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J> 1 

Almanyadan:her· gün 
3o-4ovagonmalgeliyor 

Amerikadan getirteceğimiz 
Buğdaylar 

Demir şilebimiz bu işe 
ayrıldı 

Ankara 6 ( Husuıi muhabirimizden ) - Ameri
kadan doirudan doğruya buğday getirtilmesi için 
Demir şilebinin hazırlanmakta olduğa haber veril· 
mektedir. 

Demir şilebi 6500 ton hacmlndedir. Bazı for. 
malitelerin ikmalinden sonra şilebin bu ayın sonla· 
rına doğru hareketinin mümkün ole.C"ağı umulmak
tadır. 

-

Doğu cep
hesinde Alman 
tankları ve a~ 
rabalara yük
letilmiş bisik· 
JetleT - -

1 
/stanbuldan hir görnüş : Bayezit meydanının ı 

havadan alınmış fotoğrafı 
~---

İstenilen yoldan gitmek mümkün ol~rsa şilep 
bu seferini 2 ay içinde yapabilecektir. 

Diğer taraftan ayni makntla lıveçten 3 ticaret 

gemisi kiralanma11 için temaslara devam olunmak· .f". 
Istanbul tadır. ~ 

Gflmilorin kira ücreti muvafık görülmüş ve 
alakadar makamlara lazımgelen emirler verilmiş · 
~ ~ 

lf urtuluşunun 20 
t'tci ylldönümünü 

kutladı 

lıtanbul 6 (a.a) - lıtanbu 
1nn kurtuluşunun 20 nci yılnönü · 
10ii bugün ~u\lanınıştır. Bütün 
re•ıni ve hususi binalar t nakll va· 
•ıtaları ve ticari müesseseler bay 
ta'klarla donatılmı4hr. Halk bü
~Gk bir sevinç içinde mbrasimio 
~'ı>ılacafıı Sultanabmot ve taksim 
ltıeydanlarına doj'ru akıyordu. 
lier lk.i meydan merosim saatin· 
den çok daha evvel dolmuştu. 
'törene iştirak edecek kıtalar, 
0k11Uar ve diğor teşekküller saat 
9130 da toplanmışlardı. Merasim 
'•at 10 da başlamış va lstanbn· 
11111 kurtuluşunda şehlt düşenler 
için bir dakika ihtiram vaziye
t' 111de durulmuıtur. Bundan sonra 
tıt•lıar, okollar ve diier teşek.· 
tilller önlerinde bando oldaju 
htlde Sultanahmetten hareket et• 
~İ~lerdir. Taksimde bayrak çek· 
ille merasiminden ıonra heyecanh 
~lr hihbo ile lıtanbul kurt.ulu~ 
"Yranıının mi.na ve ebemmıyeb 

ı•barüz ettirUmlş ve Milli Şef 
~'"•t lnönünün emri altmda ha· 
•r bulunan Türk milletinin her 
~illan destanlar yazmaia mnkte· 

r olduiu tıyid edilmittir. 
b· Bundan ıonra çok muntazam 

•r reçit resmi yapılmıştır. 

lktls•t vekill lstan· 
bula gitti 

~ Ankara 6 (Hu9Usi) - lktisat 
,~~ill bu akşam lstaobnla hareket 

ı. 

"•killer heyeti 
ı,. Ankara 6 (a.a) - lcra vekil· 
'ttı heyeti bugün Başvekalette sa· 
'11 l~.30 da Başveldl Şükrü Sarac 
~ 11111111 reisliğinde toplanmış • r, 

Adliye Vekili 
iyiletti 

~ Atılcara 6 (Huauıi) - Bir müd· 
) ttenberi rahatsız bolun an Adli . 
t' V •kili tamamen iyileşerek tok · 'r Va~ifeıine başlamııtır. 

U~._, yepacak harita 
subaylara 

ltıı 4.nkara 6 (Hnıuıi) - Hava 
\;'fı tnenııuplarına verilecek zam· 
'- "• laıminler hakkındaki k:anll· 
~ '~ bir kanun projesi hazırlan· 
•tıt. 

't..811 proloye göre, uçu~lara iş 
~eden harita subayları da ay
~lardan istifade edeceklerlet· 

STALININ DEMECİ 1 Voronejde Rus 
·ingilterede soğuk bir muvaffakiyeti 

duş tesiri yapmış! 
ÇÖRÇİL 

Avam kamarasında de
meci tefsirden ~acındı - Moskovadaki lngiliz ve 
--· Amerikan mümessilleri -- izahat istediler -Ankara 6 (Radyo ııazetesi) - Stallnln demeci bir ç.ok yankılar 
uyaodırmıştır. Sovyet radyoıu da bn demeci çok mühim bulmakta ve 
«Stalin Yoldaşın demeci ilzerinde müttefik devletlerin israrla durmaları 
lizı mgelir.» demektedir. 

Stalin taraf ıodan harp dnrumn ve ikinci cephe mesolest hakkında 
yapılan demeç üzerinde söz söyleyen Vaıing-tondaki logiliz büyük elçisi 
Lord Hallfaks, Stalinin Alman taarrazona mukavemet etmek hususun· 
daki derin imanıDln milttefiklorce çok iyi karşılandığını belirtmiştir. 

Amerika hariciye müsteşarı Stalin, lkinci bir cephe açıl-
Samoer Vela demiştir ki: masını sarih bir surette alenen İl· 

c- Bu demeci büyük bir dik· temektedir. Fakat, malzema yardı· 
k ti okudum. Amerika Birleşik mı ve ikinci bir cephe meselole· 
d:vl:tlerl hüktımetioin Sovyet kuv- riyle birlikte bir üçüncü • mesele 

· addeten ve bede daha vardır: o da, arazı kayıp· 
vetlerıne m • , oen ları ve munakaleoin bozulması yil· 
bütün yardımı yapmak nıyetınde züud • k dd 1 i · ki • k k 

1
.. en yıyece ma e er nın yo u 

oldagunu te rara pe az uzam ğu meseletidiı. Bu maddelerin de 
Vardır Bu yardım elden roldlai R .. d ·ı · IA l k • .. . . • usyaya gon erı mesı &1zımge me · 
kadar Sovyet buktımetlmn emrıoe ted' F k t b . . "tt f'kl 

ır a a unun ıçın mu e ı e · 
tahsis edilmiştirı» rio büyilk mikyasta f c aret gemisi· 

Vaşlngtonda herkes Ruslara ne ihtiyacı vardır. Stalin, arhk za· 
mümkün olduio kadar büyük ve manıo Milıver devletleri için ç.abş-
çabak yardımda bulunulmasını ille· tıiıoı anlatmak istemiştir. » 
maktadir • ..\ocak; vaziyete askert İtalyan gazetelerine göre, Mos· 
mülAhazaların biklm olması gerekli kova?ald lnriliz ve Amerikan mü

messıllerl Stalinin sözleri hakkın
da izahat istemişlerdir. ıörülüyor. 

Londradan relen bir telgraf, 
Çörçilin demeci oasıl lr.:arş1ledıiını 
bildiriyor. Bu telgral şudur: 

oc Avam kamarasında Ç6rçil, 
StaJin tarafından verilen demeç 
hakkında tefsiratta bulunmak iste· 
n:ıeıniştlr.» 

Staiinin deoıec' i Mihverciler 
tarafında da yankılar uyandırmış 
lm Bir Alman g-azetesi şöyle yaz
rtıaktadıt: 

« Almanyanın •e müttefiklerin 
kazandığ ı bir seri zaferden sonra 
Sovyet Rusya bi.ı takım güçlükler 
itiode kıvranmaktadır. 

İtalyanlar, deınec•in logilterode 
aoğok bir duı tesiri yaptıiı, lari· 
Uz askeri mahfillerinin şimdi daha 
ihtiyatlı bulunduğan~, 1 bu mah~ille· 
rin Vilkiye ve StahD e kızdırını, 
Stalio'in Angloıakaonlara dardmtf 
olduğunu iddia ediyorlar. ___________ ...., ____________ ..... 

Maarif mUdUrU dUn geldl 

Mezun bulunan Maarif müdü

rürtıüz Ekrem Gürsel dunkü Toros 

Ekspresile şehrimize gelınlt ve öi' 
retmeoler değişiklik cedvelini ha· 

zırlamıia başlamıştır. 

Irak kabinesi istifa 
e t ti 

Ankara 6 ( Radyo razehui ) 
lrak kabinesi istifa etmiştir. Bağ-

dattan gelen bir telgraf, bu istifa 
oın ekonomik me!'elolerde görüş 

ayrılığından ileri geldiğini bildir· 
mektedir. Kral Naibi, yeni kabine 
kuruluncaya kadar basyek.il Nuri 
Sait paşadan, vazifesine devamını 
rica etmiştir. 

lçel emniyet mü
dürü değitti 

Ankara 6 (HuıHi) - Zonıul· 

dak emniyet müdürü Nevzat Ar
mağan, lçel emoiyet müdürü Halil 
Saatç.ı umum müdürlüğün emniyet 
müdürlüğüne, emniyet umum mü
dürlüğü emniyet umum müdürlerio 
don Hadi• Erebar İçel emniyet mü 
dürlüğüne, Sinop emniyet müdü· 
rü Necmettin Akgün Zooguldak 
emniyet müdürlüğüne, birinci umu
mi müfettişlik emniyet müsteşarı 
muavini Tevfik Celil Özer Kütab· 
ya emniyet müdürlüiüne, Trakya 
eski sıhhat müşavir muavioi Sırrı 
Ulus Emre Sinop emniyet müdür· 
lüj'üno tayin edilmitlerdir. 

Nafia Vekili dUn aktam 
Ankaraya diindU 

Ankara 6 (Huıuıi) - Şark 
ve cenup vilayetlerimizde, orta 
anadoluda uzun bir tetkik seya· 
bati yapan Nafia Vekili ba akşam 
otomobille iehrimlze dönmüştür. 

Tallm we tetblf• 
heyeti azahl• 

Ankara 6 (Hususi) - Vefa 
erkek liaeıi felsefe öjntmeı:ıi Yu· 
nas Kazını Köni talim ve terbiye 
heyeti azalıgma tayin edilmiıtir. 

Demir, çelik tel ve 
levha llhalltı 

Ankara 6 ( 1-lusuıi ) - Tlca· 
ret vekileti Demir, çelik tel, lev
ha gibi maddelerin serbestçe itha· 
lini itbaletciler birliğine bırakmış. 
br. Bu maddelerin satııı 1erbelt 
olacaktır. 

Rus kıta/arı Alman hat
larına girdiler ve bazı 
blokhavzları zaptettiler. 

.. ... u .... _._.._ ..«; -

Ankara 6 ( R dyo l'azetesi ) 
Stıtliorradda uyde deier derişik· 
lik olmamıştır. Staliorradm timal 
çevreainde Ruslar evvelce alddda· 
rı bazı yerleri tekrar Almanlara 
terketmek zorunda kalmışlardır. 

Bu kesimde bazı Sovyet birlik.leri 
çeober içine alınmıştır. Cenuba 
doğru Sovyet baskıaı arasız devam 
ediyor. 

Ruslar Voroneide düşman bat• 
larına girmişler, bazı blokbavzları 

zaptotmeıi'e muvaffak olmuşlardır. 

Moskova 6 ( a.a ) - Sovyet 
teblij'i: Kıtalarımız dün a-ece Sta• 
linırad, Mozdok bölgelerinde dUş
man ku\'vetleri_yle muharebeye 
devam etmiştir. Oteld cephelerde 
ehemmiyetli bir degişiklik yoktur. 

Stalingradda 15 tank.tık bir düş
man alayının 7 hücümü püskür. 
tülmüştiir. Şehrin şimal bat111ndaki 
Ruı kıtaları arazi kazaomııtır. 

. Novoroılakin doiu cenubunda. 
ki kıtalarımız karşı hücuma geçe
rek bir tepeyi zaptetmiş ve bir 
Romen taburuou imh" eylemiştir. 
7 düşman tankı tahrip edilmiştir. 

Leniograd cephesinde müfrezo
lerimizin faal hareketleri neticeıin . 

de dilşman üç rUndo iki bölük H• 

kor kaybetmiştir. 

Ruı dooanmaaına mensup ha· 
va kovvetleri bir düşman nçak 
meydanaoa hücom eddrek Ynnkor1 
tipinde 7 uç.ak tabtlp etmiş ve 
ayni tipte diğer 12 av u~aiını ha· 
sara uiratmıştır. Have muhatebe
lorinde 3 ttçak düşiirtılmtııtnr. 

Moıkova 6 ( a.ı ) - PraYda 
razeteainİD Stalingrad muhabiri 
bildlriyorı 

Almanlar uıiradıkları kayıplara 
bakmaksızın şiddotli hücumlara do· 
vam ediyorlar. Alman piyadesi Ruı 
mevzilerine arka arkaya 9 defa 
hücıım etmiıtir. Fakat bütiln bn 
hUcamlar pi19kürtülmüş ve diltman 
ajtr kayıplar• uframıştır. 

Almatı komıltanlığı Udrllyeö 
kıtalarııı ardına aiır makiaı6li ınrıf. 
rezeler yerlt§tirmiııo de bunUD 

bilyilk bir faydaıı olmamıştır. 
Almanlar muharebe meydanın. 

da 500 den fada ölü bırakmı~lar• 
dır. 

Stalinrrad muharebelerinde Al• 
manlar telifiıine imkiu olmayan 

zararlara uğramışlardır. Bilba11a 

göze çarpan nokta, biltiln sınıf .. 

lara mensup Rnı askerleriniıı fÖ1• 

terdiği sebat ve kahramanlıktır, 
Filhaklke atkerlerlmlz bir adıtb 

bile geri atmamak hususunda Şef
lerin vordıği emre tam itaat edi
yorlar, 

Berlln 6 (a.a) -' Alııiao teh• 
ligi: Kafkasyada dllşııian birbiriııi 
müteakip bir çok tepelerden atıl· 

mıttır. Rus kuvvetleri dün Tııapıd· 

nin şimal bat111nda ve Terek b81· 

gesindo kuvvetli bir surette tah
kim edilmit mahalleleri ve dar 

mevzilerini, gösterdikleri tiddotli 

mukavemete rağmen bırakmak zo· 
randa kalmışlardır. 

Stalingrad şehrinde göğüs gö· 
ğüae yapılan Şiddetli mabar~boler. 

den sonra yeni terakkUer kayde. 
dilmiştir. Savaş aıaklsrı büc!unt 

kıtalal'ımlZI dtSlteklamiıtir, Şehrin 

ıiıöal batııında Alman birlik.lflrl 

ikinci bir düşman rrubuıuı c;evltı 
mefe muvaffak olmuştur. 

Oon çepheainde Rom8n ltai• 
yan tto Macar kıtaları düş~anıd 
tiebri teÇnı~k veya ilerlemek İiid 
ya'1lriı bir ~ok bamleİeti pilıköri~ 
mOş\erdh·, 

Merkez cepha1laıdokl baakınİir 
tıetlcealnde Rusların bir çok miiı• 

tabkeııı mevzileri tahrip edilıniştlr, 

istinat noktalarıpda bulunan dOt· 

dıın askerleri kıımetı imha kısıtieö 
do eeir edllıııiıHr. 

11mert r ölünün centiiJ doiu· 
•tindi Almaolatıtı bir taarruzu ea~ 
nasında dlln mnhim bir ilerlem• 

ka7dtıdilmi1tir4 



2 BUGON 

• ~~ı~~~ I ~~ı~ .. 4: Malatya Mensucat genelik kulUbUnden= 
İ Y A l l I K S N 1 N A da il 13 10 942 Şeker bayramının ikinci 

1ıalı l'üaü Malatya ••asıacat 
1 au Aktam r~nçlik ~allibü. ıpur ba!ramıdır. Saat 14 de ıtadyomda yapılacak ba 
1 toren• aıt proıram aıarıdadır. 

:. Biigiik Alman Yıldızı Giizel 
1
1 y 1 k • apı aca resmı geçitten sonra 

1 B R f G 1 T T E HOR NEY ı 100 m., 110 maaialı, 200m .• 400 m., 800 m., 1500 m., 5000 m., 
• • tek adım, üç adım, yük1ek, •mkla yülrsek, dikı, rülle, cirit, çekiç, ye 
1 ın yarattığı ve meşhur rejisör TURJANSKY tarafındın 1 Balkan Bayrak yarışları atletizm müsabakalarından ıonra rüreı ve futbol 
1 vücode getirilen Fran11zca Söziü şahane bir film ı mi11abakalar1 da yapılacaktır. 
: 2593 7-9-11 

1 ~laıEJJOJlP.Wlr ı= 
1 iLAVETEN: • 1 RAY MILLAND !_~~SA MiRANDA ı• 

Tarafından C.llbl dikkat bir tarzda temsil edilen 
AfK ve CASUSLUK fllml 

1 TORKCE 
~~~ı~~~~~~~ı~ ... ·~~ 

Adana as. Satınalma komisyonundan= 
ı - 3500 kilo süt ve 3500 kilo yoğurt açık ektiltme ıuretilHıhn 

ahnacakhr. 
2 - Y oiardan beher kilo muhammen fiyab 35 karaş', SüdGn 30 

karoştar. ille teminatı 170 lira 63 karaşlur. 
.> - ihalesi 9.10.942 Cuma rnnn eaat 10.30 dad1r. 
4 - Ev1&f ve şartnamesi her gün komi•yonda rörülebillr. 
5 - isteklilerin belli rüa ve aaatte ilk teminatlara il• birlikte 1abn 

alma komisyonuna müracaatlan ilin olunur, 
2538 23-29-3-7 

Birinci sınıf Röntgen Mütehassısı 

Dr.Ziga Tümgören 
AbldlnP9t• caddealnd• 12& No. hl MHJ•n• 

han••lnde ha.-..nnı 11....ı. b .. ...,._,. 
Telefon No. 287 2491 1- 15 

11 an 
lsa Şakir Akdoğan fabrikası, sayın mueıe
rilerilerilerimizin nazın dikkatine: 

DOKTOR 
Turgut Soyer 

Herrün Haatalarmı Hü~ Omet Civarı lıtikamet Ec:raneıi karşt11nda 
• • çıkmaz ıokak ıçlnde no 121 de kabul eder. 

Haftanın Sah ve Cuma günleride öğleden tooraları fakirlere mec· 
cani baluhr. 

2355 

Telef unke n Radyo 1 arı 
Dunlop lnglllz iç ve dıt bl•lklet IA•tlklerl 
Vebellt •u ta•flr• clhazlar1 
Radro ve telefon Kuru plllerl 
Leucl elektrik ampullerl geldi. 

IŞIK Ticaret Evi 
Kamil Aladı • Telefon 80 A5falt cadde No. 71 2503 

Koşunuz . •• Koşunuz 
~ Çukurova Gişesine ~ 

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

• • • 
yınız • 
Adres : - Asfalt Cadde Dörtyol ağzında 

A D A N A. Necip 9zyazgan 
............................................. 

DOKTOR 

A.Melik 
Bel Sogukluiu ve idrar Yolları 

MUtehassısı 
Adanamıza atdet etmif ve hastalarını kabule baılamışbr. 

2S73 

ASRİ Sinemanın Yazhk Bahçesinde 
SUV ARE 9 da SUVARE 9 da 

BU AK.AM 
Burüne kadar rörülen en nefis aşk ve rüzellik şaheseri 

Aşk Rüyası 
BIJGk bir Atkın bilyllt bir lhtlraaın romanı taheaer:nde 

Ba, Rollerde Leılie Hovard lngrid Bergman 
Müdilriyet : Böyle bir filmle ebediyen iftihar duyar. 

Sayın adına halluna mükerrer. talep ye arzulan lzerioe, 

Kahveci Güzeli 
illmi ışk rüya11 f lmile birlikte devam etmeHecli-. yer 11kın 

çekmemek için biletleriniziıı evveldoın tedarikirıi rica ederız. 

Doğumevi Bastabibi 
Dr. Süleyman Kuntalp 

Dotum ve Kadın hastalıklara mütehassası 

A6idinpaşa caddeli civarında Müslim aparl•onı, 
Diıta6i6i Bag $eflketin 111uagenelıanesi11in iidii 

Telefon No: 272 
1-26 2474 

REFİKA TÜMERKAN 
Biçki yurdu 

1 /9 942 den itibaren kayt nıuameleıine baılanmıştd 
Kayt olmak ve ıeraiti anlamak için bebekli kilise civarı.dl 

Yurt müdürlüiüne müracaat edilmeli 2449 

DOKTOR 
1 Kemal Satır 1 

Kıulag cifHlrında Maıliim aptUtunonındoki mıı,,,r 
neluınelinde lıer ıün lıastalorını lca6ııle 6aılamı,tır. 

Adaoa as. Satınalma Komsivonundan: 
1- 1000 ton tel balyah kuru ot kapalı zarfla Y efjl(/I' 

iıtuyonandan Adana Yeni istasyonuna nakil ettirilece~· 
2- Muhammen fiyah 14,000 lira ilk te'minab ıo50 li' 

radır. 
3- ihalesi 3/10/942 Cumarte1i günü saat 10/30 da~: 
4- Evsaf ve şartnamesi hergün komıiyonda görlllebili'' 
S- lıteklilerin Artarma, Elııiltme kanununa g6re ~ 

laomıı teklif mektuplarını ihale ıaatından behembal bit "; 
at evveline kadar komaiyona vermif bulanmaları ı...-
ilin olunur. 2514 17-22-27·1·10 

Yağmur mevsimi hulul etmittir. Pamukların satalmamuı 
yüzünden bir çok balyalar açıkta bulunmaktadır. Fabrika
mız depoları temamen dolmuş bulunması basabiyle açıkta 
bulunan balyaların yajmur dolayııiyle maruz kalacajı zarar 
ve ziyaoclan fabrikamız meı'uliyet kabul etmiyeceti gibi tüc
car elinde bulunan pamuk koçanları teacil tarihinden itiba· 
ren 48 saat zarfında kaldırmaları, ve mtlıtabıil elinde bulu· 
un pamak koçanlan dahi koçan tarihilldea itibaren bir haf
ta zarfmda kaldmlmadıiı taktirde BorA nizamoameıinm 82 
inci maddesi mucibince Borsa marifetiyle sattmlacağı ve ay· 
ni zamanda ilin t•rihinden itibaren üç gllne kadar kaldml· 
mıyan p•muklar için beher balya pamuk için 2S kuruı ar· 
diye ahnacatı mal6mları olmak tlzere ilin olunur. 

T. iŞ BANKASI Makine 
Küçük tasarruf hesaplan Sahiplerine : 

6-7 2589 

1 ÜROLOG - OPERA TÖR 
Doktor Tahsin Ernar 

Memleket Hastahanesi Böbrek ve 
idrar Yollan Mütehassısı 

Abidinpefa MIUlim •IHBl••nında hastalarım 
1uıw. 6,,,ıamıflır. 

Pamuk iş Limitet Şirketi Çırçır 
Fabrikası Müdüriyetinden 
Sayın Mü9terilerlmizln Nazarı 

Dikkatine ı 
Y aimat taeirtimi hultU etmiıtir, Pamakların ıatdmaaa11 yllzGadea 

birçok balyalar açıkta bulan•aktadar. Fabrikamız dflpo,~ıam tama .. n 
dolmoı b11lunma11 he1a6ile açıkta bulanan balyala~ın yırmar dola,..U. 
maraz kalacatı zarar ve ziyandao tirketimiz metulıyet kabal •tm~yeoeji 
gibi bir hafta zarfmda kıldırılmıyıa pamaklırlD masrafı aıGıterıye. a?t 
olmak üıere preıeye nakil ve preıe edileceğini ve ayol zamanda çıtıt 
•abarlar1mızın da ta ..... n dolmas balanma11 yüzünden fıbrikamız it· 
.... z bir ~ulyete r•t.iı balandopodan , ••• bir hafta zar~ında kal. 
dıııl•ıfa11 çiiitlerin de ardiyeye nakil adilec•tini ve beher kaloaundan 
iki hr•ı ardiye &~retl abnacajını ıayın m&ıterilerimize arzederız. 
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t.tiJAZ Sahibi 1 CA VlT ORAL I lifat y AVEROCLU 

U. "'9r1ral Mldlrl1 Anket lueld'i• ,- ı BUGON lla&l.aa• 

1 9 4 ~ 1 K R A 1 1 Y E P L A N 1 El\:i lıtaayon Karakola kartmnda Demiriı atölyesi harp t/~ 
K E ' I D E L E R ı dolayısile m~~leketimize rirmeyen yedek malzemeleri temin bak~ 

2 ş.#Hıt, .fM••u,JAfutoı,2/lcbtcit•frin tllrilılerbtll. ..,,alır. dan ıtely.,ıoı REKTIFIYE ve PRES maldnalarile bir daha ..,... ı 

1942 iKRAMiYELERi ----- elmİf Ye kadrotuoa teknik elemanlarla renİfletmİf bahnmaktadlf• a~ 

1 Adet 2000 Urahk - 2000. Ura 
3000. 

1 
Mevcat bil'amam makinaların l'Ömleklerini REKTIFIYE p ... -~ 

iılırini, en iyi Ye ıattam bir ıekilde, her nevi yedek parçaları ,a~ 
kml döküm 10ak ve 11cak demir itleri freze, bliyilk ,,. koçak 1 WI" 
ve planya itlerini elektrik ,,. okıijen kayna'\ itlerini çok titiz bit~ 
ile iıtenU.n eY1afbn daha iyi bir düzrnnlük ve u;lemltkla y•P ~ 
na ,,.,,.t edilmektedir. Sayın milfterilerimizin topdaa ve per~ 
aipariıleriodeo çok memoan kalacıklaraaı bir kerre yaptıracaldart 

1 

J " 
1000 " - " 

2 750 " = uoo. " " 
J " 

soo " - 1500 n 

10 .. 2.SO " = 2500. • 
40 " 

100 .. - 4000. " 50 so .. = 2500. ,, 
" 200 25 " - 5000. 

" ,, 
200 10 == 2000. 

" " 
,, 

Tlrklwe it B•nll .. ına p11r11 ratırmakl• r•I· 
nız per• blrlkllrınlf v• t•I• almıt olmu, •JR• 
aamanda talllnlzl d• d•n•nd• olur•unua. 877 

P · ki ·ı ·ı• 1 1 aı Kızllara teberru amu a 1 uı 1 0 an ar Tüccarlardan Ali R•za Kelle· 

k 
ıeker K•ztlaya y.lb: lira teberra 

Çukurova .pamu etmiştir. 

ihracatçıları Blrll- ·~·~~ bir dotum 
Saışlerıoın daierli müdürü 8. 

il Umumi kitlpll· Hikmet T'lrabn bir erkek çocaia 

Alnden I olmaıtar. 
• Miabniaiye ... t 6-lrı- dl· 

Abla, Klevlant ve yerli 
panıuklar için Ticaret veki· 
leti tarahndaa ilh olunan 
Hatlar blltün mevsim boyun· 
ca ciri ve muteber olacak· 
tir. Bu fiy.atlann detif tiril· 
meai meuubaha cleiildir. 
Keyfiyet, dolapn bazı tayla· 
lar tlıerine, iıfili yurddqliara 
arı Ye ilin olunar. 2592 

l•r, ebeve1ahli tellrik ederiz. 

Z•rl •Ulu• cUsdanı 
Nlfuı clzda•ımı zayi et

tim. Y eniıini alacajımdan e1· 

kiıinin hükmü olmadıjıuı ilAn 
ederim. 

Eretlinin büle kö· 
yllnden lamail utlu 
Durmaı Glneyıa 

2591 

le daha iyi ulayacaklaraoı kaYvetlı ümit eder bir tlefa tecrObe 
lerlni bekleriz. 

DEM I R.I Ş 
Nuri Haa ve EYfltları ve Şerikleri 
Tel: 353 Tll': DEMtRlŞ Adan• 

B UGON 
ATBAAS 

Her Türlü 
Baskı Ve 

Cilt işlerini 
KabulEd~ 


