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Antep 8 (a.a.) - Diln Urfadan ayrı · 

lan C. H. Partisi Genel Sekreteri Mem· 

dyb Şevket Esendal, yananda birinci Umumi 

müfettiş oldoia balde saat 18,30 da ,ebri 

mlze welmiştir. 

SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE Fiyatı 5 Kuru•t:ur -- \.._. ___________________ __, 

Vurguncu ile 
ciddi savaş! 

Ankara valiliğinin bir kararı, pir~nç 
fiyatını 140 kuruttan 115 e düşürdü 

• "(, mıntakalarda bu. Ankara 8 (Hu· 
ıuıi muhabirimiz 
den) - Ankara· 
da pirinç bundan 
bir kaç gün ev 
veline kadar 140 
kuruşa satılmakta 
idi. Anka valiliği
nin çok yerinde 
bir kararı ile, hü· 
kumete vermekle 
mükellef olduğu 

pirinci henüz tes 
lim etmiyeo An· 

Bankalar her 
türlü gıda 
maddelerine 

na mümaıil ka· 
rarlar umulma'lc· 
tadır. 

Ankara 8 (Hu· 
ıusl) Ticaret ve 
kilinin başkanlın· 
da, bütün Banka 
Umum Müdürle· 
rioin iştiraldle bir 
toplanb yapılm1ş 
tır. 

avans yapma
yacak Bu içtimada 

kara vilayet huJutları haricine 
plrin ç sev ki yasak edilmiş tir. 

Bu karar üzerine pirinç fiya• 
tında derhal bir tenezzül eörülmüş 
ve 115 kuruşa salllmağa başla· 
mışhr. 

Eldeki stokların yavaş yavaş 

piyasaya çıkması neticesinde bu 
fiyat teaenülünüo devam edeceği 
allk.adarlar tarahodan temin edil· 

mektedir. 
Dlter taraftan, bükömete he· 

nüz borcunn vermemiş olaa diier 

===-==::-= ~ Ticaret Vekili 

Ranka Müdürlerinden zahire, yağ, 
nytinyağ'ı, peynir ve her türlü ırı 
da maddelerine avans yapılmasını 

taleb etmiştir. . 
Banka Umum Müdürleri Ve· 

kiletin bu talebini derhal terviç 
etmişlerdir. 

Bu karara ıröre Belediyelerden 
maada hiçbir tüccara bu maddeler 
üzerine avans yapılmıyacek ve a• 

vansda olao maddeler hakkındaki 
muameleler en yakın bir zamanda 
tasUye edileceklerdir. 

Kimler ucuz 
ekmek alacak? 

Ticaret vekaleti bir talimatname ha· 
zırlıyarak valiliklere gönderdi 
~ -""...:;..,.._._ _,-- ~ _,-rw::x::::=: :::::::: :co::::::c~...oc 

Ankara 7 (Husuıi) ekmekte 
tanzim satışı yapılmıyan mahaller· 
deki memur ve müstahdemlerle 
bunların beslemere mecbur olduk· 
ları kimselerin okmoklik hububat 
ihtiyaçlartDI Toprak. mahsulleri o 
fiıinin temin edeceilne dair hii· 
kılmet kararının tatbikatına hemen 
reçilmek üure Ticaret vekilliğin· 
ce bit talimatname hazırlanmış ve 

valiliklere bildirilmlftir. 
Talimatname esaslarına göre 

ekmekte kart usulil kaldmlmış o 
lan viliyetle. le ötedeoberi tan1im 
satııı yapılmayan viliyetlerİ· 
mizde devlet ve müesseseler ba
remlerine tabi memur ve müıtah· 
demlerle demiryolları baremi kanu 
ounun birinci ve ikinci sayılı eed· 
vellerinio ıümulüne riren mütefer 
rik müstahdemler, barem kanunla· 
rı bariclnd~ haıuıt kanunlara gö. 
re maaı alan vaizler, der.iamlar, 
hat bakıcılar, ınüvuziler ribi iıtih 
kak erbabı alelumum bütçelerin 
masraf tertiplerinden alman kadro
da ~alışanlar, köy eiitmen ve Ôİ'· 
retmenleri, tekaüt, dul ve yetim 
maaılarile malOliyet ve hldematı 
vataniye tertibinden maaş alanlar, 
a~ıkta bulanan memurlar• radyoda 

daimi aurette çalışan saoatkirlar, 
Eretli kömür havzası aağhk teı 
kilitı ve amele birliği memurları 
ile biltün bonların eşlerı, evlatları 

anne, büyükanne, kızkardeş ve to. 
ranları, askeri barem ve ıedikli 
baremine tabi olanların kendileri 
hariç olmak üzere beslemeie mec 
bur oldukları kimseler birer beyan· 
name dolduracaklardır. 

Bu beyannameler ilgililer ta· 
rafından mensup olduklara dalrele• 
re verildikten ıonra viliyet ve 
kazalarda bu beyanoameleria bir 
cedvell yapılarak toprak mahsulleri 
ofiıioe gönderilecektir. 

Yapılacak daiıtmadan mlltead· 
dit yerlerden maaı veye llcret •· 
)anlar yalmı asli vazifeleri üzerin 
de ve bir cihetten iıtif ade edebi
leceklerdir. 

Daiıtmada kart uıalil tatbik 
olunan yerlerdeki büyükler için 
300, kilçükler için 150 rram esası 
muhafaza olunaca~ttr.7» 

Y okar1da eaaslarını bildirdiğim 
talimatnamede ticaret veklleti va
liliklerden teıbitın her türlil 11kıa 
tı ve şiklyetleri Önllyecek bir sıh 
hat ve hı11aaiyetle u ıüratle ya· 
pılmasmı istemiftit. 

-------------------------------------------------------
!Vıilli Şef 

Ank•r• belediye ••· 
çimi için reylerini ver· 

dller 
Ankara 8 (HatU•İ) - Mmı 

Şefimiz lıı:ııet lnönil ve refikaları, 
Anka hem!lerisi ııfatile dün Bele. 

diye HÇiml i~in reylerini vermiş · 
lerdit. 

Mecliı Relsii Ba,vekil te di
t•r bütlln Vekillet d~ teylerini 

kııllanmıılardıt, 

Gazetecllerlmlz 
Kened•f• gitti 

Londra 8 (a.a) - Loodraya 
releo haberlare göre, Türk gaıo· 
tecileri Kanadaya gitmJşlerdir. Kı· 
11ada hükOm•tinln mi1afirf olacak· 
lardır. 

Arlflye kfJJ •natltUaU 
talebelerl t•hrlmlzde 

Arifire köy Enıtitüıil talebeleri 
baılarında öjretmeo Bayram Kanan 
olduğa halde 40 klıilik katile ha-
linde ıehrimize relmitler ve Gui 
paşa okulunda misafir edilmiıler
dlr. Talebeler don gece İ-laraoiye 
-Oüzlçl köy enstitüıilne tetkike 
ıitıniılerdir. 

Almanlar Batıda mii
dafaaya hazırlanıyor 

?------Fransa kıyıla-

rında Almanlar 

tarafından ku· 

rulmuı bir gö

zetleme kulesi 

( 
Ankara 8 ( Radyo gazetesi ) - Alman· 

R J E V l~rın Belçikll şimal kıy111 üzerindeki evleri tah· 
kım etmekte oldukları bildiriliyor. Evlerin içe
rilerine ve çatılarına silahlar koonlmakt dır . 

YANIYOR 
Stalingradda 

Volgaya varan 
Almanlar 
püskürtüldü 
Rusların duru
mu, 8 gün ön
cekinden daha 
elverişlidir 

Stokholm 8 (a.a) - Stalio· 
gradda burünkü durum, 8 aiin ÖO · 
cek.ioden daha elverişlidir. Alman· 
larıo sanayi bölgesinde bir netice 
almak için ilç gündür yaptıkları 
gayr~t akim kaln:uşbr. 

Timoçeokonun şebir şimalinde 
ve cenubundaki!taarruzları hakkın 
da henüz tahllit mevcut olma· 
malda beraber, l'elen haberler Ruı· 
lar için çok cesaret verici mahi
yette telakki edilebilir. 

Londra 8 (a.a) - Moskova ..,, ' ...... 
radyoıo bu saball erken .ıonuı.rı 

bildirmiştir: 
Batı Kafkasyadaki Sovyet kıta· 

ları Novoroıiıldn cennp doğusun
da müteaddit mesltua yeri l'eri 
almıştır . . Bu bölgeye yeni getirilen 
bir Romen tümeni 2000 ölü ver· 
mi4tir. 

8erUn 8 (a.a} - Alman leb-
liii: Kafkaıyada dü.,man taarruz· 
ları püıkürliilmüı, taarr11zlarımız 

tiddetli mukavemete raimeo daha 
lleıri gö)ürillmüştür. 

Ştaliorrad da RuıJar şiddetli 

mabarebeler neticesinde toprak 
bırakmağ'a mecbur olmuşlardır. 

Şehrin şimal batııında kuşatılan 
ve ikiye bölünen düşman kuvvet· 
lerl yok edilmiştir. Kuvvetli Alman 
hava teşkillerlle Romen 1ava, •çak· 
ları ve karşıkoyma topları kara 
muharebelerine teıirli ıurette işti· 

Sunun, ikinci cephe ihtiınaline karşı müdafaa 
tedbirlerinden olaaa11 muhtemeldir. 

••• 
Alman işgali al
tındaki memle
ketlerde kaynaş-

ma var 

Fransız işcileriAlman.! 
. · ~ 

gaga gitmek "istemiyor 
Alman işci bürosü bom- ı- Vilki 

diyor ki: balarla tahrip edildi 
Norveçte yer yer idamlar ve tev
~ifl r yapıi~Yor;-Dnımarkada ·Af: 

manlar tarafından hükumet dar: 
~ 

besi hazırlanıyor. 
Aolcara 8 ( Radyo gazetesi ) 

Skandinavya memleketlerinde sira 
si mani ve önemi üzerinde durul
mak gereken bir takım olaylar vu. 
kua relmektedir 

Norveçte için için kaynaşma· 
lar vardır. reniş bir bölgede örfi 
idare ilan edilmiıtir. 

Yer yer tevkifler ve idamlar 
vukua reldiii bildiriliyor. Ba.,vekil 
Kuizlinl' bir çok kuvvetlerin ko. 
matanhimı üzerine almıştll'. idam
lar artmaktır. 

8 (a.a} - Umumi 
yelle iyi haber alan mahfillerde 
söüleodiğine röre Almanlar, Nor· 
veçteki bütün Alman ikmal ve ia· 
ıe slltemini bozınağa .ııataf büyOk 
bir baltalama plinmm keşfedilme· 
si üzerine Troodheim çevretine 
önemli takviye kıtaları göndermİJ· 
lerdir. 

Londradakl Norveç bükOmeti, 
Almanların örfi idare ilin ettikleri, 
bütün kıyı müdafaa1ını harekete 
retirdikleri ve her türlO m11kavo· 
meti boimak için kütle halinde 
tevkifler yı&ktıklar. huıuıonda ma· 
lOmattnr edilmiştir. 

Sinemalar ve tiyatrolar kapan· 
mış, üç kişiden fazla halkın sokak· 

" Bütün cepheler· 
de hep birden taarru. 
za geçmenin 
geldi,, _ ...... _ zamanı 

Çonrkinr 8 (a.a) - Ruz. 
veltin şıhtt mümeHili Viiki düa 

Mareşal Çan • Kay • Şekle be· 

çinci defa rôrü,müş, konuşma 

bir saat ıürmüıtilr. Mülikttaan 

sonra Vilk.i razetecilere demi4· 
tir ki: 

c- Şıh1en şu kana•tteyim 

ki, birleşmiş milletlerin bOtlla 

cephelerde hep birden taarruza 
geçmeleri zamanı relmiftir. 

Gözlerimi• rördüklerime 

inanmam liıımrelirse düşmana 
kati darbeler indirebiliriz. Bu 

aüzlerim resmt bir demeı; deiil· 
dir. Benim şahsi mutalaamdır.• 

Villd müteakiben ıunları ıöv 
lemiştir: 

« 

rak etmişlerdir, Başka savaş uçak 
teşkilleri •ı•i• Volra ve Hazer 
denizi yakınlarmda düımaom ehem· 
miyetli muvaaale ve iaıe yollarmı 
yeniden ,,,celi riiodüzlü bomba· 
lımıştır. 

Kaluganın batı çevreaiode bir 
baskın taarruzu yapan Alman kıta· 
lara bir tepedeki Raı mevzilerini 

Vişi 8 (a.a) - Almanyara a
mele ve işçi fÖnderilmHİ kararını 

protesto mak11dile lı Nezaretinin 
enaz 10 yük!!ek memuru iıtifa et· 
mlştir. 

iş nazırlıiı de\l'let sekreteri 
Larardelle'in yanında ç•l11anlardaıı 
çojn istifa edenler aras1adad1r. 

t ttifalar, toplanan işçilerden 
biç birinin Almanyaya gitmedij'ini 
vo ııhbi muayene ile iş kontratla. 
rının imzalanması için daha enaz 
15 gün gerektiiini bildiren resmi 
tebliğin intişarı rilnüne tesadüf 
etmiıtir. 

larda ve evlerde toplantı yapma· 
ları menedilmiştir. Herkeı bu emre 
dikkatle \ e harfi harfine itaate 
mecburdor. Akıi hareketlere ordo 
müdahale eyliyecektir. 

Stokbolm 8 (a.a)- Danimarka 

«- Silib daiıbmı catraft 

dorumu ve ıiyaıt millibaularla 

deiil, bir memleketin müdafaa • 

kudreti bakımıodaa yapılmalıdır.• 

ele reçlrmiş ve yerleşmiştir. Mav· 
zli hareketlerde d&ıman tesislerini 
tahrip ettik. Ladoia rölüoün CO• 

nubuoda Ruılar orD'anlar içinde 
gizlendiği mevzilerden çıltarılm1'1tlr. 

Düşmanın Nl)va nehrini reç· 
mek teşebbüsleri topçu ateşimizle 
akim bırak tırılmııtır. Bu arada 
ıimal cephesinde R1111 mevzilerinin 
ehemmiyetli kııımlarına havı tear• 
ruzları yapılmıştır. 

Moskova 8 (a.a) - Bul'ilnkil 
.Sovyet teblltlne röre, Voronejde 
dört ~ün ıüren bir muharebeden 
sonra Ruı kıtaları iler)emeie mo• 
vaffak olmoılardır. Stalinrradda 
Volgaya vuan Almanlar geri pilı· ' 
kürtülrnüştür. 

Rievln, ıiddetli bir muharebeyi 
müteakİPt alnler içinde yanmakta 
oldup bildiriliyor. Almaolıt bu. 
rada 1nuharebelere yeniden iki lü· 
men ıtokmuşlardır. 

Vişi 8 (a.a) - Lyon,dan alı. 
nan haberlere gört>, Fransız işçile. 
ri toplamak üzere bu ıeblrde ko· 
rulan Alman bürosu, Pazar akşamı 
nal 10 da bombalarlar tahrip O· 

lonmu,tur. 
Loodra 8 (a.a) - Almanyaya 

röadrrilen Frae11ız işçllerinin sayı· 

amı 150,000 e çıkarmak icabeden 
17 ltkte~ria tarihi yak.laımakdır. 

Fransa bu karara rrevle mu• 
kabele etmi,, bombalarla ıoikasd
ler yapılmııtır. işçiler ba karardan 
kaçınmaia bin tilrıQ ıekilletle Uf· 
raııyorlar. 

!tenaut fabrikalatında iştiler 

rrev J•pmışlardır. 

--~--------------- , Almanlar atölyeleıe, batary• 

Vekiller Heyeti 
Ankara 8 ( a.a ) - Vekille!r 

heyeti Lugüo Başvekil Saraco;hr· 
a.n reiıUjinde toplanmıJhr. 

halinde mitraly6zler li:dymuılar ve 
işe ba4lıuımadıtı takdirde SO rebi· 
neyi idam edecekleri tehdidini ile· 
rl ıürmüılerdir. iş~ tekrar başlaıt 
mııbr. 

ile Almanya araııoda diplomatik 
münasebetler kesilmiş ribidir. Ko· 

- Devamı i\dncide -

Vilkl baınn Çunkiorten 
ayr1lmı!Ştır. 

Stalinin demecine 
İngiltere ve Amerika 
tarafından resmen 

Cevap verilecek 
Ankara 8 (Radyo gazetesi) - Amsterdamdan verilen bir hıbe#ı 

fÖre, lnriliı ve Amerika hUk6metleri Stalinin demecine retmea cetaF 

•ereceklerdir. 
Amerikanın Baston tadfoıu bu mttsele fıtrafmda don rece demİı· 

tir lci: 
« Stallnld yaptıjı yazılı demeo Uzerltıe bit iki tiln ıarfında iüllUI 

ilklerin bıırekete ıe4etek bö mestleyl l::tal itin ted~ir alacakları füpbe 

•lıdir. 

C1nüm0zdeki bir ka~ gün içinde ttasya; lnriltere ve Amerfltı 
araS1nda 9ok dahı eıash kırarlar alnıma11nt beklemek lizuııdtr; 
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Ve heyecanh Türkçe filmler gösteren y Bu Akşam y 

TAN. SJ.NEMASJ ı t Fe~kalade bir .p~o.ğ~amla 1942 .. - 1.943 tı· 
A Sınema Mevsımı ıçın Sayın Mudavım & n... !erine kapularını Açıyor II 

-1 • 
! l --"'"":.. t 

Yeni Sinema Mevsimini fevkalade ~ Dehakir ve Güzel Artist • 
heyecanlı ve meraklı {l CROLE LOMBARD • 

Bir programla açacağını sayın l • Tarafından Heyecanlı ve mUessir bir Mevzu • • 

Pek Yakında 

l ~ 1 A çerçtvesi dahilinde yaratılan Bir Şaheser A 1 

müdavimlerine müjdeler f l Y y..-......................... T 

:lıb.~v ... ·~~~-~·~r·~v.~v·'""'..,.~ i ~-=ı•n G~<e~ uıle111ıı- t 
1 

• • ~A• • 4 • A- 4 4A~ 4 o •~'AH u ,, •HA-- •

1 
• i INl~i!:ı>tell:ıı:::fisü i • • 

: o o Kır o R !,.. Aşk ve his Filmi t 
:·'. A. Melik ı Korku ve deh,etfll~rininKahramanl•rı İt 
' Bel Sogukluğu ve İdrar Yolları y~y Boris Karloff ve Bela Lugosı • 
1 M Ü t e h a s s 1 s 1 - ninen yeni ve Görülmemiş FiLMLERi 

d d h 1 kbl b 1 t 

•

allL,a an oaai A anamıza av et etmiş ve asta arını a u e aş amış ır. 1. u~u Ylb!J~ lbJJ ı:: .. :::: • 
2573 ı • " ı CArNJAV/AR uff .. :ı T 
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+
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I 
1 

SUVARE 9 da SUVARE 9 da 

BU AKŞAM 
Bugüne kadar görülen eu nefis aıslt ve rüzellik şıhe!leri 

Aşk Rüyası 
8üyDk bir Atkın büyük blr ihtirasın romanı ıahcıer:ndt: 

Baş Rollerde Leslie Hovard İngrid Bergman 

Müdüriyet : Böyle bir filmle ebediyen iftihar duyar. 
Sayın adana halkına mükerrer talep ye arzuları üzerine, 

Kahveci Güzeli 
ı iflmi aşk rüyası f.lmile birlikte devam etmelı.tedir. yer ııkıntııı 

cekmeınek için biletlerinizio evvelden tedarildrıi rica eder!z. 

t• .. 1----------,--------------~, ı Birinci sınıf Röntgen Mütehassısı 

; Dr.Ziga Tümgören 
• 

1 

Abidinpa,a caddesinde 125 No. lu muayene 
hanesinde hastalar1nı kabule ba9lamı,tır. 

Telefon No. 287 2491 1-15 

ÜROLOG - OPERA TÖR 
Doktor Tahsin Ernart 

Memleket Hastahanesi Böbrek ve 
İdrar Yolları Mütehassısı 

.., K@D°ltlYl~Daır Sarll:oOmcalk~a«:Doır 
65itftccao edüll"ilfiag ırEO..IEIFON 212 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t PEK YAKINDA ~ 

A 1 ~···············~ lo ! :~. !.'!:!!!~t:!~!t ~ ~ 
T TCJJ~KÇIE T 
~ ........ ı~ .... ~ ... ~ ... ı~• ............ ı~ ... ~~ ... 

DOKTOR 
Turgut Soyer 

Hergün Hastalarıoı Hükl1met Civarı latikamet Eczanesi karıısıoda 

çıkmaz sokak içinde oo 121 de kabul eder. 
Haftanın Salı ve Cuma günleride öğleden sonraları falı:irlere mec· 

cani bakılır. 

2355 

Telefunken Radyoları 
Dunlop lngiliz iç ve dı' bisiklet llstiklerl 
Vebelit su tasfiye clhazlar1 
Radyo ve telefon Kuru pilleri 
Leucl elektrik ampulleri geldi. 

Adana ikinci sulh Hukuk mahkemesinden: 
Adana hükümet caddesinde Sait Aksu iş aianlığı bürosu 

sahibi Sait Aksu yanında oturan Yunus Pense tarafından 
açılan davada karısı Barbara Nihal kışın akıl hastalığı sebe· 
biyle istanbul Bakır köy Emrazıakliye ve asebiye hastahane
sinde 24-1--941 taribindenberi yatmakta olduğunu ve bu 
hali kabili salah ve şifa bulunmadığından bu sebeple mez
bureye Adana Belediye caddesinde 61 no. lu incelik berbtr 
salonu sahibi berber Mustafa incenin vasi nasp ve tayin 
edilmesini talep etmiş ve yabılan muhakeme ve tahkikat 
neticesinde davacının iddiası şehadet ve Bakirköyü emrazı 
akliye ve asabiye hastahanesinden edilen istilama verilen 
cevap va mezkur hastahane heyeti sıhhiyesinin mutalaaları
nı havi raporla teeyyüt etmiş olduğundan ve bu , itibarla 
Nihal Barbara kışın vasiye muhtaç bulunduğu sabit görül
düğünden yukarıda adresi geçen berber Mustafa İncenin 
~~rbara nihai kışa vasi nasp ve tayinine kabili itiraz ve 
ıtızar olmak üzere 29-9-942 tarihinde karar verilmiş ve 
keyfiyetin ilanı kanunu medeninin 371 maddesi iktizasından 
bulunmuş olmakla keyfiyet ilin olunnr. 2599 

adana askerlik satınalma komisyonündan 
l - 1425 Ton döküm halinde saman kapalı zarf usulu 

ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 57.000 lira ilk te'minatı 4275 

liradar. 

3 - İhalesi 16·10-942 Cuma günü saat 10-30 da dır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi 285 kuruş mukabilinde komis

yondan alınabilir. 
5 - Bu taahhütten dolayı müteahhitlerin vermeğe mec

bur oldukları gerek kazanç ve buhran vergileri ve gerekse 
damğa resmi ile mukavelename te'minat mektubu, teslim ve 
muayene masrafları muhammen b~dellerine ilive surctile 
müteahhide ödenecektir. 

6 - isteklilerin teklif zarflarını ihale saahndan bir saat 

evveline kadar komisyona vermiş bulunmaları iuzumu ilin 
olunur. 30- 4-9-14 2539 

devlet demiryollan Adana 6.ncı işletme 
artırma eksiltme komisyonu reisliğinden: 

Muhammen bedeli 9500 lira olan 250 ton sönmemiş kireç 
şartnamesi vcçbile 17 /10/942 salı günü saat 10 da kapalı 
zarf usulile Adanada 6. ncı İşletme Müdürlüğü binasında sa-
tın almacaktır. 

Bu i~e girmek isteyenlerin 712,SO liralık muvakkat temi· 
nat akçeleri. Ticaret odası vesikaları, ve nüfus cüzdanları 
kanuni ikimetgih vesikaları, ve nüfus cüzdanlarile tekliflerini 
ayni gün eksiltme saatından bir saat evvel komisyon reisliği· 
ne vermeleri llztmdır. 

Kir~çler Mamure, Toprakkale, İıkenderon, Adana, Mersin 
arasındaki istasyanlardan her hangi birinde ve vagon içerisin· 

de teslim edilecektir. 

Şartnameler komisyona müticaatla bedelsiz olarak verilir. 
2560 29-4-9-15 

Maraş AS. P. 3123 satınalma komisyonundan: 
1 - K11palı zarfla ekıiltmeye konnlan 63 Ton koyun etine talip 

çıkmadığıodan 7/10/932 tarihinden 7/11/942 tarihine kadar ilk pazrlıiı 
15/10/942 perşembe rüoü saat 14 de yapılmak üzere bir ay içinde pa· 
zarlığa konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 47250 lira ilk teminatı 3543 lira 75 kuruştnr. 
3 - isteklilerin her gün Maraş merkez K. bioaıındakl satınalma 

ko;uiıyonuna teminatları ile birlikte müracaatları ilin olunur. 
. 2601 

Abidinpaşa Müslim apartmanında hastalarını 1 
kabule başlamıştır. _ 

REFİKA TÜMERKAN 
Biçki yurdu 

IŞIK Ticaret Evi 
Kamil Al adı • Tele fon 80 Asfalt cadde No. 71 2503 Maraş AS. P. 3123 satınalma komisyonundan~ 

1/9/942 den itibaren kayt muamelesine başlanmışbr. 
Kayt olmak ve şeraiti anlamak için bebekli kiliıe civarında 

Yurt müdürlüğüne müracaat edilmeli 2449 

- DOK·TOR 
Kemal Satır 1 

Kııılay dfJatında Müslüm apartımanındaki muage• 
hı!hanesinde her gün hastalarını kabule baılamrştır. 

Almanlar batıda mUdafaava hszmrlanıyor 
- Baıtarafı Birincide -ı Şimdiye kadar iki patırtılı nO· 

a>enhığdati Alman orta elçisi Fre ınayiş olmuş ve 28 kişi yatalaomış· 
ınerr von Renthe Fınr, ani ufarak tır. Bir çok kahve ve lokonta 
Berline ritmi~tir. yağma edilınlştir. . 

Kral Kristiyan kt!ndiıile rörüt- Londra (a.a) - Darıımatkı-
mek makıadile Danimarkanın Ser· dakl Alman kumandanı General 
lindeki orta elçisi Mohr'ı ~aiır Luedtlı.e, kafi derecede enerjiye 
mııstır. · sahip uyılmadırından Y"rine Ge 

DanlmatkadakUşral lı.avvetleri neral Heydberck tayin edilmiştir. 
tuaıandarıı General Luedtke, Kral- Almanların bir darbe! bükilmet 
dan Mihver devletleri H bnolarıo yapma(a hazırlandıkları rivayeti 
tMJklerile kendi auaııile blr ittifak vardır. 
maahedHi imzalamasını i9temİfH Danimarka h6kGmetl ortadııı 
'11 Kral bu talebi roddıtmiftir. kaldaralacaldtr. 

' 

Karaisalı Sulh hukuk hakimliğinden: 
Adananın Nacaran mahallesinden Hacı Mehmet Gülek karısı 
ve Ömer kızı Hatice vereseleri vekili Celil Keçioğlutarafan
dan ayna mahalleden Es'at evlatları Ferit ve rüfekası aleyh· 

lerine açtığı şuyuun izalesi davasında: 
Verese arasında müşterek gayrı menkullerden Bürücekte 

kain hane ve bahçenin taksimi kabil olmadığı mahallen ya· 
pılan keşifle anlaşılmıı ve veresedcn Faridin durak yeri bi
linmemit olduğu için ilanen tebliğat yapılmasına karar veri
lerek duruşma 13-11-942 gün ve saat 9 a bırakilmış ol
makla mezkur gün ve saatte mumaileyh Feridin Karaisalı 
Sulh hukuk mahkemeaine gelmesi veya bir vekil gönderme. 
si veCkeşif hakkmdads bir itirazı varsa bildirmesi lüzumunun 
gelmediği veya vekil de göndermediği takdirde gıyabında 
sayılacağı ilin olunur. 2600 

Malatya Mensucat genelik kulübünden: 
13 10/942 Şdker bayramının ikinci ~alı fÜDÜ Malatya meos11cat 

rençlik kulübü ıpor bayramıdır. Saat 14 de stadyomda yapılacak ba 
tören• ait proiram aşaiıdadır. 

Yapalacak resmi geçitten sonra 
100 m., 110 manialı, 200 m. , 400 m., 800 m. , 1500 m., 5000 m., 

tek adım, Ü~ adım, yüluek, ıırıkla yüksek, diks, rülle, cirit, çekiç, ve 
Balkan Bayralt yarışlara atletizm ıtıüsabakalatıodan sonra rüreş ve futbol 
mfisabakaları da yapılacaktır. 

2593 7~9-11 

imtiyaz Sahibi ı CAVlT ORAL 1 
U. N..,ı,at MidirGı Avakat 

·- ~ --·--

Rifat Y AVEROCLU 

Baııldıjı yeti B\JGON tl.•Uaut 

1 - Kapa1 ı zarf usulü ile ekıiltmeye konulan 63 Ton Sıiır etine 
talip çıkmadığından 7.10,942 tarihinden 7.1 t.942 tarihine kadar ilk 
pazarlıj-ı 15.10:942 perşemb' ıünü saat 15 de yapılmak üzere bir ay 
içinde paıarlığa konulmuştur. 

2 -;- Muhammen bedeli 28350 lira ilk teminatı 2126 lira 20 
kuruştur. 

3 - isteklilerin her rün Maraş merkez K. binasındaki satınalma 
komiıyonuna teminatları ile birlikte müracaatları ilin olunur, 

Zayi 
Nüfuı cilzdanımı ve aııke ı lik 

tezkeremi zayi ettim. Y eoilerioi 
alacağımdan eskilerinin hükmil ol 
madığ nı ilan ederim. 

Ceyhan Saidiya lı.Ôyünden 
Sakkur otlu 319 doiıJmlu 

Yusaf Onar 
2603 

2602 

Zayi 
inhisarlar Başmüdürlüğilndeo 

almış olduium çay ve kahve ruh· 
salnamesini cüzdanımla birlikte 
zayi ettim. Yenisini alacajımdao 
eakiıinin bilkmü olrııadıfını illrı 
ederim. 

Borsa civılrl bak:kal Y esaf U~ık 

2598 

----..--------------------------------Erkek Ll•••lne kaydo
ıunamıyan talebeler 
açıkta kalmıyaaak 

Ôirendiiimize göre Vilayeti· 
miz Orta okullarından diplomalı 
olup Erkek lisesine kaydoluoamıyan 
talebeler için ikinci orta okulda 
iliveten Lise sınıfları a~ılmıı ve 
bu kabil talebeler l ıtio ci orta okul 
ınüdürliJğüne milracaat edetelt ya· 
tılmağa başlamışlardır. 

ilkokullara yuılınak veya lık 
okallard&P nakil yaptırmalı. iıte1eo 

1 r ak kabineel niçin 
ietlf• etmlt? 

Ankara 8 (Radyo ıazetesi) ..-. 
Berlin radyoıuna röre, Irak kabi· 
nesi, Raısit Ali Geylioi cereyanının 
memleket içinde ço(alltlası neti· 
ceainde çekilmttk zornDda kalaııştır. __., ...... __________________ _ 
talebelerin i'le;inl rarmek üterd 
Mıarif dairesinin memar ettiği bit 
ilk tedrisat müfettiji Namık Kemal 
lıkok ıtlanda işe ve marac:aatlar• 

kabale baılamlftır. 


