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Ankata 5 (Radyo g'azetesi)- Arna• 
vathıkta ftelyao asbrlerine kartı bir 
isyan çıktıiı ıayiılara dolaımıısa da ltal• 
yanlar bana yalanlamıılardat. 

~11ı3 No. &19 
SiYASi, iKTiSADi, IÇ'YIMAI GÜNDELiK GAZETE \... 

Başvekil 
Trabzonda 
Saracoğlu 

Kana da
dan ıngil
tereyege· 
len ağır 
bomba u-
çakları 

Ruslar Rjeve karşı . 
yeniden taarruza geçtiler 

Stalingraı varoslarında 
şiddetli muharebeler iter tarafta halkın 

'evgi tezahürlerile 
kartllanıyor 

............ __ ------~ 

( 

1 
Stalingradın şimal batısından geJen Alman kıtaları 
cenup h~hdan velPn birliklerle irtibat tesis etti 

G ımüihan• 5 (ı.a) - Kış 
"eı.ıl ın z v., S ıyıo f'Şleri dün 
.. b,b Hıtt 9 da beraberi rio• 
et.ki zevatla Ao"•'e,.en Trab
~"na barekPt etonişJ.,, d•r. B.şve· 
kıtıın•z Aıcale - Trabzon yola 
6t~•in 1, lu ~ ötlrr halkı tatafan· 
ca,ıı ıe.ı~i t zabüılerile ka•tı•eo• 
1111t Ye bu • ö,ıo, io durarak ~ öı 
~İİ 1 -rlo ıh i ,, çara ve dilcıklera 

Yiizme birincilikleri 
Arıkara 5 {Radyo gaıetes;) - loıiliz kaynaUarına ıore, Rıaıl•r 

Rieve karşı yeni bir taa•ruıa a-Hşmişl,.rdir. Al111aolar bilyü< zayiat ver• 
rne&tedir. Rj tvdeki Alman ltuıfvet erinin koıııutanı da ö.iHer aruı 1• 

dadar. 
81"rfin 5 (a .... ) - Aıkeri bir kaynaktan ö;r.-nildiğ'ne rö••, StaUnl' 

raiın O mal bat111ndan relen Alraan k.tal.,ı ceoap bat.dan relen biılit 
ferle lrtıbat teaiı etmiş•ir. •k<ıııd4 ıto nııaa,lardır. 

8 tve~ılio iz 11at 11 de Bay 
~rda rel111i1lerdi•. Sır ıut'a aı 
"• aıekh p iler, sporcular ve 
~ir meyctanıoı d Jldaran bin 

'Ce B")bart a tar•f odan kar 
'1-ııınış ardır. KüçOlı:. bir kız 
~ 'Cotıı Bayan Saracotlana bir 
•~et v. rr rek k eodılorioe «bot 

Dün 32 Bölgenin I ispanya 
kralhğa 
doğru 

gidiyor! 
it diıuu dem·ıtir. 
li Hıtkıo alkıtlaıı araı•nda 

dkev ne widen B f"tk•limis, 
'!-1t Q• tlularao sev~ı ıeıabOrle· 
~' H .lıtevinin balkoooodan te· 
'-et lı.Or etmelı:. ıuretile maltabe· 

' balaomaılardar. 
...... J<.,. bir ııtiHb•U ID ıorıra, 
~Q tez.bOrJerl araı ada B •Y 
~6 t.aa aynim şl.sr, 111ıt 13 ~O da 
~6ıbaneyo ıelmiılercıir. Ba· 
' da bar kıt'a aak.er, melr.• 
tıa_liıer, ve halk tarafından kar· 
~ ll .. aılardar. Halk.evinde bir 
~~~et iıtirt battao ve öil• Y•· 
.__t•oi burada yedikteo ıonra 
~ t 15 te b .lk.ın h zahürleri 
~~111da Trabaooa hareut et 

.,dir. 

~d l'rabzon 5 (• a) - Vilifet 
\ 'dıı da V.ıi, bı Jedıye R·11i 
ı...P •rti Bqaanı ve met u•lar 
--~•lldan iıti•bal edilen dq· "q S...acotıa ve Savıo eıleri ,·••t 19 da ıehrım u ıı~l· 
~•esir, B•ıvelulimiz Ş• bir dı· 
\ lll6lki ve aahri erU11, 
~t'ı aıkerle mekttpliler ve 
,, l•rl dolduran bınleıce T·ab 

ı,. tarahndan ııarşı•anmıt ı rJı• 

iştirakile başladı 
Tilrkiye yüz· - 1. 3 8. 

m• birıncıu1tıe.ıııe Dün yapılan mü· 2 - lbrabım 
32 bölrden g-e b 1 d 5 Sıılo ll tanbal) 
l•n üçvüte yalım • • ak a . .. a ay-
yiizücü• ü • :ştira· han bölgesi 65 p u· 1 4

·3
3
·_ N .. J~t 

kıle diln Atatiırlı:. 
puk ndaıtiyuzoe V8nla· bata geçti. N.h,.~ (A k•rt) 
b a vu zan da br ş ::::::::::::;:: :::::::;: 1. 7. 3. 

lanmışhr. Sbbıbl•yio. burulu h ca 200 M. Kurboi!!.lnmn: 
ıırasile tr.•t plenrn yüzücüler, Ön• 
lf'rinde Ht b rvi barıdoıo cıldıı;a 
halde t ötre bınasından Atatürk. 
parkıoa X' tmiıler ve Atatilrlr ı nt• 

boa çelenk koymut'ardır. 
S.1ıt 14 te, laMlil marş nı 

milteakip vali Ye bö're batk •Dl 
8. Ak f E idrğan'nı kasa bir bita 
b=ıaile milsatıakalara bıtlar m otır, 
Bu milHbakalaPdı Adınanın ıpor 

1 1atıelaraada ender gördüiü nüz bir 
kalabalık top'aomq ve yar•ılar ç ık 
zevkli olCDa;tar. 

DGnkil der•cefe•e rö e, S•y· 
ban böll' ·~i bııta g lcnekte ve 
ıampiyonıuğa namzet ıörillmekte· 
dir. 

Barün ıaat 9 da lSOO metre 
müsabakal.,ı yapılacak, Hat 14 to 
proirama devam tdilece~ t r. 

Dünkil müıabakalarıo teknik 
nttic•leri ou taı: 

ıon Metre .,,, »st : 
~~-----~- ---

1 - Muıarrem Güle g•n (Sey· 
baı) 3. 7. 5. 

2 - Mar•ff r (l.-t) 3. 8. &. 
3 - Yo•uf (lstanbol) 3. 9. 5. 
400 M,.tre Serbesl : 
-~-~~---
1 - H.alil O.aıhan (Ssyh•a) 

5. 47. 3. 
2 - O aer (Koneli) 6 6. 4. 
3 - Vedat (loıt u•bıal) 6 8. 

T~a1nl!len ~~ 
1 - E hri (l .tınbal) 71. 74. 
2 - Se,,f, (iç·•) 66 8. 
3 - lt)rahim (~a·ı) 64. 18. 
4 · 200 Ba11rak yarışı: 

1 ioci M her.ut. H .. IU-Nihat, 
Lütfi karJeşlerin t~tkil eti i S ·y· 
han ta~ımı 

2 ioci Veiat, Tuğrut, İbrahim, 
Rauf (l•taobal) 

3 üncü K •caeli 
Dünkü h1r·k,.thrde Seyh\D 

65, lıtaobul 47, K ıcteli 25 pavan 
• t - Mıbıa.t o.ıh'" (Seyhan) 
'tbo 1 mevsim 1 bug Un · l!l!!!!!B~·!!!"!lll!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!"'!'!"'~!'"!!!!'~!!"!!!!lllJ!!!~!'!""'!!!___!!ll'!'!'!!_ .!!!.!!!.!!!!!!..!""!!!!!~!!!!!'!!!!!!!!!!I!!! 

almışlardır. 

ş açllıJOr 
!'- l hriınizde foıbot mev.imi ba· 
~ tirlık G nçhk kulubü!'ldep 
,, Seval'aD bır bilabeıi e baf 

'tır 1 • 
\~ -..ç 1 cirlik-A laoa G •oç· 

~'t llpleri araaıodıdar. Dun tle 
. ~lııta" ~ tit>i. Adaoa G •ı çlik 
~' t., IDaçı etki k.ardarını 

c,ltar "" ......._· ----., .. ) •lhtr kongr•l•rlnl 
~ '" Parti ocakl•ra 

~' 1-i. P. H ıaedaa ve Kura· 
\ )Ocakları dilo yıllık ko 111'"•· 

lll\'l>llllı4lar ve idare heyetle 
~ ~~''•iherini ıtçmitf ordir. 
~ '\j1'I 'daıı ocaiırııa yeai idare 
~ '~ t .. llil ed•n'•r tanlardı•: 
~~ •cı, K•dır G~ bat Ati 
~. N.~ .. K•l•liotla, M111taf, 

\ l\,.,l_ 
\11 " oorll ocatı idare h•J•ti 

\ ~b lılde kata'IDOŞIU : 
\:~t 1<,ı. ini'a, Yalı uo, Azız l" t'' li •liı lorah'm Ôz.b ıla'>an, 

li•ıa.ı. 

'·tt ~ ~ •Ut Onaran 
s:~ ~· b P. Se\hıto Müfettiti 
~· l O: 0

•• B. Halit O ,.,.a 
'· °' •kapr•ile t•hrimize 

Buda peşte 
bombalandı 

--
lngiliz tayyarele ri Bre
mende de büyük yangın

lar çıkardılar 
--

Ankara 5 (Radyo razete•i) -
Ra i•1>91te. Cam• r•c· si ilk def• 
olarak bir h-va hücumuna m ·raa 
kılmaşt r. Ras tayyareleri ıehri iki 
uat mUddeıle bo1DbalHı1ft r. 

8.-rlln 5 (ı.a) - Reımi ıo'-lit: 
4 - 5 E 101 r•cui l r•'İz tayva· 
releri Br•mea tebrioo bir teohi' 
akını yapmııtı•. Yüoektpn atalın 
ya11g10 ve t.brıp bombalara aıüte· 

acldit kilit• ve ha1tat»ane de •t•r 
t•brlbata sebep olmaf, t• hirde bü 
yük vanr•nlar çılcanıtar. 

Gece avcalarım ala açaluavar 
bat-,ala .. mız 11 bomba uçatı 
dlltllrt1>6ttllr. 

Bllyll" Brltan,.'ya • arıı sa· 
\flfl• Alnaın "ç tlclara c.aap ,. e 
cer.up dot ıaa 1 rıltere kıyıların 
daki saaa)İ tuaaa.raae bncum et· 
alftif. 

-
''Almanya'yı 

işgal edeceğiz!,, 
Aokara 5 (Radyo rueteti) -

Amerilra harbi1• naztra maavinl 

bir demeçte balar muı ve bilba11a 

dem:ştir ki: 
c- Alman t·blrleriol bomba. 

1ayarak Alman milltlioi tealim ol. 

••i• m~cbar ed .. biliriz. Fakat bla, 
Ahun ordusonn yerımek ve Al 
manya'yı itral ederek Hlh ~ıırtla• 

r1mızı dikte etmek iıtlyoraz. Zaferi 
kazanmak için kara ailiblartna ıll 

vealyoraa.• 

General Franko 
Sunyeri niçin 
azletmiş? 

A k•ra 5 (Rıdyo razeteai) -
Baıün L'>odra radyosu, lıp•oya 
Hariciye NdZIU Serrano Sunyer'io 
iıt fısı etrafında ıuoları SÖ)ltmİf· 

cKoya bir mihver taraftarı 
o•an Sunv•r'ia nlioi müteakip l'e· 
lea bab ·rlerden, keyfiyetin Beıl n 
ve Ro ud• hayret ayandırdıtı aa· 
l•oıhyor. 

Ntıyonal Ç•ytaD&' l'•:&et .. i, 
ıabık hariciye na11rıoın Pariı ve 
Romaya yaptıra 1eyabıtleri batar· 
latmaktadar.• 

Royter ai •a11 mu\ıabiriaio Llz· 
boodan bildardıiıne rö e: 

Hniciye oazarl·r•na Gtneral 
Çordaoaoıo tayini Po t~kiade m,m. 
oaolyı.t nvaodırmııtır. 

Koh re Hdvosa da dea iştir ki: 
cGener•l Fnnkova en yakın 

çahşma •rkadaşlarıoı uzaldaıtarma
i'• mecbur edeo aııl 1ebep, F •· 
lar j partiıiyle askerler ara11oda 
ihtıl.flar çıkmıt ol aHıdır. l·pınya. 
d• idare krallota tloğro temayül 
et Hktenir.• 

Mısırda 
H-8f pgene 

kızıştı 
Ankara 5 (Rady ... r•zeteıi) -

Mı11tda 1»uharebeler yenidea tid· 
,.etleaınlştir. Bo deh taarroz.l., 
lı1riliz kavvetleti tarafı~dao yapıl· 
maktadır, Mıbvcır eliddeki milhim 
bir tepe ••• reçir ilmittir. 

Berlio 5 (a.a.) - Reımt teb• 
lii' Mıaar cepbeai lr.esimınde lnl'İ 
lıderin zırhla anıorlaran d .. tekle 
... ıyle yaptıklara büca• t.,eb
bilıleri akim kalmııtar. Düımao 
Ö;tt1mli kayıplar ve birbç yilz esir 
vermiştir. 8" eıirlır arasında 6 ocı 
yeoi Zelaoda liva11nın kumandanı· 
da \farder. 

Ak Jenizin d >i J dolaylarında 
bir ~aaan deniz altaıı bir lnriliz 
torpido naahribioo torpille lubet· 
let kaydetıniştir. U&ao meosilli ba· 
tsry•larıaı z o .. vr tehir v• ........ 
D& ateı aç-.tar, 

Viti 5 (a.a.) - Alınan en son haberlere gö•e, Alman zat bit birlik 
leri Stalir g adıo cenup batı varoşlarıpa girnuşludir. Burada din ak..
danberi şiddetli ınobaı t beler olmaktadır. 

Lo dra 5 ( a.a. ) - M u~ıal Doiu cepbulnde 3 ve 4 ey• 
Timnçenko, 25 tümeolik Alman lolda hava ıawatfaranda ve açalı: 
kun~tıerlne 12 tümenle kartı savar bataryaları tarafından 182 
lloyaaaktadır. Stalinı.,.t henüz top düşıaan uc;aj'J diifü .Olmilftilr. S. 
alefİ altına ı•rınemışti•. ka 5 uçak yerde t•brip edllllilftir. 

8f'rlio 5 (a.a.) - Reımi teb· Oü R -•- d~ A•--
1• • T o rece u,..r ...... l"UllNI .. 
ıg: aman yarımad.a11nda h zh " d • • L ı .... n •p• . . ya uıerın e ız •Ç a"ın.. J 

bar derleme neticuınde Tamanı· l d G ı· ı 11 • ~•-- bo • . mı, ar ır. e ıı r zeı a .. uw .... 
kaya ıehar ve lımaoı itr•I edil· b 

1 
b ~- ba '- la 

miştir. ar alk. ar•ımua zı "ayıp ra 
Novorosiık ılmal bat111oda ve maddt zararlara Mbep olmattv. 

Alman ve Romea kıtalanoın bn. Berlio 5 (• .. ) - Alman Reemi 
cama tiddetle devam ediyo·. No· teblii ni tamamlayıcı .. hiyette 
voroıiık limaotoda iki nakliye olarak D. N. 8. •i,oııoıa wordlji 
vapara bombalıarl• haıara nğrahl haberlere ıöre, Taman yanmact.• 
•iftar. 11na çıkın Almao kıtalan, barada 

Staling·ad tahkimli çcvreaiode kaıatalan RH rroplaraoın akibetini 
Almao hücuın lu aları, kuvvetli 
ıarette müdafaa tdilen bir çok 
modern tahkimleri alm11tar. Dili' 
maaın karşı biicu nları püıkürtiil· 
miittOr. Şebria ıı .. Hade düşman 
çok büyilk piyade kuvvetleri ve 
zu hla unıarlarla hücu.oı teşebbüı 
etmifse de bu hücumlar püuürtül 
müı ve 40 dan f ıda taok tabrıp 

edi m:ştir. Güodüz ve rece hücum 
larında k11vvetleriaıiz Vo raoıo şır 

kandaki taııtlaraa ve bava meydaa 
laranıo tabribloe devam etmi1tir. 

Ka'ur•oın ceoup babı•nda çe 
tirı müdafaa savaılan devam edl· 
yor. Nedinin timal balmoda ve 
Rjovio ceoap doiasanıia Raslarıo, 
zırhlı tankların ve çok büyük hs 
va lefkilt.rioin deıtekled ği bir 

çok hüc11mları •kim kaim şhr. Ge 
ce, düşmanm bir bava üuü mu· 
vaffak•y~tl• bombalanıua~tır. 

lııaeo gölUııü ı cenubunda ve 
Staliorrat Önilode düş 11anıo hücam 
lara akiın kalmııhr. 

Fınlandiya lı.örf•zinde bir Raı 
ID•yn gemiH bombalınarak hasara 
ujntılmıttır. 

tayin etmiş buluomaktadar. 

Stahorrat bölrelİIM:l• Raılu 

timdi cepheden indlrdiile* darbe· 
tere maruz bulunuyorlar. Ba böl· 
g'ede Alcaanlar Kutları mewailerini 
terketmek zorand• bar•k•11larc:br. 
Seri blrlilı.lerimlz Stallntrat'an ti-
maliode de Volraya varmqbr. Ka• 

loraoıa ceoap batısında ve N edf. 

nln ıiınal bat111oda arası& bGca•• 
lar 1Düdafaamızı sarsamım11tar. 

8"zt y•lerde dGımanıa l&JIC& 

üılü liltüoe ve çok kav.etli top 
ve bava t.,killeri lr.allaaılm11 ol· 
masana r•i•HD euı mBdafaa batb 
her ooktada sapa satlam durmak• 

tadar. 
8500 too tutannda 3 Raı v .. 

pu•u Karadenizde Alman bücam 
botlara taraf andan batı.rılaqter. 

Bunlardan biri petrol l'••illdlr. 
Moıkova 5 (•·•) - Sovyet 

tebliti: 4 Ey nı pnü lutalanma 
Stalinrradıo ıimal bab ve cenap 
t>.t111oda, Navoroıiıkln ticnal bat .. 
sanda dilJ•aola çarp1fmı11tr. 

1 
Dofrı e•p/ı~sind• uço/clar tora/ınden t•lıri6 

,4,1,,,,;ş bir molö,.lü ot111fal11r po ... kı 
----~----J 



BUGO ' 

SEYHA 
Çuk 

VILA YETİN.DEN: 
1 

rova amuk Ekicilerine: 

1 • 2903 sayıh Pamuk isl8hı kanununun birinci maddesine müs-
teniden, Ziraat Vekaletinin em.irleriyle : 

Şimalen: Adana - Misis demir yolu. 

Garben : Seyhan nehri 

Şarkan : Ceyhan nehri ve 

1 
Cenuben: Akdenizle çevrili Yüreğir ovası dahilindeki sahada .bundan böyle 

akala nev'inden gayri başka açık kozalı pamuk tohumu r, un ekimi yasaktır . 

2 - Bu saha dahilinde Akaladan başka açık kozalı pamuk eken çiftçilerin ekimleri 2903 sayılı 

kanunun 7. ci maddesine tevfikan sokülür, yok edilir. Ve sökme masrafı tahsili emval kanununa tevfi .. 
. 

kan sahibinden alınır. Suçlu ayrıca (100 - 500) liraya kadar ağır para cezasına çarpılır. 

3. Yukarıda hudutları gösterilen Akala bölgesine pamuk islihı kanununun 2. ci maddesine tev

fikan Klevlant tohumlarının sokulması, muhafazası, nakli ve alım satımı yasaktır. Bu böJgeye ait klev

lant işli yen çırçır fabrikaların da çıkan tohumlar bölge haricine veya yağ fab~ikalarına sevk edilecektir. 

4 • Zikri geçen böJge dahilindeki pamuk ekicileri tohumluklarını Ziraat Bankası ( Eski Belçika ), 

Malatya Milli Mensucat (Eski Şinasi) ve Ali Karabucak fabrikalarından temin edebilirler. 

Yazlık Sinemada - BU AKSAM 
. 1 

-YıldızlarŞarkıs, 
iLAVETEN: 

-LIŞEVIHI Alhımetµ
Beledige Riyasetinden : 

(Gaz karn~ leri değıtıhyor) 
Evinde el"ktrik tesisatı bnlonrnav•p r• z v ğıoa ih iyacı olan vatan 

daşlaran kolaylıkla K"Z tea.in edebilmeleri ıç 11 kart osuıü ihdas ed.I 
m:~tir, 

Bıı kıırtlar mıntaka d11ğıtma birliHıırince paras ~ vrrileceHir. ihti
yacı olanl•rJ'l kendi birlik.l,,ine müracaatlaıı sayan bA kl i•in olunur. 

2468 

Belediye riyasetinden: 
t - 28 - 7-942 tır h1nde~ •hale ed imiş ve lıati taminıtı verilrre• 

diği gi.,i multavtleıi dahi yspılmıı.d~t•nrt .. n f ·~hedilen parklar içi.1 100 
metre l/ 1/4 ioçestik ve ka• ara açın 75 metre 1/ ir.çealik telli liılik 
ho·tam teltrar açık e~ iltıneye konulmo1tur. 

2 - t 1 4 ınç•ılilt hortarnan beher metreııoin ll'uhamınen bedeli 
850 ku uş ve bir irç·ı1ilc hortcımon bebe~ metrui 750 ~uroş o'ap mu· 
v11kkat teıninah yüzde 7 5 hesabile 105 hra 90 kn·u1tar. 

3- lhılesi eylulon 22 inci Sllı güoü saat or.da belediye daireıiode 
b ,ıe-tiye ~ncüme ıindo y p•l11c ıktır. 

4 - lst•klılerin ayııi gün ve ıutta ratırm•Ş .. rı~ulı:ları teaıhat mak 
• aormtk · · ı 

l Adana As. Satınalma 
K omisgonundan: 

1 - 5000 kilo e~stra ekstra Ayvalık ze)tinyağı kapalı 
zufla eksiltmC"ye konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli 6150 lira ilk teminatı 661 lira 25 
ku-ruştur. 

3- lhalrsi 14 9/942 pazartesi günü saat lo 3o dadır. 
4- Evsaf ve şartnamesi hrr gün komsiyonda görülebilir. 
S - Bu taahhütten dolayı mütea~hitlerin vermeye mec· 

bur oldukları kazanç buhran vc:ırgileri ve gf'rekse damga 
reami ile mukavelt name, taminat mektubu, teslim ve mu· 
ayene masrafları muhammen bedellerine ilave edılmek sure• 
tite ve mevzuat bedeli beledıyedeo alınacak rayiç üzerinden 
m6teahbide ödenecek tir. 

6 - isteklilerin belli günde ihale saatından bir saat ev· 
veline kadar teklif zaaflarını komisyonda buıundurmalan lü· 
zumu ilin olunur. 

27 - 2 -6 - 10 211° 

DOKTOR 
TUJJrglYlt soveır 

H rgün Hıutalaruıı HU' omet c:v,.rı 1 tihmet Ecıaneıi karşııında 
çıkmaz. •okek içinde oo 121 de kabul edu. 

Haftanı'I a'ı ve Coma günl:ride öğleden sonraları fa'drlere mec· 
cani bakılır. 

2355 

6-9-942 

Seyhan Valisi 
AKiF IYIDOGAM 

--ÜROLOG-OPERATÖR 
Doktor Tahsin Ernarl 

Memleket Hastahanesi Böbrek ve 
idrar Yolları Mütehassısı 

Ahidinpoşa Müslim opartmanında hastalarını 
kabul~ /,,,ş/1>mrştı,.. ~ 

Adana Ticaret Lisesi Müdürlüğünden: 
Talebe kaydına batlanmıştır ~ 

A s·. · . ,~' - rtncı devre (Ü•h Ticaret olca'u) ilk sınıfına ICıı: v• '..1ır 
ilk okulu bitirenl~r alınırlar. 16 ynş•n'1• n bü ,üc olıoaınak bir veli s.:ı 

k J ~ . , 1 ,., 
terıne_ azımdır. Okulo bitirrnler oı ta ticaret olı u'a dip'oması • 1 

istek ılor Tıcuet L•selerinde tahsillerİ!'le devam edebilirler. O ı• 
B - lıcinci devre (Ticartıt Vs .. ıi) ilk sın.f ıoa kız. ve ı rkek ıf'' 

Ticaret Okuluna bitireoıer ile, O h okola b tirenler alınırlar. 20 t'11i 
dan büyülı.. olmamak, bir v•li göstermek linıntiır. O •o'u bitireol~cl1'1 
caret Lisesl diploması alırlar. Arza edenler Yü sek lktisad ve 1• 
Ooıfunıfa tAh .. illerioe devam edebili ler. ,,. 

D - Q,ula girm•k istrjinde bu'unanlarıo velilerini ve eşsğıd' 
zıh b•ltel•ri ber.ber r..tirmcleri lazımdır. 

1 - Dp'om• 
2 - Ntlfat hüvivft cüd~nı 
3 - R •ııı i dokto·daa alınmış ıahbat raporu 

· 4 - Yeni tar b i ç ç•k eşısı belrdi 
4 - 6 tane 4, 5x6 Fo:orraf 

Mücellit aranıyor 
1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! M~baam•ı: ~W kı•ma i~n eyi 

Ademi. 1 ktı'da 8 Belgevşekl'.. bir mücetlid• ibti.ac m z vardır. r v ıuıne Taf;plerio matbaamız nıüdürlüiüoe 
KARŞI mnracaatlırı. 

bodar le belcı:dıve encümenıne ve ş •rtnamryı ,. a.tııen erin her 
rü.ı belediye mahasebesioo mür.ıcaatları i lin o 'unur. 2467 \ 

6-11-16-20 

-------------------· 
A 

ASRI Sinemanın Yazhk Bahçesinde 
SOVARE 9,l5 SUVARE 9,15 

BU AKŞAM A 

SELAHADDİN EYYUBI 

FORTOBiN 
Reçete ile sat•llr Her eczanede bulunur 

i
l · S. ve /. Muov,.net, Vekôlt>titıin Ruhıatı"ı haizdir 

Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril 
ı Yağcami civarı No. 14 - Eski Sclanik dankası 

lnoilizce bilen bir ba
yan aranıyor 

BOZ ARSLAN 1 Posta Kutusu 105 
' . • 

Dolgun ücret verilecektir. 

lskenderunda Yurt matbaası· 
na müracaat olunma~ı. 

' . 


