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1,800,000 
Rus askeri 

Doğa cephe· 
sinde Alman 
ıtaları Don 

nelı rinde n 
geçmek ıçın 
köprü kura· 
garlar 

Dakar üssii miittefikler \ 
c e p hesi ne i 1 ti h ak etti 

Stalingradı BATI Af RIKASI l Mareşal 1 
kurtarmağa < .. . -_ • .---------- . ... , 

1. I d k. Smats iman 8fl0 a 1 Uçakla Libya 
cephesini tef-

uğraşıyor 
Ruslar bazı şehir· 

leri geri aldılar 
Ele geçirilen Alman 
esirlerin sayısı 24000i 

baldu 
Bcrn 24 (a. a.) - iyi malOmat 

alan kaynaklardan bildirlldiğlne 
göre, Stalingradda Ruslar ilk defa 
olarak süvari ve nıotörlü kuvvet. 
lerl ayni zamanda kullanmışlardır . 
Ayni mabfillerin mütalaasına göre, 
Staliograd ve Don kesimlerindeki 
Rus kuvvetleri.bir milyon 200 bin ki. 
şldlr. Ve ba kuvvetler arasında Orta 
Asyadan getirilmiş 12 süvari tümeni 
de vardır. Motöılü Rus knvvetleri 
hafif tanklarla ve motosikletlerle 
techiz edilmiş bulunuyor. 600000 
kişilik diğer bir Rus ordusu da Şİ· 
nıaldo Tikvln ve Straya Russada 
toplanmıştır. Bu ordunun da vazi· 
fesi Stıılinrrıı.dı kurtarmak olacak
tır • 

Moıkova 24 (a. a.) - Sovyet 
haberler bürosu aşağıdaki tebliği 
neşretmiştir: 

23 son teşrin günü kıtalarımız 
taarruza devam ederek ~imal do
iuda 20 kilometre ilerlemiş, Çer
niçevakaya şehrilo Polodenlski ka
sabasını işral etmiştir. Stallnrradın 

cenubunda 15 - 20 kilometre ka· 
dar ilerliyeo kıtalarımız Tunduto. 
va vo Akaıı şehirlerini ele reçir-
11ıiştir. 23 son teşrin güntlnün so· 
nanda esirlerin sayısı 24 bini ve 
alınan malzeme do 557 top, 2826 
kamyon, 1200 vagon, 2625 mitral· 
yöz, iyi bir halde 32 uçak ve 35 
tankı bulmuştur, Bundan başka 70 
uçak, 157 taok, 186 top da tahrip 
edilmiştir. 

23 Sonteşrinde Almıınlıır mu· 
harebe meydanında 1200 ıubay 
ve asker ölü bırııkmışlardır. 

Borlin 24 (a.a) - Alman tob· 
liğl: Kafkasyada havalar geniş ha· 
rekata engel olmuştur. Stalingradın 
Cenup batısında ve büyük Don 
kavsindeki Rus kuvvetleri nehir 
Üıerindeki müdafaa cephemize sa
Yıaaz insan ve mal:ıeme feda ede. 
rek girmiştir. Bunu önlemek için 
ledbirlor alınmak tadır. iki günden. 
beti devam eden ve her iki tara
fın da leh ve aleyhinde değişik· 
litler rösteron muharebeler esna· 
••nda yüzlerce tank tahrip edil. 
llliştir. Fena havaya rajmen J...lman 
"• Romen bava teşkilleri kara mu. 
harebelerini devamlı surette deıı· 
leklemiştir. 

Stalingnd şehri içinde yalnız 
llıtvzii bir faaliyet olmuştur. 

limen gölünün cenup doğusun· 
da bir çok istinat noktalarımıza 
~ar~ı Ros hQcumları püıldlrtülmüş. 
ltır. Volkof nehrinin atzında yük 
''•nleri bava hücumlıırile tahrip 
•dllıııiştir. 

Londra 24 {a.a) - Mançeıtor 
C•rdiyon diyor ki: 

" Kafkasyada vo Volga üze. 
tinde baş göıteren taarruz ruhu· 
~~o ~imalde do kendini göıtorece• 
t •rıe tüphe yoktur. Rusya, Hitlerln 
'••vvur ettlii ribi zarar veremi· 
hcok hale konulımamııtır. Führer 

•' 

Fransız do-
.. 

nanması Dar
lanın emrine 

girdi 
Ankara 24 (R. G.) -: Dakar, 

Amiral Derlanın temıil ettiii Fran· 
H)I tanımış, Dakardaki Fransız as 
keri valisi, bu Umanı Darlanın em-
rine terk etmiştir. V aktile Gene-

Ankara• lstanbul arasın
da ikinci bir demir yolu 

! ral Dö Golün harple başaramadıiı 
C iıl Amiral Darlaoıo ba,arması mil 

bim bir olaydır. 

Ankar" 24 {Hu 
ıusi muhabirimiz. 
den) -Nafia vo
kiletl, garp böl· 
gelorlnde bllha1 · 
sa lıtanbul ile 

Nafia VekAleti 
etütler yapıyor 

Arifiyo, Akyazı, 
Modnrna, Bolu, ls 
metpaşa. 3 - So· 
vucak, Toya, Üs· 
mancık. 4 -Bar· 
sa, Okcugöl. 

Ankara arHında 
~~~,.:=:ıcc:x:c::::=..: -:ç:; ~~ 

Diğer taraf tan 
Osmancılı:, Amasya, Erbaa hattının da etütleri yapıl· 
maktadır. 

vuku bulan nakliyatı daha kolay bir bale sokmak 

maksadile yeni domiryolu hattı inşası için bazı tet

kiklere başlamıştır. Bu tetkikler notlceaindo bazı ~ı · 

11m yolların otOtleri bitmiştir. Bunların başlıcaları 

şunlardır: 

Nafia vokillijinin barünkü ıartlar ve imkanlar
dan mümkün mertebe istifade odeırok bu hatların 
inşasına çalışacatı, inş11ına lazam rörülen hatlar 
üzerinde etütler yııphrmakta olduğu, etiltleri yapıl 
mış olan hatlıırın da yavaş yavaş münaka1aya kona· 
lacağı haber verilmeldedir. 1 - Bozöyük, lneröl, Borsa, Mudanya, 2 -

Su itleri Umum MUdUrU 
fehrlmlzde 

Su işleri Umom Müdürü B. 
Salibaddio vo Yüksek Mühendiı 

8. Celil dOnkü Toros ekspre1Uo 
Ankaradan Şfhrimize gelmişler· 

dir . 

şimdi korktoiuna uiramıştır: do
ğadan ve batıdan hücum! 

Ankara 24 ( R. G. ) - Doia 
cephesinde başlamıı olan Ruı ta· 

arruzları hakkında bugün fazla 
malOmat gelmemiştir. 

Sovyetler, Stalingradın cenup 

vo şimal batısında taarruza geçmiş 

olan hor iki ordunun ileri hanke· 
tine devam ettiğini bildirmektedir
ler. 

Alman tebliğinde açıkça itiraf 
edildiği ribi Don cephesi yarılmış-

tır. Almanlar tedbirler alındıiını 

blldirmektoyıeler do, bu teblitde 

taarruzların derhal durdurulması 
veya dordnrolacaiı hak k10da bir 

kayıt mevcut deiildlr. 

Sovyet taarruzları yalnu: Vol· 

ra ile Don ıahasında inhiHr •t· 
memekto, r11nlş bir cephe üzerin· 

do yapılmaktadır. Taarruzlar Don 

cephesinin 200 kilomette batısın

daki bir cepheden de vakoa rel. 
mektodir. 

Rus taarruzlarının relişmesi, 
Almaaların Don kavainde bir mü· 
dafaa hattı karmaları ihtimalini 
ortadan koldıracaktır. 

Havaların fenalığı dolayıılle 
Kafka1l: rda büyük hareklt olma. 

mııtır. Sovyetler llmtn &ÖIQ cep. 
be1lnde de taarruz teşebbOıllndo 
bahmmu1lırdır. 

MERSiNDE BiR TELSiZ 
iSTASYONU KURULUYOR 

Halk, uzak mesafelerle, telsiz 
vasıtasile de muhabere 

edebilecek 
Menin 23 (Hususi muhabirimizden) - Kış mevsimlerinde, karlı ve 

fırtınalı rünlerde, bayramlarda veııair ahvalde yurdumuzun uzak merkez · 
lori arasında telrraf mubaberatının çok zorlaştıgı, hatta bazan imkln 
bile olmadığı, sürat vo intizamın ortadan kalktıiı göıöniino getirilerek 
vatandaşların on uzak merkezlerden her zaman, her ahvalde birbirlerile 
kolaylıkls ve ıüratlo tolrraflaşabilmeleri için Milnakatit Veklleti tara· 
hodan 1940 yılında telsiz mubaberatının bütün yurda teşmiline karar vo
rlldiii hatırlardadır. 

Münakalit Vekiletlmizlo bu rüzol kararına gör11, ilk olarak lzmlr, 
Menin, Diyarbakır, Van vo F.rzurumda birer tel•lı ista1yooa kurulacak. 
tır. Bu telıiz istasyonları alıcı - verici ve üçer kilovat kudrette ola· 
ckktır. 

Telıizler, her türlü ahvalde yurdumuzun bu köşelerinde vnkua re· 
lebllecek her banri bir tezahOrün alınacak tertibatla radyo ile verilme
ılndo do kullanılabilecektir. 

Ôğreaditime göre, dış memleketlerden Mersin limanına çeşitli etya 
rotlren vapurlardan bu telsiz istasyonlarımızın karulmaaında işe yarıya• 
cık mühim malzemeler çıkmağa baolamıştır. 

Fi yat 
kontrolü 
Genişletilecek olan 
harp ekanomisi bü

rosu bu işlerle 
uğraşacak 

Ankara 24 { Hususi muhabl· 
rimiı:don ) - Harp ekonomisi bü· 
rosunun r•nlıletllmeıi etrafındaki 
hazırlıklar ilerlemektedir. 

Baronun ıenit bir meıaur kad· 

roıuna sahip olması keyfiyetinin 
bogilokü şartlar altında gayrimüm· 
kün olduğu düşünlllmüş, elde mov· 
cut elamanlarla baro faaliyetinin 
tevıiioin daha muvafık olaeaiı an · 
la~ılmtştır. 

Harp ekonomiıi büroıu, fiyat 
kontrolü i.ıloriylo bilha11a metrul 
olacaktır. Burün belediyeler tara
fıodan yapılmakta olan fiyat mt1· 
rakabesi iıinio arza edilen bir ı•· 
kilde ceroyao etmediil fÖrülmüş 
ve bu 10bepten dolayı fiyat kon· 
trolü itlerinin tekrar merkeıtlettl· 
rilmeai 1111ıoıo muvafık olacatı 
kınutl h11ıl olmaıtor; 

Amiral, dün akşam radyoda 
yeni bir demeçte bulunmuı ve de · 
mlştlr ki: 

«Fransız batı Afrikasının mü 
dafaası için iyi bir yol tuttuk. Va
tanHverllk ve cetaretle beni takip 
ediniz. Yeşasın Fraaaal• 

Darlan, bu demecinde Mare· 
şal Petene 1adakatini tekrarlamııtır. 

Oakar ve bavaliıinde 70-80 
bin kitilik bir Fransız kuvveti vo 
200 - 300 kıdar açak bulanmak· 
tadır. Müttefiklerin bu kavvotlori 
do yanlarına alarak Toousta Milı
vercilero karşı kullanmaları ihtimali 
vardır. Bu ordunun vapurlarla Ra· 
bata, oradan da demiryolile Tu
nusa taşmması imUnıız deiildir. 

lngilterodon 2258, kaptan 3651, 
Cebolüttarıktan 1545 mil mesafede 
bulanan Dak.&r, Cenubi Atlantikto 
vazife alacık denizüstü ve deniz· 
altı remileri için en mühim bir üı 
olarak kullanılabilecek bir liman· 
dır. Afrikadaki mOttefik kıtalarının 
ikmali ba limaodan kolaylıkla ya 
pılabilocektir. 

Fransız doiıı Afrikası liman· 
larında bulanan Fransız donanma· 
sının Darlanın emrine girdiğ'i, 35000 
toolak Bişliyö zarbhsıoın da bun· 
ların arasında bulunduğ'u Londra· 
dan bildirilmektedir. 

--------------------------
Vişi F ransası 

Analo • Saksonlara karşı 
harbetmek üzere gönüllü 

toplamağa çalışıyor 
Ankara 24 (R. G.) - Vişi 

Franaasının Paristeki mümeuili 
Döbrinoa razetocilere demeçte bu
lunmuş, Başvekil Laval, Mareşal 
Pelen tarafından güdülen siya1eti 
takibedecektir,> demiştir. 

Diğ-er taraft•n• Franuda Anı 
lo • Sıksonlara karşı harbetmek 
üzere gençler arasında rönOIUl 
yazılması için bir cereyan uyandı
rılmı~tır. Parlıte bu yolda toplan· 
tılar yapılmıştır. 

---------------------------Çiftçiyi llgllendlren 
yeni bir k•r•r 

Ankara 24 (R. G.) - Yarın 
resmi rnete ile çıkacak bir karar 
hububat müstahıillerinl ilgilendir. 
moktodir. 

Billndiji üzere milltabıilin hQ. 
lı:Ometo moayyen niıbotlerdo borç· 
landırıldıkları miktarı tayio olooan 
müddetlerde alım merkezlerine teı
lim etmeleri liıımdır. Bu mQddet. 
lor zarfında teılimattı bolaomayan· 
tarın hububatı el konma bOkmüno 
tabi tutulmaktadır. 

Y eoi kararla, mOddetl zarfında 
botçlarını te1llm ctmiyenlerin yal· 
DiZ fOri kalan bububatına detif; 
bulror veaairo rlbl mamGllırin• 
de •l konacakt•rı 

tiş etti 
Sekizinci ordu El·Ag•r· 

le BnUnde ikinci bir 
hamleye hazırlanıyor 

Londra 24 ( a.ı ) - Libya 
cephesinden g~leo ıon haberlere 
röro, mOttofik kıtalar timdi Rom• 
mel kuvvotlerinin geri kalın k11. 
miylo Eı Areyla,oın 48 ill 64 kilo 
metro fiojusunda bulanan bir nok· 
tada dövüşüyor. Romıuel kuvvetle. 
ri burada tahkimli bir hat kur
mıııtur. 

Berlin 24 ( a.ı ) - Sironalk· 
to ve Cezayir-TanO!I hududunda 
devriye faaliyeti olmu~tar. Hava 
kuvvetlerimiz Sirenaik'in dojuson• 
da lnriliz tank vo araba toplalak• 
larına gece ve ründüz hücumlar
da bulonmaıtur. 

Şimal Afrikada uçaklarımız 
düşman motörlü kollarına, topçu 
111evzilerine ve ldomiryolo hedefle. 
rine büyllk bir movaffakiyetle hü
cum etmiştir. 

Cezayir önünde düşman remi· 
lorino lr.arşı 22-23 Sonteşri~ a 
cul yapılan hücumlarda 1av ,. ·1· • 
çaıdarımız içlerinde büyük 'h.,. ... • 

lar olmak üzere 5 nakliye romisi· 
ne ve bir torpido muhribine büyük 
çapta bombalar l1abot ettirmiıtir. 

Ankara 24 (R. G.) - Takip 
harekatında bulaoan ıokizinci ordu 
birlikleri, Sirto köıf ezlodo El Ar•y· 
la önlerine kadar gelmiılordir. Ve. 
rlleıı haberlere JrÖre. mühim ma
barebeler olmamıştır. lorilizlerin 
ba bölgede kendilerine bir çokl
düıon verdikten ve bazı hazırlık
larda bulondulttan ıonra ikinci bir 
hamle yapacakları şimdideo tah
min olunmaktadır. 

Tunus cephesinde do önemli 
mahaubeler henüz vaka bulma• 
mııtır. Müttefiklerin henüz bilyük 
kavvetlorioi muharebe 11aba11na 
sokmamış olmahırı ba harekit H• 

hasıoda büyük bir teenni ile ha· 
reket etmekte olduldarını göster
mektedir • Banda da hardıdırlar, 

Çünkü Mıhverciler burüoe kadar 
Tunaı bölgesine mühim miktarda 
kuvvet çıkaraıaia muvaffak ol· 
muşlardır. 

Ankara 24 (R. G.) - Mareşal 
Smatl, lnriltorodon uçakla ayrılmıı, 
Kahire yolile memleketine döa· 
müştür. Mareıal, Afrlkadaki cep• 
he Qzorlnde uçakla dolaımıı ve 
Kabirode raıotocilere bir domeç. 
te bulunmoştor. Smatı domiıtlr ki: 

cSon beı haftaoın tarihi bir 
peri heklyoıiae benzemektedir • 
Bııılanııçta lı:arıımızda ke:ıdiıine 
tam manaaile j'Qvenon bir dOımın 
vardı. Şimdi bu dOımaa lı:endlılnı 
ıtj'aoıcak yer aramalttadır. Tobr11· 
;un intikamı alınmııtır. Yakındı 
dlltmanın Afrlkadan tamamile atı. 
lacıiına inanıyorum.> 

Mareıal, Kahlredoa ayrılırkea 

aekizincl ordu komutanı Mootro• 
meriye bir mesaj röndermiı: «dilf• 
manı takipte olduiunoz içia ıizln• 
le ve Ku.>inrhamla rörn1e11ıedla:ı, 
Birinci arda ilo yarışınız da site 
iyi şanslar dlJoriıtı• demiıtir. 

Mar91al Smats Loadrada bfı• 
ut Çörçil tarafından ftllm•tl• • 
mittir. 
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BUGÜN Gündüz Matinede SON Defa Olarak 

1
NAMUS BORCU 
Belediye Riyasetinden 
1- itfaiye nmir ve eratı için 2 1 çift fotin yaptırılacaktır. 
2-Pvti ı,rin malzemesi tamamen müteahide aittir. 
3 Yapılac1k olan 21 çift fotinlerin muhammen bedeli 588 1 ra olup 

•avakkat teminatı 44 lira 10 lrn • uştor. 
4-lhalı si 10-12-942 cuma aünü saat on beşte atlana belediye 

dairesi deki belediye encümeninde yapılacalı.tır. 

5-tsteklilerln ihaleden evvel şartnameyi görmtk va muvakkat len:i 
l&h yatırın k Ü7.ere adara brlediye İl faiy«ı Alt i rğine ve ihale günü mu 
.ayyen saalta belediye enCÜ'llenine muracaatları ilan olunur. 

2764 25-29-3·8 

Belediye Riyasetinden 
1- Belediye Zabıta memurları için 32 çift F o tin yaptırı

lacaktır. 
-2 Fotinlerin mulzemesi temamen Müteahhide aittir. 
-3 Yapılacak fotinlerin muhammen bedeli (896) lira olup 

muvahkat teminatı (67) lira (20) kuruştur. 
- 4 İhalesi 10.12.942 cuma günü saat 15 de b<"lediye en-

cümeninde yapılacaktır. 
- S isteklilerin ihaleden önce F otin nümunesi ile şarta ı· 

meyi görmek belediye zabıta müdürlüğüne muvakkat temi· 
nata yatırmak üzere muhasebe müdürlüğüne müracaatları 
ilin olunur. 25-1-5·8 

Belediye Riyasetinden 
Belediye kaoarası et nakliye kamyonuna bir karöser açık 

eksiltme usulile yaptırılacaktır. 
1- Muhammen bedeli 3500 lira olup muvakkat teminatı 

263 liradır. 
-2 İhalesi 1. nçi kanunun on beşinci salı günü saat on 

beıte belediye encümeninde yapılaçaktar. 
3- Şartnamesi belediye yazı işleri ve kanara müdürlüğün

dedir. isteyenlere parasız gönderilir. 
-4 İsteklilerin ihale günü muayyen saatta muvakkat te· 

minatlarını yatırmış bulunduklarına dair makbuzlarile birlikte 
belediye encümeninde hazır bulunmaları ilin olunur. 

2763 25-29-3-8 

Seyhan Vilayeti daimi encümeninden; 
1 - Adana Karata~ yoluna lüzumla ( 500 ) m3. t:ışıo Dilberler se 

kiıi tat ocaklarından ihracı (2520) lira ile açık ekıiltmeye kooulmuşlur. 
2 - Eksiltme 10-12-942 tarihine müs ı dif Pertembe ıüoü saat 

10 da vilayet daimi encümeninde yap lacaktır. 
3 - lıteyenler bo işe ait keşif evrakına gö·mek için Nıfia müdür 

lüiüne müracaat edebilirler. 
4 - htek lilerin 189 lira muvakkat teminat vermeleri ve ehliyet 

yestkası almak üzere bu ribi iş yaptığına dair b'loserviıleri!e iki fotoğ 
raf; bir adet (50) bir adet (15) kuru1lok maktu ve bir adet (1) koruılak 
açak pulunu dilekçelerine bailamak saretile ihaleden üç gün evvel vi 
llyete müracaat•ara lazımdır. 2765 25-29-4-9 

Orman Çevirgemüdürlüğünden: 
}3eher K.,ntalı 0/0 7 5 

Cinsi Kentıılı Muhammen bedeli Teminatı Müddeti 
Lira K,. Lira K7. Ay 

Karışık odun 47 12 43 15 gün 
Seyhan vilayetinin Adana merkez lcaı sı dahilinde hudutları ıarlna· 

ıaede yaz 1ı Sarıçam ormanındna 47 kental karışık odana 15 riln :ıarfmda 
kat, im:ıl ve ormandan ihraç edilmek şartile 16.12.942 tarihindeıı itibaren 
20 ıün müddetle açık arttırmaya konnlmuştur. 

Artırma 1.12.942 salı günü saat 15 de Adaoıa orman çevirre mü. 

dllrlüğ'ü binuında yn pılacak.tır. 
Muvakkat teminat lira 43 ku uştıır. 
Kar şık odur.un beher kentalı mohammen becleli 12 kuraıtur. 
Şartname, mukaveleoame p•ojeleri orman umum IT'iidürlüğünde Ada 

na ormançevirıe müdürlüğünde ve Adana merkez orman böll'e tefliiinde 
i'Örülebllır. 

Muva~kat teminat makbuzları 1.12.942 salı rünü saat 15 deo evvel 

komisyon relıliiioe verilmesi lizımdar. 
lıteklilerin f c8ret odası vesikıılarile b:rli~te belli edilen ıün ve sa 

atte müraCJatları ilin olunur. (Bu veıika köylülerd~rı itttn'DU) 
• 2738 18-22-25-29 
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lmtlyu SUaibl ı CA vtT ORAL 

U, N rlra• Mtdlrlt Ankıt 1 

Rlfat Y AVEROÔLU 

Baıddaj'ı r•t ı BUGON ',. tt,a .. ı 

BUGON 25 Sonteşrin 1942 

Belediye Riyasetinden: 
Nafia Vekaleti suişleri altıocı şube müdürlüi'ünc:e yapılan memur evlerinin iu·al ettiii sahaya rastlayan 

arsaların me:ıafii umumiye namına iıtımliki tekarrüt etmiş ve seçilen heyeti mubammince takdir edilen bedeli 
mesahası ve aahiplerlnin iıimleri aşağıda gÖtterilmiştir. istimlak kararoametlnin 8 inci maddesine tevfıkan 
keyfi)et ilan olanur. 

! Seyhan P. T. T. Mü
dürlüğünden: 

Muvazzaf askerliğini ifa için 

idareden ~yrılan ve fili hizmetleri

ni ikmal eden P. T, T. memurları 
fıtlmliki yapan istimlak olunan Miktarı Takdir oluoan bedel 
daire mülkün cinsi Met. murabaaı Parsel No: L. Kr. Mevkii mülkün 1ahibi 

Sulşleri 6 acı Ş. Md. Arsa 14295.7..! M2 1. ve 8 1 60 Cemalpsşı Müennes zade versesi müracaatlara halinde derhal tavzif 

lt » lt 361.00 M2 2 1 60 lt > Mıliye huinesı ve edileceklerinden Viliyet P. T. T. 
Babaettin müdürlüklerine ve umumi Müdür· 

> lt lt 1556 87 M2 3.4 . 5 1 60 lt lt 

lt > 925.19 M2 6 . 7 1 60 lt > 
Adana belediyesi lüğe müracaatları lü7umu ilin olu-
Hamit oğlu Mehmet 

2761 Eınin ve saire nar. 2760 
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İspanyalhtilAllnienhakiki~esikal~r· istinaden 1 TAN sı·nemas nda 

canland1r•n senanın en hıssi en 1 
heyeca~h ve en gUzel Filmi BU AKŞAM ·"I ALKAZAR t;. iki Büyük ve Gör~mcmiı lılm birden _ ı~ Güzel ve cesur Artist C HARLES F ARREL 

Y=-l MlUJHASA!RlASO 1-1-' Tarafından en heyecaarı ma c"a filmi olarak yarahlan 

Ş~hrin her semtiorlen akın, 11 kın gelmekte olan halkım•zın 
büyük rağbet ve alakası kart111nda 

AISARA y SININASlnda 
Daha bir kaç ıün gösterilme1lne devam edilecektir. 

Ba film cidden Slueınanın bir harikasıdır. 

DiKKAT : Kapudan Geri dönmemek için biletlerinizi 
gündüzden Aldırınız. .................................................... 

Pek Yakında 
•••••••••••••••••••• 

Sioemaoın iki kudretli Artiıti 

Büyük Facia Artisti 

nin en hi11I en Hareketli Filmi 

SON GENÇLiK 
Bir Aile reisinin meraklı Hayat Romanı .. .............................................. __ 

PEK YAKINDA CHARLES BOYER ve MARGARITTE SULLAVAN 
Senenin en Büyük Aşlt Dramııda - Yeşil Maskeli Hafiye -

HA y AT l M SANA FEDA ~ı•ımhk au,uk h•r•c•nlar ve •m•;,;,z 
••••( BACK ISTREETT )•••• maceralar ttlmi 

~~~ ~:~~=,~~ =;!~~~: =;,~:;~:~::: :.J ·~--~;·b:l;i:::··~·· 
Fare mucadelesınde kulı anılan Hera Gaz fışerıklerinden o. o. Yollan Umum Müdürlüğünden : ~~~~~ i:ı:;:~nr. çiftçiler'in Birliğimize müracaatları ehemmiyet-

1 - Teşkilat garlarındaki tel evlerinde bilfiil mııhabere memurla · 
inada çal•ştıralmak üzere mü1abaka ile (40) telgrafçı alınacAkhr. 

2 - Mütabakada kazaaanlardao Orta okut mezunlarına 60 ilk okul 
mezuolarıoa 49 lira ücret verilecektir. 

3 - 5 Birincikaouo 1942 günü saat 14 de Haydarpafa, Ankara, 
Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, lzmir, Sirkeci ve Erzurum 
lıletme merkezle rinde yapılacaktır. Milracaatlar bu işletmeler ve atelye 
MOdürlüğü istasyon şefliklerince kabul olunur. 

4 - Miltıbakaya i~tirik tartları şunlardır: 
1 - Türk olmak 
2 - Ecoebi bır kimse ile evli olmamak 
3 - 18 yaşını bitirmiş ve 30 yaşını geçmemiş olmak (30 yaş) dahil 
4 - Askerliiini yapmış olmak. 
5 - işletme merkezlerinde yapılacak telgraf muhabere memurluğa 

imtihanmda movaffak olmak. 
6 - idare doktorları tarafındın yapılacak muayenede sıhhi du· 

rumları Demlryol işlerinde vuife görmei'e elveriıli hu!ııomak. 
5 - Müracaat iıtidalaraoa bailaoacak vesikalar şuolard11. 
Nüfus cüzdanı veya t11tikli sureti, diploma veya taıdlkname. Aı

kerllk ve1ika11 ve askerlik yoklamaları, polisten tudıkli l)i huy kii'ıdı, 
Çiçek aş"ı Uiıdı, evli iae evlenme cüzdanı, 6 adet veıikalık fotoi'raf 

lıtidalar en son 3 Birinclkinun 1942 günü Hat 12 ye kadar ka· 
bul olaaıur. 2743 19-22-25-28-1 

Satılık ev 
Adananın Suıyakup mahallesinde e1ki askerlik deposu karşında 

penbe boyalı 198 numaralı yukarıda iki oda bir salon a'ığıda bir oda 
ve bir mutbak vş bir bola havi sula ve elekt•ikli bir bab hane •cele 
aatılıktır. Almak ve görmek isteyenler A<ienı Kız.lay civarında 22/55 

ııayılı işyardu yaz ı hanesine müracaat edeb:lirler. 2753 22-24-25-26-27 

T. iŞ BANKASI 
Küç~k Cari hesapları 

1943 iKRAMiYE PLANI 
"E.IDELER 1 Şubat, 3 Magıs, 2 Aiuıtos, 1 llkteşrin 

tarihlerinde yapılır. 

1943 iKRAMiYELERi 
Adet Lirallk Lire 

1 .. 1999 
" - 1999 ,, 

1 " 
999 ,, - 999 ,, 

l it 888 •• - 888 
" , 

777 777 1 " " - .. 
ı " 

666 
" - 666 il 

1 ., !>55 
" - 555 ,. 

1 " 
444 

" - 444 
" 2 ,, 333 

" - 666 " 
10 .. 222 ,, - 2220 

" 
30 " 

99 ,, 2970 
" 

60 it 44 ,, 2640 H 

250 
~· 

22 ,, 5500 " 334 
" 11 il 

3674 
" 

TUrklr• 1, Bankaaına para rat1rmakla r•I· 
naz para blrlktlrmı, ve faiz almıf olmaz, arnı 

•amanda talllnı,ı de denemlt oluraunua. 177 ' 

Adana Ticaret mektebi mezunlan cemiyr
tinden : 

Ticaret Liıesi mezuniyet imtihanlarıoa orta kısmından çıkmış olan 
Arkadqlaran girmelerine mü1aade edilmesi haklunda Maarif vekaletine 
vukabolan müracaatımıza cevap relmiştir. 

Bu husu.ta görüşülmek üzere cemiyetimizde kayıtlı arka.Jeşların 
26.11.1942 perıembe ıüoü saat 20 de Halkevl 11lonuada yapılacak 
toptaotıya ırelmeleri rica olunur. 

Droloğ OperatOr 
DOKTOR 

Suphi Şenses 
Böbrek - Mesane - Tenasül 

Hastalıkları Mütehassısı Yeni Postahane k•r•••• 
Fakirler Parasız muayene edilir 2716 

Temiz -Halis ve Katkısız 
Sade Yemeklik Yağı 

Toptan ve Perakende 

vaımz LüKS BAKKALiYE 
sinden Temin Edebilirsiniz 

Belediye Caddesi 
Yüksek mUhendis 

allnacak 

o. o. yollan umum 
mUdU rlUOUnden: 
D. Demiryolları ve Liman

lara IJletme Umum müdürlü
iüne lıkenderunda iıtihdam 

edilmek üzere kanunen mu· 
ayyen esaılar dııiresincf e ye· 
rilecek ücretle bir yüksek 
mühendis alınacaktır. 

Taliplerin 30.11.1942 ta
rihine kadar bir dilekçe ile 
Ankara' da D. Demiryolları 
zatiıleri müdilrlilğüne mür•" 
caat etmeleri ilin olunur• 
(9946) 20-25 2145 


