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SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Stalin, İngiltere ile Amerikanın niyetlerini anlamış 
Anglosaksonları 
Hem Rusyayı, hem Almanyayı zayıf !atarak 

mücadele dışı bırakmak istiyorlarmış! 

RUZVELT 
Amerikan elçilerinden bir kıs-

Vaşingtona çağırdı 

1 ~ Esir bir Rus ge-
neralinin if şaları 

Rusya 
Balgaristanı iıgal edecek 

fJe boğazlar üzerinde 

, ı Vilki hariciye nazm 
olacakmış 

...................... ~------------~ 
Ruzveltin ,ahst mümes-
sili, ikinci cephenin açtl
mamas ı mes'uliy_etini us
tahkla ingiltereye yükli· 
yebilmiş. 

Ankara 7 ( Radyo gazetesi ) - Ruzvel
tin şahsi mümessili Vilki, Çin lideri Çan·Kay
Şek)o 6 saat süren bir konuşma yapmııtar. Ankara 7 (Radyo gazetesi)

Boıton radyosu, Stallnin demeci 
ve Çörçllin bo Jomeç etrafuıda· 
ki ıuıllere cevap vermelt isteme 
yişi h .kkınd.ı şanları söylemiştir: 

.. çöıçilin Avam kamarasında 
Stalinin demeci haklmıda söz söy
lemekte hakkı vardır. Bu muelo 
eıasen fazla münakaşa götürmez. 
Almanların bu ıözlerdon propa· 
hnda için istifade etmeleri ka
bildir. 

yapılması, birleşmiş milletlerin 
harp toşkilitıom arzu edilir şekil· 
de bulonmıdığıoı gösterir.:. 

Romada çıkan Popolo ditalya 
gazetesi, Stalinin Londra ·ve Va 
şingtoodan memnun olmadıgını 

yazm111kta ve demektedir ki: 

Türkiyeye taz- b- ;_,. · 

yik yapacakmış i· 

Alman radyosu Vilki hakkında şu haberi 
vermektedir: 

« Vilkinin Kordol Hal'ın yerine Amerika 
hariciye nazırlığ'ıoa ıetirileceii bildiriliyor, 
Ruzvolt, ViJkinin hizmetlerinden memnun ol· 

Rusların lngiliz ve Amerikan 
genolkurmaylarilo işbirliğ'I bir ta· 
kıın dedikodulara yol açmaHadar. 
Hatta Almanlar, müttefiklerin müş 
terek bir kurmay heyeti kuramı 

Jacaklara için harbi kaybedecek· 
lorinl iddia etmektedirler. Bu İŞ· 
birliği hem lüzumlu, hem de düş 
anan propağ'andasına karşı koy· 
analı: üzere şartlar. 

lngiliz radyolert ve b11ını da, 
Stalinın domoci ve Çörçllin ıü· 
kuta tercih edişi üzerindeki dü
şüncelerini ıöylomoğe başlamış 

lıardar. Bir zat, lngillz radyosun· 
da demiştir kiı 

«Çörçil1 Avam kamarasında 

konuşurken bu bahse pek sathi 
olarak temas etmi~, logilizler 
banu anlayarak taavip eylemiş . 
lerdir. ikinci cephenin açılacağı 
h1tkkında hiç kimsenin şüphesi 
yoktıır. Fakat bu cephenin ne 
zaman açılacaiıoı ifşa etmemizi 
bizzat Stalio de istemez.» 

Taymis ıazetesi, Stalinin de
anocini «endişe yaratan bir ve.iku 
diye vasıflandırmakta ve şöylo 
devam etmektedir: 

«Düşmanın kulakları dibinde 
yüksek strateji hakkıoda mütte
fikler arasında böyle bir müzakere 

«Rus dikta törü, logiltore ile 
Amerikanın hakiki niyetlerini, 
yani Anglosaluoolarıo hem Rus· 
yayı, hem Almanyayı zayıHatarak 
mücadele dışı bırakmak ve dünya 
Hekomonyaıum kurmak istedik· 
)erini anlamışbr.» 

Moskovadaki lagJliz ve Ame· 
rikan elçilerinin, aralarmda mü
zakerelerde bulundukları ve de· 
meç etrafmda izahat istedikleri 
hı kkında haberlere göre, loriJ. 
tere, Moskova büyük elçisine bu 
husust• hiç bir talimat vermiş 
değildir. 

Amerika hariciye müsteşarı ' 

Samner Volı demiştir ki: 
« - Bu hususta hiç bir ma· 

ltımatım yok. Amerikan büyük 
elçisine h1ç bir talimat rönderll· 
m•miştir. Yaloız, Ru•yadaki elçi· 
mlz Amı:srikaya hareket tmlşti e .» 

Gazeteciler Razveltten do •Y· 
nı şeyi sormuşlar ve şu cevabı 

almışlardır: 

c- Ruıyadaki büyük elçimiz 
bana raporunu vermek ilzere ret 
mektedir. Tekrar vazifeııine dö 
necektir.» 

Ruzvolt, diğ-er bir takım bü· 
yük elçilerin do Amerikaya ırel· 
melde olduklarını, Ankara bllyük 
elçisi Ştaynhardın daha şimdiden 
Amorikaya varmış bulunduğunu 
söylemiştir. 

Dış ticaret baş
müşaviri geldi 

Dış ticaret Baş Müşaviri Zeki 
Zeybekoğlu pamuk mahsulü, iç ve 
dıı piyasa ihtiyııçlariyle smai ibtl· 
yıcat vo pamak ihracatı mosolelo· 
ri hakkıDda tetkiklerde bulunmak 
üzere şehrimize gelmiştir. 

Dün vilayette valimizin riya
setinde dış ticaret ba~ müşaviri 

Vagon ihtiyacı 
Dün ruetemlze bazı tüccar· 

lar müracaat ederek vaıron ihti· 
yaçlarından dola_rı dert yandılar. 
Söyledilderioe roro Adıınaya bir 
çok varon relaankto ve fakat bu 
radan eua almadan boş. olarak 
feri rönderlJmekledir · Buna da 
ıebep eşyaların yüklenmesi için 
pek az vakit bırakılıtıaııdır. Bu 
yllzden İstanbula nakledilecek bir 
çok eşya ve bilhaHa şo ıon giln· 
lerde ihracına milsaade edilen 
çiiit sevkodilem~mektedlr. 

Acıııba bu vaziyete daha mü· 
ıait bir ıeldl bulmak imkioı yok· 
aıudur? Bu meıelenfn deierli al 
lıncı iıletme müf ottiıllilnce röz 
Üoiıode tutulmasındemenni edorlı. 

Zeki Zeybekoğlonon, ticaret odası 
borsa reh,f ve komiseri, koopera· 
tifler umum müdürü, Malatya ve 
Miliimeosucat fabrikası müdürleri. 
le ihracat tüccarlaramo da lıtira. 
kile bir toplanb yapılarak pamuk 

mab1111lü tahminleri, çiğit satııları ve 
ihtiyaçlar1 üzerinde inceleme ve 
ğörüımeler yapılm ı ştır. 

Bir Amerikan zırhlı
sı hatınldı 

Roma 7 ( ı.a ) -Umumi ka· 
rarr!hm hıısust bir tebliğine fÔ· 
re, Bamboaril'o deoizaltııı, Atlan· 
tikte c Misisipi • tipinde bir Ame· 
rika rt zırhlısını batırmııtır. 

Mlıisipi zarhlm 33,000 tonluk· 
tur. 1917 de denize indirilmi4tir. 
Ağır silahları 35,S santimetrelik 
12 toptu. Hava müdafaa vaSttas. 
olarak 12,07 santimetrelik 8 tane 
Uçaksavar topu, 5,1 91Dtimetrolik 
4 topu, 4 santimetrelilı. 12 topu 
vardı. Gemide 3 tayyare mevcut· 
du vo tayfa 1565 neferdi. 

Sofya 7 (a.a) O. N. B. bildi· 
riyor: 

Zora gazeteıi bugün, Sovyet· 
lerin Bulgaristanı hayat sahalarına 
almak busuıundaki niyetlerinden 
bahsetmektedir. 

Maltlm olduğu üzere bu niye· 
tin tahakkununa Almanyanın hür
riyeti için yapılan savaş mani ol· 
muıtur. 

Gazete, esir edilen bir Sovyet 
generalioio söılerioi nakletmekte
dir. Bu ge.,eral ezcümle Bolgaris
tanın Kmlordu tarafından işgalinin 
1940 yazında kararlıştırıldığ'lnı ı6y·' 1• 

)emiştir. 

PJan mucibince Sovyetlor Var 
aaya bir çıkarma yapacaklardı. 

Direr taraftan da başka bir Sov
yet ordosıı Dobrucadan Bulgarista 
na rirecekti. 

Kızılordunun yardımilc Bulra 
ristanm tamamile Sovyetler Birli
ğine bağlanması düşünülüyordu. 

Stalinin S!ğ kolo olsn Şdarof Bnl
rariltana _rönderilmek üzere yük · 
sek komlaer olarak tayin edil 
mişti. , 

Kızılordu Bolgaristaoın başlı · 
ca be~ büyük şehrinde rarnizonlar 
teşkU edecekti. 

Gene bu reneralin ıözlerlnden 
aola~ıldıiına göre bu planlarda 
Tllrkiyo de esirgenmemiştir. 

,. • 

muştur~ Vilkl, ikinci cephenin açılmaması meı· 
uliyetini uıtalıkla l.ı2'iltereye yüklemenin yolu
nu bilmiştir. 

df i~~~ Stalinurat çevresin-' 
k~~~~ de şiddetli savaşlar 
Almanlar takvi

ye aldılar 
-- Alman kıtaları Kafkaslaröa 

Malgobek şehrini zaptettiler --Moıkova 7 (a.a) - Sovyet tebliil: StaUnrrad çevreıinde şiddetli 
savaı devam ediyor. Almanlar yeni ihtiyatlar retirmişlerdir, Bir Alman 
taboru mevzileriıni:ze ü-.tüste 6 defa hücum etmişse de ba hücamlar 
püıkürtülmüştür. 

Moskova 7 (a.a) - Sovyet tebliiine ek ı Stıliorrıd çevr11indo 
~iddotli çarpı~malar devam etmiştir. Düşmanın mühim piyade ve tank 
kuvvetleri fabrikalar maballe1i lıtikametinde mevzilerimize durmadan 
hücum ediyor. 12 Alman tankı bu mahaller.in bir kıımına ıirmişse de 
kıtalarımız bunlardan 11 ini tahrip etmittir. Teşkillerimizden biri bir 
Alman taburuna imha eylemiş, 17 taakı h11ara ujratmıı, silih ve ma· 
kineli tüfek ateşilo 3 uçak düşlirmüıtür. 

Berlin 7 (ı.a) -Alman tebliii: feri Volra nehrloin iki tarafında 
Kafka9yaoın şimal bah kıımındakl bulunan Ruı hava moydanlarile İ"· 

Mi 11 i 
piyango 

11 inci tertip 3 üncü 
çekiliş dün yapıldı 

Milai piyaoronun 1 l inci ter· 
tip 3 üncü çekilişi düo Ankarada 
19 Mayıs ıtadında yapalmııtır. 

ruz: 
Kazanan numaraları bildiriyo• 

30000 lira 
21828 

10000 lira kazananlar 
092809. 200299, 229620, 269478' 

5000 lira kazananlar 
061771, 099030, 193796, 216551, 
238061, 249075 

2000 lira kazananlar 
025951, 029226, 057770, 072654, 
097304. 108822, 118514, 118750, 
119410, 15b325, 168904, 175399' 
183169, 225845, 23391.13, 27405, 
298908, 348261, 359197, 336463, 
011140. 016595, 017655, 020603, 
022146. 023506, 0~3600, Ol81-t8, 
039108, 041489, 045097, 048750, 
070947, 075145, 078705, 078904, 
081111, 085243, 087342, 091362, 
109688, 125320 General bu hususta, Türk -

Bula-ar hududu üzerinde KtzJlordu 
tarafından garnizonlar tesisi lüzu· 
munun da nazara itibara alındığını 

söylemiştir. 

0 

dailarda kanlı auıharebeler oluyor, mal yollarıoa muvaffakıyetle bü 
129455, 129581, 133857, 
141949, 150383, 156135, 
168956, 175008, 176651, 

135916, . 
165224. 

17703, 

M tamafih siyasi büro Türki· 
yeyi boşuna tahrik etmemek la 
ıım i'Oldiii kanaatini izhar etmiş· 
tir. 

K•zıloıdıınıın Bolraristandaki 
kuvvetleri icabında, Boğazlar mc• 
selesinde Türkiye üzeriodo tazyik 
yapmaj'a kAfi gelecekti. 

Bulrar gazetesi yazısını şöyle 
bitiriyor. 

Sovyot generalinin ifşaatı Sov 
yeller Birliğinin Bulgariıtana kar· 
şı hazırladığı taarruz pllnlarının 
yeni bir delilini teıkll etmekte . 
dir. 

---------------------------Bu &'•mi 1933 senesinde aarl· 
leıtirllerek içine yeni makineler 
konulmuş, daha fazla tekemmül 
ettirilmi~ ve torpil hücumlarına 
karşı husuıi bir tertibatla teçhiz 
edilmişti. 

Roma 7 ( a.a. ) - İtalyan 
hoıoat tebliği: A llantikte batırılan 
Amorlkao ıarhlısınıo bata Afrika· 
sıodaki Fratovvn'un 330 mil ce· 
nubunda buhlnduiuno tasrih etmek· 
tedit. 

V ışington 1 ( a.a ) - Bahri j 
ye naıırhiı Misiılpi zırhlıstnın İtal· 
yanlar tarafından gılya batırıldıi• 

hakkındaki hebori tefsir etmekten 
imtina ediyor. 

Terekin cenubu:ıda Almaa kıta· cam etmişlerdir. 
larilo ss lerden mürekkep teşkil- l•men rölünüo doğu cenubun· 
ler çok fena havaya ve arızalı ara· da Alman ileri hareketi ormanlar 
ziye rağmen röğüs röğüse yapılan ve batakhklarla kaplı ir•zah bir 
şiddetli muharebelerden sonra mü· arazide düşmanın olddotli muka · 
him bir petrol bölge!isiode kain vemotine rai'men olvorişli bir şe· 
Malıobek şohriai zaptetmişlerdir. kilde inkişaf ediıor. Ahnaa Ştuka 
StaliDgradın ıimal batısında düş teşHllorile Hırvat uçaklarından mü 
man kuvvetlerini saran çenber bi · rekkep hava filolara bu movaffa 
raz daha daralmıştır. luyetlerde bilhassa imil olmuı· 

Alman ve Romen hava teşkil- lard•r. 

Blnlerce Fransız, He· l 
rlyo'ya uydu 

Ankara 7 ( Radyo g-azotoıi ) 
Royterin verdiii bir haboro göre, 
biolısrce sivil Fransız, parlimooto 
reisi Horiyo'oun yaptıiı ribi, Lej 
yon donör nişanlannı Viıi bükO 
nıotino iade etmiştir. 

------------------------Bir mahalle mUmeaalll 
tevkif edlldl 

Gaıyağı karnelerini balkı para 

mukabilinde tevzi odorkea yaka· 

lanao Hamamkorbo mahalle mil· 

messili Mehmet oğlu Süleyman 
Gök~etıln duruşnıuına düti ikinci 

asliye ceza mahkemesinde bakıl· 

mış vo Sül~ymau ıoiistimal suçile 
homeın tevkif edilmiştir. Şahitlerin 
dinleomoal için muhakeme ayın 
15 ine bırakılmııtır. 

Rom mel, A frlkaya 
dönmlyecek ml9I 

A'lkara 7 (Radyo guetesi)
Royter mohabirlnio Kahiredeo ver· 
diğ'l bir habere ıöre, Mareşal Rom· 
mal Afrikada tekrar komutanhiı 
el" alacaklar. Mihver kuvvetleri 
iqe zorluğu çekmekte, rori hat 
lara çekilmekte, ıiporler kazmakta 
ve tel örrülorl çekmektedir. 

Tedavülden kaldı
rllac11k 100 Hrahklar 

Arıkara 7 ( Hosoıi ) -.15 Bi· 
rinciteşrio 1942 taribiodea ltıbaren 
Atatilrk'üo reılmlorlnl taşıyan yüz. 
lUk bankootlarıa teda•illden çı
karalmaaıoıa karar verilmiştir. 

· Bu olar bit sene zarfında mer
ke:ı, ziraat ve I~ bankaları taraftn· 
dan deiiıtirilecok ve 9 ıeıte mOd· 
detlo de 1aln1z Merket baokaıto
ca kabul oluoacaktıt, 

178996, 18935, 193641, 
204997' 208698, 209814, 
515825, 218989, 221166, 
222524, 226795, 227367, 

241179, 241637, 243686, 
269611, 2724ll, 277759, 
278585, 280042, 282363, 
297480, ~98858, 309399, 
314673, 314928, 318.541, 
330260, 337343, 349661, 
382279, 382475, 384255, 
393977. 

194588, 
210008, 
221665, ' 
235143, 
259147, 
278102. 
282835, 
313356, 
327483, 
367379, 
389471, 

/Jll•r ikranıigelet 

Sod dart nkamı 4671, 6751, 
7668, 9009 olan aamarilar befU 
yüz Uraı ıoa Üf rakaı:tıı 319 .:b"" ' ooo, 
751 olan oıudlralat 1Dzer lira j 

ıon ilt takaıaı 232, 362, 528 olad 
biletler alllıet lira; scın liç rakaiill 

186, 212, 305, 322, 471, S27, 55j
1 

872, 924, 962 ol•a nomaralar tli• 
miıer lira1 son iki rakamı 6S ve 82 
olan biletler onar: son rakamı ., 4 . .... . 
6,9 olan baletler de lldıer lira ala• 
caklardıt. 

Parti mUfettitlmlı 
lamlre tıttı 

liarti mülottiıimi:i B. Halit 
Onaran SaU iiloii lzmire hareket 
eıtmıılerdir, 



l 
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9-10-942 y arın~i Cuma akşamı = 1 B R t;{f kT ~m~n Y:~ :%e~ y İ , : TAN SJNEMASJ 
~ Bu Mevsim için seçmiş olduğu en güzel filmleri· ;: ! - İ :~ ı ---o<;cı...-- : 
- · b" • · l d h k.. Artı"st c= • ın yarattıg" ı ve meşhur reı"isör TURJANSKY tarafından • ~ = nın ırısı o an ve e a ar == • • 
_ - • vücude getirilen Fransızca Söziü şahaoe bir film • Pek Yakında ~ 

= CROLE _!:OMBARD = - s~NüN-GIBfBIRKAöıN- - : ·~ 
§ j. d I k l "d b • t J t l := e e 

Yeni Sinema Mevsimini fevkalade 
heyecanlı ve meraklı = Tara ın an 1 efl a a e ır arz a gara ı an == • ~ .... - .... -. . . ........................ • = =. . 

== ~-:·i! ............ G .. ~Ce .... uu .... -i RAY·~~:~:!:'va ISA MiRANDA i Bir programla açacağını sayın l 
-....... ->•- müdavimlerine müjdeler i Nöıc>etcôs6 i 

BUyUk SUper filmle 942- 943 
Sinema mevsimini açacaktır. 

== iLAVETEN: = i Otell ~m~eıryalD 1 1 
ii Boris Karloff - Bala Lugozi • ı ••••••••••••••••••••••••••••••• ı : 
! Gibi.iki Karakter Artistin en heyecanh ve =ı! - T u R K c E : 
$ Meraklı filmleri ohm -= ı : : 
iE =. . 
~ ~ Dko ' 0 üzDü ı .. ~==:~ ;ı•• .. ~ ..... ı~ .... ~ ..... ~·~ ..... ~..._~ ..... ~ ..... ı~~ ..... .: 
-= YI =r-~ CAN.AVAR ___ .. : ı = ı Birinci sınıf Röntgen Mütehassısı 1 

! ~~k~~~· • .......... : i: Dr. Ziga Tümgören 
:: yarın Akşam için Loca ve Numaralı koitukla· = 

1 
5 rınızı Bugünden aldırabilirsiniz. = 
== Telefon: 212 = = = 
'1111il11111111il111111il1111111111111111ı11111111llU111111111111il111il11111ı1111111111il111111111111111111111111 ı il 1111111111111il11111111111 ~ 

Abldinpafa caddesinde 125 No. lu muayene 
hanesinde hastalarını kabule batlamıttn. 

Telefon No. 287 2491 1-15 

o. o. Adana s mcı isletme arttırı8a eksiltme f ÜROLOG - OPERA TöR 
komisyonu reisliğinden: 

Muhammen bedeli 107131.70 lira olan 931.580 M/3 muhtelif eb'adda 
çam keresteıi şartoamesl veçhil• 23/10 942 cuma günü s~at 16 da Ada· 
nada 6 ıncı iıletme müdürlüğü binasında kapılı zarf usulıle satın alına 
caktır. 

Bu lıe girmek isteyenler 6606.59 liralık muvakkat teminat akçaları 

Doktor Tahsin Ernart 
Memleket Hastahanesi Böbrek ve 

İdrar Yolları Mütehassısı 
Abidinpaşa Müslim apartmanında hastalarını 

kabule başlamıştır. 
veya muadili kanonda tarif edilmiş olan kıymetli evrak ile nüfus cüzdan-

ları Ticaret odası ve kaouni ikametgah vesikalarile 2490 No: hı kano 1,--•·----------------------
nu: emrettiil şa\.ilde hazırhyacakları teklif mektuplar ile birlikte tayin Oog .. umevı· Ba<!fabı'bı· 
edilen güode saat 15 e kadar komisyon reiıliiioe müracaatları lüzumu y 
ilin olunur. S } K } Şartname ve mukavele projeleri Adıınada 6 ın~ı işletme, .Aokarada Dr. Ü eyman un ta p 
2 ioci ve Haydarpaşada 1 inci işletme müdürlüklerı vezoelerıoden 536 
kuruş mukabilinde satıo alınabilir. 

2574 3~8-13~18 

Seyhan Daimi Encümeninden: 
ı- Adana Karataş yoluna lüzumlu Dilberler se~isin.~en 

çıkanlacak (1500) metre mikap Kooglemera (6075) lıra uze· 
rinden açık eksiltmeye konulmuştur. .. _ 

2- Eksiltme 15 10 942 tarihine müsadif perşembe gunu 

saat 10 da vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 
3- isteyenler bu iıe ait keşif evrakını görmek için Nafia 

müdürlüğüne müracaat edebilirler. . 
4- isteklilerin (455) lira (63) kuruş muvakkat temınat 

vermeleri ve ehliyet vesikası almak Üzere bu gibi iş yapbk· 
larına dair bonservislerile iki fotoğraflarını bir adet (50) ku· 
ruşluk, bir adet 15 kuruşluk maktu ve bir adet (1) kuruşluk 
uçak pulunu dilekçelerine bağlamak suretile ihaleden üç gün 
evvel vilayete müracaatları lazımdır. 2543 24·29·3-8 

Doğum ve Kadın hastalıkları mütehassısı 

Abidinpaşa caddesi cİflal'lnda Müslim apartmanı, 
Diştabibi Bay Şevketin muagenelıanesinin üstü 

• 

Telefon No: 272 
1- 26 2474 

REFİKA TÜMERKAN 

Biçki yurdu 
1/9/942 den itibaren kayt muamelesine başlanmıştır. 

Kayt olmak ve şeraiti anlamak için bebekli kilise ci varanda 

Yurt müdürlüğüne müracaat edilmeli 2449 

-
DOKTOR 

Adana Belediye Riyasetinden : 
Askeridepo • Taşkarakolu yolunun tesviyei turabiycsi ve çakıl 
imlasının müteahhidi tarafından muayyen müddeti zarfında 
yapmadığından mukavelesi feshedilmiştir. 

Arttırma eksiltme ve ihale kanununun 51 inci maddesi• 
ne tevfikan müteahhit namı hesabına açık olarak cksiltmeğe 
çıkarılmıştır. 

1 - Keşif bedeli 7701. 42 liradır. 
2 - Muvakkat teminat 577.61 
3 - ihalesi 23· 10-942 tarihine müsadif Cuma günü saat 

16 da Belediye binasında teşekkiil edecek Belediye encü
meni tarafından yapılacaktır. 

4 - Fazla malumat almak istiyenlerin Belediye fen mü· 
dürlnğüne ve ihale giinü de muayyen saatta teminatlariyle 
birlikte belediye encümenine muracaatları ilin olunur. 

8-11-18-23 2594 

DOKTOR 

A.Melik 
Bel .. Sogukluğu ve idrar Yolları 

Mütehassısı 
Adanamıza avdet etmiş ve hastalarını kabule başlamıştır. 

2573 

Salih Bosna fabrikası, sayın müşterileri 
nazan dikkatine: 

Yağmur meuimi gelmiştir. Çekilen pamukların satılma
ması ve sahipler tarafından fabrikamızdan çekilmemesi ve 

ambarlarımızın da temamen dolmuş bulunması itibarıle bal

yalar ve pamuklar bizzarur açıkta kalmaktadır. Bu yiizdeD 

vukua gelecek zarar, ziyanları fabrika kabul edemeyecektir • 

Binaenaleyh ııerek. Tüccar ve gerek müstahsil elinde bu· 
lunan koçanlar muhteviyatının tescil~ve tanzim tarihlerinden 
itibaren azami bir hafta zarfında fabrikadan kaldırılmasını, 
kaldırılmadığı takdirde Borsa nizamnamesinin 82 inci mad• 

desinin babşeylediği salahiyet dairesinde muamele tatbik 

edilmekle beraber bu müddetin hitamından sonra balya ba· 

şma beher gün için yevmiye 50 kuruş ardiye ücretinin alı· 
nacağını sayın müşterilerimize saygıyle arz ve ilin olunur. 

8-10 2596 

r----------------------------------------~-----Makine Devlet Oemiryollan 6. işletme MUdUrlllöll 
artuma Eksiltme komisyonu reisliğinden: 

Muhammeo bedeli 63,800 lira tutan 2320 ton odun 19-10-942 
pa:ıartui güoü saaat 16. da 6. işletme müdürlüiü binasıoda kapalı zarf 
aıulile eksiltmeye çıkarılacaktır. 

Bu işe girmek iıteyeolerio {4440) Liralık muvakkat teminat akçaleri 
veya bu miktar para karşılığı banka mektubu bono ile lı.aouni ikamet· 
rah vesikaları, nüfus hüviyet cüzdanları ticaret odatı veaikalarile yuka· 
rıda tayin edilen güode 2490 numaralı kanuouo emreHiği şekilde hazır · 
lamış oldukları teklif mektuplarını aynı güo eksiltme 1aatiodeo bir ıaat 
evvel 6. Jılatme müdürlüiü biouıoda toplanacak komisyonun reiıliiine 

1 Kemal Satır Es~i 1.1 .. ~~•~•ik~~.~!~.~!1.: h••P miyeti 
l dolayısile memleketimize girmeyen yedek malzemeleri temin bakımın· 

'Vermeleri. 
Şartnanıeler Adanada 6. lşletm• komiıyonundao, lstanbulda 1 iod, 

Aokarada 2 ioci, Malatyada 5 ioci, l1letme müdürlüklerinden ve Os 
maniye, Bahçe, F. Paşa, Pozantı, ve Çiftehan istasyon ••iliklerinden be· 
delliz olarak rörülebilinir. 27 2 8 ~ 

2542 - - -ı., 

ASRİ Sinemanın Yazhk Bahçesinde 
SUVARE 9da SUVARE 9 da 

eu· AKŞAM • 
.. -ı f' L -ıellik Qahe•erl Bugüne kadar goru en en ne ıs a,11. ve fU ., 

Aşk Rüyası 
Bü~Ok bit Atkın bütUk bir ihtirasın romana taheserlnde 

Baş Rollerde Leılie Hovard lngrid Bergman 

Mildüriyet : .Böyle bir filmle ebediyen iftihar duyar. 

Sayın adana hılkıoa mükerrer talep ye arztılart iizetioe, _,,, 

Kahveci Güzeli 
ıllıııl aşk rüyaaa f !mile birlikte devam etmelı.tedir. yet ııkıotm 

çelr.mıınelt için biletlerinizin evvelden tedarikioi rica ederfz. 

Kııılag cfoal'lnda Müslüm opa1tımanındaki muage• dao atelyesioi REKTIFIYE. ve PRES makinalarile bir daha teçhiz 
nehanesinde her ıün hastalal'lnı kabule başlamııtır. 1 etmiş ve kadroıunu tekoik elemanlarla genişletmiş bulunmaktadır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~evcut bil'umum makinalann gömleklerini REKTIFlYE PR~ 
jiii işlerini, en iyi ve tağlam bir ıekilde, her nevi yedek parçaları pik ve 

DOKTOR 
Turgut soveır 

HergGn Haatalarını Hi1kOmet Civarı istikamet Eczanesi karş11ında 
çıkmaz sokak içiode oo 121 de kabul eder. 

0

Haftaoıo Salı ve Cama güoleride öğledeo sonraları fakirlere mec
cani bakılır. 

2355 

Telefunken Radyoları 
Dunlop lnilliı iç ve dıt bisiklet IAstiklerl 
Vebelit su tasfiye cihazlara 
Radyo ve telefon Kuru pilleri 
Leucl elektrik ampulleri geldi. 

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

kızıl döküm ıouk ve sıcak demir işleri freze, büyük ve küçük torna 
ve plaoya iılerini elektrik ve oksijen kayoak işlerini çok titiz bir itina 
ile istenilen evsaftın daha iyi bir düzgünlük ve sağlamlıkla yapılaıa11· 
na f"yret edilmektedir. Sayın milşterilerimizio topdan ve perakeode 
ıipari4lerinden çok memnun kalacaklarını bir kerre yapbracakları fıler 
le daha iyi aolıyao.klarıoı kuvvetle ümit eder bir defa tecrübe etme 
ferini bekleriz. 

DEMIRIŞ 
Nari Has ve Evlatları ve Şerikleri 
Tel: 353 Tir: OtMIRIŞ Adana 

Su slneklerl göç edlror f 
Merıio 7 ( Huıuıi ) - Buıüa 

1aat 8,30 dan 12 ye kadar Merıin 
rökieri, h.ılk arıuında ıu sloeii 
denilen bir nevi kanatlı böceklerin 
akınına uitamııtır. Hir icara bulat 
halinde oçao ıloekler, ilk önce çe
kirge tannedilmiıtir.~ Şehrimiz Zi 
raat müdürlüiU. şidittli yağmurlar 
dolıy:siJe daha ıu:ak nıemlekeilere 
göç eden bu sin,kl6rin 80 - 90 
milyon kadar olacıgını tahmin et. 
mişt:r_. 

Zayi mühür 
1 No 

0

ooterllkten lastikli mübürü1110 
zayi ettim bu mühürle kimıeye 

borcum ve alacırım olıııadı;ın• 
ilin ederim. 

Ueşatbey mahallesJndeo 
Mehmet lr.ızı Elif Uıuolar 

2595 

-- l~tlyaz Sahibi ı CAViT ORAi
ı 1. Nearlvat MtıdDrfU Avakat 

lifat YAV~O~l1 
R .. ıldıJı .,er r BUGON .... tt-:_, ••• _ 


