
Bat muharriri: C•vll ORAL '\ ... ----PAZAR 

1 
iDARE YHI : DOGAN 

1. Tl!,RIN 
1842 

Çakm•lc cHılMI Adan. 

Teı.ton 1-- ~ta K 41 

AIMNletYıtııtı 14,altı aılıtı 

1, aıh tı 126 lcurııttur 

SiGORTA ANONiM •IRKITI 
ADANA "' HAVALISI UMUMi 

ACANTALIÔI 

._, .. a No. ••• 
Plyatı S SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Pek Yakında Açll~or . 
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Cumhurreiıimiz, 
Cambariyet bay· 
ramı töreninde Milli Şef , Bugün Meclisi Açıyor 

'Mısırda 
lnuiliz taarruzu 

durakladı 
Rommel Kuvvetleri 
Karşıl9aarruzlarda 

hulundular . 
lnfillzler tule 6irlilclerinln il~• 
ikisini •alıtue6ege so1an.,,.,,1,.,. ölçütle lffiralc ede• 

ııp/da•ı 

Aakara 31 (Huui) - BllyilL Millet Mecllti barüa '"' dnreıi ça. 
hşaalarma bqllyıcaktır. Camhaneiaimlz Milli Ş.f lnönll barGn saat 14 
de bir natalda meclial açacaklardır. Gllolerd•beri beklenmekte olaa 
Cumharreisiml&ln nataklaraoa bilJük bir eb .. miyet atfedllmektedir. 

8 la 1 la
....ıu~ ord ed•emlflerdir • Bası kaynaklara _, _________ _ Ankara 31 (Rıdyo razetui)-

1 
c 15,au; aaaaan taan•z • 

hareklb .. ,d bir duraklama dev- ron. Roamel kHvetlori • .,.. ta. 

tarafından 

rulae rirmlt balanmaktad1r. laai· arrazlarda bile ....... lard •• la· 
lialer y nlcl• arazi parçaları elde rWder, dllfman mevzilerinde H• 

Milli Sel Vahşice bir cinayet 
tebrik edildi. Bir adam dili koparılarak, ka

Jası ezilerek öldürüldü 

velce elde edilen bGttla aram par 

çalarmm oldafu rfbi elde tatal 

dafana bildirmektedirler. larilla 

n Amerikan büyllk tank birUkleri 
de henüz mabarebe ahuma IO• 

kut.amııtır. Mevcat birliklerin an• 

cak itte biri harbe ltlirik ettirU
IDİf, ,... kalaa kı .... mlbftl' tak 

Ankara 31 ( a.a ) - Cumba· 
ıt,.t ...,... • ... ..,.... -IJ. 
llaen dewlet reiti Adolf Hitler, 

FraDlız dewlet relal marapl P .. 
ten, Amerika camhurreial Razvelt, 

Şov,etı. lttlbaclı relll 1'alialn, 
larWz kral v• bllkGmdan, Roaaaa 
1• dnlet niıl Aotoneıko, ltalya 

krab Emuael, Mı• 'krab Farak, 
lr.n, Afianiataa ve Balrarlıtaa 
Valıan Ue Cmahurelaiais lnöal 
arumda tebrik H tqekklr t•I· 
ıraflan tutl eclilmittir. 

Vlti 31 ( a.a ) - Anadolu 
•i11111am huut ••hablri bildiri· 

29 Tetrioevv.ı bayn•ı •l
-..ebellle .. faNtlmbde yapala 
toplaabp bir çok Ttlrk malüple· 
rl lıtlrlk ..... ve büJlk elçimiz 

Behiç Erkin'• hararetli bitlerini 
bUcUr..ıttir. 

Pek •aHffak olan H ıeç 
•akta kadar deH• eden ba top 
lanbda bir çok rumi ve tlyaıl 

küuelerle rueteciler hazır b•
..... tar. 

NftJO'k 31 (a.a) - Ttlrldp 
~ llinmın 19 anc. 

Geçen Camar· Bir mlcldet aoan, 

·· bt K 1·1 Ş k. 5 h te11yı pazara a • d6tlt mahalleyi 
layan rece, t•b· a 1 a ır sene ap- ve civardaki ko· 

rhalacle .. ..une h kQ d • ı d • aÜ01Df11J11 nbat· 
·~ raıtl~nır, vah· se ma m e 1 1 llZ ec1. bir .. kil 
fıyane bir ciaa1•t almt. ba arada 
ifleamiftir. Cinayetin k•rbanı Tahir iamlade memle- nlaclm tokap ıGrlkleHD w oradaki Wr elektrik 
ket l'aribl bir adamcatız. öldllr•ler de Şakir " dlr.;taia , .... yabnlan sa..U. Talıılrla bir tuaftu 
Yab~ itmlacleki kimMl.-dlr. botuma ç&kll•Bt. dijw taraftan da ddi ç•llmlftlr. 
• Vakanın iç flal ve itlealti JMk ta,ler Brpertl· Bitin banlar Jetitmualt fibl, lafla kafatatı tam 

cıdi~ •!alanacla bir para mnoazauı ~an k~tD ortadan baç.ari yanlmlf ve Tablrla be7nl ortaya 
Şakir bir ıOaMI dllflnnode kafa11 iyice tltsllledık· iv bı 
l•n IODf& r•ce ... , 23 ııralannda Tabirin evinin ~ • • 
HIUHDA r•l•ek •i•z• abamıyacak k&ftırler aavar- Tabır ifade vwecl• rerid• kla~Mlz .. zavallı bir 
••i• bqlamışbr. BanUD üzerine Tabirle Şakir kav- karr. bınkarak acıkb bir f8kllde olmlftlr. Görllen 
r•J• tutaımaılardır. Tek bqına bir ıeJ J•P••J•• mabak-eleri IODUDda. •çlalardan Şakir 5 MDe 
cafuu anla1aa Şakir dlfüa evine dönerek badi· hap1e •• 300 Ura tamlaataı Yahya IH 10 rna 
ılae 1arduacılar baı.at ve kavra ,.aıe r•tlrmlftir. bapae •Ükt• edİlllifdr· 

Dünkü eskrim 
müsabakaları 
-

Memurl•r ucuz 
ekmek alıyor 
BaıOadea itibaren .. hrimlade· 

ki m•mar, aO.tabd-. .. ekli, dal 
ve 7etima.a. w flWleria belle-

manileri temlaleodikten aoara kal· 
laalbnak llzere bir aon koz olarak 

elde tatala8ftm. Şa balenU8ftn, 
bl}Jlk tak blrlildftıln iftlrlldn. 
dendir ki, muharebeler ••nİ ...,_ 
binden çıkarak hareket harbine 

intikal edebilecektir. Mihv• UJ• 

.. klana wön ... 8 laci la,W. 
ordua, J•pılaa k&l'ft taarrularla 

damat• macbar edH•iftir. larUls• 
1er aldıkları parçalarr da r-1 bı· 
rakmak zorunda kal...ıardır. 

Her iki taraf bava ka• .. tleri, 
b&rblrlerlnie ikmal JOllarma H ,... 

imaldanoa hllcamlarda balaamak• 

tad1r. loailiz tayyareleri Girlde " 
Glrld Umaalanaa ,.Wea bacam. 

lar J•p-.larcbr. Mihver takYIJ• 
lntalan evveli Glrlde ret;,U•ekte 

" poe karuhjuadan iatifade oba· 
aarak. oradan Tobnia Hvkedil· 
mektedir. 

Vitl 31 (a.a) - Berlind• 
abaaa haberlere ıöre, Rommel, 

6 r&ndllr dÖ•lf•n Alaaan kıtala· 

rmı detiftir .. k ltia c-..h.,• laH 

yıldönl•I •la..-betile 29 llkt ... • --

Seçkin 35 eskrimcinin iıtirak -
ettiği müsabakalar çok zevkli --• 

... •ecb• oldafa kl••re 
acu uek •bflaa bqlanacakbr. 

Beledip it flnnı ba .. tahtiı 
•mittir. 600 ,.... ekmek ba fmn· 

larcla ... arlara 17,5 kU11f fiyat 
kavvetler rhdermiftir. 

riacle lllrfok taam•lf A-'kan 
.....,..._, ndroda nataklv aöy· 

le.itler •e kardet c.mh.n,.ti 
tebrik etmlflerdlr. Ba nataklarda 

dGaJ•• en reoç, fakat her ba. 
kımdan _...,_ caaahariyetine 
karşı d•J'lı.n ••haw..t " bay· 
ranlık hiıleri izhar edllmlttir. 

• Ca•hariyet bayramı dolayı· 
lile AW•hlann tebriklerini, ti· 

da v• batwaklanaı iblli ecleo 
C.H.P. S.,ban idare heyeti reiai 

B. Rifat Glllek, Camhurr.w.ıa 

Laönldea aptulaki cevabı alauş 
hr t 

- ve heyecanlı oldu -
8ecMD T.Wptl Seyhan b&l· 

,..ı bafkuı v_.. e. Akif E1i· 
doj'an'ın daftll ......_ .. hrimise 
.... it olaD Beııl• T•W,..ı m• 
•lkllrlljii Eskrba ,...._,_. bat· 
kaaa 8. Livan Boran• rt,Ketla. 

Uld TlrldJ8aln •D Hçklb ye -

iJI -~ ....... lttanbal. Anka
ra ve !.a......., b&lseMiri •kiliicl. 
lericlleri dlln baH karamanda ta. 
kı• mnsabakaları yapalflardll. 

Kadın " .-kekten m~ep 
35 kitUlk bir kafile t .. ldl .-. ı.. 
ldrlmciler aaloncla tok rbel bfr 
,.... ,...ı ,., • ...., •• daklkılv. 
ca alkıtl•n•lflard1t. 

Gece ,.,.... kadar devam 

edeb •aaabakalann a.knlk aetlc .. 

ı.tnl Jarıald aayilalSCla blldlree• 
ifa. ...... .., 

Saati MUb M•aacat - Ma· 
latJ• Mmncat .,. 0.mlnpor -
Adana Gutllk kal&pleri arumda 

.._...... aablacaktır. •------------

Ankara 31 (a. a.) - Memar, 
•llltabd-. leblt, d.t .. J•ti• 
maqı alanlarla baalarua bealwte 
mecbur olduklan ldmMI• aay•ını 
tladiye kadar 29 vill,.t Ticaret 
V eklletlne blldlrmtt oldqundaa 

ba Yillyetler 9111'lne Toprak Mab· 
ıallerl ofW u ... Mlld&do;I ta
rafıadan ek .. kllk bab•bat tahalll 

yapdlDJfbt. Dlter .u&yetı.nlea 

cetveller ıeldikçe tabılll• rapa· 
lacakbr. 

He .. r• uıretılen Je
pon h•rp .... llerl 

Melban 31 (a.a.) - C.llP 
bab Pulflk ..... ı karaqllı ..... 
,. ••• bllcllrllcllilae ,.... ..... 
flk apklan bir Japoa açak re•i· 

.W .....,. •irat.11. z1rbb veya 

krowu6r olclaja zaaaedllea bir 

,_ı,. de bombalar iubet ettir• 

mitlerdir, 

Budan bltka bir Japon kra· 
vaıörO maht••el olarak buera 

ainblmtbr· 

Stallngradtn 
tlmallnde 

MareşalTi
moçenko 
Yeni bir taar

ruza geçti 
Almanlar lap geÇİr· 
mek için mahfuz 

yerler anyorlar 
Ankara 31 (IW,o ,......,_ 

Kafkularda Alman taarrulan cila 
... -... ...... So~ ,.. 
alclea fekilm•k zonada kalchklln 
laaber ..w,or. T..,.. ~ 
Alw Ueri harekltlllda dvakla• 
•ard11. Staliarrada taama edla 
Aa.aa ka........._ .-..ı k-. 
cima Sov,etlerla y•l bir lurrul 
baber verW,or. Sov,.tı. iMi bil• 
redeki kanetleriai JeDi Wr _. 

u. takvi,. et ... ······~ 
Moakon 31 (a. a.) - So.,.e 

teblltl : Dün rece kıtalarl
Stalmrradda, TaapMDln ıhul -. 
fuuda ve Nalçık çeweı ..... 
cllfmanla malaar• etmittir.DfiW 
cephelerde detifildlk JOknr. 

Flnlancli1a d•iıdDcleld ~ 
, .. uerimlz bir dütmaa lorpi4f 
mahribini babrmlfbr. 

Moakova 31 (a.a) - ICOJ*' 
••babirİ biWirt,on 

So.,etleria ...... 1aım. 
dua Doa kavliaclea Sta .......... 

rldea Almaa korldoruu aol ... 
aacb aa.iade Rom...._. mıllGa• 
ettftl llperlerl bllcnuala ........... 

tir. Almanlar ba ceulata imla 

dafaa tulaab wloada PllrlllMllP. 

cllr. AJ.ena.r ~ •••, 
trt ............... ..... bir 

mıaa U.lflardir. &aradaki halk 
"'' ma1r• püJOf. StaUaırM. 
-.kes ~ kDYHtll 

larla tprilmittir. Naitaktald 

dedi ---~· hedefi ..... 
bllplhadeki Al... nft911111'1ıllıi 

Maıtaf a Kffat GU.k 
c.H,P. Seyhaa VU&~et 
ldare heyeti rebl 

Sut ı 4.30 baılayan bu mtha· 
bakalarda V.Umlz 8. Akif Eyido. 
tan , Parti nlll 8. Rifat Gillek, 

Beden TerW,eal mOdlirü Rıza Sa· 
lib Saray, ukerllk dalnai nİIİ Sa 

ip Avcı, YarbaJ Ha7dar1 topça 
&amandanı yarbaJ Tevfik, blnbqı 
Nari Ôza,dm ı6be malhakı Şevki 

Llk maçlanaa deva• edilecektir. 

Baaclaa evvel haber •erdlji· 
•iz rlbi, Aakara, lat...a.l " ı.. 
alr pldrleriade Hdacl tetrWn 15 
inci rnacındm itlbarw ekmek hal

ka 28 kanttan we deiifmez , ... 

illerle bulana beel...;. mec• 

oldaldan ki...a.re •ki li1attan 
v•rUeceilad• ... iç .,.. ,aa. 
dencejl cetftller de Mklea .. k. , ... 

arkuını tebdil ecl• ~ 
lanndan kutalllaia ıı' ı s k 

•----------·• renktir. Alnr'- ıs. Plir.lllA 

Adaaa 

T•kknr ve mababbeUe teb 
rlk ...... 

Katlav " ıüzid• bir ıeylrci kitini 
balu•Dt v• .oaabakalara 7BkMk 

bil' alaka •e heyecanla takip •t· 

•ifl•dlı. 

Merkez k••• konır•I 
1tu1Un topl•nıror 
C. H. P. Adana Merkez kaza 

konrr•i btlrüa ... t 10 da parti 

blauıada taplawıkbr. 

B. Tallt 'lren 
Balı-is Parti m........ B. 

Halit Onanaa vekalet eden Baraa 

.. -. cloktot B. Talat Şi...., 

M.,,._ .......... rl-ittlr· 

itin ...W. ,..._ ..-ı ela 
barekellm ..1-bİ ... , 

8lr .-k alwllftllda dfhr 
............... tarPlfmalvcla 
.. Almaa tankı ~ 
..... k ........... '+ ....... . 
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Belediye riyasetinden : 
Memur karnelerini hamil vatandaşlar 1/11/942 tarihinden 

itibaren aşağıda semtleri gösterilen furun ve satış yerlerinden 
ekmeklerini alabileceklerdir. bu furunlarla satıı yerlerinin 
yalnız memurlara tahsis edilmiş olduğu ilin olunur. 

Furunlar: 

Kuruköprüde 
Yenicami civarmda 
Ulucami ,, 
Satış Yerleri 

: Rıza Algan furunu 
: Abdürrezzak Şenyuva 
: Saffet Eraslan 

Hükumet civannda : Mümtaz 
f nönü caddesinde : Muzaffer Çanar 
Zıraat bankası arkasında : Has•n Ataş 
Zıraat bankası ,, : Gani Topuz 
Atatürk caddesinde : lıhami 

2675 29- 1 

Maraş As. P. 3123 satınalma 
Komisyonundan: 

1 - Maraş birlikleri ihtiyacı içio kapalı zartla 102 too patates 
alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 40800 lira muvakkat teminatı (3060) liradır. 
3 - Mevzuat bili bedel ciheti a1keriyeye terk edilecektir. 
4 - Kapalı urfla ihalesi 16·11 942 pazartesi ıüoü sut 15 de 

merkez komutanlığı binasındot ııahoalma komisyonunda yapılacaktır. 
5 - lıteklilerio teklif mektupları ilnle saatındao bir ~aat evvel 

komiıyooa verilmiş bulanacaktır. 
6 - Şart ve evsafı hergüo komiıyonda görülebilir. 

21-25-30-4 2641 

adana as. Satınalma Komisyonundan ~ 
1 - 3500 kilo Süt, 3500 kilo yoğurt açık eksiltme 9uretile satın 

alınacaktır. 
2 - Muhammen fiyatı 3850 lira ilk teminata 288 lira 75 knru~tur. 
3 - ihalesi 2 11·942 Pazartesi günü saat 16 dadır. 
4 - Evsaf ve ~artnameıi hergün komiıyonda görülebilir. 
5 - ltteldilerlo belli rün ve saatta ilk teminatları ile birlikte sa

tınalma komisyonuna müracaatları ilin olunur. 
18-24-28-1 2626 

Adana Belediye riyasetinden: 
Askeri kışla yolu üzerinde bulunan ahşap köprünün ta-

miri açık olarak eksiltmeye çıkarılmıştır. 
1- Keşif bedeli 841.76 liradır. 
2- Muvakkat teminatı 63,03 liradır' 
3- ıhale 6 11 /942 tarihine raslayan cuma günü saat on 

altıda belediye binasında teşekkül edecek belediye encüme· 
ninde yapılacaktır. 

4- Kepf, ıartnamesini görmek ve fazla malumat ~lmak 
isteyenlerin Belediye Fen iıleri müdürlüiüne, munakuaya 
girmek isteyenlerde muayyen gün ve saatte teminatlara ile 
birlikte Belediye encümenine müracaatlarıilin olunur. 

22 27 31 s 

Dunun.. BugUn• ve yar1nın en muazzam 
ve en gUzel fllml olarak kalacak Olan 

KLEOPATRA 
il il TÜRKÇE il il 

ŞAHESERLER ŞAHESERi 

A SA~ AY SINEt'JJ\Sll~IOA 
Görülmemiş bir muvaffakiyetle Devam ediyor. 

Cidden tekrar ve tekrar görülecek bir Sinema harilLasıdır. 

lliveten: Arabacının Kızı filminin Büyük Kahramanı 

Gece Gundltlz Benimsin 
DiKKAT : Suare 8,15 de başlar BUGÜN 2,30 da 

Gece Gündüz Benimsin- Ki eo patra 
................................................... 

Pek Yakında .................... 

ÖLMEYEN VALSLAR 

iktisat Veklletinden: 
Seyhan Vilayetinin Osmaniye kaza1ı dahilinde l1Sızca köyü civarao· 

da, timalen• Kocatarla tepesine dikili beton ılituo nokta1ıodao Haç da· 
it tepuioe dikili beton ıütun noktasına hattı müıtakim, şarkan, Haç 
datı tepesine dikili beton sütun ooktuıodan Ar1lantepesloe dikili beton 
~lltda noktasına haltı müstakim, ceoubeo Arslaotepuioe dikili beton 
.attın boktasıodan baılayıp, Koca Muıtaf a tarlası tepesine dikili beton 
illan ooktatıadan reçerek Arab<>ilu tepeılne dikili beton ıiitaa nok. 
laıma battı münkesir, rarben, Araboğla tepesin• dikili betou ıütao 
bOkta11ndan hudut bıtlangıcı olan Kocalarla tepesine dikili beton ıü· 
lan aoktaıma hattı mlistakim, hadatlarile çevrili 949 hektardan ibaret 
antide Tahit' Ôı:erk, Hüsnü Keçeliojlo, Memduh llıioer, Talit Kılıcoj· 
la •• Tevfik Err•t taraflarından 11- 6 - 1937 tarıhli ve ı-ı oa
marah ruhsatnameye ttıülteoiden aramakla meydana çıkarılan krom ma· 
"-1.(80) 111 mOddetl• yukarıda adı &'•çeolerio uhdelerine ihale uluoa• 
t:alhadab Maadla niıa111namesloin 36,37 inci maddeleri mtıcibioce bu 
ıbale1e i\ır•iı olanların 1 - 10 .._ 942 tarihinden itibaren iki ay için· 
ti• Ank•rada lkti .. t V ekiletlne ve mahallinde Vilayet makamına bir 
tptdı ile müracaat eylemelerl ilin olaaar. 

No. ~ ı - ıs - ı - ıs 

BUGÔN 

I 
Seyhan Vilayetinden: 

1 - Adana Kozan yolnnu n 29 - 31 km. leri ara5ın

da(2000) met relik kısmın toprak tesviyesi (17 500) lira üze 
rinden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 12-11-942 T. ne müsadif perşembe günü 
saat 11 de viliyet eaimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - isteyenler bu işe ait keşif evrakını görmek üzere 
nafia müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - isteklilerin (1312) lira (50) kuruş muvakkat teminat 
ve ehliyet vesikası almak üzere bu gibi iş yaptıklarına dair 
bonservislerile 2 fotoiraf, bir adet (50), bir adet (15) mak-

tu ve bir adet de uçak pulunu dilekçelerine bağlamak sure· 
tile villyete müracaatları lazımdır. 

5 - Posta ile gönderilecek mektupların taş zarfı mühür 
mumu ile iyice kapatılacaktır. Postada olan gecikmeler ka
hul edilemez. 

23-27-31 .5 2627 

Satılık tarlalar: 
1 - Şarkan: Hali, garben: Yarımcaya giden tariki im, 

Şimal enve Cenuben Şebel arasında 21 hektar. 
2 - Şarkan: Şif, garben: Yarımca tariki: 
Şimelen: Düğüm yardımda olan Şif. 
Cenuben: Sahibi senet tarlası arasında 3 2 hek· 

tar. 
3 - Şarkan: Hali ve Koçalh drresi, 

• Garben: Kuzgım deresi, Şimalcn: Dedel~re giden yol, 
Çcmiben: Kayalı orman ile mahdut. 32 hektar. 

3 Parça yekun 930 dönüm tarlalar sahlıktır. 
Adanaya 21 kilometre mesafededir. 
Talip olanların taksi meydanında makinest Yunus Sey 

hana müracaatları ilan olunur. 
2629 20-22-24-27-29-31 

Ticaret ve Sanayi Odasından: 
Merkezi Adaoada olmak üzere ( Çukurova Zerbank meosuplrrı Ko· 

operatifi ) unvanı ahanda bir istihlak ve dağıtma kooperatifi karuldoio 
T.C, Ziraat baokaıı Adana şubesinden bildirilmiı oldoğoodan keyfiyet 
ticaret kanonunun 42 inci maddesine tevfikan tescil ve Ticaret Veki· 
letinc• tasdik kıhomış olan statü sureti do [ aşağıya çıkarılarak ilin 
olunur. Sicil ticaret No : 92 

Tescil tarihi : 26/10;1942 
Statü sureti 

Çukurova Zerbank mensupları Kooperatifi Statüsü 
Fasıl - 1 -

Kuruluş, maksat, Unvan, Merkez 
Kuruluş : 

Madde 1-lşba ıtatüoün altıoda adları, ıoyadlara ve ikametgahları 
yazılı olanlarla sonradan bu ıtatünün hükümlerini kabul ederek ortakla-
r• pecekler arasında, meaa'liyetleri taahhüt ettikleri sermaye ıı. mab· 
dut olmak üzere c· mahdut mes'uliyetli• bir istihlak, iltihsil ve datıtım 
ve iş kooperatifi kurulmuştur. 

Maksat : 
Madde 2 - Kooperatifin maksadı: 

A ) Ortakların istihliklne yarayacak her nevi maddeleri gerek ken. 
di teşkilitile ve rerelue baıka kooperatif veya teşekküllerle birleşmek 
soretile, mübayaa ederelr. ortaklarına dağılmak ve satan alman işbu 
maddelerden ortakların ihtiyacından fazla kalanlarıoı ortaklık haricinde· 
ki müşterilere toptan veya perakede 111retile satmak veya devretmek 
ve devlet teıkilita veya devletin vaz.ifeleodirdiği resmi vo hasıısi mües• 
seıelere kanalil• halka tevzi edilmekte olan maddelerin, rerek ortakla· 
rsna, renk kooperatifin faaliyat sabassnda mukfln halka yapılacak da. 
ğıtmaya tavasıut etuıek, ( Kooperatif bu ribi ilave olanacak münaeip 
bir kirla veya kooperatif lebine teıbit olunacak bir iskonto ile bu tev
zi lıioi hakiki veya hükmi şahıılara da yaptırabilecektir. ) 

8) Ortakların istihllkioe yarayacak maddelerden, bizzat istihsali 
veya imalinde menfaat ıörüleoleri, iıtilısal veya imal etmek, bunun için 
gereken canla, cansız her nevi malzeme ve vaıtalara almak veya kirala· 
mak ve bu aaretle istihsal olunacak maddelerden ortakların ihtiyacın· 

dan iazla kalaolarmı da ortaklak haricindeki müfterilere toptan veya 
per1kenclo ıurelile satmak. 

iki Memur allnacak 
yazı itleri için atkerlikle m,;gi 

olmayan bir memurla bir daktilo 

bay veya hayına ihtiyac vardır. 

l9teklilerio acele Elektrik Şirke· 

tine müracaatı. 2662 27-1-2 

- Devamı var -

Satıllk emlik 
Kııılay karııııoda Y ako Benyeş 

ojfonuo iıural ettiji majaza ile y•· 
oıodaki '16 numarala maraoroz dük· 
kiaı ve ıineına arka1ıodaki 26 
numarala it ı ı ı m toptan sa • 
tılacaktır. lıteklilerio vekil Rıty 
ômer Saovar'e müracaat atmeleri 

2664 27- 28-29-30-1 

iktisat Veklletinden: 
Seyhan viliyetioin Osmaniye kazası dahilinde l11ızca ve Davutlar 

köylerinde, ıimaleo, Baihıırt tepeıloe dik.ili beton sütıın nokta1ındıan 
baılayıp Çamhoparu tepeıloe vo Yuva tepeaioe dikili beton ııütuo nok· 
talarıadaa reçerek Haçdağı tepesin• dikili beton aütua noktasına hattı 
münkesir, 4arkao, Haçdağı tepeeioe dikili beton ıütao boktaıındao 
Yont tepuine dikili beton ıütao noktaııoo hatta müstekim cenobeo 
Yunt tepesine dikili beton sütun noktasından baıiayıp Tetirlik tepesine 
dikili betoo ıütao ooktaıındao geçerek Dedeboyoıı tepealoe dikili beton 
•ütuo noktasına hattı münkesir, garben, Dedeboynu tepe1ine dikili be· 
toa ıütao noktasıodao hudut batleogıcı olan Bağlısırt tepeaioe dikili 
beton ıQtao nokta11aa battı müstakim budutlerıle mahdut 996 hektar· 
dan ibaret arazide Tabir Özerk, Hüsnü Keçeliojlu, Memduh lll'ioer, 
Tallt Kılıcoila ve Tevfik Erreç taraflarından 11.6.1937 tarihli ve 1-2 
namarah ruh1&tnamey• müsteniden aramakla meydana çıkarılan krom 
madeni (60) yıl müddetle yukarıda adı geçenlerin uhdelerine ihale ola. 
nacaiından Maadlo oiumaamıılnln 36, 37 inci maddeleri mucibince bu 
ihaleye itirazı olanların 1.10.942 tarihinden itfbareo iki ar içinde Ankara 
iktisat Vekiletine ve mahallinde Viliyet ınakaanna bir lıtida ile müra 
caat eylemeleri ilin olunur. 

2571 1-15-1-15 

,~ .... ~~ı~~~~ı·~ .... ~ .... ~ .... ~~ 

ASRI Sinemada 

• 

SUVARE 8,45 

• Cumhuriyet Bayramımızın 19 uncu yıh şereıfine emsaline 
Ender te1adif edilen iki ŞAHESER BiRDEN 

1942 Sinem• Sanatı Ssmalar1na dolan 
Rob.,rt Young Frank Morgan 

Gibi iki BUyUk Yılcİ~zın Harikalar yarattıl• 

Kuyruklu Yıldız 
--t~ ŞAHASERINI GÖRÜNÜZ 1 1--1 

1 

Sinema alııııinio en büyük facıa artisti VALLACE BEERY nin 
Bnrüne kadar çevirdiği filimlorin en müthiş ve en heyecaoht• 

..•"""""""" .. "" ..... 
•:ı Çılgm Sürücü ı!• 

BUGÜN Güdüz Matinede 

_!!!ndy Hardy Aşık -Eüri Bacaklı Haydüt 
PEK YAKINDA TDRD<ÇE SOZl!..lCI 

A1rşak pcaDalb>oyokyau,, 
ALT JN ARIYOR 

~ .... ~~~ı~~~ı~ •t ~~~~~I 

. J AN SINIMASlnda 
BU~ÜN 2,30 ve BU AKŞAM 

iki Heyecanlı ve büyük film birden 

1 
RICHARD DJX ve CHESTER MORRiS 

-+-
Gibi iki meşhur Artiat tarafından ibda edilen Büyük Kahramanlıklal' 

ve Macaralar filmi 

Cehennem KART ALLAr 
2 

Ateşli ve Kuvvetli Kovboy GEHRGE OBRİEN 
nin en meraklı Aventür Filmi 

ATEŞ SAÇAN TABANCALAR 
Pek Yakında 

CiNA YET MEKTEBİ 

iktisat Vekaletinden= 
Seyhan Vilayetinin Osmaniye kazası dahilinde Karaç•f 

deresi civarında Şiinalen dikenli tepesine dikili beton sütuP 
noktasından Soğukoluk tepesine dikili beton sütun noktasıst' 
hattı müstakim, şarkan ve cenuben Soğukoluk tepesine dika 
beton sütun naktasından başlayıp Peynirlik tepesine dikili 
beton sütun naktasmdan geçert:k Kertişlik tepesine dikili b' 
ton sütun noktasına hattı münkesir, garben, Kertişlik tepesi
ne dikili beton sütun noktasından başlayıp Kengerlik dağı"' 
nın Ağlık tepesine dikili beton sütun noktasından geçere~ 
hudut başlangıcı olan dikenli tepeye dikili beton sütun nok· 
tasına hattı münkesir hudutlariylc mahdut • 823 - hektardafl 
ibaret arazide Tahir Özerk, Hüsnü Keçeli oğlu. Memdub 
lıginer Talat Kılcıoğlu ve Tevfik t.rıeç taraflarından 11 /6/9'1 
tarihi ve 1 /3 numarala ruhsatnameye münteniden aramakl• 
meydana çirarılan krom madeni (60) yıl müddetle yukarıd• 
adı geçenlerin uhdelerine ihale olunacağından Maadin Nizaı!I' 
namesinin 36-37 nci maddeleri mucibince bu ihaleye itirazı' 
olanl•rın 1/10/942 tarihinden itibaren iki ay içinde Ankara
da lhtiıat V ckilctine ve mahallinde viliyet makamına bit 
iıtida ile müracaat eylemeleri ilin olunur. 3570 1-15-1-15 

Kalağoğulla rı fabrikasından: 
F abrlkamızda çekilmiı olup hlleo kaldırılmamıı olan pamoklarııı 

ıigorta mDddeti bitııı~tlr. Bu ründeo itibaren mezktlr pamuklara kart• 
vakubalacıak her haogi bir tehlikeden dolayı f abrikamızıo hiç bir sureti• 
mesul olmıyacajıoı Hyın müıterilerimize ilin ederiz. 

2~2 1-2-3 

= 
imtiyaz Sahibi ı CA VlT ORAL 

tJ, N..,IJ•l Mldlrlr Avıkıt 

Rıfat y AVERoGLtJ 

s .. ddıtı ,., ı BUGON Matl>lll' 


