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DAA• YUI 

~ ............ 
Telef°" 118- fteata il • 

AMneaYıltılt ,.._.,.. arlılt 

'· ...... - tıwuttur 

Anhra 23 ( .... ) - lkthatw.Ulet19-
d• bUdirll•ııtin 

1 6-942 taribladee ltiMr• y1rMap 
....... bere •eklletimizle t.ablt ,,. illa 
edil-'t olan refta• pamak yafa n pPl8k 
J•i• klabui fiyatlan ••'IJ•tt• kalchnl 
m•br. ~.11a .._ ea• 

SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GONDELIK GAZETE 

Ankara 23 (Hasaai pubabirimizden)
Ziraat Vekaleti lıtibiali artırmtk için bi· 
yük bir l'•yret ıarfetmektedir, Ba ha•a•ta 
aldajım malClıaata röre, zirai komblıaalar 
karama tarafından öallmGzdeld ekim yıb 
içinde dewlet beaabma 300bia dekarhk arazi 
nadu edimiftir. Zirai ko•biaalarm halın 
2S1 trakt6rll toprak lflerinde pbımakta we 
halk iltla1aline ba ıuetle r•lt yardualarela 
bwlaa .. ktad1r • K•ram ba mabatla rece ça· 
111 .. ekipleri tesiı etmlftir. Devlet slraat 
itl•t••lerİ çiftlikl•i 1942 HDUİ lçhı 100000 
dekar anzl huarlamıı ve arazinin ekim iti•· 
rlaae batlı9••1tlır. Yardm mabtelif bölple
riae clefll-11 °'811 toha• iallh, ...... •• 
daae•• lataıyonlan bir taraftaa ....,. 91k
•k vuıfb toba.ı.k tedarik .... be; dit-' 
taraftan da devlet elile yapal .. kta olan it· 
tihul itinde kendi bi .. e1ine dllfen •uif.,t 
J•pmakhdlr. 

donanma 
sından bi ...... 
gorunuş 

1 Hitlerle generalle 
arasında ihtili f 

Cenuporduları komuta 
Fon Bok azledildi 

Generaller Rus ordusunun bu 
yok edilmesi, Hitler ise bi 
mDdafaa hattı tesisi fikrinde. 
Ankara 23 ( Rad10 PHteli ) - Frauız mab· kadar çetin olacatını ua .. mtlardar. 

filleriade dolatan tajlalara slr• Hitlerle l'.....U. 8•rGnkl Almu teblij'i, Kafku bölrll••• 
aruınela aalaımazlıklar çıkmlf, Alman Fllbreri, ce dedi ••kav•••t• raimu taarradvtn ..U. 
n•p orclalan kamaaelanı Fon Bok'• alet.ittir. StaUa..,.cba içinde .. dııanda •aharebelwa 

Loadr~daa ,.a.a bir telrrafta, ba ull keJflyeti edl~~i, ıehria merkwiade bir parça ilwl 
bakkmda p ..ıa .. t v•U..kteclir. dltiaı bildiriyor. 

Saınldatına fÖN, Hitler, Stalinrrad dilıtiliG . So.,.t •• lnri• UJDaklanaa röre • 
takdirde dotada bir •lelafaa hatb telİIİ fikrinde- kell•lade •lclafaaya çekllmlt olan So.,et 
dir. N~ten uyıf bvntlerle •ldafaa edilebilecek yeniden ••kabil taamı. reçaltlwcllr. No 
bir batla, fellketU bir 1ut barWa1a &alDe reç•ek de Ahualarua J•ptJia turrazlar •arlatla 
•il•kll• olacakbr. •lftlr. 

G•..Jler ite. RDI ord811111aa ba sene JOk .. Sowyetler St.Unrradın ıimal ketialade 
dllaeliode İlnr ehlektedlrler. lerial bir parça dilHltmlflercHr. Thaoçmko 

Stokbolm 2S (a. a.) - Berliadeld yabancı ..ı.. Alaıalan baza sokaklardan 91kanui• 

..... bqk., Haralarm laabt.Uf y•l•· 
riade ~ dekar aadu yapılarak eki .. 
bqlan•lfbr· 

Ziraat Vekaleti, renlı iltiU.l l'ar..U. 
..... t9'klllhnı 'bankete retinllt ,,. lcabe· 

Ankara 23 ( Radyo ruet81İ ) - Tokjoda Defredilea 
bir teblli• pre, harbin bqındanberl Amerikan'' dooaomuı· 
aın airataldıiı kayıplar ı•dan 

6 •aharebe pmlti, 7 apk , .. 1, 14 krav06r, 8 ••· 

fWer, Gea...ı Foa KluJtia öllal hakkında t.,w olm._nr • 
ecllc'I ha._._ ............. Rular Kafkuyaya SiWr,aclan tant,9 

Ankara (23 (Radro 1uete11) - StaHeırad hl· lerl ...._clir. 
il dayaa-k&Mart Her ıb biru elalaa cebena•• llotkonda, Stalmrradm d&tıa.,.cetl 
.&ia.a a. ....... mlclaffl.rl law ae palaı•a ot.na elald keaaat k•netl ..... ekteclir. Ôı..U Wr 

._ direktifleri venrek ,.U.k eki.a.riai art
l1nularmı i9t•aiflir. 811 faaUptla öa&.az· 
deki .... .., ,.Ja IODllDda iyi Mtlc.a. .,.,.. 

rip batarala11t1r • 
s aıbarebe ,....,., 2 açak remlti, to kravu&r ' ..... 

olRa tan==ak ........,.. Stala tara,__ badi. Wrllll. bir noktada e\lmaaJ.n 3 kllo .. tn 
.... ... .... tam ..... .,.. ... ,.. ...-ı.. kllmete ........ •tıalftlr. Al.ular, ....... 

ıjar lauua ğrJt.,., .... . 
t.foCib ~ ..... ,... öWttlt. 

Hariçten gelen taz
ylkler kar.ısında 

TÜRKiYE 
boyun eğmedi 
Lö Tan gazetesi, taraf sız
/ık siyasetimizi övüyor 

Ankara 23 (Radrro rueteti) - Vificle Lö Tan razetnl, Almanya· 
am Ankara 86,Uk elçlli Fon Pıpen tarafından yapılan •en demeçle' 
Terki,. ndyetinfa milleti• aruı .. hacla en &ne reçtltiul J•smakta, 
T1rkl,. bakanda ••ilen haberlerden bahHd•ek Tlrldp .... ı..uaın 
blyllk bir lhtiJat teceanl De tetldld llmmrel•c•tm• ifaret .,1emektedir. 
Guete, ,anama fÖyle dey .. ecllJOI'. 

•Hakikat pclar ki, Tlrk&,. bir lahza bUe hariçten relea tasyikler 
kart-ela bopa eplf, tam bir tarafaahlı.taa ibaret li~uetlol aon1111a 
kadar w ... umlad• hiçbir za .... uak kal .. •ıttır. Ba ıt,.ıet, Bq. 
vekil Sa,U. \afaflaclaa nafii takip edilelt iM Saracotl• tarafından da 
.,.... ..laafua eclllaektetlr.» 

G....., at .. çemberlyle ..,.. ... bahlachıpaa hı1I• bir uaaada 
Tlrkl;•la •barlp dewletl.,. kup tatWk •ttltl bir tanfmlık .., ... ti 
•, ı ... t lnöall ve arkadqlanaın r8rltl u,..mde •lwklD olaWJcllti• 
la .. b:sektadlr. 

U Tan ba 1uıaı bir yerinde «R• ~ ...__ ~ li-
Mahl ı• entena• tdllecetl ••Hl•I bile çıbl, Tl"1E blka..tl ana 
41a _...._ aruı banlar• rör• halledecektir.» d ... ktecllr. 

Han·cı·ye V ı_!I! I a. •••h•r Kazancı'nın 
eıuu- 1 .... . 1.,. 

mize ameliyat 
yapıldı 

A.k.a 23 (1.1.) - Harici,. 
v • ...._ 8. N .. aa Menımeociot 

..,. ..... Nt.... baıtabaaeun 

._ ..... ,.._ ta,,.,.,a. relen 

.,., ,, • '"" ........... bir .... .,.. ........ . 

ŞMrlmlu ,.W1t1ai yazdıt•••• 
en •ki BedeD Terbl,...a öfretmea 
lerlalsclen BaJ Muhar Kuaacı, 
din 1amode Bed• T•blJell Mı. 
... Rıu Salib Srra1 oldqa bal. 
de. Wedlp, parti, balkevl nltle· 
rW ve •urlf atıdOrGnl .. kamla 
l'IDcla .......... bö ..... 
beden ı.ırM,eel clVUI• hakkmtla 
pr......, ,.,.... ... B. Kmacı 
cuurtell ,.... 111t 18 de Halk· 
eYiacle bir koaf.,... •erecektir. 

Detu cep ... 
..... iki 
eut:aataile: 
ilerlemekte 
olan bir Al· 
mıu tankı 

Ye bir Rm 
ıebriae ıi· 
ren Alman 

piJ.adui 

Stolcbola 23 ( a.a ) - At.aa ı ••klaııs ve çok telallkel oldapa· ı 
cenap ordaıa kumandam Fon Bok· da ilnr ecllJor. ÇIDkD ortada lae-
aa azli ,bir iörilf ıyrahiuıdaa ileri n&s mıtlGp edU...lt blJlk bir 
rol..U.tir. Stalinrrada btca• et.. Raı ord•ıa v•rda-. 
den ellodeki kanetleri Kafklly.. Almu ko•atanhtaam klHatlne 
da topla•ık iıteyea Fon Bok, röre, Ru ord8lan l.a.a edlliace,e 
Staliaıradm Alwanlara pek atu kadar taarrua elenm ebMk il· 
İDlaD k•ybma ..ı olacatı kuaa· .caadır. 
tmclayda. Verilecek kanı ae .-.. o&. 

Loadra 23 ( a.a ) - Royt.r lllD, Almaolarm tatbik ebMk SO• 

alUMm ukert •abarrlrl paJOl't nada kalacaklara ıtrıtejl tehlik .. 
Hitlerle r•aeralleri ., ...... ,... .. •• dal•du. Alaaalar s~.,-
den anlaımazlaklar çıkbtı bakkm· uptetmul ... uwl ......... 
da haberler l'•lmei• baflamlfbr· blJlk ~ ,....k __. 
a. ribl rGçllkler ılpbuls ilk de· da kalacaklardır •• ~ Kaf. 
'- olarak bat aWenüJOI'• Fakat kuyaciakl Almaa onWan telall• 
bandaa nvel Almaa r•el k.,..· keye ,.._.. .... Stalarradm ti· 
yı lbtl1at ta•IİJ• ettiti laald• Hit. ..UOdea Voroaei• bclar uayan 
ler tehlikel .. röae ... ,on1 .. şu.. ....Wakl Alman DYHtlerhaio ... 
di IH vuiyet teralnecllr. Hitl•'ia raaa ela feaa olacakbr: 

pllnı, b&yilk ve k•netli bir al· 
dala alıtabkem batb kararak çok 
JOnalaa ve btıyik ka11plara apı• 
JllD tlmealeri; lmkla halli olmr ol· 
au lltlrahatiettlnaek •• ,,.-ı he
def tata,or. 

Baadaa batka Hltler, blylk 
k•neta.I babya aaklebMk tala•· 
"111'81M1adar. Baa ••kabil ~ 

Mes'ut bir nlklh 
Sapa Lebibe Set-- • 

ıebrlmlala J9tittirdlil ,... tloktor 
larmmclaa Bar Z.WIJ• 0..... ... ........ , ......... ..,.. 
aaloawlaWrh'+ft-.lda ... 
...... ....... , ..... lfbr.Y.a 

,.........,. .., .. bir ......... fi .......... ...... 

"'9 ._. lçla ~.,.t batlan ferİllH R• 
..ı. latalar lndlrmlflerdir. 
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M &Jlll 1942 

Birahsap 
HaaJ karikatilr mec• 1 Boblltil mozalakları ... - cle-
-lumda ahpp ... ..;a buırluuyorda& (Zira, laair. 
eria rui.a.t ..... U d a 1 a dı riyiaifi c;betlnclm 
iv: Sat ........ ... , .... çlflt dppel•le tualf ... 

Wr ,.,...c1a, tohaada bir flpllp, yordam: 
•ba bacall .ıt.. lılr koelll'ft V • tentlrler ahp y1r1ta,or • 
.._ ual .. ~ kirik ca- da ı 
- Wr ,. ....... cYa Hafa• - H..ı.. a,... l'ltJiu• 
levl.auaa --.. belu ,... daa çlbut da k ..... rs ı:!':d: 
,.,..., illa- ........ Bak ... ..... 

- itte a,le bir ev... Kep111 bir buçak ... pl!a ~~ or= 
.. aldı- ... ı-t kn çtldı. (Yalult WIMilllı-Wı_..1:'-Baa•ba 1 i · . 

bdm.) k.,-... Ntf'..,....• ey D 11De• 
teav • _.,. ~k... Elindeki ava· 

O,a. Wr rwlia8ftll lu ... .... .......w ...... malı ıufecllyor ... 
:aa ilw ilt .. • « Ulaa.t. • ı.q, • ,.,.,, bakalım ... Sanki 
c iualllhe • a a ı ı • b i r i a • •· HUt Mutafe•diaia de, öbllr kar· 
ralatta. Zira birle bir dek~ ..... lala de ba iti ppacak parı· 
...... belim .... ilk. ~ ~ il JOimDf. 
btlr ...... ,... ....... K11a zaw içinde ev o •ki 
••11k W. .... ..........,.. : karikatlir hıllaclea çakb. Tabtapow. 
~ perwatll. tliodera _ llbr· cplMtlarlı» W. .....,.,ı. 
paüarla ....... .,..adan rorilaen aiiıll tlria bir hal ble .Mı. Ovar. 
ıyık lıl'llattnr ~korlii. daki ca..llk bhudl. 

....- .ı.afır 11ndım. Sonra Yubk bklim•P••-- wı. llT•••• kl rınç bir dabut: ..... .. .... ,..... panl bir c.-. ... bir 
laar oparetteld ıibl epe dal•. tll perde •ar. Yabus ,.,uda •· 

........... 11, .... KM.o k ... çan ......... . 
11 bir •lddet •••el vıfıt •t•lf. 811tDn b• 1ta. için eufedDea 
Orada, nll_.ln akraba.O. aa- para Hcllr? ı.... Ue au.JD cllter 
elk ~ Mina •••elılerlnl de fertleri .....ı 11J111t1llar ? ..-,o. 
.... k ........ ı.u..a ....... ..... ................. 
--.w..1m .............. ... .. ....... .. ........ -....... 
... .,.. .. W? --~ 
... sfttlfııli. .. Wakta ....... Hm. 
Mutafwllalo eekldea kma ,.-, 
taboJe ..,_ E.maam ba kop 
t..a boJalul .. cle..UUt? 

Otmap ... lubk ka1af•• 
bakı;rorak da .... ... 

- ........... •k ba•.tar? - .., .... 
Ôblr ......... eri de IJDİ U• 

..... ılrip 91ka~lar. 
Puat ~ bina le ~tef· 

ki ..,....., 8lrtala ~ ,.. 

,.... 
Fakat ...... ID IOlll'at biri «afi• 

net.ecede prlıt, &biri cbobatU elene•• ileri» iki ••t.uadq ..... 
..,... -.... ~bla mat, -. • 

r:t:.-- ... ~.: ·== 
........... ~ ........ hlt 
Wr ....... ,.,. ... ,.. pnulp 
....... ı...kuha ı .... ,.cat ... 
o,ı. , •• k ....... çekW1un 
,,...1ı; kaJllamı da,_.,..ı.r, ••· 
hltteld ...... betllsllklerle aual 
ilrllmlr, ODiara .a.lama phprlar? 
HaOI ll•taf.Ölia ablr nlJlta• ,... ....... ,.. •.. --""o 
dellka,le,....W.tlk.a. ...... • 

teli ._...._...,_.L-M!r 
1\1..--a.: ••k••• ..... ldara ~ .. o!: .. !~;; Şülaıla a.a.ık Jt·•• ~ 
••• ... ..... Şabklula .... .. .. ................ teri pi. 
ti .. , .....,... ..... .... banda • 

-:!'; ._.. W••• ww.U Wr ·~ ukledioill oW. • 

BUG~N 

& ı .. a orclalan Kafkatya'da bir yu 
ft daa Haur d•lsla• ttlatmafa çalt

ıarkea öte ,.-a Sow,etletia Karad•la 
..ı.wer1ac1ew U.Ulanaı .a. ,.,..... 
•irll•JOrler. 

Sivutopoldaa 80llrl R.. donıD .. • 
DID •iacııl lul olaa N°"'°"9k1 llmaat 
tla IOll •• lnıW Al..aalar tan .... 
uptediWftlr. $laldl Karadeaizde R• do· 
D&la ... I için il oluak Bat .. U.Uı kal• 
••ıtır. 

Şuk cepU.lade Alama orda• Karı 
deniz 1ahlllerlu cMJUaa bankltmd• 
Sovyet doaaa ... ınm mlldabalel•ladea 
ba11l zararlara •traa11 va ba tim· .. 
ile de alcaMle etmek itila ban .. , ... 
tiad• bWUkler •Jmhi• rlbi ba .W.. 
Wif ıa lltl lale.. bollan ,.._k 
...,._.,..._. lralmıfbr. 

ıc...llaW ........ _ ..... Ru. 
....... .. defalle Feollall,a " v • .,.._. 
1• pbtrlerlne 1akm IRlalllerlae ubr t•· 
lıar .. k ..,..tU. &akanlar yaparak Al.an 
k\ıvvıtlerlnio ı•rilerlai tehdit etmittir. 

B aadaa bqkı Raı d011u .... Alllu 
ve Raaın orclalarmm, lk..ı itleri 

için çok .nw. olu cl..a aakiptmı 

llbi oı.at veba Jhlea dit- laafe. 
klbrna lııayll , .......... ...., ... ,. 
iv. 

...... H ele.••• Kuadeolli• Kal 

.,tRk:• 11...,... a&aia Wcle ... 
AS.ı•r• ........ ~,.,.ıhma .................... _ ........ 
albları rwelı: R0111G1a " ...- ._.. 
ılbad•kl a..,a ............ dolqMalt 

r11laddd1n Mibnr ..-Jleriai •• aotar• 
lerW •t•ı ııktacbr. 

' 

Rus Karadeniz donaaması. Bal· 
tıktaki Rus clonanmamnclan da
ha müfidi bir durumda olmasına 
rajmen faaliyetten bir an geri 
kalmamaktadır 

.. .., ,,,,,_,,,.,,,.,,_ 6lrl 1 ,_,, ,,,.,,,,,,. 
lakat .... 1 1.Uı w IAntm Kan ........ 

...... ,. ,.. tlcant , ..... de llHCDt ............ 

..... 1 ..... irili afak.il ıss-....-;a bil.n IMi tica 

Ht ....... pnP safi olMta bW .... bile 

...,. blaa 80 - '° ..... ••••da .......... 

...,,... ...... iıkl kit .,...... ... - ........ 

.............. p. ... beri fek ta•. arbk o kadar ... ......... 
~ ltl••• ntw. '- M- bo,a at••lllW .... Wdlfı• •flt•;wıııtllıC"'llK . • ,__. 
ko; itlM ,... ....... dejll ~ o. ... ........ ..18ıaftll 
luı ı.cletl9•... .,...,._..,."" 
... tlllnl .................. .. 
tiaat aoktaclu ._,... 
ti?» ..... belki d• 

- lqtarafı ...... -

- v .... ..urllwtafa,.1.S 
.... 111 • ., .,... • ı" ... . -... ...................... .. 
lllll.aialu .......... . 

Blnı ""' adi ..... tc.na• 
lala A,.. ., juclanM tak• b.· 

Şi..u ................. olarak 
bir drltDotla bir kn•u6r, bap •bıip 
,,. torpidobot, bir kat ..,. ....... bl
•lfb. Oıtelik doaa••"'" Nikolarıf we 
Siv.-tope& .... ... ...... .. ı ......... 
deelckasi .... 

NOHl'nlllrtd• ı ıl dt •hoıe ta •· 
ltl1lda ....... , ...... lil .... ...... 

•11 ................... "111 ... 

• ................ d ......... ba 

....... " , ............ taalrl .. 

...... ..... mallk oldala ........ .... 

A KIN 

... 

...... wdlnk dıı .. ,...... ....... 
•••llıre Alala toıpll .. ,,.,...... w·•ıt olaeaktw. 

Bir ....,. tecawla ...._ .. faal Wr Mıp 
bareklb aetlallDcle ..... _.... llatlJ9tlgn old•i• 
••hıkuk o1aa 1a ...,, ,...,.... il•"'• ..,. ..1s... " kı...ı.a. BataMla l"11aole Ubl tatDI 

... -· t ı • oı..,w1mc1aa a.. r..u.n ,.,. 
r--. •ulreta.lie kallan .. lı:tu batka tan kal· ....... 
MUCIZ 

- ..... ltlttlll. ...... ....... • 

.., .......... .,..... v ... - -· _.,...... INilr&e 
o..,.......,.u ....... .. 
- G4flt ...... , ...... ...,. .. ...... " ... ... 

iV 
Aıll- .......... ::~iıtfl--· 

....... ,.. ......... .. . ,. ......... ~ 

•ıkteAı. 
Hllha; R.. KandeDls 

Baltaktakl R• .._•ım'&laa daba 
ked bir chlrulda 0116111• njaea 
yettaa bir u ıerl kalmamaktadw. 

Sow,.dlrlawaklllebmclclD••••fl ..,. ..... .,, ... ,.. ..... 
..wllerlml • reçlraek ltla çok 
lata .......... Mb.p ........ 
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Y !\Zil~{ SINltJJADA 

-

Bu Aktam 
Büyük Alman artisti güzel L 1 L D A G O '/ E R . . 

-

T 

T11raf ırıdaıı Meraklı ve heyecanlı bir nıov:ıu çerçivesi 
Dahilinde yaratılan 

CAS. us Fransızcasözlü 
Büyük bir Film 

iLAVETEN: 

-
-

Bütün seyredenleri tekrar ve tekrar teshir eden eştiz artist 

ERR LO FLAYN nın en Büyük eseri 

-

§§1 ÇALINAN TAÇI ~ 
TORKCE 

' 

DOKTOR 
M, Nuri Vural 

Hastalarına her gün saat 11 den 19 a kadar 
Müslim apartmanı yanındaki 5 numarala 

muayene h.ıın°sinde kabul eder. 

---------------~----~---------------------------1 

Makine 
Sahiplerine : 

Es\:i istasyon Karakolu karşıtında Demiriş atölyesi harp vaziyeti 
dolayısile memleketimize girmeyen yedek malzemeleri temin bakımıo· 
dan atelyesini l{EKTIFIYE ve PRES makinalarile bir daha teçhiz 
etmiş ve kadrosunu teknik elemanlarla renişletmiş bulunmaktadır. 

Mevcut bil1amom makinaların gömleklerini REKTIFIYE PRES 
işlerini, en iyi ve sağlam bir şekilde, her nevi yedek parçaları pik ve 
kml döküm ıouk ve sıcak demir işleri freze, büyük ve küçük torna ' 
ve planya işlerini elektrik ve oksijen kaynak işlerini çok titiz bir itina 
ile istenilen evsaftan daha iyi bir düzıünlük ve sağlamlıkla yapılması· 
na g"Ayret edilmektedir. Sayan müşterilerimizin topdao ve perakende 
siparişlerinden çok memnun kalacaklaraoı bir kerre yaptıracakları f~ler 
le daho iyi anlıyacaldarını kuvvetle ümit eder bir defa tecrübe etme 
lerloi belcleriı.. 

DEMIRIŞ 
Nuri Has ve Evlatları ve Şerikleri 

Tel: 353 Tir: DEMIRIŞ Adana 

---------------~----·-----------------------------
Birinci sınıf Röntgen Mütehassısı 

Dr. Ziya Tümgören 
Abidinpa,a caddesinde 125 No. lu muayene 

hanesinde hastalar1nı kabule ba,ıamı,t1r. 

Telefon No. 287 2491 1-15 

Devlet Demiryollan adana 6. ncı işletme 
artırma eksiltme komisyonü reisliğinden: 

Muhammen bedeli 2044 lira tutan 1460 M3. balast 
16/10/942 cuma günü saat 10 da 6. ııcı işletme müdürlüğü 
binasında toplanacak artırma eksiltme komisyonunca açık ek-
siltmeye çıkarılacaktır. . 

Bu işe girmek isteyenlerin 15330 liralık muvakkat temi· 
nat ve 2490 No. lu kanunun emrettiği vesikalarile birlikte 
tayin edilen gün ve saatte komisyon reisliğine müracaat et· 
meleri. 

Şartname ve mukavele projesi komisyona müracaatla gö-
rülebilir. 2532 20-24-29-3 - -
ASRİ Sinemanın 

SUVARE 9 da 

Yazhk Bahçesinde 
SUVARE 9da 

BU AK,AM 
Ann ·stherı•nn 

Bu güne kadar çevirdiği filimlerin en güzel ve en 
ne~elisi. 

1 

-

ÇAMSAKIZI 
Altın Arıyor 

il 
MIKEY ROONEY CECILAPARKER ve l..ouis Setonc 

ile beraber fevkalade bir tarzeayarattıkları. 

· AINDV IHARDV 

KELEBEK 
Gençlik, Defe.his, ve heyecan filmi 

' 

BUGON 24 EylGl 1942 d 

MAÇKADA SATILIK ARSA 
Maçkada Tramvay caddesi üzerinde 110.20 metre cephesi 156.10 metre derinliğinde ifraza müsait ortaıanda, sefaret • 

hane binası olarak yapısı tamamlanmamış büyük Kirgir bir bina ve ayrıca iki ufak binası olan muhal satılıyor. 

Emlik Ve Eytam Bankasından: 
Esas No. Yeri Kaymeti 

· Lln 
N " ev ı Mesabası Teminatı 

2775 Beşiktaş Vişne zade mahallesi 1.199.438 Aaraa ve üzerinde nata· 15342,50 M2 
Lira 

119.944. 
Maçka ve Teşvikiye caddeleri mem kargir büyük bir 
2 Mükerrer numarala bina ile aynca iki u-
Pafta 66, Ada 703; Parsel 4 fak bina. 

lzahah yukarıda yazılı gayri menkuller peşin para ile ve kapalı zarf usuli ile satılacaktır. Kapalı zarflar 21/tOf942 
Çarşamba günü saat 14 de Bankamız İstanbul şübesi satış komisyonu huıuri ile açılacak ve en yüksek teklif merkeıe 
bildirilecek ve haddi layık görüldüğü takdirde Maliye Vekaletinden istizan edilerek muvafakat cevabı alındıktan sonra kat'i 
ihalesi yapılacaktır. 

istekli olanların Ankara merkezi ile İstanbul, İzmir, Bursa şubelerimizden birer lira mukabilinde bir şartname edine· 
rek bu ,artname ahkimı dairesinde tanzim edecekleri teklif mektubunu, tayin edilen 21/10/942 çarşamba günü saat 14 e 
kadar lstanbul şubemiz müdürlüğüne tevdi etmeleri lizımdır. Satış bedelinin ödenmesinde alıcıya, bina ve arsanın ipotej'İ 
mukabilinde kolaylık gösterilebilir. Fazla izahat almak isteyenlerin İstanbul şubemiz amlik servisiue müracaatları ill11 
olunur. 2542 24- 28- 6- t 5 

Adaiıa Belediye Riyasetinden 
(15000 parke taşı allnecak) 

1 - Şehir dahili yol tamirlerinde kullanılmak ve Topraklc.ııl4 tıış 
ocakla•ı mamıılatıodan olmak şartile 15000 adtt bazıılt parke taşının 
oıııbayaası açık olarak eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 1800 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 135 liradır. 
4 - ihale 25/9/942 tarihine rastlayau Cuma günü saat 10 da be

lediye encümeninde yapılacaktır. 
5 - Ketif ve şartnamesini görmek ve bu iş hakkında (azla mılo

mat almak isteyenlerin Adana Belediyesi Fen işleri Müdilrlüğüne ve 
münakasaya fireceklerin de ihale günü muayyen ııaatte Belediye Encü· 
menine müracaatları ilan olunur. 

2484 10 15 19 24 

Nafia müdürlüğünden: 
1- Osmaniyenin Yarpuz jandarma karakolu ikmali İnfa

ah (789) lira üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur. 
2- Eksiltme 1.10.942 tarihine müsadif perşembe günü 

saat onda Nafia dairesinde yapılacaktır. 
3- ısteyenler bu işe ait keşif evrakını görmek için Na· 

fia müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
4- JSteklilerin (59) lira (21) kuruş muvakkat teminat ver· 

meler! lizımdır. 2501 15-19-24-29 

Hatice Sözübatmaz 

~Biçki, dikiş yurdu ..... 

1 EylQlden itibaren 
Sayın ınüşterilerinin siparişlerini sabah saat 9 ile 12 öileden ıonra 

14ile 17 ye kadar kabule ve yurda yaıılmn k i~tiyeıı Bayanların 
~aydına başlanmıştır. 

ADRES : Namık Kemal okulu karşısında No. 81 
2454 3-5-8-10- t 

T. C. Ziraat Bankası pamuk müessesesi 
müdürlüğünden: 

Çiğit fiyatları hakkında 
Çukurovada bulunan yağ fabrikalarının çiğit ihtiyacı ge· 

çen sene olduğu gibi bu sene de müessesemiz marifeti ve 
aşağıdaki Hatlarla temin ediıeceğindeo çiğıt satacak çiftçi tüc· 
car ve fabrikatörlerin Borsa civarında 7 numaralı yazıha~ 
nede mtiessesesemiz memuruna müracaatları ilin olunur. 

Fiyat Çit idin 
Kuruş Cinsi 
12- Akala 
10,50 Klevland 
9,- Yerli 

2502 lS-17-19-22-24·26-27-29-1·3 

Belediye Riyasetinden: 
1- Şehir balkı ihtiyacı için kapalı zarf usulile eksiltmeye 

konulan 100 ton mangal kömllrüne gününde istekli çıkmadı
ğından ayni şerait dairesinde ve 19/9/942 tarihinden itibuen 
bir ay içinde pazarlıkla satın alınacaktır• 

2- Beher kilosunun muhammen bedeli 9,5 kuruş olup 
muvakkat teminatı % 7,5 besabile 712 lira 50 kuruıtur. 

3- istekliler haf tanın sah ve cuma günleri saat on birde 
teminat makbuzları ve Ticaret odasından tastikli vesakalarile 
birlikte belediye encümenine ve şartnameyi görmek isteyen• 
lerin her giln belediye muhasebesine müracaatları ilin olunur 

2529 19-24-29-4 

Sayın çiftçilerimizin 
dikkat nazarına 
Yeni Lanı marka çift makine· 

leri reliyor. Her türlü yedek akH· 
mı da muntazam 111rette acenta· 
mızda mevcuttur. Almak iıteyen
lerio aaf alt caddede 138 nama raya 
müracaatları. 

2517 17-19-22- 24 

• 

ilAn 
Yükaek yarıf ve lılih encü. 

meni namına 4, ve 11 Birinciteşrin 
942 pazar rünleri at koşulara icra 
oluoacaj'ı ve birinci haftanın lcayıt 
moameleıinin 1 Biriociteşrin alcıa· 
mına, ikinci haftanın kayıt muame· 
lesinin 8 Birlnciteırlo akıamına 
kadar devam edeceği ilao olunar. 

2537 --2523 

_.,,,, 

1 Ticaret ve Sanayi OdS 
sından: 

Sicil ticaretin 89 namaraemda kayıtlı Oemiriş müeueaesinin Birinci 
Noterlikten tasdikli 1-9-1942 tarihli airküleri sureti Ticaret kauuıı11' 
n•m olbaptaki maddesine tevfikan a1atıya çık.,tlarak ilan olunur. 

Sirküler No: 1 
Adanada Döşeme mıııballesiode Etki istasyon Karakolu kar111ıııd• 

kurulu Demirit atölyesi şimdiye kadar Saim Yalçıner idaresi altında f" 
liyetlne devam ederken bu kere Saim Y alçıner1in mezk.ar atölye il• 
alikası kesilerek bugünden itibaren 

NURi HAS VE EVLATLARl VE ŞERiKLERi 
unvanı altındı ve bososi bir şirket halinde işe baılamış bulunmaktadır·. 

Atö'.ye:1in umııru husu~u Emin Ôzgür1e tevdi edilaniştir. Her tiir~il 
evrakın muteber olmuı ve şirketi bir taahhüde sevketmeıi için E.ot~ 
Ôzıür1Ün Nuri Has ile müştereken ve şirketin resmi mühürü ile birlı~ 
le vaz1

1 imza etmeleri lazımdır. 
Nuri Has veya Emin Özgür gaybubetleri esnasında tayin edeceıdetl 

v4killerl msrifetile şirket evrakı imza edilerek şirketi harice kartı t•1111 

ıil ettirebilirler. . 
Nuri Haı'ın Adanada bulunmadığı zamanlarda tayin ettiği ve~aı 

elyevm Ômn Sabancı olııp Nuri Has oamma vaı11 imzaya mezon _, 
telihiyettardır. · 

Şirketin reımi mühürü ile E111in Ôzrür ve Ömer Sabancının zird• 
mevzu imzalarının nazarı itibara alınmasını rica eder, Şirketlmiı hakk111• 

da emniyet ve teveccühlerin esirgenmemesini dileriz. 

DEMIRİŞ 
Nuri Has ve Evlatları ve Şerikleri 

Emin ÖzgUr 'u auretle imza eder: im•• 
Ömer Sabancı 'u suretle imza eder: lm:ı• 

Ceyhan Belediyesinden: 
PAZARLIK ILANI 

•f 
33 Numaralı sokakta yapılacak 3549 lira 13 kuruş ket' 

bedelli idi kaldmm ve yay~ kaldırım inşaatının 14/9/942 p•' 
zartesi günü açık eksiltme suratiyle ihalesi ilin ettirilfllif 
isede istekli çıkmadığından, 2490 sayalı kanunun 43 madde' 
sine tevfikan bir ay içinde muamelesinin ikmaline karar "e· 
rilerek pazarlığa çevrilmiştir. Açık eksiltme ilinımazdaki 51ir 
fart.~ar b~k! .kal_m~k üzere isteklilerin bir ay içinde beledi1~ 
encumenımızm ıçhma günleri olan er pazartesi ve perıell! 
günleri, saat IS de Encümen riyasesine müracaat etmeleril•· 
zımdır · Daha fazla izahat almak, proje ve keşifnameyi gOf" 
mek isteyenler her gün mesai saatı içerisinde belediyemiı fefl 
işleri bürosuna müracaat edebilirler. 1543 24-28 

Seyhan Daimi Encümeninden: 
1- Adana Karatq yoluna lüzumlu Dilberler sekisirıdefl 

çıkanlacak (lSOO) metre mikip Konglemcra (6075) lira ii#e" 
rinden açık eksiltmeye konulmuştur. .. 

.. uıı" 2- Eksiltme 15/10/942 tarihine müaadif perşembe • 
saat 10 da viliyet daimi encümeninde yapılacaktır. ,fİ' 

3- Jsteyenler bu ite ait keıü evrakını görmek içirı N 
müdürlüğüne müracaat edebilirler. . t 

4- isteklilerin (455) lira (63) kuruı muvakkat telll~. 
vermeleri ve ehliyet vesikUJ almawk üzere bu gibi it y•P~11• 
larına dair bonservialerile iki fotograflarını bir adet (SO) 

1 
" 

ruşluk, bir adrt 15 kul'Ufluk maktu ve bir adet (1) kur&JJ ~ .. 
uçak pulunu dilekçelerine bağlamak suretil~ ihaleden üç gu 
~vel vilayete müracaatları lazımdır. 2543 24·29·3..8 

Seyhan .P. T. J. mUdUrlUOUnden: ~· 
Muvazzaf askerlik hizmetini ifa için idareden ayrılan ~;, .. 

ili hizmetlerini ile.mal eden P.T.T. Memurları mfiracaatl~r~ .. lı· 
linde derhal tavzif edileceklerinden viliyet P.T.T. Müdur "ur· 
lerine ve umumi nıüdDrlüğe müracaatları lüzumu ilin oluP 

2540 24-6 ,,,,. 
imtiyaz Sahibi ı CA VIT ORAL 

U. Nqrfyat MBdlrlı Avakat 1 
Rifat ;;. VER~~' 

Buılchtı yer ı &UGON Matb• 


