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OAllE Hltl ı 

ÇülMlı caddesi ..... 
Telefon ta- fteeta K ... 

AlıoneıYıtıııı 14,alt• •r•ıt• 
l, •Jlt I• t26 ııunıttur 

Polonyada tedhlt 
Ankara 22 (Radyo ruetesi) - Looa. 

ra racı,o., Polooyada Almular tarafmclan 
J•palaa tedhit hareketlwia•ea bahHbaekte 
,polaorablano açıktan açıta kartaaa diz-

~ılı 3 No. 833 
SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi G0NDELIK GAZETE 

dirildlitnl bildirmektedir. Ba yilıdeo Al
manlarla lta17anlar arasında kavplar 
çılua11br. 

Hariciye vekili 1 Voronejde yeni bir. lnglllz 
gemlt 
gihlan Bugün ameliyat oluyor Rus, taarruzu ~başı·adı 

Ankara 22 (Haıaıi muhabirimizden) - Haricly• .,kilimiz 8 · N?: Ruslara göre taarruz 
•an M•e••clotlunuo bir mGddettenberi rahat11• b~land~taaa. vekıla gellşmek'tedlr; Onemll 
tedavi lçla Almanyadan iki milteba1111 davet eddclltla• blldarmlıtam. bD 1 

Otreadiiime ıöre, 8. Namau Meaemeaclotl•aa yarın ( burün ) r mevz ele geçlrll• 
mlştır 

R~;~ii'hezimete Novorosiske Rus 
uğratan neymiş? Cıkar.~~ 

- lngiliz ordusunda 

- tanksavar topları 

yeni ağır -

kullanılıyor -
tesebbusu 

Ankara 22 (Radyo ıazeteıi)
Reımen açıta varaldwiaoa röre, 
loıill'I orduıuda yeoi •iar tankla 
••r topları kalluulmai• bqla•11· 
br. Ba toplar n kalaa urbları bi· 
le del .. ktedlr. 

Mı11rda Marqal Ro el• 

tanklarına kartı tecrGbe edilmlf, 
fe•kalide neticeler abamııtır. Rom • 
... reç... haftelar zarhndıl .lnıiliz 
•üdafaumcla bir l'tNlk açıp map 
tarlalarına rfrdiif zaman ani ola· 
rak ba toplarla kaqılqmıt ve be· ................. 

Berlin Radyosunun askeri mütehassısma göre ı Bir ifşa 

Rasgaga diz çöktürmek ~~oootonl 
çetin bir i şiir ıkı muh~r.e en lcıdemll Beden 

Terblr••• hoc••• 
B. Mazhar 
Kazancı 

Gençlik kulüplerini 
teftif için fe)ırimize 

geldi 
Beden Terbi1ııl Uaam •I· 

diirltlil lstipn heyeti ouuıdaa 
a.1 Mazhar Kuucı dla tebrimi· 
• ı•laalt ve Bed• Terbiyesi Böl· 
re Bqkaaı V aU.is B. Akif IJi 
Ooiaa'ı IİJaNt etmlftir. 

T8rlr.IJ•İD ea kıcle.U iimnas
tik •aaUial olan Bar Madaar Ka· 
aaacı Beden T•bly .. i t .. kUAtmı 
ve rençlik kulOplerioi teftit ~e
cek, ıpor alanlan Ozerinde totkık · 
lu yapacaktar. 

Bölı .. ia Bedıa Terbiyeai aii 
dirlaia Ye tehrimiade ...... D 

bir çok tanıomlf 1pOrculann boca· 
11 olaa Bıy Mazhar Kazancı Ada· 
na Halkeviade bir konferanı v•• 
en tir. 

Tanzim satışı 
kalkınca .• 

Kartlar, belediyelerin 
tevziatında aynen mu· 

teber tutulacak 
Eneln'de ,..aıJ-• l'iW. ....,.._.e we C.,buda 1 BlrlpCI 

tefllad• itibar• tanzim ıat111 
kalchnlacaktar. Aacı~ balkın ella 
deki veeikalar, .. kktea oldata ri-
bl, Biriacltefrla soaaaa kadar be 
ledl,.aerla tenlatıacla apen ... 
teber t.telacakbr. v.a.a .. atar it
til.. lltllakak f ..... n ,. çabt-
bklMI ........ , ve,. keacllleri 
t.rahadaa Hrb .. t ltafdaydan le 
min edilecektir. 

v eıikalann her rünı ait ko 

ponlare Ozerine Adaaa ve Ceyhan 

belediyeleri uaclileriae mabtu 
Wr damı• varacaklardır. Daaıa· 

•• •eelkalann revacına aeydan 
verilmiJecektlr. B• ıaretfe elam· 
ıah welikalar aacak ct.mra sahibi 

1 
ola beletllreleria hadatlara lçiad• 

El KoV111• •u•m .... ne m.tebw olacaktar. 

•lal tutuı111ut gıd• 111ed• -·---------
delerlnden mutevelllt 8. Hllml Uran 

dAv•l•r 
Aakar• 22 (Huaıi ••babiri · .. hr.lmlzde 

.ad•) - El Koy~ ~-- c. H. p GNp R• Vekili .. 

.. tlbi t.ı.lmat olu her MYI il S.,laaa ... ..._ 8. Hll.I Uru 
da .. dd.a.riadea •lteweWt •· dlakl ekspr..a. Aabnclaa tela· 
•alana takibin• ve cualana iafa. 
1111& •bk lbam kılmadıt-a dair ....... ,.1-.ı-dir. s.,... M-... 
Adlı• V.WetiDla aadcl••aal .... bot ıelcllaiz, dwb. 
..... ,aptai• ... llaklı:a11da 
ı..,a malak--' Q~ll c .. 
....-..ı kararmı verllİftlr• Ba ~ 
ru4a, 11 Ko,_. kar.,... kalk· 
-..aa rat•• itleadiil ..... 
.. '1 bıolaaao bir karara röre ••9 
t.pn eden bir fiil cür6m v1_1fmı 
.....,._ eder ve blna•al.,b di· 
Yalar ~ •• cualar lafız edilir, ............... 

T••Jla .a1ı:..- ltq iald· ................. .,... .... 
4- __ ,.. ..-r '-retl toplaaa· 
tak lfGacü ceza dair' 1' la kara· 
nm •luk•e ıt•lt" ••S,.tle 
lMl katara iftirık edllmltllr. 

il eut bir dolu• 
~Çoc& MDteba1111 .. 

~ Dot-wwi Çocak ~ktora 
L •buttla Y..,m'ia bir kaa ço
'*ia olıhl•• öinacUk- O.ierU 
daktonmua we ..,.. etini tebrik 
_.., ra•n1a •• " •adetli ..,....,...._ 

T•lm ve INlllllık tel· 
ır•I••• ..... cevep 

c.H.P. Mwkes ..W,• koaı· 
reelala tul• Ye wtbl* w,r.ı.a 
rlruetteuahar .... ı Wipllila· 
d• ıtafldakl ceqp almlUfbr. 

Mutalı Rlfat Gllek 
c. ff, p. llerkeı aahlJul koa• 

.... rebi .. S.ybaa vua,et idare 
laer.U relal 

Aduı 

timaad KWp 
KEMAL GEDELEÇ 

CZ. lf. P. Metk• Nabi,_ 
,..ı w.r. ~ p zevattan 
•Dtetekldlılln Jlnblm Barar
otla, Ratit ı.... S6leJIUD s.. 
pi, Ciui Girici, ....... 11 Çelik 

Ankara 22 ( Radyo ruetesi ) - BaıOakD Al· bOcam kıtalan aehrla karıı •hiUae ı•çerek Sovpt 
mın teblitine röre, Sovyetler h8cambotlara ve tor· tahkimi.tal tahrip etmltl•dlr. 
pidolar bimay11bıde olarak Novot0ıisk limamam ... Voroaejde Jeai bir Sovr•t taarran ltqia•ııtır. 
..& bab •biline asker çıkarma teıebblbllnde ba• Sovyet tebUii turruu r•flttfiiDi, öae.U bir •••· 
laomllflardtr. T8flbblı akim barakt11'1lm11hr. alla ele l'eç.tlclliW Wldlrlyor. 

Alaan lutalara D.Ukoya flbriol bGcamla zap\et· Loddra 22 (a.a) -Berlia radyosaaan uk•I mi 
.......... w+ il .............. 1 .a,lwltdtı 

St.narrat IOkaklarnula kulı boiufaalar clewam Rulara kart• çabtak aetlceler alaak •lakla 
etmektedir. Alman bua kavwetlerf •• topçu• .. detllclir. Ea 9abak .. tam ........ dllfmum mum 
bir içinde Almu pİJadMlai deetekleı--ekte ye makanmatl lusla darbel•dltl aamaa almar. Ru u · 
Al•aalar mi.Ulae aadir a.a.tlf edllea So.,.t ... kerlne kartı böıle Wr af• kuaaaak i•kla11achr. 
L-•e•e..ıaı ..... _lı:!darlar • .R..ıar = •Yk• RHlar '- darbere taba-il• n kUfl darbeler in - .. -,._,. ..- dlntet• ........... kabillrett..,._ • So.,etler 
cleWleoelderl ,_. takwt,.w alaafa aav ak ola· Blrlltla• kart• harp dlarum ea bvwetll aüerl 
,..... tetkilltlle ••banbe demektir. Ona diz ç6ktlrmek 

Alaın teblitlae pre, Don kesimlade Aa..a çıtla bir ittir. 

Vali B. Eyidoğan 1 

teftişten döndü 
Düziçi lcög Enstitüsünde 

hummalı bir inşa /aaligeti var 
V allmia km -~~------:.;::::::: mlltaba1111 bir u• 

1arc1aü t•ltiııerı· Vlllyette vol f ••il· tui1• Y•P• uıta 
al blllrınk dla • obla .. zanlana· 
döaa&tt&r. Bay yeti V8 l8f8 durumu dan ik~ reaçöt· 
Akli Eyldopa , ntmuın nezareti 
soa teftltleri et , - ~ altaada biuat 
rıhada rızetemJze ,. beyanatta 1 eaatitG talebeleri Y8cude ,.t1rmek
balaa••ft1m tec:lir. Taı, k .. , kireç, k .. st• nakli 

••- Dtlalçi k6J Eaıtltlllae ribi yapıcahta alteallik b&tlll bis 
rlttill. Eaıtltlre taı.. edU• ara aetleri talebeler ıöreculerdir. 
del., Maarif V eklletiace açdaa Milli .. ilkten 300 dekar ka· 
nıtitl bbaalan pap inıub mllla dar tarla ea1tittlp aJn1•11br. Da· 
bakunat bunu Recai Akçayıa ha llmaa olu 3000 dekano ela 
...... ••• Ye ..... mldlrll Jlk iatlmllk JOI• u ...... için re· 
.. ı ..ehelaclll SaU. Soaer tarafta rekea lac.a-elw J..a-ıktad1r • 

EaıtitDy• IJftCI bir deifrm•a 
daa tubit etlllea wul,.a plim .. bir Hllıma kuab we ea ile ça. 
tatblkatma ,an ,apbnlacık 46 llfll' elektrik 1Utralı IDfUI lçia 
..,.. bhaaDaa blriacW olu okal ... u. 1..-... ele ı.-.ı karar· 
blaa1111111 t .. ell t&nale ab•••fbr. laflardm11tar. 

Yapırı Maarif VeklletiDID - DeY .. ı lklaelcle -

Öğretmenler i tih 
lflk kooperatifi 

ôtretmenl•ri baı6ak8 wulyetia Jaratbia zor daram ve kara bar. 
hDID aaAlllll ellad• kartaimlk içla tatıler UIJU llaulf War..a al. 
baJ9t bit latibllk koopetıtifi kahufa t ............ . 

Kaopera6- --~ hl~ bir ticaret kudl ~ ... blala atr•t.•· 
ter, mllalt prtlarla klfbk ibtiıaçlarmı ••Mili a..th Pla !Mdd~ 
... llJ•tla -- .met olacakbr. Dit- ....... da 8naek .,..... ........ ,.,.. .................... ... 

Berlia 22 (a.a) - Alman teb
Uil: Olfmaa 21 eylGI recesl tor· 
pido mabriplerile hllcumbotlannın 
Mmayeeiade Novoruiaüa tlmal 
laltaımcla bir noktaya asker çıkar· 
aata t•bbb ebaİfM de Alman 
harp pıallerl bta l•bblsl aka· 
.ete ajHtmlfbr. 

Kaban bölıelile Huer deniai 
aras111claki sabada A.ı.aa kataları 

çok k..U bir baraj at•fila alda· 
faa eclu.. ve bir çok lll'a mewzi. 
lerden mlltaıekldl bal•naa bir dit· 
maa battını yarmıta mavaffak ol
maıtar. 

Staliaırat mabanbelerlade Raa 
laran tahkim ettiii lilolar r&il• 
r6iüae ıiddetU çarp.......,.. 
IOlll'I ... l'eçirllmlttir. l>ifmu ba 
mabarebel•de bOylk bir aaka· 
v....t IÖltermİfllr• Bolte.tkier
deD bir tok ..., aldık. Dlı , •• 
....,. ti•ıldı11 k1111tu ataaar
karp tetebbla eUiii UrUnt bl· 
o....,. akim 'ır.a lh· Rular ba
nda 21 tuk kafbet•ielerdir. 

Don k ... cle Alman htıcam 
lıtatalan aelarl ... palf ve sai kıyıda 

3S alltalak- aevzii tabrip etmiftlr. 
Macar kıtaları mevzii hloaalan 
pllkGrballftılr. 

Şü..ı b ... b oepb .. cle..-.. 
bir ,., ivm ,., .... t1dcletll • .-.... 
rebeler csew .. edipr. Katalanmm 
dlfaaa ....... ıirmit •• ,... 
.....,. ,.,. a ........ 200 ,... 
öldlrllalftlr. 

Moakna 22 (a.a) - IWJo 
ba .. ~ ,a,..........,.. v'!9 
....., k• ...... cllD .. a....u 
bir Alllad ....... ..,-ttikl•ial 
MMlralftlr· h k_..e tank " 
tl•fl ~ olaJOr. Raı 
mwan ........ cepbeleriatı 
............ ..... dlfaao ••• 
......... -..ktadar. Dia 20 
~ Al .. a ltlokbavıı tahrip 
...... •• kart• btıcaalar plisk&r • 
da.ittir· 

uemısı 
İngiliz do~a 
masına katıl 

Aakara 22 (Ract,o 
1811) - 3S bla toolak iki 
hareba •emillaln la..Wı 
..... a kataldl;. .... 
yeni ••hanbe , .. u.n 
mabaf ua tedbirlerlle mGc 
dlr. 32 tane 4 aaatimllk a 
var toplara, 16 taae açalaldl 
makineli tllfekleri vardar. 
leria rövd91i çok kaim bir 
la kaplanmqtar. 

Yeni aahanb• rem1-.. 
vazifeye flrmesl, aOtt 
dlnJ• dealsleri Gzeriadeld 
n•an dlzeltecektir. 

Finlandiy 
Sulha taralı 
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rJ Al l I ~{ 51. lE M A O A Şehrimizin en çok sevilen sineması olen ., ASRI Sinemanın Yazhk Bahçesinde 
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Bu Akşam _ ALSARAY ~ SUVARE9da SUVARE9da 
Büyük Alman artisti güzel L 1 L DA G OV ER 1 := BU AKŞAM 

--+- = Alrlln Sfclner6°Dn 
Tarafındın Meraklı ve heyecınlı bir mevzu çerçivesi ı = 8 Dıhilinde yaratılan 1942 - 1943 Sinema Mevsimini şerefine ltigık = u güne kadar çevirdiği filimlerin en güzel ve en 

§ bir şekilde lcarşlamak için eşsiz bir proiramla - neşelisi. 

--
CASUS Fransızcasözlü Büyük bir Film 

iLAVETEN: 
-

Bütün seyredenleri tekrar ve tekrıu teshir eden eşıiz arfot --ERR LO FLAYN nın en Büyük eseri 

-

~ıl ÇALINAN TAÇ F 
TORKCE 

' 

i PEK VAKDNDA = 1 1 Sayın müdavimleri:- k~pularını açıyor. Vaziyeti ÇAM SAKIZI 
;;; hızıranın doğurduğu müşkilita rağmen Halkımızın 

~ ~ A i göstermiş olduğu y~ teveccühten ce•ar•l alan ::: · ı t 1 n A r 1 y 0 r 
Sinemamızın Müdüriye~bu _senede Büyük mali = }( 

fedakarlıklar mukabilinde en şöhretli artistlerin = = . ~ § 
en müstesna filmlerinini temin ettiğini ve geçen as 

= - ......... ...u ~ .. - - 5!5 

= . Seneleri aratmıyacağım müı· deler. Si! 

MIKEY ROONEY CECILAPARKER ve Louis Setone 

ile beraber fevkalade bir tarzeavarattıkları. 
AINIDV IHIAADV 

~ - = 

... T111111.-C-. z-i-ra-at_B_a-nk-as_ı _p-am_u_k _m_u_· e-ss-es-e-si .... "-"ı_ıuıım_nm_ıuın_ıııııu_ıııııı_nıı_ııııııı_ıııııu_ıııını_ııiHı_ıııııı~1-ııııııı_ıınıı_ııııııı_ıııııı_ııııııı_ıııı_ınnıı_ıııııı~uııııı_ıııııw .. rw-

mU dU rlU ğU nden: Telef un ke D Radyo 1 ari ~~lll!!lll!!!m-~&Jeim--~~~~~.J 

KELEBEK 
Gençlik, neşe.his, ve heyecıuı filmi 

Çiğit fiyatları hakl<ında Kız Enstitüsü ı Yeni Vali 
Çukurovada bulunan yağ fabrikalarının çiğit ihtiyacı ge· Dunlop lnglliz iç ve dı' blslklet listlklerl Muavinimiz 

çcn sene olduğu gibi bu sene de müessesemiz marifeti ve Vebe1it BU tasfiye cihazlara müdUrlUOUnden: 
aşağıdaki Hatlarla temin ediıeceğinden çiğit satacak çiftçi tüc- Radyo ve telefon Kuru pilleri Okulumuzun sipariş atöl- Edrewit kaymakamı lkeıı vili· 

car ve fabrikatörlerin Borsa civarında 7 numarala yazıha· L 1 · 1 kt lk il 1 ld" yesi ı Teşrinevvel 1942 tari-
nede müessesesemiz memuruna müracaatları ilin olunur. euc • e r ampu er ge ı. hinden itibaren faaliyete baş-

yetimiz vali muavinliiiııe tayiu eıiİ 

leo Bay Ceoap Aksoy şehrimiz• 

gelmiş, vazifesine bışlamıştır. ~i~;~ş ~~~~tin IŞIK Ticaret EVİ ıayacaktır. Klasik tayyör, eJl 
12- Akala son yeni modellere göre Man· 
lO,SO Klevland Kamil Aladı • Tele.fon 80 Asfalt cadde No. 71 2S03 to, pardüıü, hernevi elbise, 

Yeni vali muavinimize lıoş rel 

din der, mavaffakiyetler dilerlr. , gelinlik, şapka, çiçek ve ço· 

9.- Yerli devlet dem·ıryollar Ad 6 . 1 1 elik elbise.si .siparişleri kabul 
15-17-19-22-24-26-27-29-1-3 1 ana 1 iŞ e me edilmekte olduğu sayin bal· 

artırma ve eksiltme komisyonundan: kımı•• b~~~~ı;,. 22.23.24 

2.502 

______________________ _,~ 

Te,ekkür 

DOKTOR 
M, Nuri Vural 

Hastalarma her gün saat 11 den 19 a kadar 

Müslim apartmanı yanındaki S numaralı 
muayene h11n ~sinde kabul eder. 

Malatya Bez ve iplik Fabrikaları T. A. Şir

Muhammen bedeli 15192 lira tutan 3600 metre karelik Adana gar • ı A 

ve şehir istasyooları tahmil yollarının parkelenmeıi işi 2/10/942 tarihin- 1 an 
de Cuma günü saat 11 de Adana Devlet Demiryollırı 6. işletme mü· Yüktek yanf ve iılah encü· 
dürlüğü binıaında toplanıcıık komiıyoncl\ kapalı zarf osulile eksiltmeye meni namına 4, ve 11 Biriociteşrin 

942 pazar f6nleri at kotaları icra 
çıkısrılıcaktır. olanacağı ve birinci haftanın kayıt 

Bu ite girmek istiyenlerin 1139,40 liralık muvakkat teminat ile ki- muamelesinin 1 Biriacitefrin akta· 
nurıi ikametrih, ticaret odası vesikıaı ve nüfus cüzdınları ile birlikte mma, ikinci haftanın kayıt moıme-
muıyyen günde saat 10 a kadar tekl'f mektuplarmı komisyon reiıliğine leainin 8 Birincitefrin akıamıoa 
vermeleri. Şartnamesi 6. i•letme komiıyonunda, Alıca ve Toprakkale kadar devam edeceği ilao olaoar. 

y 2537 23-25 

Bıbam Ssdık Eliyeşilin arawıJ 

dan ebediyen ayrılıtı dolayısiyl• 

gerek şifahen, werek telgrıf "' 
mektupla taziyede bulunan, cen•· 

ze törenine iştirak eden dostları· 

mıza borada içten teşekkilrleridlİ 

sunmıyı bir borç bilirim. 

iıt11yonlırında p:ıraeız olarak görülebilir. 
Şadi Elig~şil 

---------------------------------------------------~ 2494 13 18-23 27 

keti Adana mensucat Fabrikası müdürlüğünden ~A-de-m ..... ·ı Tl,....kt-·ıda-r -,e-B-elo-ev-şe-kl,_ı·o1·-ne-·-Fabrikamızda mevcut DOBSON BORLOV fabrikasında 

Adana askerlik satınalma komisyonundan 
1 - 1425 Ton döküm halinde saman kapalı zarf uıulLI 

ile eksiltmeye konulmuştur. 1898 senesinde imal edilmiş 2019 numaralı bir adet tarak KARŞI 
(kard) makinesi vaziyeti hazırasile (mahallinde görüldüğü 
gibi) aşağıda şerait dairesinde satılacaktır. FORTOBı•N 

1- Müzayede açık artbrma surctile 16. B. teşrin. 942 ta· 

rihine müsadif cuma günü saat 15 te Adana fabrikamızda 
yapılacaktır. . 

2- Talipler mezkur tarihte saat ıı ye kadar depozito 

olarak maktuan fabrikaya 450 lira yatarmış ve makbuzu al
mış bulunacaklardır. 

3- Makinenin gümrük ve.sair resmi, gazete ilin ücreti 
muamele pulları, ambalaj vesair bilcümle masraflar alıcıya 
aittir. 

4- ihaleyi müteakip bedeli peşinen ödenecektir. 

5- Fabrika haddi liyikini görmediği takdirde ihaleyi 
yapıp yapmamakta .serbesttir. Talip olanların mezkur gün 

ve saatte fabrikamızda hazır bulunmaları ilin olunur, 

2497 13-18-23 

--------------------------------------------------~ 
Makine 

Sahiplerine : 
Eski lstuyon Karakola karşıtında Demiriş atölyesi harp vaziyeti 

dolayısile memleketimize rirmeyeo yedek malzemeleri temin bakımın· 
dan atelyesioi REKTIFIYE ve PRES makinalarile bir dıha teçhiz 
etmiş ve kıdroıunu teknik elemanlarla renitletmif bulunmaktadır. 

Mevcut bil'umom mıkinaların gömleklerini REKTIFIYE PRES 
işlerini, en iyi ve sailam bir şekilde, her nevi yedek parçaları pik ve 
kızıl döküm souk ve sıcak demir işleri freze, büyilk ve ltüçilk torna 
ve planya işlerini el~ktrik ve okıijen kaynak itlerini çok titiz bir itina 
ile istenilen evsaftan daha iyi bir ,düzrünlük ve 11ğlamhkla yapılaıa11-
na gayret edilmektedir. Sayın müşterilerimizin topdao ve perakende 
siparişlerinden çok memnun kalacıkl~rı?ı bir kerre yaptıracakları işler 
le dııhı iyi anlıyacaklarını kuvvetle umıt eder bir defa tecrübe etme 

leriai bek leri:ı. 

DEMIRIŞ 
Nuri Has ve Evlitları ve Şerikleri 

Tel: 353 Tir: DEMlRIŞ Adına 

Birinci sınıf Röntgen Mütehassısı 

Dr. Ziya Tümgören 
Abldlnp••• caddesinde 125 No. lu muayene 

hanesinde haatelar1nı kabule be,ıeınattır. 
Telefon No. 287 2491 1- 15 

imtiyaz Sıhibi ı CAVlT ORAL 1 Rifat Y AVEROCLU 

U, Ntplyıt MüdllrDı Ankal BaııldıtJ ,., ı BUGON MatJ:1111 

Reçete ile sat.Ur Her eczanede bulunur 
S. ııe /. Muavenet, Vekaletinin Ruhsatını haizdir 

Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril 
Yağcami civarı No. 14 - Eski Selinik Bankası 

Posta Kutusu 105 

Maraş as. p. 3123 satınalma komisyonundan: 
1 - Mara~ birlikleri ıhtiyacı için kapalı zarflı 500 ton koru f11ul . 

yı Kıpodere istasyonunda döküm halinde teslim satın -:-ıuıacıktır. 
2 - Mahammen bedeli 160.000 lira ilk teminıtı 9250 liradır. 

3 - Kapalı zarUa ibıleıi 8-10-942 Perşembe fÜnÜ ıaat 15 de 
Merkez komutanlığı binanndı sıtınılmı komisyonundı yapalacaktır, 

4 - lıteklilerin teklıf mektuplarını ihale saatından bir ıaat evvel 
komisyona vermiş bulunacaktır. 

5 - Şart ve evsafı bergün komiıyondı gôrülebilir. 
13-18-23-27 2498 

Adana As. Satınalma komisyonundan: 
1 - 3500 kilo ıüt ve 3500 kilo yoğorl açık eksiltme ıoretile satın 

alınacakhr. 
2 - Yoğurdun beher kilo muhımmen fiyatı 3S karu~, SOdün 30 

koroştor. ilk teminatı 170 lira 63 kuruştur. 
.> - ihalesi 9.10.942 Cuma güoü ıaat 10.30 dadır. 
4 - Ev11f ve şartnamesi her gün komiıyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin belli rün ve saatte ilk teminatları ile birlikte satın 

alma komisyonunı mürıcaatları ilin olunnr, 
2538 23-29-3- 7 

Bir bahcivan aranıyor\ Adana c. müddeiumu-
Evdeki bahçeye bakmak ~ miliğinden: 

üzere iyi bir bahçevan aran- •• •• •• • 
maktadır. lstiyf'nler Borsa (Hukum hulasası) 
karşısı Nuri Has yazıhanesi- Ba.şkatınd~n tedarik ettiii 
ne müracaat. kırne ıle ıldıgı ekmeği 30 karata 

5230 
satmaktın suçlu Adanıoıa Saracan 

20-22- 23 Mahallesinde otııran Halil oilo 

Sayın çiftcilerimlzin . ' 
dıkkat nazanna 
Yeni Lanı marka çift makine

leri reliyor. Her türlll yedek aksa· 
mı da muntıum surette acenta
mızda mevcuttur. Almak iıteyen
lerin aafalt cıddede 138 numaraya 
müracaatları. 

2517 17-19--22~24 

Osman işçinin bu ıaçtan Adda 
uliye 2 ioci asliye ceu mabume
ıinde yapılın doruşma11 ıooooda 
4 t 80 sayılı kanunun 31 /3, 59/3, 
59/4, 63 cü maddelerine tevfikan 
beş lira hafif para cez111 ve yedi 
ıün ticaretten menine va guete 
ile i!anına dair verilen 11/6/942 
gün ve 560/286 sayılı karar kati
leşmiş olduj-ııodan ilin olaour. 

2536 

2 - Muhammen bedeli 57.000 lira ilk te'minatı 4'l7S 
liradır. 

3 - ihalesi 16·10·942 Cuma gilnil saat 10-30 da dır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi 28S kuruş mukabilinde komi•" 

yondan alınabilir. 

S - Bu taahhütten dolayı müteahhitlerin vermeğe mec· 

bur olduklara gerek kazanç ve buhran vergileri ve gerekse 

damğa resmi ile mukavelename te'minat mektubu, teslim •' 

muayene masrafları muhammen bedellerine ilivc suretilt: 

milteahbide ödenecektir. 

6 - isteklilerin teklif zarflarını ihale aaatından bir saat 

evveline kadar komisyona vermiş bulunmaları luzumu i16° 
olunur. 30-4-0-14 2539 

--------------------------------------------------Veli B. Eyidoğan 
teftitten döndü 

- Baftaraf ı birincide --

Bahçe kaıaıında yolları, bük\\. 
met, Belediye, şube, Jandarma dıi · 
relerile okul vci parti binasını, çar• 
şıyı gözden reçirdim. Kaza mer· 
kez memıırlarile iaıeye muhtaç bal· 
kının ekmekliklerioi temin için Oı. 
maniye Ziraat bankasından bel6di
ye matemldi marifetile serbeıt aa· 
taıh bölgelerden yer. i mabıale ka
dar ihtiyaçları olan 60 ton buida· 
yın tedariki yolanda kaza kayma· 
ltamhğına gerekli direktifleri verdim. 

Kaypak nahiyesinde hılk ta 
rafından açılmıt 12 kilometrelik 
hım yolun, muhtelif . mevsimlerde 
ıel tahribatına maraz kaldığı rö 
rüldüğündeo motörlü motönilz her 
nevi vasıta ile ridit ~·life elv•· 
riıli bir bale koomH• için tamiri 
kararlafbrıa.lflır · 

Kaypak mıntıkasında rüoden 
l'iine lnkiıaf röıteren barcılık ve 
meyveciliiio ileri için büyük feyiz. 
ler vaadedeo hıli beni pek ümit· 
lendirdi ve ıevindirdi. 

Baicılar Oımaoiye<le iki kilo 
üzüm verip bir kilo ekmek alama
d,klıaranJan şikiyet ettiler. Ejme 
ğin kilosu Osmıniyeda aerbeat aa· 
tış üzerinden 46 kuruıtur. Hılboki 
ora belediye•i üzümüo kilosuna 
15 kuruş üzerinden nuh koymuf· 
ter. Havayici ıaruriyeden olmayao 

Gandlnln Japonyay• 

m e • • J ı 
An karat 22 ( Radyo gazete•İ) 

Macar radyoıuaa göre, Gandi J~· 
ponyayı bir mesaj gönderoıi,tıf· 
Hind lideri bu mesajında jıpoıı1'' 
yı ziyareti çok istediiini, J•P0~ 
devlet adamlırına söyllyıcrği "'.0• 
bim şeyler buloodu(unu bildirrfJ•f 
tir. 

Brezilyada büyiil' 
1 

bir casus ,ebek•' 
') ........ 

Ankara 22 (Radyo razete•• 
1 

Brezilya polisi büyilk bir c•j~i 
ıebekeıi meydana çıkarmıştır· 

• • t 1 • • L 1 .,.-ıŞı 
verıcı e sız 11ta1yona ya .. ı ı "if 
bo itle ilwili bazı ltalyanlar t•" 

· olunmuştur. 

------------------~ 
ve kanuni salibiyetlere elver111•Y'° 
bu mevzudt narh koymalıt• ,bit 

• ıdıt· olacagından üziim oarbıoı lıı• •• "" 
malarını Oımaaiye belediyf' rtif' 
den rica ettim. 

Kadirliden Andıran• do~ 
viliyet hududuna kadar 32 ~· ••• 
metre tutan yolun toprak te•"': •· 
ikmal edilmiş ve her 0 e,.-i ıeY!1;.,, fere ıçılmı.ıtır. Maraşa ve Elof 

1
• i 

b'fec• motörize va1ıtılarm işley• 1 dı· 
bir yolla barlı bulanmayan A11

1, 11 
rıo kaza11 hududumaaa kadar ~,1. 
parçayı yaparsa Aodırıodan ifl•• 
bana ve Adanaya otobllslet 
yıbıltcektlr,> 


