maddel~r 
C - yq sebze ve meyveler ve b anlan talart tlükkiiolarda satılan 

sair maddeler. 

Bakkaliye maadel1eri · 
Ç - Her nevi bakkaliye maddehTi, b:ıkkal dll"k&ıı 

rında satışa arzedilen ıair maddeler. 

Mahrukat 

ve maiaıalu· 

D - Her. nevi akaryakıt ( gaz yıjı gibi ) ve odan, maaaal le.Ü· 
mürleri ile liynit ~ibi bilumum mahru)Eat 

Giyilecek etyalar 
E- Her nevi kumaşlar ve kamaş. mağazalarında satılan sair eşyalat 
F - Her nevi hazır elblıe ve 'ounların satıldığı dtıkkio ve mağ•· 

zalardaki her bevi huır eıya 
G - Manifatura eşyası ve manıfutura dükkan ve mığaıalarıodak; 

her nevi eşya 
H -Her nevi baıır şapKalar .,. şapkacı dükkinve maiazalarındakr 

her nevi hazır eşya 
1 - Hazır ayakkabılar ve ayakkabı dük:kiolarıoda tablan dalt eu1a 
j - Tuhafiye maraıalarıudıt 5atılaa her nevi geyim eşyası ( Göm· 

lek, çorap, kıravat, mendi~ glbh ) 

Kırtasiye ••·Y••• 
K - Bilumum ktrlasiye va bun.tanı ait e~ya 

Mobilya •tY••• 
L - Bilumum mobUye .v• . mobilyeci dükkiolarında ıatılaa 11lr eu• 
2 - Bu eti"et mecbuıyetı satmak malı:sadilı raıl konulan her 

dükkln, mapza, ticarethane, pazar ~rleriode büliaa, mıl satılmakta 
olan ve 1atışa arzedilen her ıaahalde tatbik edilecektir. . 

3 _ Bu etik~tler malıo atabiyotine, ticari uıul ve idetlere röre, 
malın veya aynı fıyatta mal rruplarının üzerine • konmak, bunlara her 
hanri bir bağla r.aptedllmek veya aaalmak ribi suretl•le kullaiulı'r. 
Etiketlerin müıterı tarafından iyi r<Wüleıcek ve hangi mala ait ise ona 
taaUQku açıkça beHI olacak ıurette komnası ve mootazaa bir şekilde 
yapı\ması ve. okunaklı olması lizımdır. 

4 - f.tıkel nya liste mecburiyeti hem toptan ve lıem de perakende 
satışlarda cari olacaktır. 

5 - Etiketlerde veya liıtelerde fiyatla beraber madde veya eıya• 
nıo cioı ve nev'i de yazılı bolnnacakllr. 

6 - Akaryakıt: ve mahrukat maddeleri satılan dükkan ve depolardı 
bu malların fiyatları bir levhaya yazılarak. bu levha diikkin va dopoaoa 
müşterilerce iyi rörülebilecelr. bir tarafına asılır. Bu levhadan maada 
mallar llz.eriode ayrıca etiket konması cai7Xlir. 

7 - Yiyecek ve içecek maddeleri satan dükkanlardı, aynı zamanda 
dükkanda, .i•tibllk edilmek üzere satıı yapıldığı takdl'rde ba ıuetle 
yapılan satışların fiyatlara bir levhaya yuıkrak bu levha müşteriler~ 
iyi rörülebilecek bir taraf': aı~lır. B~nlar haricinde kalan aatışlrrd• 
mala etiket lr.oyma mecburıyetı. bakldır, 

8 - Sütten mamOI ya g la r ı n fiyat etiketlerine eritilmemi~ 
yailar için (Tere yağı) ve eritilmi4 yağlu içio (Sade yaj) kelimeleri ili· 
ve olunur. Bunlardan kanan ve nizemlar mucibince menedilmemiş olan 
boyalar vaııtatile tabii renri deiiştirilmq yailarm etiketlerin& (boyala); 
kartştırılmaıı menedilmemiş olao nebati veıair hayvani yağların etlketj• 
oe ( karışık ) , içine (tuzdan başka) yabancı hiç bir madde karı4t ırıl· 
mamış alın saf yai~rın etiketine de (lıaliı) "eliın•lerl illve olunur. : 

akkat teminatı 360 liradır. 
3 - ihalesi 6/11/942 Cama ıaııü saat 15 de Belediye daireıinde 

9 - Zeytioden elde edilip de için• ~air bilu?lıım ~ebati ve rayri 
nebati yarlar karıotırılmamış olan yemoldık zeytıo yaglarının etiketle· 
rine (haliı zeytin yatı) ıair yailarla ~arııtı"lmı~ olan yemeklik zeylin 
yatlarımn etiketine (karışık zeytin yarlar) kelimeleri yazılır. 

Gıda maddesi o~maktao bışk.a. •~retle istimal edilmek üzere satılan 
ieylio yaiları eliketıo•, her hanrı ıs~ımale mahıaa olduiu 1azıhr. 

Wlediye encümeninde yapılacaktır. '-I . 
l krt . 'b le rüoü ve ıaatlodı tatırmıı oldu" arı temıoatl 

4 - ıte ı erın 1 a . t meyi görmek iste· 

Ekıiltmeye eaaı teıkil eden evrak Ankarada Bel~diyehır imar 
heyeti fen 'şefliilij'inden ve Adana Belediye Fen ınüdürlnrüııden alına
bilir. Taliplerin ekıiltmeı gOnü olan 23·11-942 tarihli salı tüoü ilıale za. 
111a1u olan ıaat 15 den bir saat evvel yani saat 14 ı:le zarflannı imza 
mokabiliad• Belediye dyasetine t&Wdi etmeleri illin olunur. 

25 - 3 - 10 - 18 2655 
r 

ıo - Yatlı tanelerden elde edılen vaiların etiketlerine fiatlın 
batka (toHID yaiı) ve (Pamuk yaiı) ilab -ribi cinsleri de yazılar. 

Vej alin ve margarin yaiları hakkında da ayni hüküm caridir. lllkbozlarile birlikte Beledıye encümenıo6 ve ıar na 
eal•rio de her gün muba1ebeye müracaatları ilin olunur. 

21-25-29-5 

iu ak f81ft Halkevlnde 
bir konaer ,rerllecek 

Ba aktam ıaat 20,30 da Hal 
atinde bir konıer verilecektir. 
~t;an Semihi Aydoğmuş (Piyano) 
lay f-tikınet Hazer \Keınan) Bay 
iılmi Tüaıer (Pıyano) taraft.rındad 

1 ertip edilen bu konierde ~liyilk 
oopoziıörlerio seçmo eacrlef1 çalı-

.acakttrı 

2639 

işçi kadmla bir işçi 
çocuk aramyor 

Otelde çah4mak üzete bir b· 
dınla bir reoç çocuğa ihtiyaç var· 

dır. iyi bir maa~ verilecektir. Otel 

mOdUr1yetlne mllracaatları. 

Ad•oa Y eai 8ajdat Oteli 

Zayi askerlik 
tezkiresi 

Askerlik terhis teskeremi 
zayi ettim. Yenisini alocatı111-
dan eskisinin bukmü almach
ğını ilin edctim. 

Sofub>abçe mahalle• 
ıindenı 325 doiumiu 

Mevlüdü Şerif 
Bir zatın aooe ve babası 

ruhuna buınn Ulu Camide öğle 
namazından evvel 11at 11,30 da 
Mısırlı Hafız Halil tarafından 
mevlüt kmıat edilecejindeo eı· 
babı merakın teşrifleri. 

2()57 

Hasan oğlu Abdul
lah Tanrı verdi 2 6S8 

Eti e iliivesi icabeden evsafı kapalı kap ve ambalajları nzerinde 
esa1eo yaııh olarak ıatışa ar:ıedllen mıllarda bu ev11f 1n ayrıca ili· 
01 mecburl deiildir. 

11 - Etiketle teıblt ve t91lıir oloaacak fiyatlar Milli Korunma Ka· 
ouououn eıaları d ahlliude olacaktı. Bu bilha11a güz öoOnde bulandaru• 
lacakt•r. 

12 - Bu kararla tesbit edilen eıaslara ayk1r1 harekette bulunanlar 
hakkında Milli Korunma kanunu hükümlerine rörc takibat yapılacaktır. 
Keyliyet sayın halkımıza illn olunur. 
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