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AboneıVıU•I• 14,altı •rlılı 

l, arlıl• ın. kuruttıır 

Mevsimin ilk mD 
fut bol kartılatm 

bugUn yapıllyor 

SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi G0NDELIK GAZETE 

Hitlerve Musolini yakında mii
dafaa projelerini görüşecek 
Aııkara 12 (Radyo l'azeteıi)- Royter ajuı111• l'Öre, Hitler ve \ 

Lond,anın 
miidafaasın· 

da 11azife 
alan icadın 
lar bir bataı 
ga başında 

Musolini pek yakında, ilk defa olarak mildafaa proj•leriodeo bah1etmek ıı·c ' ret Vekı·ıı· 
üzere bulaşacaklardır. 

Bu mülllcatta, Yuğ .. >1lavy11daki ltaly.an kıtalarıam yerine Boll'ar ve 
Macar kıtalarırıın kooulm111 VO ltalyan kıtalarınlD Rasyaya röaderllmeıi 
ifl de 1rörüıüleecelı.tir. 

1 Tetkik gezisin.de';'Ankaraya dönen 1 

Münakalat Veki
linin beyanatı 

Yolcu katarlar.ındaki izdi
ham hafifletilecek 

Haftada bir Haydarpaşa-Erzurum ve 
Haydarpaşa - Diyarbakır hatlarında, 
izinli askerlere mahsus karşıhklı katar
lar hareket ettirilecek 

13 vnoavet:te 
inceleme yapacak 

BUrUk t•hlrlerde, iri ekmek 
çıkarebllecek ekmek tebrlkalar1 

1curulm••• dUtUnUIUror 
Aakara 12 ( a.a ) - Ticaret Vekili 

Doktor Behcet Uz, Yarın aabah ıehrimizden 
hareket ederek Kayseri, Ulukışla, Kooya, 
Akıehir, Afyon, Burdur, (9parta, Antalya, 
Aydın, lzıair, Maoisa, Balıkesir vo Kütahya· 
ya gidecektir. Doktor Behcet Uz, bu seya· 
batında Valiler ve alaltadarlarla temaı ede· 
rek borçlandırılan mahsulün teslim vaziyetini 
ve tehirlerİDİn sebebini tetkik edecrk, toprak 
mahıulleri ofisinin ve Ziraat bankalarının mü· 
bayaa merkezlerini ve aabarlarmı rörecektir. 

Ankara 12 (a.a.) - Bize verilen malOma· 
ta göre, Ziraat V ekiletirıin lüzumlu rördüğü 
tohunıluk hububat Ticaret Vekaletince tabıiı 
edllmit ve milracaat vııkoanda tHlimi için 
Toprak mıhıulleri ofisince tertibat alınmtfhr. 

Ticaret V ekiletl diier taraftan alelamam 
hububatın •n iyi m•hafazası a1alleriai de tet 
kik ettirmektedir. iyi ekmek çıkarabilecek kı 
biliyette ekmek fabrikalan karmak mevzaa 1 
da Vekaletçe ele ahnmııtar. • 

Berlin 12 {a.a.) - Reımi tebliğ: lnıilterenin cenap ve ce• 
nap doiu kıyalaraoda Alman uçaklara ağır çapta bombalarla 
Hoayi teıiılerlne ve münakale hatlarına tam iıabetler kaydet· 
miştir. Balada itral a!tındaki bölreler kıyılarında 2 düşman 
açatı dilfllrtllmOıtilr. 

Beledi 

Ankar1ı 12 (a 
killeri Heyetince ka 

kararna111eye rare, 

lar için, bilumam bel 

lan miktar haricinde 

dao hababat satın al 
kılıomışlardır. Bu ı 

belediyelere hemen 

çerek lüzumlu baba 

lemeleri vazifesini de 

Amerika, 
tehdit e 

Ankara 12 (R•d,. 

Vişideki Amerika • 

Lavalı ziyaret •tmif " 
her hanı' bir Ameri 

tazyik yapddıj1 tak • 

nın Vitl ile derhal m 

ke1eceiini birdlrmiftir. 

'Ankara 12 (Hasa1i muhabiri· 
mizdeu) _ Müoakalit Vekili Ami 
ral Fahri Enl'in, burüo, ıoa tet· 
kik l'ezlıi etrafında bana şu beya· 
natta bulunda: 

« 3 eylGlden 15 eylQle kadar 
devam rden ıeyıhatimde Kay.eri, 
Malatya, Adanı. Af yon, Ankara 
devlet demiryolları işletme müdür· 
lükleri ifleriol, demiryolaaun ba· 
kım ve tamir işlerini, Sivaı ve Es 
kifehir Cer ve yol atölyelerini , 
lıkenderuo ve Mersin liman iılet 
meıiai fetklk etmek mümkün oldu. 
Ajoıtoıuo son l'ünleriodea itlba. 
rea demiryollarile yapılmığ'ı1 baıı · 
isyan nakliyat en yliksek haddine 
vArmııhr, hububat ve şark vili· 
yellerinden hayvan nakliyatı büyük 
hacimde devam etmektedir. 

Ayrıca IOn aylar zarfında bü
tl\o iıletme merkezleriade, Anka· 
rı ve Erzurum hariç, birer revir 
açılmııtır. Bu revirlerden de isti· 
fade edileceği ,üphesizdir. 

Sivaı ve Eskiıehlr Gar atöl· 
yelerimiz cidden iyi çalışmaktadır. 
lıçiler temamen devlet deıniryola 
idareıiaın uimi memuru ribl atöl

yelerine baibdarlar. Sanlara birer 
övün parasaz yemek verilmekt1tdir. 
Cer atölyeleri iıçllerinin yetiı· 

Yapağı ve yünlere el kon 

Eıkifehir ve Tarhal çevreleri· 
oio beherinden rüode 1800 ton 
pancar aakledilmel.tedir. Diğer ta 
raftan kömür havzasından karadan 
yapılan kömür nakli de ayrıca mü 
bim yelı.Qo tutmaktadır. Yolca va• 
l'oalartnda büyük izdiham vardar. 
Y olcalar hakikaten bu izdihamdan 
zahmet çekmektedir. Banu karıala
mak için yakanda Haydarpaıadan 
Erzuram ve Diyarbakır i\likamet· 
lerine haftada bir karııbkh sarf 
izinli a1kerlerimize mabeoı katarlar 
hareket ettirilecektir. 

Cenop hodadandan hudodo· 
maza daima tehirle riren Toros 
Ekspreıinin hudutlarımız dahil n· 
deki hareketi yeni bir intizama 
ıokalacakbr. 

Demiryol peuooelioiu va:ıife
lerini ifa hususunda büyük l'ayret 
1arfetmekte oldaklaranı memnu· 
niyetle g ö r d ü m • Ba Hne 
Yaz aylarının 11cak l'itmui bir 
kıtım ml\ıtahdemlerimla veya ban• 
larm aileleri ara1ında çokca ııtma 
vakalarıom rörülm•ine ıebep ol· 

maıtar. Deıniryollarının ııbbiye 
t91kilihna mensup doktorlar en 
iicra iıtuyonlara kadar haf tadı 
bir alderek memarlarımm ve aile· 
lerlai tedavi etmektedirler. Dev· 
let DemiryoUarının fultişebir has· 
tabanni bu huaıta vulfe1ini gör· 
mektedir. Bu •eaealn ikinci Teırin 
ayında Ankarada'ld Devlet Demir 
yola h11tahanHloi açacatız. Saraya 
•ütaba1111 doktorlar HÇIDlf bala 
D•yoraz. 

Afyondaki vilayet hutal.man..ıa 
de 10 - 20 yatajıo devlet d• 
mlryolları mllıtabdemloine tahılıi 
hu11111nda vau ile mıtabak kabn. 
l'lfhr. 

tirilmHİne de büyük önem veril

miıtir. Eıkiıehlr Cer atölyeaine 
bailı çırak mektebinde modern 

bir binada yataklardan bir kııaı 
çift karyolaya tahvil edilmek ID• 

retiyle talebe adedi 502 ye çıka· 

rtlm11tır. 

Banlar bir taraftan iıçi olarak 
1etiımekte , diğ'er taraftan mu· 
ayyea kurslardan reçtikten ıonrı 

ateıçl ve maklnill 11nıfana da r•ç

mektedirler. Saraya son alanın ta• 

lebeler hemen tamamen Devlet 
Demiryolları müıtıbdeminio çocak· 

laradar. Ayrıca üç haf ta evvel bir 

iıçi kar111 da Eskişehir atölyemiz. 
de açılmııtır. 

Bu karstaki namzetlerin adedi 
82 olup alb ay çal11tıktao ıonra 
iıçi olarak vazife alacaklardır. Ba 
karaa icil itçi ihtiyacımızı karıı· 

lamalc i~in açmlf balanayoru. Si· 
vu atölyHiode de itçl kar1anda 
154 çıratın yetiıtirilmesi çal11ıl· 
'!aldadır. Eıkiıebir yol atölyemiz· 
de de meaai macibi memnaoiyettir. 

Demiryollarımııda hareket , 
cer ve yol ıabelerinde müteha1111 

memar yetlftirmek ilzere Ankara. 
da bir demirvola mHlek mektebi. 

ni ikinci teırin biyayetinde açma· 
ia ve burayı 120 - 150 talebe 
ılmai• çıhımaktayız. 

l.k.deroa ve M•aia li .. ola· 
rında tahmil ve tabliye itleri dev
let demlryolları memarlarmm elin
de (ÜD feçtikce daha lyil9fmekte
dir. Bo limanlarda iılerin tamamen 
bir elden idaresi temin edilmiştir.» 

Mesut bir nikih 
Memleketimizin taoınmıı aile· 

leriadeo Raaf Masab•laotla'oaa 
kızı Nahide Muabah ile Mahmut 
K a r d a i ı n nikahlan ev • 

velld rlln kalabalık bir davetli ba 
Zllranda belediye ıalonandı icra 
edilaiftir. Gençler• 1Udetler cli
Jeria. 

Fiyatlara hu sene güzde 
60 zam gapıldı 

Aukara 11 (R.G) ~ -:::::::::_ .. ··-.. - • ---............. .........., --~ 
El 

.......... ._....... ----;:- 2- Beyannamenin 
- Bal'üakil re1. lerinde yün Ve yapagıw bulunanlar bugÜna sahibi tacir 11fatanı 
m 1 gezetede • • de t b b ki taşıyorsa tilccari 
386 o. Q m a r a· n 1 1 aren eyanname verece er. unvanı, ticaretin ne 
h koordinasyon ,..,...,_,....,._ v'i ticarethane1lnia 
kararı çıkmıı ve yörürlilğe girmiıtir. Ba kuar, ha 
kiki ve hükmi şahıılar elindeki her nevi yapai'ı ve 
yünlere el konulması hakluadadar. 

22 eylül 941 tarihli icra Vekilleri Heyeti ve 
200 ıayılı koordiaHyon kar.ıriyle 31 viJiyet ve t 
kaza içinde yiio ve yapatılara el konalmaı, ba ita 
rır daha ıonra biitün villyetlere teımil edilmiıti. 
El koyma fiyatlaraaa ba ıene yüzde 60 zam yapıl · 
mııbr. 

Bal'iln çıkan kararın bükilmlırine göre, memle
ketin her tllrafıada mevcut hakiki ve hilkmi şahıs· 
lar ellerindeki biltiln yıpafı ve yüa'ü on i'ÜD için
de bir beyanname Jle en yakın ziraat bankHı ıube 
veya ajaoııa, baıılarıa balaomadıiı yerlerde en bü
yük mülkiye imirine bildirme;e mecbur tutulmakta· 
darlar. • 

Ba rilnden itibaren verilecek beyaonımelete 
şanlar yaulacıktır: 

1 - Beyanname aabibi 1111lıtah1U ile, veya ta· 
cir olmıyaa bir 1ab11a adı, meılekl, 1anab, ikamet
rib adresi. 

H ikametgiom açık adreıleri. 
3 -Ellerindeki bütün yapaiı ve yilnlerio nev'i, 

cinıi, ayrı ayra mıktarı. 

4 - Ba malların buluaduiu yerlerin köy, ka· 
ıabı, ıehir ve ıokak olarak bildirilmeal. 

5 - Beyannamede yazıla malların tamamen 
veya bir k11manıa ba karana çıkmaııadan evvel ya· 
pılan bailaablarla ıanayi müeste1elerine verilmesi 
kararlaımışsa mevcat vuikalaran ibrazı. 

Ba karar rereiince beyan edilen mallarm utan • 
ılaomaııaa ve iktisat Vekiletlace neşredilen es11lar 
dahilinde tevziine Sümerbaak memur edilmiştir. Be· 
deJler bu banka tarafından ödenir. Hilk\lmetçe el 
konan malların başkalanna satılması yaulıhr. 

Van, Ağzı, Kars, Erzaram Villyetlerirıde bir ay, 
diğer Vilayetlerde 1,5 ay içinde, malların satın aha· 
dağı SOmerbaakça beyanname verenlere yazıla ola· 
rak bildirilmediii takdirde aaaller 1erbest kalır. 

Yün ipliğ'i teıislerl olan fabrikalar, ellerinde ba
laoao beyan edilmiı mallan iıl .. mej'e devam edebi 
lirler. 

Ankara 12 (Rad10 razeteıi)
Novoroıislc ıebri ve limanı Alman 
lar tarafından tamaaııiyle itral e
dllmittir. Novorosisk ı 

liodekl açak meydarılan g eceleyin 
bombardıman edilmiştir. 

Rjevia doiu cenubundakl 
mllhim d6şmıın kuvvetlerinin bü· 
camlara Alman kıtalarının iaatcı 
mukavemeti kartı11oda akim kal· 

Bazı kaynaklara röre, ıebir 
harap olmaı bir vaziyettedir. Son 
relen haberler, Sataliorr"dın rit· 
tikçe vahim bir darama d6ftGfilo6 
bildirmektedir. 

Berlia 12 (a.a.) - Almaa teb. 
llii: NovorOllskln cenubunda pi. 

yade lutalarımız çetin mnbarebe. 
lerden ıoora ıon kıyı iıtibklmla
rını da zaptetmitlerdir. Terek ke. 
Maıinde Alman lutılan Ra1 ıınev
zilerlni yarmlf ve bataryaları tah. 
rip eylemlflerdlr. Stalinırat Önün
de tahkimli teılaleri ele reçirmek 
lçia 1apılmakta olan mabarebelere 
devam edilmittir. l>GfmaDID falırt• 

Alman kıtalar• 
tarafından 

Zaptolundu 
Stalingradın duru· 

mu gittikçe vahimle. 
• 

şıyor 

ma hücumları pDıkürtülmüıtıir. 
Hava kuwvetleriada dütmanın ik· 
mal yollana• yeniden hocam et· 
-'tlerdir· Stalmrratla .. hriD flma· 

mııhr. RHlar Ladoi• röliinlla 
cenubunda ve Lenial''at Öoilode 
kendiıiae atır kayıplara mal olın 
hücumlara teıeb,ils ftmiıtir. Al· 
mao ve Hırvat Di•kları dilımanı 
hareket ilılerinde •i.., kayıplar 
verdirmittir. U.ak ılmalde Alman 
bava kuvvetleri dilıman kayıpla 
rıoa uçak iatiaat noktalarına bil 
cam etsDiftir. 

ıo ve 11 EylOI günleri Ruı 
ba•• kuvvetleri ka.men Alman, 
ltalyaa, Romen, l•panyol ve Mı· 
cır pilotlariyle yaptıklan hın 

MiLLi 
Seyhan yüzücü 
----~~~~~~~--

iltifatta bulu 
Şehrimizde yapılan 

ban böll'ninia ıampiyoa 
ıiyle neticelenen T6rld,. 
birincilik müsabalcuı 

l'ençlik adına Vali ve 
kanımız B. Akif Eyi Dot 
mit oldatu tazim telrra 
barreiıimiz MiUI Şef 
qatıdıki cevabı rönde 

BAY AKiF EYi~ 

Mevsimin 
büyüle m 

MIHI M•n•uc•t v 
mlr•por futbol t. 

bugUn k•rtıl•tı 
BarBo futbol •• · 

maçı ıebir ıt•dyomaad• 
ıpor-Milli M •uacat • 
IOpleri areqnda yapilacelEbr. 
iki kalilp de ba maça b8J1k 
miyet vererek hariçten oya 
min etmlılerdlr. 

Milli Menıacatan a., 
babı ve latınbulsporha 
Dımirıporan da lstanb911. 
culardan Sabri ve Cemili 
ları ihtimali vardır. 

mabırebelerlnde, kıım• ele 
ıavar bataryalarnua atefiyle 
171 uçak kayb· t•iftlr. 
uçaiırnız k,yıptır, 

!.vll\llln ll" OD flnllade 
lizle Mııırda 170 tank k•J 
tir. 



miryolları Umum MUdUr\UQünden 
emiryolları Meslek okuluna 

talebe ahnacaktır 
eaı:ryollarıoın muhtelif ihtisas ,obeleri için memur yeti,tt• 
Ankarada bir (Oomir yol meslek okulu) tesis edilmişti~. ~ 

yatlh olup tedris müddeti üç senedir. Talebenin her t~r~u 
ek, yatacak ve tedriı malzemesi idarece para9tZ temin edıhr. 

D · oll d L' e mezunlarına tep mezunları Devlet emıry arın a ıs . 
ve hak•ara sahip olurlar. Atkerlik mükellefiyetlerınde kısa 

tatulorlar. 
l meslek okulunu iyi derecelerde bitirenler arasından veya· 
hıyahoda yük9elc ehliyet rösterenlerinden ecnebi" meıule
re hssabıoa yüksek tahsil ve ihti111s )'aptırılaı•k uıere her 

~ talebe ve memur seçilecektir. 

yıt ve kabul t•rtlar1 : 

•ark olmak. ''- ı_ ' k 
daremiz hekimleri tarafından yapılacak 11hbat ve psıır.oteır.oı 
iade sıhhath olduğa anlaşılmak. • • . 
4 yqıoı doldurmuş ve 18 yaşını bıtırmemış olm.ak 
'çılacak müsabaka imtihanında kazanmak ( lmtıhaular Türk· 
atik ve tnbiat bilrislndeo yapılauktır. ) 
e:naz O rta okul mezunu olmak. ( T•hsil seviyoılnl orladırn 
&Dlardan me!llek okulunun birinci ıııoıfına kaLul olunurlar. ) 

ıleabaka imtihanları : 
a, lıtanbal ( Haydapa,a ve Sirkecide ), Etkiıol~it, Ba.lıkeslr, 
· K · Adana Malatya Er.ııırum şelıirlerıado ışlehııe aar, ay:ıarı, , • .... 

triudo ı. birinci tei>rİu. 942 P"şewbe gunu yapılac-:.\.lır. 
er aihsyot 30 ey!OI 942 tarihine kadar imtihan olru:ak Moıl'.lc· 
erd<!ki domirtoilan iş!etınıı ruüdürlükloriııo l•irer dilokçe ılo 

•tmelidirler. 
;etere iliştirilecek veıikıılar şunlardır: .. .. . 
lıteklmin bugünkü haline uyrun fotuzu(ı l11şıyım nufoı lıuvı· 

Mektep diploması voyahnl taslikaamosi ( Bunlara yapışltralaa 
r da taleb11oin bugünkü halini gösterecektir. ) 

lyih.ıy kiiıdı. 
Aşı kağıdı. d .. ·ı d'l 1, 

il• merkezlerinde bulunan iıtelı.lilor yukarı • gos~erı en ' eır.ço 
Jar1nı bi:ı:ıat işletme müdürlüldorine röti\rcrek bır kayat nuına-

&klardar · 28 ı ~ ı k J r yerlerden relecek istekliler, 20 den ey u e • ar en ya· 
ryol iıtaıyonana relerek işbu dilekçe. ve vesik ~larıoı lst~ıy_°n 

• ııterocek ve dilek;elerini kayıt ottirdıkten ve ıslatyou mulıur. 
• b&rlettikten sonra uy aha . edere itleri treuia tarilı, ıuımara ve 
ızdıracaklar ve bu veıika ve dilok çe ile trende ikinci mevkide 

•Jahat ed,ceklerdir. . 
ietekliler mürııcaat ettikleri İ11tasyona fÔte OD ) akın ışletOJO 

• ı-iderek orada lıatihao olma§'• me~bu~durla!. . . 
k· mürac.ut taribleriııdeki tren vazıyetıoe gore ııJeroklerı eıı 
:t~o merkezine 30 eylal tarihi~dt~ ~vvel yetlşemedi~leri 
ba taribt~n evvel yeti1eb1lecekler1 c.11rer ıılelme aıerkederındeu 

giderek onda imtihana rir-:bilecekler<lir. işba talebe yolda 
:.110~. üıerlerinde boluudaracaldan işbu veıikaları katarme. 

a göıtereceklerdir. 
IJOnlardao bu suretle işletme merkezlerine relen talebe 8erhal 
•ü.:lürllllderİM müracaat ederek yaolarmdaki vesikaları yukarı 

i• gibi biı:ıat alakadar işletmeye vorecek ve kayıt aumara11 

.rdır.I m-uracaal edeceklerin, gerek trenleri beklemek üzere 
•Jon ara ı. ı_ d k' 'h 

l ek vo rabatıu:ı: olmaaı~k ve ıere.- yuurı a ı tarı . 
ıyıp e mem . , . 
letm• merkezlerine yetişebilmek için tren vazıyetlerını evvelden 

~meleri meDfaatleri icab1ndandır. 
ilerin iıletme m•rke:zlerioo müracaat tarihlerine ıörc müıaba-

avvel veyahut müıabakadan sonra işletme müdürlüldorioce tHbıt 
1' tarih ve saatlerde 9lbhat heyetlerince muayeneleri yapılacakttr. 
ıwabaka imtiban1Ddao ve mııayeuedeo ıonra iatekliler, netice1i 
ekıizio işletme müdürlüklerinden alacakları parasız aeyabat mü· 
ı'.melerile geldikleri iıtu)ODA döoebi.le~eklerdlr. Bunlar1n ara11ada 
1, imtihan yapılan ıehirlerde almak ııtıyeoler bulunursa ba arzu 

oradaki adreslerini dilekçelerinin altına yazd1rmahlardır. 
;:ak, banlar mektebe kabul edilmişlerse dönecekleri yerlere p•· 

J&hal hakkını ıayip ederler. 
bat maayeaesinde ve müıabakı imtihao10da kazaoanlarm adres 

tebliiat yapılı r ve Aokarıya kadar paraıız aeyabatleri ayrıca 

ı:a:::~lek okulunda tahıil edenler beı aeoelik mecbori hizmete 
atalacaklarmdan mektebe ıirerken rebrecokleri noterden muaad

bhüt .enedioin nümonetini ifletme mildürlükleriodeo tedarik ede 
.• 7822 2500 13-17-21-25 

ıatya Bez ve iplik Fabrikaları T. A. Sir
Adana n1ensucat Fabrikası müdOrlUQUnden 
abrikamızda mevcut DOBSON BORLOV fabrikasında 

nesinde imal edilmiı 2019 numaralı bir adet tarak 
) aemakinesi vaziye~i ~azıruile (mahallinde görüldüğü 
aşağıda şerait daıresmde satılacaktır. 

_ Müzayede açık arthrma ıur~tile 16. 8. teşrin. 942 ta· 
ı.e mlisadif cuma günü saat 15 te Adana fabrikamızda 

~~:ıipler mezkur tarihte saat 1 l ye kadar depozito 
!trak makluan fabrikaya 450 lira yatırmlf ve makbuzu al-

bulunacaklardır. t :ı~ 
3- Makinenin gilmrük vesair resmi, gaze e uaD ücreti 

amele pulları, ambalaj vesair bilcümle masraflar alıcıya 

4 :_ ihaleyi müteakip bedeli peşinen ödenece.ktir. . . 
S- Fabrika haddi liyikini görmediii takdırdk .. ıhal~r' 
p yapmamakta serbesttir. Talip olanların aıez ur gun 

ıaatte fabrikamızda hazır bulunmaları ilin olunur, 

IL---~~24~9~1 ____ 1=3~-1~8~-2~3~-:--:--:~--:---------

SBJhaO suhulet nakliye sirke~inden: .• 
Şirketimiz. tarafındao verilen pasoların mOddotı 15/9/942 larihıud 

ktlr. Yenisini almak here ellerinde paso b11l~anları11 bu pııolı.tı 
ı deleri ve aksi taktirde bükihDıüz kalacatı ılia oluaur, 

• 
1 
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YUksek Ziraat entitUsü veteriner 1 

Yazlık Sinemada 
Bu Akşam 

GALA MÜSAMERESi 
En büyük aılcı en elim istirabı canlı bir surette slnosindo toplayan 

senenin en heyecanlı ve Fransızca Sözlü Dramı 

-el Gönüller ALOANIR b-
Ebedi Aşkını üç sene gönlünde gizli tatanbir Bakirenin Aşl.; romanı .. 

BÜYÜK, IHTRASLAR ... F.ŞSIZ lSTRABLAR FACiASI 
Bat Rollerde Üç Büyük Alman Artisti 

PAUL HARTMAN - MARlANA Hoppe - Hans Söhnker 

iLAVETEN: 
En Meraklı ve Heyecanlı AŞK Filmi 

• PERi K iZ 1 
Türkçe Sö:dü 

Türçe Sözlü ue Şa1'kılı 
......................................... ~< .......... 

PEK YAKINDA : 

ÖLMEYEN V ALSLAR 
........ 11111111-.~--.... ------------------------~--l-A SRI Sinemanın 

SUVARE 9,tS 

Yazhk Bahçesinde 
SUVARE 9,15 

BU AKŞAM 
Son on senenin on büyük filmi 

Türkçe Sözlü 

Namus Borcu 
2 Devre 16 k111nı hepsi birden 

PEK YAKINDA: 
Fr:uuova joz.efirı Salbnatta Kanlı ve hazin bir a~k maceruı 

ViYANA AŞIKLARI 

Koşunuz!.. Koşunuz •• 
ÇUKUROVA GiŞESiNE 

Zengin Olmak isterseniz 
Gişemizden bir bilet alırsanız mutlaka 

zengin olursunuz 
DIKKA T DiKKAT Çekiliş 15 Eyliıl 

ADRES: As/alt cadde Dörtgol ağzında (ÇUKUR-
OVA GiŞESi) NECiP ÖZYAZGAN 

Ceyhan Belediyesinden 
Açık eksiltme ilanı 

• 

• 

1 - 33 Numarah sok.akta yapılacak 3549 lira 13 koruş keşif tu• 
tarh moloz taıiyle adi kaldmm ve yaya kaldırım inşaatının 3/9/942 
Pe11embe fÜDÜ açık eksiltme suretiyle ihalesi ilin ettirilmiş itede zuhur 
eden tek isteklinin ıürdüfü pey belediye encümenince haddı liyık gö 

rülmediiinden 2490 sayılı kanuouo 43 üncü maddeıine tevfikım ihale oo 
ıün IOnraya b1rakılmıştır. 

2 - ihale 14/3/942 Pazart~ıi ıünü saat 10 Ja y.ıpılacakbr. 
3 - 811 işin muvakkat teminatı O/o 7.5 hesabiyle 266 lira 18 ka

. roştur. Kat'i teminat bunun iki mislidir. 
4 - Eksiltmeye girecek isteklilerin muvakkat teminat makbuz veya 

banka kefalet mektuplariyle kanunen kendilerinden aramlacak ve11ikio 
Üzerlerinde olduk.lan halda ilinen tayin olanan rün ve 9aatta Ceyhan 
belediye salonunda hazır bulunmalara tekrar ilin olunur. 

2485 10 13 

----------------------------------------------------~ 
devlet demiryollan Adana 6. işletme 
artırma ve eksiltme komisyonundan= 

Muhammen bedeli 15192 lira tutan 3600 metre karelik Adana r•r 
ve şehir istasyonları tahmil yollarının parkelenmeıi işi 2/10/942 tarihin. 
de Cama rünü ıaat 11 de Adana Devlet Demiryolları 6. iıletme mü· 
dtırlüiü binaaında toplanacak komiıyooca kapah zarf uaolile ekıiltmeye 
çık.vılacaktır. . . 

Bu işe girmek istiyenlerio 1139,40 lirahk muvakkat temınat ıle ka. 
oıırıi ikametrih, ticaret odaaı vesikaaı ve nüfus cüzdkanl~rı ile birlikte 
muayyen rüode ıaat 10 a kadar tekl!·f mektuplarmı omısyon reisliğine 
vermeleri. Şartnamesi 6. işletme kumiıyonunda, Alaca ve Toprakkale 
iıtaııyonlarında para11z olarak rörülebllir. 

2494 13·18.23 27 

-------------------------------------Maraş as. p. 3123 satınalma komisyonundan: 
1 - Marat birlikleri ihtiyacı için kapalı zarfla 500 ton kuru faeul· 

ya Kapadere iıtuyonunda döküm halinde teslim ıahn ahoacaktır. 
2 - Mabamınen bedeli 160.000 lira ilk teminatı 9250 liradır. 
3 - Kapah zarfla ihaleıi 8-10-942 Porşeıııbe rünü ıaat 15 de 

Merkez komotanlıiı bina11nda satınalma k.omi9yonuııda yapılacakht', 
4 - isteklilerin tok.lif mektuplarını ihale saatınJan bir ıaat evvel 

komiıyooa voroıi, Lulunacakhr. 
5 - Şart ve ev11ı:af ı lıer1rüıı komisyonda ıörüleLilir. 

13-18-23--27 ~498 

f akUltesi askeri kısmının kayıt ve kabul 
· şartlan 

1 - Ankara yUksek ziraat enstitüsü veteriner fakültesi 
askeri kısmına bu yıl sivil tam devreli liselerden iyi ve pek
iyi dertcede mezun olan ve olgunluk imtihanlarını vermiş 
olmak şartile talebe kabul edilecektir isteklilerin aşağıdaki 
şartları haiz olması lazımdar. 

A) Türkiye C.:ümbariyeti teb'asmdan bulunmak. 
B) Yaşı 18·22 olmak. (22 dahildir) 
C) Beden teşekkillleri ve sıbhata orduda ve her iklimde 

faal hizmete müsait olmak. (Dil rekaketi olanlar alınmaz) 
D) Tavır ve harekitı, ahllkı kusursuz ve seciyesi sağlam 

olmak. 
E) Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak. (Bu· 

nun içinde zabıta vesikası ibraz etmek) 
2 - f steklilerin müracaat istidalarma fu vesikalara bağ· 

lamaları lizımdar. 
A) Nüfus eli:z:denı veya musaddak sureti. 
B) Sıhbatı hakkında tam teşekkülü askeri hastan~ t apo

ru ve aşt kiğadı. 
C) Lise mezuniyet ve olgunluk şabadetnamesi veya las

tikli sureti 
D) Okula alındığı takdirde askeri kanun, nizam ve tali

matları kabul ettiği hakkında velisinin ve kendisinin noterlik· 
ten tastikli teahhüt senedi. Talebe okuldan istifa etmek İs· 
terse okulca hıhakkuk ettirilecek masraflara birdeo verir ve 
bu da taahhüt senedine kaydedilir. 

E) Sar, alı, uyurken gezen, sidikli, bayılma ve çerpınma
ya müpteli olmadtğı hakkında velilerinin noterlikten tastikli 
taahhütnamesi. (Bu gibi hastalıklardan biri ile okula girmez
den evvel malul· oldukları sonradan anlaşılanlar okuldan çı· 
karılar. Ve okul masraflara velilerine ödettirilir. 

3 - istekliler bulundukları mahallerdeki ukerlik şubele· 
rine istida ile müracaat edecekler. Ve şubelerince ikinci mad· 
dede bildirilen evraki ikmal ettikten sonra, Ankara da yük
sek Ziraat Enstitüsü veteriner fakültesi askeri talebe imirli
ğine gönderilecektir. Mllracaat müddeti Eyıülün 2S ine· ka
kardır. Bu tarihten sonra müracaat kabul edilmez. 

4 - Okula kayıt ve kabul, şahadetname derecelerine ve 
müracaat sırasına göredir. istekli adedi tamam olunca kayıt 
i~leri kapanır. Ve kabul edilenler~ müracaat ettikleri asker· 
lik şubeleri ile tebliğat yapılar. 

2395 t8-21-2S-28.1·4·8· 11-13-18 

----------------------------........ --------------------------. 
inhisarlar Adana 

Başmüdürlüğünden: 
Ceyhan Şimendifer istasyonundan Kozan inhisarlar idare· 

si ambarına 942 mali yılı içinde naklolunacak tahminen (SOO) 
ton tuzun mukavele akdi tarihinden itibaren bir sene zarfın-
da taşınması 23/9/9t2 tarihine kadar 20 gün müddetle Ada
na inhisarlar Başmlldürlüğünde, Ceyhan ve Kozan inhisarlar 
idaresinde mevcut ıartnameıi Mucibince eksiltmeye konul· 
muştur. 

Taliplerin 23·9-942 Çarf&IDba günü ıaat 14 de yüzde 
7 buçuk güven parasiyle birlikte Ceyhan inhisarlar idaresine 
müracaat etmeleri ilin olunur. 2482 10-13-16 

REFiKA TÜMERKAN 
Biçki yurdu 

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

Yurt müdürlüğüne müracaat edilmeli 2449 

- -inşaat yapt1ranlara --80 bin kadar eski biiyüklükte yap• tutlaıı nezdinizde 

mevcut bulunmaktadır. isteklilerin Arıkotlu kardeşler Ti-

carethanesine müracaatları. 2490 12-13-lS-16-17-18 

Zayi tastlkname T. c. Ziraat ban kası 
' .Adana şubesinden: 

Milli korunma kanaoanan 14 
üncti maddesine istinaden mevc•d 

bilumum yapatı ve yOsn'e bük6met~e 

1940 - 1941 Hneıl Nlid• 
Orta okalanan 2. inci ıınıfıodan 

almıt oldaia• tııtik.oameyl zayi 
ettim. Y enlıioi alıcajımden e1kl
ıinin hükmü olmadıiını ilin ed•· 
rim. 

el konmattar· 
Elinde yapak ve yünü baluoan 

bilumum hakiki ve hükmi ~abııla· 
rm bu hqıasta rerekli i:ıabab ve 
12· 9 942 larihlndtn itibaren on 
fÜo içinde vermei• mecbur olduk. 

Adanı r•r depoıanda T •· 
cittia Erdoiao 2496 -

ları beyannameleri vermek Uzer• 
bankamıza mn;acaatlırı illn oluaor· 

2495 
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