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Fransız açık deniz filosu Oran' a çağırıldı Kafkas dağlarm
d a Alman 

askerleri 

AMIRALDARLA 
"Vazifemiz Almanya vejJltalyayı 
ezmek, vatanı kurtarmaktır'' dedı 

Fransa, 
•• •• nunu 

Tulonda filonun intiharı gü
milli matem günü ilan etti 

Loodra :ıs (a. a.) - Fas radyosu bu sabahki neşriyatında demiştir ki : 
Amiral Darlan, Tulonda Amiral Dii Labora aşağıdaki me111jı rönermiştir: 
Alml\nlar bir kere daha sözlerini tutmamışlar ve.Tulonu i~gal etmişlerdir. Açık deniz filo · 

saoa Orana gelmeğe davet :ıdiyorum. Oranda müttefik kuvvetler bu filoyu dost gibi kar 

şllayacaklardır.• 
Ankara 28 (R. G.) - Vlşi radyosunun bildirdij'ine göre, Amiral 

Dö Lük bu sabah bükOmetten aldığı emir üzerine derhal Tulona inmiş 
ve limanın işgal edildiğini görmüştür. Bu esnada bütün gemiler kendi 
kendilerini batırmış bulunuyordu. 

HükGmet, halkı azami derecede sükOnete davet etmiştir. Talonda 
Fran11z filosunun intiharı gününü milli matem günü olarak ilin ettik. 
Kahrıımanlıiı bütün dünyaca tanınmı' Fransız deniz subayları ve erleri, 
o güzel gemiler bugün denizin dibine inmiş bulunuyor. 

Amiral Darlan Cezayir radyosunda bir demeçte bulunmuş. A\mau. 
larıo sözlerini tntmadıldarını, verdikleri vadin filoyu Tıılonda alnkoymak 
için olduğıınu söylemiş ve cFraosııyı eski düşmanlarına .karşı müdafaa 

etmek vazifemizdir.» demiştir. 
Darlan, devamla demiştir ki : 
« - 11 Sonteşrinde dooanman10 Tuloodan hareket etmesini iste· 

mlıtlm. Filo komutanı beni dinlemedi. donanmayı kurtarabileceğini ümit 
ediyordu. Halbuki vemlleri kaybettiği gibi bir çr>k da subay ve erin 

ölmesine sebep olmuştur. 
Tnlondaki Fransız bahriyelUeri, donanmanın düşman eline geçmesi 

gibi en büyük ayıptan Fransayı kurtarmak için kendilerini batırdılar.» 
Amiral aözlerini şöyle bitirmiştir : 
«- Hiç birimiz vazifemizi yapmakta tereddüt edemeyiz. Bu vazife 

şudur. Almanyayı ve İtalyayı ezmek, vatanı kurtarmak, Şimal Afrika 
bayrağımızın dalgalandığı, ordumuzun silah taşıdığı, tayyaremizln uçtu-

ğu bir yerdir.» 
Darlan, Fransız açıkdeniz filosonu Orana relmeie davet et 

miş ve oradaki müttefik filonun bunu İJi karşılayacaj'ını söylemiştir. 
Bir müddettir sükOnetl muhafaza eden General Dö Gol da 

Tulon hadlıesl münuebetile Londra radyosunda demeçte bulu11moş ve 

demiştir ki: 
c - Almanlıır Tulonn aldılar. Fakat oradaki filoyu ve limanı kay. 

bettiler. Almanlar istedikleri kadar yumruklarını sallasınlar; Franıız mu· 

kavemeti artacaktır.» 

-----·-------------------------------------------------

Zelzele durdu 
_ Bigadiçte 186 bina kıs- -

--
men, 1075 ev tamamen 

yıkıldı 
Ankara 28 (a.a) -lkinciteşrin teşekkOller hemt-n icabeden ted-

ayının 15 ndenbt-ri memleketimi- birleri almakla beraber Kızılay 
do baı.ı bölgelerinde vukubulan umumi merkezi de derhal faaliye· 
yer sarsıntıları son rünlerde ke- te geçerek maballerloe para, ça 
silmiştir. Balikesir vilayetinde ço· dır, kereste, çivi ve çay ribl en 
iu Bigadiç nahiyesinde olmak üze· mübrem ve icil yardımları yap· 
re 186 bina kısmen, 1075 bina ta· mışlır.! 
mamcn ve Çorum vilayetinde de Sarsıntı reçiren Amasya, Ko. 
262 bioa kısmen, 39 bina tamamen caeli, Mıiniıa, Çanakkale, Van, 
yıkılmı~tır. Her iki vilayette ma- Erzurum, Kastamoni, Sinop, Sam· 
alesef 8 vatandaşımız ölmüştür. son ve ordu viliyetleriode hasar 
Bıı ild vilfıyet ve mahalli alakadar ve ınsao kaybı yoktur. 

--------------------------------------------------------
Nesebi ahlh olmıyan 

çocukların durumu 

Ankara 28 ( Hıısusi muhabiri· 

mizdon ) - Nesebi sahih olnııyan 

çocukların vaziyeti hakkında pro· 
fcsörlcr tarafından verilen cevap· 

lar t11nif edilmiş, adliye ceride

ılndo neşri kararlaştırılmıştır. Bu 

anketlerin neşrini müteaıtip alika· 
dar vekalet mümessillerinden ve 

aelCıhiyetli kimıelerden mürekkep 

bir komisyon, kanunda yapılması 

taruri görülen esasları tayin ve 

le bil edecektir. 

Amerikanın Moskova 
bUyUk elçlslne göre 

Ankara 28 ( R. G. ) - Va
ıingtondan relen bir habere göre, 
Amerikanın Moskova büyük elçisi 
şimal Afrikası harekitı ve Rus 
taarruzları hakkında demiştir ki: 

•• - Y eoi Sovyet taarruzu, 
müttefiklerin Afrikada ilerlemesinin 
doj'nıdan doğruya bir neticeııidir.» 

General Dö Gol Amerl-
kaya gitti 

Ankara 28 ( R. G, ) - Hır· 
vat radyoıunuu Ll:ıbondan alarak 
verdij'I bir habere göre, l'eaeral 
Dö Gol, Ruzveltle ıörüfmeler yıp 
mak üz.ere tayyareyle Birleılk A· 
merlkaya rltsaiftir. 

Doğu~a 
şiddetli 

,_... ---..----
savaş 

ADınna1n1Daıra ~öıre 

Rus hücumları 
Don kesiminde ve 

Stalingratta 

Akamete 
uğradı 

Berlin 28 ( a.a ) - Alman 
tebliği: Alman ve Romen kıhları 

K•fkatyanıo batısında karşı bü 
cumlarla düşman1 püslı. ürtmüşler• 

dir. Alıgiriıı doğusanda da ş1ddet· 
li Rus hücumlnrı akim kalmış ve 
Ruslar bu çarpışmalarda 35 tank 
kaybetmişlerdir. Av uçaklarımız 
bu bölgede 7 uç'ik düşürmüştür. 

Kalmoklar boğazında Alman 
motorlü kıtaları bir ileri hareketi 
esnasında yeniden bir düşman gu 
rnpunu imha etmiştir. 600 esir 
alınmıştır. 

Volga lle Don arasında büyük 
Don ltavisnde ve Stalinrratta düş· 
maoın şiddetli hücumlara yeniden 
çetin savaşlar ıonunda akamete 
uj'ratılmıştır. 

Uçaksavar topçusu ve savaş 

uçakları kara savaşlarına tesirli 
müdahalede bulunmuş ve 34 Ros 
tankıaı tahrip eylemiştir. Son ha· 
berlere röre, düşmao Don ile Vol· 
l'a ırasında 20 ili 27 Sonteşrinde 
319 tank kaybetmiştir. 26 top tah 
rip oluomuı ve 2000 den fazla esir 
alınmıştır. 

Don cephesinde ltalyarı kıta
ları Roıların bir nehri geçmek te
şebbüsüne maol olmuştur. Kalini
nin ceoup batısında ve Toropez 
bölresinde şiddetli mildafaa savaş. 
ları oluyor. Alman karşı hücumla· 
rl düşmaaı muhtelif kesimlerde ge
ri pilıkürtmüş ve yaniden 95 tank 
tahrip edilmiştir. • 

Sıvış uçak teşkilleri gece ve 
ründüz kısmen kar fırtınalarına 
raj'men yürüyüş halindeki . kollara, 
savaıı hazırlanan kıtalara ve To 
ropez demiryolo tesislerine tesirli 
hücumlar yapmı,tır. 

Uzak ıimalde bir pike bomba 
açığımız Murmanalc demiryolo üze· 
rlndekl istasyonlara arır bombalar 
atmıştır. 

Moskova (Radyo)- Sıaliogrnd 
kahramanları için söylenecek ıöz 
bulamıyoruz. Sovytt askerleri, bü 
tün düoyaya Sovyet ordasunun 
azim ve 11va9 lkabiliyetiııl göster· 
miştlr. Binlerce tank, uçak ve yüz. 
binlerce askeri Stallograd üzerloe 

ilkokul öğretmenlerini il 
ıgilendiren kanun pro j esJ 

Ankara 28 (Hu
susi muhabirimiz
den) - llkokul 
öiretmenler i n in 

Öğretmenlerin tayin, terfi, taltif ve tec
ziye usulleri yeni esaslara bağlanıyor 

alacakları toplıı.n 

mıştır, Bu mese 
lelerin halli içit 
bu kanun projeı 

kadrolarına , huıusi idarelerden 
alacaldarına, meıken bedellerine, 
terfi lnltif v ccızalıındırılmalarına 
ve bu öğntmeoler için teşkil edi
lecek sailık ve içtimai yardım un
dıj'ı ile yapı sandıj'ına dair maarif 
ve~ilctince bir kanun projeıi ha · 
zırlanmıştır. 

Hıısıı•İ idareler soo yıllarda 

Köy ebelerlnln m•••l•r1 
artt1rılac•k 

Ankara 28 ( Huıusi muhabiri. 
mizdeo ) - Sıhhat vokiletı köy 
ebelerinin terfi ve terfibi halckıo· 
da bir kanun projesi hazırlamakta · 
dır. Bu proje ile köy ebelerinin 
maaş dereceleri bir mik.Jar arttı · 
rılacak ve barem eıaslarına i'Öre 
tahıkkulc ettirilecektir. 

yükleyen Almanlara, Sovyet askeri 
vatanını ne 4ekilde korumasını bil
dirini göstermiıtir. Düşmanın faaı-
la11z hücumlarına rogus l'eren 
Sovyetler bu şekilde vatanı kur. 
tarmışlar. Günahsız şehir halkını 
ve 25 seoelik Sovyet nizamını ko· 
rumak lıteyen Sovyet aıkerleri en 
büyük fed4kirlıldarı dahi yapmış· 
tardır. Stalinrrad müdafileri, 100 
milyonu aşan bir Sovyet kütlesi
nin bütün nazarları kendilerine 
çevrilmiş buluoduğuou biliyorlardı. 
Mücadeleden korkmıyan askerle· 
rimiz Sovyet ailesini kurtarmışlar· 
dır, Almanlar Staliogradda pek 
kolay bir netice elde edeceklerini 
zannetmişlerdi. Fakat tahminlerin 
de aldanmıılardır • Stalinrradda 
başlıyan yeni Ruı taarruzu Alman 
planlarını tamamen altilst etmiştir. 

Berlio (Radyo) - Stallngrad 
ile Don dirseil arasında J..lmao 
hatlarına karşı başlayan şiddetli 
Sovyet taarruzlarını bahis mevzu 
eden Alman mahfilleri, taarruzların 
pek. şiddetli olmasına raj'meo mu 
vaffak olamadıiını, Alman lcomu
tıınlıiınıo her türlü ihtimali ıöz 
önünde bulundurdutunu ve buna 
röre de tedbirler alındıiını, Al
man hatlarında açılan uf ak redik· 
lerin kati neticeler verecek mahi
yette olmadıj'ını, Alman efklrı 
umumiyesinin şark tephuiııde ce. 
reyao eden hadiselere büyüt bir 
itiınatla baktığını, ıeçeo aone ce· 
reyao eden bidiselerio bu tene 
tekerrür etmi,eceğini. bu sene her 
feyin fev kalide bir şeklide tanzim 
edilmiş olduğoou ve taarruıa sre· 
çeo Sovyet ordusunun 45 yaşından 
yukarı erlerden mDrekkep old11· 
junu ıöylemektedirler. 

muhtelif sebeplerden dolayı ilko· 
kul pğretmenlerinin intibak vft ter. 
filcrle uHikct: ma ş fnrklıırını, yol 
paralarını, mesken ve techlzat be· 
dell~rini vermemej'e başlamıştır. 

Bu yüz.den öğretmenlerin viliyet 
idarelerinden intibak ve kıdem zam· 
ları,,dıo 2 milyon, diğer hesaplar· 
dan da 1,5 milyon liraya yakın 

hazırlanmış ve Büyüle Millet Mec 
llsine verilmiştir. 

Gene bu proje ile ilkokul öj 
retmenlerinin tayin, terfi, taltif vı 

tecziye uıu1lerl yeni esaslara bai 
!anmaktadır. «ilkokul öjntmenler 
uilık. ve içtimai yardım 1andığl> 
teşkili esaıları da aynı projede 
tesbit edilmiştir. 

Sigara ve rakı/ i· 
yatları yükseldi 

Bu sabahtan itibaren inhisarlar mamulatı tütüo ve içkiler satıı fj. 
yatlariyle piyuaya çıkarılacaktır. Sipahi ocaiı aiıaraların fiyatları 75, 
100 gramlık çeşit sıgaraları 320, Yenice 45, Köylü 15 kuruı olmaştur. 

Yeni fiyatların temamını ildnci sahifemizde inhisarlar Adana Baımü• 
dürlüğü ilanında bulacaksınız. 

------~~---------------------------------------------Ş ima I Atrikada Tunceıı· 
hare kit 

Berlin 28 (a.a)-Şimal Afrikoda bölgesinde 
yalnız mahalli ve mahdut savaş 
faaliyeti kaydedilmiştir. Bingazi ile Tatbik edilmekte 
Aredabya arasındaki çadırlı ordu o l a n kanunun 
gablar ve kollar bombalanmış ve 
makineli tüfek ateşine tutulmu~tor. meriyetİ 2 yıl U• 
Gece ve gündüz Tunusta düşma· zatıJdı 
nıo bava üslerine ve motörlü kuv-
vetlerine hava hücumları yapılmıı· Ankara 28 ( Hasuıi mahablrl• 
tır. Alman ve ltalyan av uçakları mizdeıı ) - Tuaceli mıntakaıında 
bütün uvaş bölgesiade 20 düş. tatbik edilmekte olan kanunun 
mao uçağı düşürülm6ştür. meriyet müddeti bu sene sonunda 

Alman av uçakları dün rüodüz nihayet bolacaktır. Bu bölgede ka 
lna'ilterenin batı kıyısında demir· nunun tatbiki yllıünden şimdiye 
yolu hedeflerine muvaffakiyetli bir kadar rerek emniyet ve Hayiş ve 

ger4'k imar bakımından alınan mil· 
akın yapmıştır. hlm neticelerio ikmal ve tamam• 

----------------------------Devlet Demir ve Deniz lauması ve kuvvetleodlrilmesi bu. 
ranıu normal surette ldareıl imki· 

Yollar1 mUstahdemleri aıoııı istıhsali için hCıleo merlyette 
yardım görecek olan kanunun merlyet müddetinin 

daha iki yıl uzatıhua11na Ulzum 
Ankara 28 (Hususi muhabiri· rörü\müı, bu maksadı temin için 

mizden) - Devlet Demir Yolları bir kanun proJeıi hazırlaaarak BQ. 
ve Limanları işletmeleri Umum 
Müdürlüi'ü memur ve müstahdem· yük millet meclisine verilmiştir. 
lerioio ücretlerine zam yapılma11 çocuklarından «yetim maaşı almı-
hakkıodakl kanuna muvakkat bir yan övey çocuklar dıhit:ıo her biri 
madde eklenmesine dair kanon için fevkalAde hallerin dovnmı 
projesi bogüo Büyük Millet Mec mOddetince ayda 5 lira verilecektir 
llılne verilmiştir. Bu madde mocibince verilec~k 

Eklenecolc madde şudur! paralar kazanç, iktisadi buhran, 
Amele ve hamallarla 1 - 15 muvazene v~ ~ava kuvvetlerine 

lncl derecelerde bulunan müstab· y~rdım verş-ılerıoe ve tekaüt tev• 
demlere, keodileri, karıları ve ia· kı!atıoa tabı rılayacairı ribi bor9 
ıelerl kendilerlae ait olan anı ve lçın de hacz.olııoamıyacıktır. 
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BU AKŞAM 
ı.a..ımlda beklenen ıenenln ilk büyük ıeryal filmi ba~ lıyor. 

Wr ıervet ıarflle vııcuda cetirilen en heyecaoh bir şaheser 
C.nalak, Eotirika, Fedakirhk en korkunç ve 

en ihtiraıh bir serrüzeşt ı,te 

qlllıllll'hlr --••l•lz eerUwenler tllmlnln mevzuu. 
ı .. t dalai bir mücadele ve Kahramanlık uhnelerile 

olaa M macera Roınanı Ba rece bBtün heyecanlı filmler 
merakhıı halkımıza meraklı ve çok rüztl 

dakikalar grçirtecektir. 
KAT: lıd1hama meydan vermeaek için Biletlerinizi 

Alnn•· Pro;ram Aktam Tam 8.30 da baılar. 

taaK YAKlllDA • PEK YAKINDA 

~RONUN intikamı 
HARlKAL~R FiLMi 

~~~~~-·~ .. ~~~ .. 
11tu1arlar Fabrikasından: 

l: idare ihtiyacı için Akçam Göknar cinıinden 2500 
,aiklbı yarı mamul ve muhtelif eh.adda sandıklak ke· 
~ılda utan ahnacaktar. 

BöMr metre miklbı için muhammf'n bedeli 11 O yGz ..... 
- Şartnameyi görmek ve almak arzu edenler her gün 

ki komiıyona müracaat ederek ahrlar. 
Pazarlık ikinci teırinin otuzuna tesadüf eden pazar· 

llal uıt (14) de Adana tütün fabrikasında kurulan ko· 
nda y•P.•lacaktar. 

cins mala olupta satmak isteyenlerin müracaatları ilin 
27 56 24· 26-29 

• D, Y, Adana 6, ncı işletme A, 
komisyon reisliğinden : 

Mullammen bedeli 12255 lira 40 kuruş tutarında 84,520 
kerute ikinci sınıf sümala veya muadili tahta, kalu ve 
10 maktaına kadar kadranlar alınacaktır. 

1'alip olanların 1.12.942 sah günü saat 16 da 919 lira 
karuı muvakkat teminat akçeaile birlikte ticaret odaıı 

ikamethib vesikalara nüfus teakeresi ve teklif mektuplan 
uatından bir saat evvel k.omisyona vermeleri lhımdır. 

Keresteler Pozantı, Mersin, Tarsuı ve Adana istasyonla
veya aralarındaki herhangi bir iıtasyon ve durakta tes· 

edilebilir. 
Şartnameler Adana 6. ncı ifletme komisyon reisliiinc 
racaatla bedelaiz olarak verilir. 

'2722 15-19·24·29 

___ an Çevirge müdürlüğünden: 
Beher Kentalı O/O 7,5 

Kentalı Muhammen bedeli Teminatı MGddeti 
Lira Kı. Lira Kf, Ay 

Karııık odan 47 12 43 15 rün 
s.,hu villyetiain Adana merkez kazası dahilinde hadotlart ıarlna· 

pmb Sarıçam ormanındaa 47 k.ntal karııık odana 15 cüo zarfında 
a..ı ve ormandan ihraç edllmekıartU. 16.12.942 tarlbindeı' itibartn 

ala mBddetle açık arttırmaya konalmaıtar. 
Arhrma t.12.942 ıalı rllnü saat 15 de Adana orman çevirre mil· 
lil binasında yapılacaktır. 
lıfankkat teminat lira 43 karatl•r. 
Kar:ıık odanun beher kentah mabammen bedeli 12 kurattar. 
Şartnanıe, mukavelename projeleri orman amam111üdDrlltGnde. ~da

onauıçevirre müdürlOiOode ve Adana merkez orman bölre şeflatınde 
11\ebllır. 
llavakk.t t•minat makbuzları 1.12.942 aalı rünü ıaat 15 den evvel 

011 Nlılijiae verilmesi lizımdır. 
lıteklileria t' c , ret odaıı veıikalarile birlikte belli edilen ıüıı ve aa· 

c&atlart illa olua•. (Ba v•ika köylülerdtD iıtınan) 
2738 18-22-25-29 

dana as. satınalma komsiyonündan= 
ı- 180 ton Arpa kapalı zarf usulile ekıiltmeye konul
tur. 
2- Muhammen bedeli (86,400) lira ilk teminata (6480) 
ır. 

3- ihalesi 7 /12/942 p•zartesi günü saat 11 dedir. 
4- vsaf ve şartnamesi 430 kuruş mukabilinde komsi• 

alanabili r. 
:.flteldilerin arttırma eksiltıne kanununa uygun olmak 

llllWMsll'layacaklara teklif mektuplanna ihale uatmdan 
-.ı bir saat evveline kadar Adana askerlik dairesinde-

Nbnalma komıiyonuna vermiş bulunmaları lüzumu ilin 
2735 18-24-30-2 

Burduroğlu Fabrikası Müdür-
lüğünden ı 
!abrikımdaki mataıa •• depolar, ta 11a111ile nuşfol oldatanda her· 
9trç rlaua kütlillırJsı çıkııı 9i(itlet: mııbıfuaya mıbıaı .. yerimiz 
ı•ııtır. B ı Hlt,iale Hfl• d9tar mi11t•rileri11iıdH çititlerıaı nibı· 
S sG•e kadar bıtka malnlle. kaldıraılarmt ric • ederim. Akıl tak· 

5 s&n içladeld fıyat llleriadaa Hl••k mecbariyetinde kalacaiım· 
.. •lidetin bitamıdın ,,,ara mtlracıat edec•klere 11tıı bedeli 

•"lı• fljitleriel ~ide tahwil edecejimi illn ederim. 2788 

....,,_. lllAI ı CA VIT ORAL 1 Rlfat YAVUOCLU 

""""' •• ...... • .,., 'ıuçON M ..... 

29/11 /942 pazar günü 'sabahından itibaren inhisarlar ma· 
mulib tütln ve içkilerin sataş fiatlan aşaiıda göıterilmiıtir. 
keyfi1et ilin olunur. 

Bir paketi 
Ne~i 
Sipahi 
Yaka· Samsun 
Çeşit 

.. .. 
Boğaziçi 
Yenice 
Tiryaki kalan 
Enall • Gelincik 
Baframaden 
Serkildoryan 
Tiryaki ince 
Birinci kaim 

,, ance 
Hanımeli 
Üçüncü ince 
Halk kalan 
Köylü kalan ve ince 
Enall tütün 
Bafra .. 

" " 
Tatlısert 
Beıinci fabrika tü. 
Birinci Isfahan 
Pipa tütlnü 
Türk pipa tütllnü 

'' ,, ., 
Yeni Harman 
Yeni kokulu 
Enfiye 
Marmara 
Moda 
Eımf'r 

gram Kı. 
20 75 
20 65 
25 80 
so 160 
100 320 
20 ss 
20 45 
20 40 
20 40 
20 40 
20 40 
25 41 
20 32 
20 30 
20 23 
20 2'2 
20 20 
20 ıs 
20 30 
20 25 

100 125 
2S 25 
25 20 
2S 45 

100 120 
SO 187,S 

100 375 
20 100 
20 100 
25 30 

1 2S 
1 20 
1 8 
1 17 Toro• 

Mebus (A) 20 60 
,, (B) 20 4S 

(C) 20 40 
2785 

.. 
inhisarlar umum müdürlüğünden 

Beher ,ı,enin fiyatı 
CL. L Karaı 

100 700 
50 350 
25 195 
15 120 

100 500 
50 ~~5 25 
15 95 

100 400 
50 210 
25 115 
15 70 
70 400 
35 225 
15 110 

100 460 
so 250 
25 130 

100 340 
70 250 
50 200 

100 700 
50 350 
25 200 

100 600 
50 300 
25 150 

340 330 
200 200 
70 90 
50 50 
50 120 

100 Drc. Litr1t 90 
• • • 230 

(50 derecelik rakılar) 

(45 derecelik rakılar) 

(43 derecelik rakılar) 

(Kanyak) 

(Votka) 

(Vermıat) 

(Biriucl ıınıf il kürler) 

(ikinci ııeıf likörler) 

(Şarap) 

(Bira) 
(Tanlet lıpirtoıa) 
(Y akalacak lıpirto) 
(Kolon yalak lıpirto) 

-----------------------------------------------Belediye riyasetinden: 
( Seyy•r Satıcllara ) 

1- Fısdıkcı, Leblebici, Yoturtcu, Sütcü, Kestaneci, Don
durmacı, Şerbetci ve emaali bilcümle seyyar satacıla11n cadde 
Ye yaya kaldmmlan üzerinde durarak. 

2- Ayakla veya tekerli tablalAr ile sebze ve meyve satan 
seyyar ubcllaran sebze pazara ve eski istasyon civarandaki 
pazar mahalli haricinde utq yapmaları belediye encümen ka
rarı ile yauk eclilmiftir. 

3- Aksine hareket eyleyenlerden maktuan bet lira para 
cezası alınacaiı ilin olunur. 2785 

-----------------------------------...------------· cüzdanları ve Ttş•inlNni 941 ayı. Adana Beladiyarals
llOinden: 

Ekmek kartları 
dalıtllıyor 

1 - Birinci ve lldaciUHn 
aylarına 'it ek••k kutlana 28.l 1. 
942 Camarteli rüaünd• 1.12.942 
Salı rooa akfamıaa kadar dat-tı 
lacaktv. 

2 - Kart alacıklflın nuflt 

na ait ekmek kartı dip koçıalarlle 
t.irlikte 1akarda JHılı rGoler zar
fıada ıaat 8 den 17 ye kadar lka
••trlhlarma en yakın ( Halk ek· 
•eti 1atao ) fırınlara ve Urflf&
kada ek•ek aatıt Jerln• •lrec:aat 
edecelderalir. 

3 - Tayla .._ •llddet zar
faou ekmek kartı almayanlara ve
ya ahp da zaJi ed•DMr• bqkaoa 
kart verUalyecıjindea ba huaı 
l91D Belecliı•miae •ilracaat edlbu. 
...ı ilin otaaar. 2781 28.29 

AlSARA Y SININASlnd 
BU AKŞAM 

Bütün rörülenleri unutturacak tabaaer bir film takdim ediyor. 

Sinemanın an çok ••vllan iki t•h•lretl 
CHARLES BOYER ve MARGARITTE SULLAVA 

HAYATIM SANA FEDA 
••••( BACK ISTREETT )•••• 

--we>ı~:~;c:ı~-

Emsalsiz Süper filmi bütün sinema merakhlaranın atzında 
dolaşacak tekrar ve tekrar görürımek istentcektir. 

Ölünceye kadar sevmek ve Aşkdan ölmelc. ... 
Bil yük bir aşkın ... Sönmez bir ihtirasın .•. Elim bir 

Hayatın destanı .. 

lepanra lhtlllllnl en hakiki vesikalara istinaden 
canlandıran ••nenin en hleel en 

heyecanll ve en gUzel Filmi 
iLAVETEN: 

•t!I ALKAZAR l!t• 
l41::4MUHASARASIFF8 

k. .......................... -... • • ..... • • ..... • • •• ~ 
.... + • • + h • + A + A• • • • ~· • • + • .& • • • + *.ııı + + + • «*. • ,a, + • A ..nlı1 

ASRI Sinemada 
SUVARE 

8,3') 

Bu Aktam 

iki büyük filim birden 

1 

SUVARE 
8,3') 

KATHE NAGY - PAUL KEMP GEOG 
ALEXANDIR ın Yarattıklerı 

!i~.-=~nlha:!~.~~ 
dola oefl• bir mevzaa sinema aleminde bir Harika 

2 
Sinemanın en bGyük facia ve HrfÜHfl Artlati 

•• .. ( CESAR ROMEONUN )"•• 
............................ 

=llti MADENLER SEYTANI jl= 
ÜAOLOcl Operat6r 

Dre TAHSiN ERNART 
Meaaleket Hııtaoeıi Böbrek idrar yolları ve T enatüli haıtalıldarı 

mııtehH1111. Avdet ile : Abidin .,.._ - mUallm 
•sa•rtmanı No. 11 Haatalar1nı kabule baelamıetlr. 2787 

Seyhan kadastro Hakimliğinden: 
Mersin belediyeai civarında pul bayii Ali Aytacın Persü

perty6r andırya aleyhine Seyhan kadastro mahkemesine aç· 
dığı kaydın tashihi hakkındaki davanın muayyen gllnlhıde 
gazete ile teblitat yapıldığı halde milddea aleyh gelmeditin· 
den ve mazeretinide bildirmediğinden mahkemece gıyap ka· 
rarı 11tanna karar verilmiştir. H.U.M. kanununun bükümleri• 
ne tevfikan duruıma günll olan 8/1/943 tarihinde saat 9,30 
da milddea aleyhin ıeyhan kadastro mahkemesinde hazır bu
lunması lüzumu ve gelmediği takdirde muhakemenin gıyaben 
yapılacağı ilanen teblit edilir. 2784 

Seyhan Vilayeti daimi encümeninden; 
1 - Adına Karataı yolana lüzumlu ( 500 ) m3. tqıa Dilberler ... 

kiıl taı ccaklarıadan ihracı (2520) lira ile açık ekliltmeye kooalmaıtar. 
2 - Ekıiltme 10-12-942 tarihine mUı?dif Pertembe rllnli Atıl 

10 da villyet daimi encümeninde yap ılacaktır. 

3 - lıteyenler ba it• ait ketif evrakını görmek için Nafia müdOr· 
lüiilae müracaat edebilirler. 

4 - isteklilerin 189 lira muvakkat teminat wermeleri ve ehliyet 
veslkasa almak üzere ha ribi iı yaptıiına dair boneerviılerife iki fotot· 
raf; bir adet (50) bir adet (15) knra:lak makta ve bir adet (1) kaMlfl•k 
açak palana dilekçelerine bailamak ıaretile ihaleden Bç f6D eYYel .t• 
llyete mııracaatlart lbımdır. 2765 25-29-4-9 

Belediye Riyasetinden 
Belediye kanarau et aakliye kamyonuna bir karöıer açı" 

eksiltme uıalile J&pbnlacakhr. 
1- Mubammea bedeli 3500 lira olup aaurakkat teminab 

263 liradır. 
-2 ihalesi 1. nçi kanunun on beıinci alı günü •aat on 

bette belediye encümeninde yapılaçaktır. 
3- Şutnameai belediye yazı itleri ve kanara müdürlüjG11· 

dedir. isteyenlere paru•z 'gönderilir • 
-4 lateldilerin ihale ıünü muayyen saatta muvakkat te• 

minatlarını yatırDllf buluaduldanna dair makbuzlarile birlikte 
belediye encümeninde hazır bulaamalan ilin olunur. 

2763 25·29-3-8 


