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B. TEŞRiN 

1942 
~il ı 3 No. 641 

DARE YERi : 

Çakm•k c.ddMI Adana 
Telefon 138- Poata ıc 49 

Abon•ıYıllıtı 14,altı aylıtı 

l, aylılı 125 kuruttur 

l P'lyatı a Ku ru•tur ~ 

'~-----------------~ 

• 

SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GONDELIK GAZETE 

Nevyork 1 (a.a) 5 TOrk l'azeteciıi 
Kllpper uçatile Amerikaya relmişlerdir. 
Birl91ik devletlerde ikametleri unuında 
orda kamp larını, deniz üılerhai ve harp 

malıeml fabrikalarını rezeceltlerdir. 

---------------------' 

Milli Şef ingiliz elçisini kabul buyurdular 
Veki1:~er ~e!!,'!ti Beıe~i!!e ı Stalingratta .. . L n2 

Başvekıhn reısllgınde seç z m z 1 d ~ 
bir fOplantıyaptl Dü~:a~alhat~~nle urum nazık 

Ankara 1 (a.a) - Reisicumhur loönü bugün !laat 16 da Çankaya 
H Belediye Meclisi seçimi dün 

~~~~:.?1 de logiltere büyük elçlıi Knaçbul üresseni kabul buyurmuı· sabah saat 8,30 da i_,tiklil marşını Ruspigadesi şeh-
müteakip kanoni merasimle başla· 

Bu kabul esnasında laariciye umumi katibi Büyük elçi Şevki Berker TZ•R Cen U b U R d Q 
de balunmuştu... mış ve ilk olarak Parti müfettişi· 

Ankara 1 (a.a) - Reiıicumhrur loöoü burün saat 17,30 da Çanlı:a- miı reyini kollanmıştır. • b • 
ya köşkünde, başka bir vazifeye tayin edilmiş olan Ariantin elçisini ka- Kundan ıonra Parti ve Parti yenz l7 il er [ egiş 
bol etmişlerdir. Kabul esnasında hariciye umumi kitlbi büyük eiçl Şev· ocakları idar• heyetleri reylerini kag-'eftı• 
ki Berker de hazır boluumuştur. kullanmışlardır. Rey verme işi dün U~ 

Ankara 1 (a.a) - icra vekilleri heyeti bugün Baivelıilette Şükrü saat 18 e kadar hararetle devam • . - -ıaracoilunun, Reisliğinde toplanmıştır. .etmfştlr. D h • d R 
kümeli tarafından başlı:a bir vazifeye tayin edilmiş olan Arjantin sefirini lecek ve neticeye varılamazsa uza· 

Bir Ras tank 
Ankara 1 (a.a) - Başvekil Şilrü Saracojfo, bugün saat 12 de, hü- Seçime bu gün de devam edi- on şe rın e us 

kMabul etmiıtir. 1- tılacaktır. k kuşatma hareketi hasın•ıöst·· 
fabrikası ve 

harekat sa-

em ur ara ucuz e - Moıkeva 1 (a.ı) - Moıkova radyoıuoun ~-~rir ,.../ıar-s-ita ._.. 

· mek tem ı· n ed ı· ıece k ~:\:~=~~t;;~:~~::~:ıEf;~::;:~~:;~ 
Amerikadan alacağımız 200000 
toiı buğday getirtilmek üzere 

Ankara (a. a.)
Haber aldıiımıza Hatayda 600 gramı 9 kuruta satdan 

liyat yapacak ve 
bilahare icap eder 
.. V&P'W ededbıi 
arttıracaktır. Boi· 

g'Öre, buiday fi. h a 1 k t i p i 
atlarının yüksel· _ 

ekmek yapı1ıyvr 
mesi karş111nda memurlara acuz ekmek temini hu· 
ıu111ndaki tetkikler oldukça ilerlemiştir. 

Ankara (H11aasi) - Sabit relirli vatandaşlarla 
memurların bu kış ucuz fiatla zaruri ihtiyaç madde
lerini temin etmek üzere, esash tedbirler alanmekta
d1r. 

Bu tedbirlerin bilba11a büyük merkezlerde ıı\ua 
tıyı hafifleteceii umuluyor. Fakir halk için açılacak 
a, evlerinin de bu kış mevsimine yetiştirileceğ'i an
laşılmaktadır. Sahlan maddelerin üzerine etiket koy
mak asulllnün tatbik. edilece(i yerlerde sıkı bir kon· 
trolün icrası Ticaret V ekiletiuce alikalalara bil
dirildi. • Bilindiii üzere, hükQmet mevcut buğday stok· 

day nakline yakında baılanacakbr. 
Antakya 1 (Hosuai) - Halka mnmkün oldoia 

kader ucuz ekmek yedirmek için Villyet ve Bele
diyece yeni bir ekmek örnetl bazarlanmııtar. Üçte 
biri boj'day, üçte iklal de m111r ve akdar1 onlarile 
yapılan 300 rramhlr. yeni halk tipi ekmekler 9 ka. 
raıa sablmalr.tadır. 

Diğı'lr taraftan , hükOmet, memurların ekmek 
ihtiyacını v•ktinde ve muntazaman temin etmek için 
de yeni bir tedbir almıı ve şehirde iki fırmı yalnız 
memurlara ekmek satmak için tahıiı eylemiştir. 

Memurların elindeki illr.teşrin ayı ekmek lr.ıarne· 
leri kendilerinde bırakılacak ve memurlar ba karne· 
leri fmna rötürerek ekmeklerini alacaklardır. Bu 

yorlar. Fakat Kızılordu bütün hücumları püı· 
kürtmekte ve düşmana a(ır kayıplar verdir· 
mektedir. 

Moıkova l (a a) - Bu sabahki Sovyet 
tebliti: Kıtalaramız bo i"•ce düfmanla Stalin
rrada ve Mozdok çevrelerinde çarpışıuıştır. 

Diğer cephelerde hiç bir deiiıiklik yoktur. 

Moıkova 1 (a.a) - Stallngradıa içindeki 
vaziyet hili naziktir. Şimal batı ketiminde Raı· 

lar Don cepindeki külliyetli düşman kuvvetle
rini kqataaaktadır. Görünüşe r.öre Rus strate 

ilsi, Almanların muharebe bölreıinde bir mu
ha .. ara cephesi karmalarının önüne &'eçmektir. 

Ruı tebliileri topçanan fevkalade faaliyeti llze. 
rinde darayor. Ra1 topçuıanun ekaerya ıiddetli 
bombardımanlar altında 16 millik bir sabada 
üç saatlik yllrilyUıler yaparak dllıman zırhlı 
tümeolerlnin llerlemeılne mini oMatu rörül. 
müıtür. 

Moskova 1 ( a.a ) - Royter 
ajanıının huıasi muhabiri bildiriyor: 

Volra Hlotillasının hlmayeıln. 

de ilerileyen Ruı piyıdeıi Stalin
rrad' m cenubunda yeni bir ilerle
yiş kaydetmiıtir • 

mevzllflrin zaptı için yapılan nvat· ı 
lar fiddetle devam ediyor, 

Ankara 1 (Radyo raz•t•i)
Stalinrradda Almanlar yeniden bas 
arazi parçaları kazanmağa maYa! 
fak olmuılardar. Şehrin tlmallDcl 
yapılan Sovyet taarrozlar1ndaa .ı 
bet bir netice çıkmadıtı anlafıhJ' 
Şimal cephesinde bazı Sovyet ka' 
lar1 kaıatalmııtır. ~ 

J 

larımızı arttırmak maluadile Amerika hülıGmetile 
bir anlaşma yapmııtar. 

Bu anlaşmaya röre Amerikadan memleketimize 200 
bin ton buiday ithal olonacaktır. Bunların nakli için 
bir lıveç aceotasile mukavele imzalanmıştır. Muka
vele mucibince acenta, şimdilik üç remi ile oak-

fırınların memnrlerdan başka kimseye ekmek satmak 
yasak edilecektir. Diğer f1rınlar serbesttir ve herkes 
istediği kadar ekmek alabilecektir. Belediyenin yap· 
hğı halk tipi ekmeiin dışında fırıncılar ayrı tip ek· 
mek yapmakta aerbeıtlrler. lskeederanda beı rnn· 
denberl çalııan serbest fmnlar halka 600 rramı 35 
kuraı üaerinden ekmek sat111aktadırlar. 

Ba gün cepheden gelen haber
ler, bu ilerleyişi neticesinde bir 
köyle bir tepenin ele geçlrllditinl 
bildiriyor. 

Berlin 1 ( a.a ) - Alman teb
liii: Kafkas çevreıinde çok kuv
vetle tahkim edilmif tepelerdeki 

Stalinrrardda bava kuvvetleri 
tanfındın desteklenen hOcom kata· 
lara ıehrln ıimal kıımmda muhte
lif noktalarda daha ileri nüfuz et· 
miştir. Oqmanın çok bilyilk piya· 
de ve tank kuvvetleri ıebrin tima· 
lindeki Kilit mevziine hücum etmiş· 
se de bir karşı taarruzla kayıplara 
uğratılarak püıkürtülmllıtnr. 

Çoiu lnıiltere ve Amerikadan 
relen 98 tank tahrip edilmlıtlr. 
Haftalarca ıilren fiddetli müdafaa 
savaş1arında Alman kıtaları ba Ö· 

nemli kilid mevziini çok üstün düt· 
man kuvvetlerine karşı mu haf az~ 
etmişlerdir. 

Moskova 1 (a.a) - Cepbech 
relen haberlere röre, Timoçeakı 1 

nan Don ile Volra araııoda 1 • 
kilometrelik bir cephe ü&.tBI 

------------------------------------------------------------------------------------
lngiliz Gazetelerinde tefsirler ı 

Bitlerin nutku 
Gerigedoğru 
-------------------------:--------------------------

8 i r adımdır/ 
--------------------------------------..... --------:----''De y 11 Meyi ,, nutuktan, ylldırım har· 
binin sona erdlOi manasını çıkarıyor. 

lnriliz basını, Hitl•rio, oatka at· 

rafında tefıir ve mutalaalarla dola . 
dar. Royterin diplomatik mubablri 

nutku tedafil mahiyette bulmakta, 

bir yal önceki zafer tonunun ba 
natakta baloumıdıtına işaret et. 
mektedir. 

Muhabl,, aon zafere olan fÜ · 
venin ıöyleadiği derecede sailam 

ohaadıiı neticesine varıyor. 

Deyli telrraf'a röre. Hitler, 
kıalli bıtalarmı ba natkunda düt· 

mana yGklemek istemiıtir. Gazete 
diyor ki: c Sözün kıaa11, denebilir 
lr.i, bo natcik reçen ••neye nazaran 
geriye dotru bir adımdır ve bu, 
birletmlf mill6tlere itimat vermek· 
tedi•. :. 

Deyli Meyi• nutuktan, yıldırım 
barblnin ıona erdiii minaaını t•· 
karmak tadır. 

Deyli H•rald'a ıôre Hitler 
c Bu harpte sonuna kadar dövilş. 
mekten bqka çaremiz yoktur. :. 
de .. k lltemiftir. 

Alman 
Denizaltıları 
EyOQ O 

içinde 
789000 Ton tut•· 
rında ticaret gemi· 

si batırdllar 
Betlia 1 (a,a) - Mısırda Al

man - lıtalyaa ztrbh ord\lılina 
meaıup kıtalar ılddetli bir topçu 
ateşinden ıonra yapılan bir lortliz 
hücomanu püıkürtmüş ve bir mik. 
dar tank tahrip ederek 200 eııir 
alm1tlardar. Süven körfezinde ıa. 
vaş uçakları büyük bir ticaret va· 
paranu ha .. ra airatmııtar. 

Münferit bit kaç lnrlliz bom· 
ba uıağın1n Maoı kıyıları üzerine 
~aptıtı ründnz akınlariyle Şimal 
denizi keıimleti U:terlnde rece ya. 
pılan iz'aç açt11lar1nd11 4 dnıman 
açaiı düşllrülmGıtnr. Alman açak· 
ları ıüadlz cenap ve cenap do;a 

---------------------------lnrilterenin muhtelif yerlerinde de
miryolu tesisleri ile fabrikalar1 ve 
askeri hedefleri bambalamııtır. 

Şimal Atlantiğinln merkez k11-
mında Alman denlzaltdarı hrpıi 
54000 ton hacminde 12 dOşman 
ticaret vapuru babrmıştır. Ba su. 
retle denizaltılanmmn eylOI ayı 

içinde batırdığı ticaret vaparlan· 
nın aayııı 126 ya, hacmi de 769000 
tona yOkaelmiıtir ki, bu sayı tim· 
diye kadar en yfikıek yekOna ver· 
miş olan mayıs 1942 ayını da ıeç• 
mektedir. Baıka 14 ticaret vapura 
da torpille batmlmıştır. 

Düşman donanmasına k · rfı 
yapılan mücadelede deniz nıtü ve 
altı kuvvetlerimiz 5 destroyer, 2 
yardımcı kruvazör, .3 aeri avizo 
batarmıı, .3 deıtroyerle mOteıddit 
ıer1 avlzoya hasara utratmı,tır. 
Düımanın bir ı•rl awlsoıu zapte· 
dilmittlr. Ayn• müddet içinde Al· 
man hava kuvvetleri hepsi 242500 
tonluk ticaret vaparo batırmıı, 8 
vapuru da hasara uiratmıştır. Hı· 
va kuvvetleri bir kruvazör, S dea
troyer, Müteaddit muhafaza remiıi, 
bir öncü remi, bir çok torpidobot 
ve her neviden çıkarma remlıi 

batırauştır. Bn aaretle lnriliz-Am .. 
rikan ticaret filoıa eylGI ayı için· 
de yalnız Al•an ıavaı hatelı:etleri 
yll:tünden bir milyon 11100 ton 
hacminde 161 vapor kaybetmiftir. 
8qlr.a 22 ticaret vapura batara 
airı trlmııtır. 

Orta ve •t•iı Volra çevrele· 
rinde ve Moıkova atrafında dOı· 
man gerilerindeki demiryollarına 

rilndüz ve gece bava hncnmları 

yapılmııtır, Voroaej'ln ıimallnde 

d6tman bir tek tllmen kesiminde 
yaptıtı neticesiz lııücamlarda 25 
tank kaybetmiıtir. 

Rjev yakınında hiicumlarımız 
neticesinde Ruılar1n tiddetll moka· 
vemetine raimen mahalli mevzile-

rimiıi dQzelttik. Top ve açak atet· 

lerimiı dllfman toplolaklarını da· 
tıtmıı ve tasatlanan bllcdmlar• 
yapmııtır. 

Cepbeoin merkeı 1t .. ı.ınlıı 
rnriıidde ataçlık ve çetin arazide 

Alman we Macar tetir.illeri kalab.
hk çete ıuraplarıaı kotmof ve 

imha ttaıiftlr. Bisllll ea:t't kaybımı· 
aa lr.artılık dDıman 1026 ÖIO, 1218 
•ılt werıalf, aj'ır we hafif bir çok 
aaabeml bırak•ııtıt. 

Cephenin ılmal geılmlnde bQ. 
yOk dllfmao kovvetleri çevrllmlı 
ve bunlara kurtarmak için yapılın 

kartı hücumlar piiıkllrtillmOıtür. 

bqladıiı karşı taarruz, ıllrller 
tayyare ve yığınlarla tank tarafl 
dan desteklenmektedir, Hattl it 
kuvvetlerinin Don nehrini .... • 

muvaffak oldukları ıöylealyor. S 1 

yet orduları stepte llerlem•l• 4 
• 

yam etmektedirler. Alman o~a~ 
1 

bar aya yanrın çıkarıcı ma,U. • 
dola fazla miktarda kaplar at .. ~ 
ta ve etrafı totaıtarmaktadlfl 

En ıiddetli ıavaıların cereıan 
tiil noktalarda lnfillklarla ve .. 
rüzfirile havalanan toı, bolal· 
lardan •• obOılerden yllk.., 
damana br.,.rak fllDtfi kara 
maktadır. 

Nehirde bo§ulnM 
lar yine çoOalcl 

tlan Seyhan 11eİtrlude iki 
iülma hldlaeal ol111d1tar. Bo;.t 
laran lklıltıla dtı hflviyetl b~ 

teıblt edihaemlf tir. Banlatdaıt bl 
ıinekll park dllnilen yerdi _. 
anak llierti ~rmlı \ti bit dabJ 
mıyarak boidldıilfttır. J 

Dlieri de s11lcıler -~ • 
lloya flrmiı ve ylbaie bllm 
den aynı şn~ilde botalmutt 

Maddaiu11ia111t ma&Ylal 
murın Gnralp tahkikat ya 

tadır. Ce•etlır fÖmDlmemlttlt 
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ASRİ Sinemanın Yazhk Bahçesinde 
SUV ARE 9 da SUVARE 9 da 

BU AKŞAM 
Türk filmcilik ısnatlnin medarı iftiharı bugüne k:ırfar yapılan tGrkçe 
filiınleri en gü:r;eli türkçe söı.lü ve aarkı ' ı 

Kahveci GÜZELi 
Rejiıorı Ertuğrul Muhsin Müıik: Sadettin Kaynak 
Baş Rollerde Büyük Sşnatkir Hazım Münir Nurettin Beb:r;at Telat B:ıyıın 

Nezihe Nevin ve bayan Perihan 
İLAVETEN: 

Fevkalade cğlenreli Miki Mavs Ayrıca Hususi surette 
gctlrttlğiml:r; çok enteresan Şort 

PEK y AKlNDA: PEK Y AKlNDA... PEK YAKINDA ... 

Leslie Hovard aşk Rüyası 
Büyuk bir Aşkın büyük bir ihtirasın romanı şahcıer;nde 

"apah zarf usulile eksiltme ilanı 

Sümer Bank (Konya) Ereğli Bez Fabrikası 
direktörlüğünden: 

1- Fabrikamızda yaptırılacak ahşap pamuk salaşa çatı 
işçiliği kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Bu işe a· 
it bütün malzeme ( kiremit, kereste, lame demiri, çivi ve 
cıvatalar ) fabrika tarafından verilecektir. 

2- Bu işin muhammen bedeli plande metre murabbaı 
250 kuruştan 5601.67 lira olup muvakkat tem:natı · 420.13 
liradır. 

3- Bu işe ait proje fenni şartname ve mukavele projesi 
fabrika inşaat Bakım şefliğinde görülebilir. 

4- Eksiltme 6. teşrin evvel, 1942 sah günü saat 16 da fab
rikamızda yapılacaktır. 

5- istekliler teklif mektuplarile birlikte buna mümasil işleri 
başardıklarını belirten vesikalarını e:ı geç ihale günü saat 15 e 
kadar komisyona teslim etmiş bulunacaklMdır. 

6- posta ile gönderilecek teklifler nihayet ih•le saatından 
bir saat evveline kadar gelmiş ve kanuni şekilde kapatılmış ol· 
ması lazımdır. Postada vakı gecikmeler nazarı itibare almmı-
yacaktır. 29-30·1·2-3 

DOKTOR 

A.Melik 
Bel Sogukluğu ve idrar Yolları 

Mütehassısı 
Adanamıza a Ydet etmiş ve hastalarını kabule bı:ışlamıştır · 

2573 

Devlet Oemiryollan 6. İşletme Müdürlüğü 
artırma Eksiltme komisyonu reisliğinden: 

Muhammen bedeli 63,800 lira tutan 2320 ton odun 19~10-942 
pazartesi günü saaat 16. da 6. işletme müdürlüjü binasında kapalı zarf 
uıolile eksiltmeye çıkarılacaktır. . 

Bu işe girmek isteyenlerin (4440) Liralık muvakkat teminat akçalerı 
veya bu miktar para karşılığı banka mektubu bono ile iı..anuni. ikamet· 
rah vesi~alar~, nüfu! hüviyet cüzdanları ti car et odatı v.t;,~ık ala.rıle yuka· 
rıda tayın edılen g~nde 2490 numaralı kanunun. emretlıgı. şekılde. haıır· 
lamış oldukları teklıf mektuplarını aynı gün eksıltme saatınden bır saat 
evvel 6. işletme müdürlüiü binannda toplanacak komisyonun reiıliiine 
·ıermeleri. 

Şartnameler Adanada 6. işletme komisyonundan, lttanbulda 1 inci, 
Ankarada 2 inci, Malatyada 5 inci, l,letme müdürlüklerioden vo Üs· 
maniye, Bahçe, F. Paşa, Pozantı, ve Çıftehıan istasyon şefliklerinden be
delııiz olarak görülebilinir. 

2542 .. 27-2 - 8-13 

--------------------------------------------------: 
Makine 

Sahiplerine : 
Es"i istasyon Karakolu karşıeında Demiriş atölyesi harp vaziyeti 

dolayısile memleketimize i'irmeyen yedek malzemeleri temin bakımın· 
dan atelyesini REKTlFlYE ve PkES makinalarile bir daha teçhiz 
etmiş ve kadrosunu teknik elemanlarla genişletmiı bulunmaktadır. 

Mevcut bil'uıııum makinaların gömleklerini REKTIFlYE PRES 
işlerini, en iyi ve sağlam bir şe~il?e, ~er nevi yedek parçaları pik vo 
kızıl döküm ıouk ve sıcak demır ışlerı freze, büyük ve küçük torna 
ve planya işlerini elektrik ve oksijen kaynak işlerini çok titiz bir itina 
ile istenilen evsaftan daha iyi bir düzgünlük ve sağlamlıkla yapılnıaaı· 
na f1tyret edilmektedir. Sayın müşterilcriml:ıio topdan ve perakende 
siparişlerinden çok memnun kalacaklarıoı bir ke~re yaptırac~kları i'ler 
le daha iyi anlıyacaklarını kovvetle ümit eder bır defa tecrube etme 

terini bekleriz. 

DEMIRIŞ 
Nuri Has ve Evlô.tları ve Şerikleri 
Tel: 353 Tlg: DEMIRIŞ Adana 

:•-------------------..-.----------·--------------------.. 
Birinci sınıf Röntgeh Mütehassısı 

Dr. Ziga Tümgören 
AbldlnP•t• caddesinde 1211 No. lu muayene 

hanesinde hastalat1nı kabule baflamıttır. 

Telefon No. 287 2491 1- 15 

B.tJ G ON 

Belediye riyasetinden : 1 
1 - Şehir yollarında yaptırılacak temirat ve inşaat işi 

açık olarak '.eksiltmeye konulmuştur. 
2 - işin keşif bedeli 1678 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 126,53 liradır. 
4 - İhale 16.10.942 tarihine rastlayan cuma günü saat 

15 de Belediye encümeninde yapılacakhr. 
. 5 - Fazla maliimat almak ve keşif ve şartnamesini gör· 

mek istiyenlerin Adana Belediye Fen dairesine ve ihale günü 
de muayyen saatte Belediye encümenin'! müracatları ilin olu-
nur. 2-9 - 11-15 2581 

------~------------------------------------------~ 

Adana as. satınalma Komsiyonündan : 
1 - 20.000 kilo sığır eti kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 

konulmuştur. 
2 - Muhammen fiyatı 14.000 lira ilk teminatı (1050) li· 

radır. , 
3 _, İhalesi 27-10·942 cumartesi günü saat 11 dedir. 
4 - Evsaf ve şartnamesi hergün komsiyonda görülebi

lir. 
5-lstcklilerin teklif zarflarını ihale saatından behemehal 

bir saat evveline kadar komisyona vermiş bulunmaları lüzu· 
mu ilan olunur. 2.6.11.16 2580 

1940 da Mormarter geceleri... 1942 de büyük aşk .•. 

Filmlerile ıeni mevsimi açmı' olan 

AlS!\RA y Si~IE~IJ\SI 
PEK YAKINDA: 

1942 sineması mevsimide geçen müessif bir tayyare 
kazasında kölena büyük artist artist 

~§_ CAROLE LOMBARD ~=-
ın muhte,em ve en bUyUk fllml olan 

T .......................... . .. aii G~~~ ua•lee i INl~l§>e'le©ösii i e 
Aşk ve ıstırap şaheserile açacağını 

sayın müdavimlerine müjdeler 
İİllliiil---· 

YAll llt{ SIN iMADA 
Bu Akşam 

iki Güzel fle büyük film birden 

- 1 . 
Basil Bathbon- Oouglas Fairbanks 

Jr. Llonelle Athvill 
Gibi üç büyük kırekter ıtistin yer.allıkları vo uzalr. Jiyarlarda 

yaşayan vatan çocuklarının elem ve meşekkat dolu binbir maceralı 
ha yatlarını canlandıran 

Feflkaliide bir film 

_J--ffi;+t~~y;";; .. :::::1-L 
~ ...................................... ~ 

2 --Harpte ateıini, Aşkdan ilhamını, Tarihten kudretini alan 
büyük harbin en derin heyecanını yaşatan büyük film 

Türkçe Sözlü fle Şarkılı 

-

TURKCE 
Rms Balaykalaları, Rss mu9ikisi, Rus çardaşları 

Bat Rolleree 

RAY MILLAND - ISA MiRANDA 

Koşunuz ..• Koşunuz 
....-. Çukurova Gişesine •~ 

=zengin olmak isterseniz= 
Gişetnlzdeh bir Bilet alarak taliinizi dene-

• • 
yınız • 
Adres : - Asfalt Cadde Dortyol ağzında 

A D A N A Necip Uzyazgan 

imtiyaz Sahibi ı CAViT ORAL l Rifat Y AVEROCLU 

tJ. Neırl1at Müdüriij Aval.at Bıaıldıjı 7er ı B\JGON Mat' .,_, 

2 B. Teşrin 1942 

Valimiz teftişten döndü 
Vilayette yeni 
ekime hazırlık - Feke ve Saimbeyli kaza-

lerı köylerinde k ı ş l ı k --- ekime ba,ıandı -
Valimiz 8. Akif Eyidoğan mül· 

hak:ıttaki teftişlerinden dönmüş · 
ve ruetemize şu beyanatta bulun· 
muştur: 

«- Kozan Ofisinde toplanın 
hubnbatın sevk ve nakli için yeni. 
dea tertibat alınm•ştır. Saimbeyli· 
ye kadar olan yollardan nafianın 
942 iş yılma ait daimi tamirat fa. 
aliyeti gözden geçirildi. Saimbeyli 
kazasının köy depolarına toplanan 
hububattan muhtaç çiftçiye tohum 
daiıtma işleri devam ediyor. Feke 
kazası da aynı şekilde tohumluk. 
ları daj'ıtmak üzeredir. Bu illi ka · 
zada ltışlık ekime başlayan köylere 
rastladım. Umumiyetle nadas ha· 
zırlıkları tamamlanmıştır. Geçen 
hafta içinde yağ-aa yaimurlarda 
hu iki kazada nadas işlerini ko 
laylaştırmıştır. 

Aımacadao Mansurhı nahiye. 
sine kadar 55 kilometrelik mesafe· 
yi ·kısmen atla, kısmen yaya olarak 
fezdim. Nahiyenin kuruluş tarihi 
olan on bir yıldanberi hiç bir vali 

hrafından ziyaret edilmemiş ikeo, 
ormanlarile, i'Ümüş derelerile, yeııı· 
yeşil vadilerile tabiatin bütün gü· 
zelliklerini sinesinde toplayan bir 
mıntıkada bizim, köylünün hal "e 

hatırını soruşturmak fırsatını bul mu~ 
oJmamızıo muhitte çok iyi bir tesir 
bırakmış olduğuna kaniim. 

Bu arada Mansurlu nabiyeıi 
idaresi ve kuyudatını Mansurlu, 
Değirmendere ve Göltdere Jaodar· 
ma karakollarını ve oranın köy 
mekteplerini, köy odalarını gözden 
geçirerek mobtelif ihtiyaçlar üze· 
rioe gerekeo direktifleri verdim. 

Mansurludan görbeyaz daiları 
ve meydan silsilesi ve Göle dere 
vadisini aşarak Akdam köyüne 
kadar 60 kilometre mesafeyi kıs· 
men bir gece yürüyüşile atla katet· 
tikten sonra Akdamdan otomobille 
Kozana ve oradan da Adan•Y• 
geldim. 

Adana Kozan yolunun yeni y•· 
pılan 3 kilometrelik bir lmmınıo 

daha yapıldığı görüldü.• 

Sayın müşterilerimi- Adana Belediyesinden 
zin nazan dikkatine 

Nuri Hu incirlik fabrikasında 
gerek incirlik gerek pamuk ve ne· 

bati yağ fabrikası presesinde bulu . 

nan müşterilerimize ait pamukların 

bir hafta içinde kaldırmalarını H· 

yın müşterilerimizden rica ederiz. 

Aksi taktir de kaldarılmayao pa· 

mukların preseye oakil vesaire 

masrafı müşteriye ait olmak şar. 

tiyle prese edilerek anbara sevko. 
lunacaktır. 

Çiğit anbarlarımızın çılışmaya 

mAni olacak derecede dolduğu gö. 

rülmektedir. Çiiitlerini kaldırma· 

yan müşterilerimizin de bir hafta. 

ya kadar ve bundan ıoora fabrika 

mızda pamuklarının çiğitlerioi çek· 

tirdikleri tarihten itibareo bir haf 

ta zarf anda kaldırmalarını sayın 

müşterilerimizden rica ederiz. 

Yukarıdaki müddetler içiode 

kaldırılmayan çiğitler resmi fiyat 

mucibince satılarak bedelinin müş 

terilerlmize verileceğini ilin ede 

riz. 2-3-4 2578 

1 - Belediye emlikindan ye· 
ni otelde yapılacak. timiut açık 
eksiltmeye konulmuştur. . 

2 - Keşif bedeli 1017.97 lı· 
radır. 

3 - Muvakkat teminatı 76,42 
liradır. 

4 - ihale 942 birinci teşrioio 
13 üncü Salı günü saat 16 da Be· 
lediye blnaıında teşekkül edecek 
encümence yapılacaktır. . 

5 - Keşif ve şartnamesioı 
görmek vo fazla malumat almalc 
istiyeolerln Belediye fen memurlu· 
;una münakasaya gireceklerinde 
muayyen gün ve saatte Belediye 
encümenine aıuracaatları iliio olu· 
nur. 27.1.5.10 2558 

Adana inhisarlar mü
dü rlUüünden: 

Adana inhisarlar idaresiyle -
Karaisalı inhisarlar idareıi arasın· 
da mütekabileo naklooulacak 60 
ton inbi1arlar emvali ve bunlar• 
ait boş zurufun nakıl işi eksiltme• 
ye konulmuş ve eksiltme günü o• 
lan 29/9/942 tarihinde talip çık· 
madığından iş on i'Ün uzatılarak 
ekıiltme 9/ 10/942 Cuma günü sa· 
at 16 ya bırakılmasına karar ve· 
rilmiş olduiundan yevm ve vak!' 
mezkürde taliplerin Adana inh1• 

sarla Başmüdürlüğüne müracaatla· 
rı ilin o!unur. 

2579 
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Telefunke n Radyoları 
Dunlop lnglllz iç ve dıt blslklet 16stikleri 
Vebellt su tasfiye clhazlar1 
Radyo ve telefon Kuru pilleri 
Leucl ele~trlk İlmpullerl geldi. ' 

IŞIK Ticaret Evi 
Kamil Alada • Telefon 80 Asfalt cadde No. 71 2503 

OoQumevi Baştabibi 
Dr. Süleyman Kuntalp 
Doğum ve Kadın hastalıkları mütehassısı 

Abidinpaşa caddesi cit1armda Müdim apartmanı, 
Diıtabibi Bay Şevketin muayenehanesinin ilstü 

Telefon Not 272 
1- 26 2474 

..... ı ...... lıllıiııliııliıı.;...;;.;. .................... ~ 


