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P'lyatı s GAZETE 

Harekit ••· 
hasını göste· 

rlr harita Mısırda Almanlar ~~~jz:u~::fe Ricat ediyor 
,, · 5 ALMAN GENERALi 

YE 10000 ASKER 
ESiR DOSTU 

.... 1 .................................... .. 

f(J /DO ıro ZD~ 

1 J J ' l<•LOMETRE 

.... 
.. 
1 

Cenuptaki mihver kuv. 
vetleri çenber içinde 

Amerikalılara göre, Rommel bezi· 
mete uğradı-İngiliz Kralı Ortaşark 

Başkumandanını tebrik etti Mısırdaki ıon logiliz taarıozanan süratle reliımealnde 1 
tanklar bü ük rol oynamı tardır. 

----------------------...... ~;.;;.;.;ı.-.;.;.;.;.;.. ____ ___ 

Cehelüttarıka mühim in-
giliz deniz birlikleri geldi 

Mühim bir kanun projesi FiLODA 
Esnaf ve tüccar Oç uçak gemisi 

bulunuyor 

Meslek ve ahlak disiplini 
dışına çıkarsa 

Ankara 5 (R G) Cebelfitta 
rıka mühim lnriliz deniz birlik
lerinin geldiği, bunların içinde 
üç uçak l'•mt.lnin balundutu 
bildirilmektedir. 

Ceza görecek Filoya 6 kruvazör, 1 yar
dımcı kruvazör, 26 muhrip, 4 
denizaltı, asker yüklü iki taııt 
gemisi, 26 ticaret remiıl, 12 
petrol gemiıl dahil bulanmakta· 
dır. 

Ankara 5 (Hu
ıuıi muhabirimiz· 
den) - Tıcaret 

ve Sanayi odaları, 
Ticaret bor11ları 
ve esnaf birlik
leri hakkında ha· 
:tırlaoan kanon 
proiHi Önümüz
deki rünlerde Bü· 

Kara listeye ithal ve 
teşhir, 10000 liraya 
kadar ağır para cezası, 
ticarethanenin kapa· 
tılması, verilecek ce· 
zalardan bir kaçıdır 

yer alarak onun 
en sıkı ve toıirll 

kontrolüne tibi 
tutulabilir.» 

Bu projede, 
Ticaret ve Sanayi 
odalarmı kimlerin 
rlreceği ve ne 
ıekllde icrayı faa 
llyet edecekleri 

Bir şeker isti/cisi 
malıküm oldu 

Eıki lıtaayondı bakkallık ya
pan Haşimin şeker iıtifi mHeleıln· 
den asliye ikinci ceza mahkeme· 
sinde devam eden duroımaaı dtln 
ıona ermiı ve suçluoun 3 ay hap· 
ıine, yüz lira aiır para cezası öde· 
mesine, bir ay da ticaretten me· 
nine karar verllmlftir. 

Yllk Millet Meclisine ıönderllecek
tlr. Mucip 91bepler liyihaaında bu 
projenin neden huırlandıiı izah 
•dilmekte ve ıöylo donilmektedirı 

c Bo proienin tanziminde ıöz 
Önllnde tatulan ana hedef, milli 
varhiımmn temelini teı\dl edecek 
olan meılek ve ahlik ve disiplinini 
bu teıkilit vaıııtasllo tüccar, sana · 
)İci ve eaaaf zümrelerin faaliyet· 
leri aabaaında rünün ihtiyaçlarına 
•n uygun bir şekilde toanln ot· 
llaektlr, 

Tüccar ve sanayici \'I esnaf 
tüttırolorinln memleketin amami 
ı.tenf aatlerlno ayrua bir ıekilde 
~lı,malarmı tem in edecek bir meı 
lelı: ve ahlak disiplininin mevcut 
olmadıiı, içinde bolundoğomuı 
buhran 1enelerinio açıkça meydana 
çıkardıiı bir hakikattir. Bu acı 

- MIMpleıiDGeo 

lılrl.i ............ alallk " •· 
... kendllerlae telkla edecek •• 
............. ola•ak ...... -
.. t._Wbmn ,....._.. 

n. ................ ,. 
.... 111.t -- fertı.rl .,... 
~ .... 11.-ıhakı.ı.-. ...................... 
-.! .......... brpw ..... 

....... halllPaWlbir 
...... HaU.kl 

............ teeldlltltWe 
~-- •11lık ... .. •• 

......... ... tek ...... 

toıbit edilmektedir. Ticaret ve Sa· 
nayl odaları, Ticaret Boraaları ve 
etoaf birlikleri şu inzibati cezaları 
tatbik edeceklerdir: 

1 - Tenbibı 
2 - Kara liıteye ithal ve hapiı cez&11na mabkOm edilecek· 

teıhlr; lerdir. Bonaya dahil maddelerin 

3 - ihraç (hami müddet bir borsa dııında alım ve aatamilo ba· 
aene) na mütaallik muamele icra eden· 

Bu cezaların hanıri hallerde lerdeo, bu makaatla borsadan bıı· 
ve ne ıekilde tatbik olauacır" ı, ha- ka yerlerde toplananlardan, nÜ· 

aaQno ttJhir edenlerden ve fizll 
zırlanacalr. niıamnımelerlo tayin ahı verit edenlerden birinci defa 
olanacılr.tır. 

Tlcarat ve Sanayi odalarıoın yapılan iıo alt boraa ücretinin 10 
misli ve tekerrürü baliodo 20 mis 

umnmi makarreratıııa riayet etml. '- 8 ı•-li para cezası alınaca..tır. a m ııı.· 
Yenler birinci defasında 25 liradan b teklı"fı" ve tlca tar para oraamo • 
100 liraya kadar, lir.inci def&11nda tel vokiletinin taadiklle tekrar 10 
100 liradan 1000 liraya kadar ve miılioe çıkarılabilecektir. 
llçllocll defaıında 500 liradan 5000 Eınaf birliklerloin umamt ma· 
liraya kadar para cezasile cezalan. karreratına riayet etmlyenler birin-
dmlacaklardır. Üçüncü dof aaında ci defasında ıo liradan 50 liraya 
verilen para cezaaı ticarethanenin kadar, ikinci defasında 20 liradan 

oda kanril• bir •J a8ddetle kapa. 100 ..,. ....,. lflncl ••••· 
blmumı da ••cip olacaktır. ı da 50 ...... 200 .. ,. bdlr 

DW&aol dala tekerrlrl ba· para c..... ~. 
.............. " noant v.u larcbr • 
....... J ,,. kadar lhrat Ba pua e_ .. ,... .aktan 
-- ,.,. ._. banaDm teklifi •• Tleuet v.u . 
.... ..... ... ...... 10 ........ tudll&lle tekrar ıo ..... 
..... kMar arttınllWl11ell•. War .tbnlabllıcektlr. 

Tlutet " ....,. ıt ı... P4N1• a. ua ......_ 
.. _, ................ ,. " ..... •leQW•hNm .... b, ................. ,......,.. ...... .. __ ,. ... -.... _, 
ca.....,. a. .... ..,. npa• .....,.. .. tlel&'et 1tanllarm. 
llaant " ..... ...... .., ........... ,... ..... IHt-
1000 .... 10000 •• ,. kadar .......... b,.aklln .... 
.... ,., .......... 3 .,. kadar laakk ......... lllktllllr "'*· 

' 

Londra 5 (a. a.) - Gelen ha
berlere röre, Almanlar Mıs1r cep· 
hesinde 250 tank ve 300 uçak 
kaybetmişlerdir. 

Ankara 5 (R. G.) - loriliz 
radyosonun Bıılg-arca neşriyatında 
lıaber verdiiino röro, Mısır cep. 
lıosinin bir kısmında ltalyanlar ölü
leriııi gömmek için bir günlük ate• 
şin kHilmeıinl istemişlerdir. 

Ankara 5 (R. G ) - Ml!lr 
cepheai'lden relen haberler günün 
en öaomli olayı:11 teşkil etmekte
dir. Burada son loıiliz zaferi, bü· 
tün dunyada yankılar uyandırmııbr. 

Ja,.mz Kralı, orta ıark lnl'iliz 
baı 'kumandanı General AlekMn· 
dere bir meaaj göndermiş, munf. 
falr.iyetinden dolayı kendlılai, öte
ki lr.amıodanları, subayları ve er· 
leri kutlamıı, teşekkürlerini bildir. 
miıtir. 

Bir Amerikan radyo muhabiri, 
bu sıbab ıunları söylemiıtlr: 

cRommel en •iır bir hezimete 
ağramııtır. Düıman, dünyanın aı· 
li rörmedlil blr ıekildo lr.ovalıa
maktadır.» 

M111rdakl harekat, lnglllt r•· 
zetelerlnde önemle belirtiliyor. Bü
tün razoteler kazanılan zaferin 
şumGl ve mahiyeti hakkında mıka· 
leler neırediyorlar. Niyaz Kronikl 
rnzoteıi demiıtlr ki: 

•Bu haber doıt Blrl91ik mem. 
lelr.otlorde derin bir t11elll ve mem· 
nunlakla karşılanacakbr. Fakat, 
Ortaıark ordusanan Ön\inde baıa· 
rdacak bir vuif e daha varı Şimal 
Afrilr.asıodakl düşman ordoıunon 
tamamen imhası!» 

Direr bir lnriliz ga:ret11I, bir 
köıeye 11kqtmlmı~ olao Mar91al 
Rommolin bir fare karnızhiile harp 
edeceilnl, tersi rori dönerek şid-

61
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uR~s l 
uçağı 

dOşUrUldU 
Almanlar Stalingratta 
yeniden arazi kazandı 

Berlin 5 (ı.a) - Alman tea,. 
llil ı Kaf kasyaaın b at111nda pir•· 
demiz ıiddetll lı:arıı hllcamlara püı· 
kürii&dik• ... ..... .. .. .......... ......,.ru ... u. 
...... .... ....... 5800 to
•tolmk lf llwet tz•W.I '-· 
brm'fbr. KaM ......... •tak· 
..... ....... ........ twru ......... 

Alaılr ........... .... ... ............. ,_ 
..,, •••. ıc... .. ............... ................ ... .. .•. ., ... , 
laank•H ....... I ....... .... 

detlo kartı koyma teıebbüsünde 
bulunacaiını yazıyor. Bir baıka 
gazete ise «Çöl harbi daha bir 
çok ıanılar ve deilşiklilder arıe· 
debllir. Mihver, elinde bulunan 
blltün takviyeleri muharebeye ata· 
caktır» diyor. 

Ankara 5 (R. G.) - Dünkü 
ve aünkü haberleri tamamlayıcı 
mahiyette gelen haberler, ıokizincl 
lnrlliz orduıunun büyllk bir muvaf 
faklyete doiru rltmekta oldutuon 
röstermo~edir. Bir zulıtı ordu ile 
Sidi Abdürrahman bö1getinde ya . 
pılan karşı taamızun muvalf ıki
yetalıUio uj-raması Rommell blltün 
cephede •tratejik bir ~kilaeJe 

mecbur bırakmııtır. Ba çekiliıin 
muntazam bir ricat oldoionu zao· 
nettirecek pek az aebep vardır. 
Yaram milyonlak lnriliz ordaıanun 
zırhlı ve motörlll blrliklarden mi1· 
rekkep olmasına ratmea, Roaamel 
orduaa daha ziyade yaya blrliklor
den teıokkül ediyor. Rommel or· 
duıuaa mooaop piyade birliklerinin 
çekilme ı•raaında zırhlı birliklere 
ayak uyduramaması mOmkiJodür. 
Rommel, bunları loriliz çenberia· 
den kurtarmak için zırhla birlikle. 
rinl lorllizlerln üzerine ıaldutacak 
ve ba, muharebelerin bandao ıon· 
rakl l'elitmHi ıarasında Rommelin 
daha ziyade tanksız kalmasını ica· 
bettirebilecektir. 

Rommel için en m6him meHle, 
cephenin merkez ve cenubunda 
bulunan kavvetlerlnl ikinci movzie 
intikal ettirebilmektir. Ba&"lln 1'0· 
len haberler, cenap cephesindeki 
kuvvetlerin lorillz çenberlerl içine 
dilıtüiilnll röıteriyor. 

lnrilizlere röre, Rommel ordu-
lara intizamsız bir ıekilde çekil· 
melr.tedir. ~maolar tanklarının 

- Devamı ikindide -

Stalinl'radda hücum kıtaları

mız mııvaffakiyetli teıebbilılerde 

balanmaştur. Bir istinat noktası 

alınmış ve düıman hücumları pilı· 

kilrtlllmO,tür. Kara ordasunan Yol 
ra llıerlndeki emniyet toıkilleri 

büyilk bir vapıır batırmııtar. 10 ilk 

teırinden 31 ilk teırine kadar ıark 
cepheıinde 615 düıman uÇıiı tah

rip edllmiıtlr. Bunlardan 535 1 ha· 

va muharebelerinde ve 61 i aıak 

1avarlar tarafından düıiirillmüıtnr. 

Geri kalını da yerde tahrip olan· 

muıtur. Ayni müddet zarfında bi· ... ka,.,,..... 56 ... kbr. 

A.Ura s (il. G.) - Kdw-
lar banUb .... .,,... bqla ,.1ı: 

.. ................. VMdl kaf • 

.... ..... ...... ... ....... 11 .. . ............ , ....... ... ..... ,. ......... ...., ...... .. 
k .......... ..... 
• .................. 1 ... . ....... .......... .... 
... ... iıieruw, Alllfnlat ,.m .......... .,......,... ...... . .. 
nffakflaıı ...... 

Alman 
denizaltılan 

168000 tonili
toluk 26.ticaret 
gemisi batıdll 

Berlin 5 (a •)- RMmi lıeMliil• 
Şimal denizinde Alman kuvveti 
7000 tonilitolulr. bir ticaret remW 
batarmıı ve 2 büyük ıilepl ba1ar 
airatmııhr. Şiddetli bir taldpt• 
11onra dealzaltılaramız ılmal Atlan 
tikte logiltereyo ~iden bir l'•ml 
kafileılnin feri kalın vapurlaruu 
bir kere daha yakalımııtır. Ba U• 
fileden evvelce barp malzemeel 
ve yiyecek yüklü 16 vapur babnl
mıı baluoayorda. DenlzaltlarımlS 
ba sefer de topıekan 37000 toal 
lltoluk 6 vapur daha batar•ıı ff 
2 vapura da t01'pillo h&1ara at• 
ratmııtır. Münferit bir ıorette dllfe 
manı kovalıyan baıka denizalhla• 
rsmız da ılmal boz denizinde Jan 
Mıyen adası civarında, ılmal At• 
Jantlltto Fernando adası civarında, 
cenup Atlantlkte bllhaısa Kap 
bölıeıindo ve nihayet Mada,.aıka· 
rın cenubunda Hind Okyanusa et• 
rafında tokyolr.On 131000 tonlllto• 
lok 20 ır•mi batırmııtır. Ba dem. 
altılaramızdan birisi bıtmııtar. Det· 
maoıo kayıplorı topyekQn 168000 
tonili.tolak 26 ticaret remllldlr. 
Sa remilerden bir kısmı f)mıl 
Afrika cephHine harp mabem..t 
rötilrOyordu. 

Rakıda 
ihtikarı 

3 vurguncu adliyeye 
verildi ve tevkif edildi 

içkinin de rünlerdenbeti bir 
lbtlklr menau olduianı ınplMa 
yokta. Zabıta, kömUr H ıeket 
Yarl'ancuları iİbl, rakı mobtlklf• 
lerlnl de birer birer yık•lamafa 

blıh•lfbr· 
Ôtr-"tf•ht ....... 

•• r. 
k•ı ... knlılJt 100-... ... ........... ı ...... 
..... _...,..... S.61l 
... .. ı ... rüı,. bet 
..tz·ta lu ......... •tlltt 
waz11ır, Yapdan 
t.kkallsa cllkk•n1D41i 
tatcla takı .., ... 

o, ... 
llabk .. ı*ı ....... it. 
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ısırda Almanlar intizamsız bir 
surette ricat ediyor 

..... f 'W W W .... f W ~ f W ..-ı ..... f W W w..,. f V W >? .. .... W-Y ..... 9 W 9 f ..,.. r ................................ -" ...... ~··,..,, ı 

. ••••il lap•nr• lhtlllllnl en h•klkl vealk•lara ::•••• · 
• l•tln•den r•ıatan bir Şaheser : 

-ı Battanh birincide - 1 Kahire 5 (a. a.) - Ortııark· ı• BarGokü Harbin en mo,ı.; SilWarile mücehhez FRANCO kov· ; 
Hı apldarından mübi• bir taki '-.merikıo kavvetleri umumi ' vetlerile Kızıl ISPANYOL Aıkerleri ara11nda feci, lbretamiz • 

ı elden çıkar•lf balana· kararrlhıaın tebllğ'i: Tobrai• Y•· · ve acıkh m6c•del9lerl bıyecanh we merakh ve ıiz.i Hıçksra, · 
• ı·ı p:laa bir kışif açuıa, 2 Sonl•f• ı Hı,.kıra acrlatacak fevkallde bir mevz.o çerçiveıl dahilinde ' 

Roamelln 5 Alman l'•nera 'e ki b y • ' 
e ya,kıa eıir vrmeıl ve rinde •iır bomba açı ar1mızın ° Gözleriniz. önDnde canlandıracak olan • 

plyacl• rnaplannı kendi bal limana yaptıkları akmda ıebeblyet ' 
t•lı: etmesi ae derece müı· verdikleri h11arıa ehemmiyetini f .ı4lll :"['U '"l f.l' fD + 1111111. . 

..._. dn1tıtın11 ıoıteriyor. tesblte yaram•ıtır. 2 ticaret r•mt- .. --- !J.ı •n la!f'- M lYI hasarasa --.,. · 
Alma tebllii. Ro-.ı orda ı ı · enelce bazarlanaa ikinci ıi tahrip edilmif, yüklenme ve bo· 

çeldldlilnl bildir• iştir , şaltm••• bilyük bir ehemmiyeti : ;__ox s ,'. 

zamanda çekiimeğe aec• olan rıbbmın yarı11 yıkılmqbr.Pat• • TÜRKÇE SÖZLÜ • 
bir ordınan ikiaci bir layan benzin depolarının alevleri 1000 : : 
tataııabilmtel tlphelidir. metreye kadar yükHlmltlir. Avc • M · l d 1 V P F ' belki de, El . Alimeynln 1 • ev11m n eşsiz ci a ve atari' ervtrlik Sliper ilmi . 

klolMtn bat1tuda MarN larımız (Muerımit 109) tipintle 3 ~ A s ~ : 
a çekilmek ilteyacektir. Fa· açıiı tahrip etmek ve dij'er bir ~ L ARAY ve TAN : 

IMuada tatunabllm•i, barDn çok açaklar1 da hasara ointmak · 
aa etmıkte olan aıeydandma· soretlle aavaffakiyetler kazanmqhr. ,. ' 

[llelM11ırı0inia neticealne baila ar. · 
Kahire S (a. a.) - Dlln ak Berlin 5 (a. a.) - Rumi teb- a : 

Kalairede neıredUea baıaıi lii: Mısır .. ydan mubarebeıibil· SINEMALARDNDA 
ı Mibwer kav.etlerinin inli· t6n cephe üzerinde devam et•ek· • · '. 

bir halde ricat etmekte tedlr. Alman - ltalyan z1rbh or• ~ • PEK YAKIN DA : 
fa bildiriliyor. 9000 den fazla . 

U Leri 111., _ .. 11•-•·tlr. Eılr- daıa dnıaaaoın kiltle halindeki ha· ~.•.•.•.•HJ 5 8 k 5 1 k • -~ .. enenin en üyü incma müsameresi o ara · 
.,...da bir de Gen•al var• camlarma ş1ddetle aakHemet e· • 

• 250 den fazla tank ve ea az diyor. Mnbtellf kHimlerd• kıhla • Takdim edilecektir. a·:::: : 
~ talarlp. edilait veya . ele rımnı. bazırlan•lf plln rereilnce 

lıllııillliftir. 300 dea laz\a aç'k ~ Büyük Fedakarhldarla celbedilen ba hıkikl Harp ve kıbramanhk · 
.. •• ve Lar· o Ladar da ikinci hattaki mHzileri almıştır. • Fil . . . L 1 K 1 LI S l b 1 • .., • • 1 ~ mı ıçın oca ve numara ı o ta .. ar atı maya af amııtır. • 
tahrip edihalttir. Miltteflk Hava ıavıt kuvvetlerimiz al'iliz , 

Ş a ISTlCAL EDINlZ . · 
n hava kavHtleri ı .. ı lerin zırhb teıkillerine ve topç ~ . 

~!~:Tfa~0:h!:u:ar~~=~ mHzileriae durmadan hücum et : Telefon Alsaray 212 Telefon Tan 268 
•i:a=.~a •:=.t~;:anıtolak ::~t~eirit!ı,va: ~v s:;:~:!~::Y~~ L ~ ::e::: ::::; :;.ı-: ~:;:::: :-: : =--:-:e-:-~ _J 
Kahin S (a, L) - Sekizinci liıtün dilşman teıkilioe karı• tid 

bltla cephe boynuca lleri detli han ıavqlarında 30 uçak 
kitlerine deva• ediyor. Sahil z 

deki cep tamımile temiz· düşürmGılerdlr. Bizim 4 açaiımı 
pir. kayıptır. 

ASRi Sine;:J:ı 
SUVARE 8.45 SUVARE 8,45 

Mialine ender tesadllf edilen iki şahuer birden 

• 
Hiç t•eddüt etmeden iddia ediyoruz . Borüoe kadar 

ıW&iünliz en komik filmlerin fevkinde TÜRKÇE SÔZLÜ 

Arşak palabıyıkvan 
AL TIN ARIYOR 

Fevkallde koaedlıinde ıizleri katdmaya kadar güldürecektir. 

Siaemanıa en büyilk artisti ( PALLACE BERRY ) barline 
dar yarıtllfı filmlerin en biiy6j'ü ... TQ1ler lirperticl hazla bir facia 

111iiüiDirüCü ... 
~..-.:ı~~~~ • • ~ı~ ~· 

Adana As. Satınalma 
komsiyonundan : 

MiUan M•bam•ta Bedeli lak tealnatı ihale T. lhıle SL 
Kdo Lira Kr. Lira Kr. 

21600 5400 00 405 00 13-11-942 10,30 
21600 S400 00 405 00 13 ı 1 942 11 

ı - Vakarda Cinı ve .. Miktarı yazdı sebzeler ayrı ayrı kapalı zarf 

ı ile ekıllt•ere konılmııtar. 
2 - Evıaf we ıartnameleri berrlln komıiyonda l'örlllebllir. 
3- lıtnlil•rin arttuma ektiltme kaDGnana anan olmak ıartll• ha· 
ıacaklan tekUI mektuplar1aı ihale ıaatlar1ndan beb•••hal bir nat 

...,_.... kadar Aclaaa At. Dalruindeki aabnalma komaiyonana vermeleri 
• Ula olnar, 28-3-6-11 2671 

dana belediye riyasetinden: 
t- Afatıcla numaralarile icar bedelleri ve muvakkat te

tlara yazıh belediyeye ait 'Sebze halindeki bet toptancı 
lnı 31/S/943 tarihine kadar icara verilecektir. 

2- ihaleli 20111/942 cuma gilnü saat onbeıte belediye 
•1Nıt111ndeki belediye encilmeninde yapılacaktır, 

3-lıteldilerİD ihaleden evvel ıartnameyi fÖrmek ve te• 
tlannı yatırmak üzere belediye muhasebe kalemine ve 
~ünü muayyen uatta Belediye encümenine mllracaatlan 

olanaı. 
bede il 

Lira 
80 
IO 
80 

Muvakkat teminatı Numarası Mevkii 

2690 

Lira 
6 
6 
6 
6 
6 

9 
10 
11 
14 
15 

6~10-1~·19 

Sebze hali 

" ,, 
•• ,, 

ltlfat YAVERoCl.U 

........ ,.. • •UG9" ,.. ...... 

BUtUn Viyana Bat döndUrUcU Valalarlle 

AlSARA y SINlENAS MDA 
IBU AKŞAM 

Valslar Kralı YOHAN fTRAUS'oo Hayalını Canlandıran 

...................................... ~ 

Olmeyen VALSLAR 
1 1 

·~·--------------~· 
Cidden Mevaimla en nefiı filminde ytaidea Gözleriniz 

önllnde caolanacaktar. Ba Şaheserde: ftraus'an phant 
Vab.lar1 meyınanda bilbasa: Büyük Vals, Mavi Tuoa ve Viyana 

Ormanları l'ibl en meıhar Eıerlerlde dinlenecelLtir. 
Vl1ana Flarmonik Orkeıtraıınıo ittirakile vllcoda retirilmiı 

lf°nkallde bir Fılm. BAŞ ROLLERDE 
PAUL HÔRBIGER, MARIA AND!RGAST, CRETL THIMER 

iLAVETEN ı 
Güzel ıeali Artist DICK FORAN oın en meraklı ve en heyecanh filmi 

SONAKIN 
TÜRKÇE 

TAN SINIMA loda 
BU AKŞAM 

Misline az teıadif edilen iki büyük ve emsalsiz Ti\rkçe ıöılli 
Fil• birden 

1 
R111 ihtilillni eo maraldı ve dehıet verici sahnelerle yaşatan 

Kahramanhk ve Fedakirbklar filmi. 

ALEV ŞARKiSi 
Mevılmio en Heyecanlı Tilrkçı Sözlü Şaheseri 

2 
Her film' bir macera n heyecan kaıırrası olan Albn Seıll 

DICK FORAN Tarafmdaa bio .bir Hareket ve 

SerrDzeıt filmi olarak yarahlan 

il 
SON AKIN il 
--~il T-0 R ~K Ç• E ....... 11-t il 

.................................................... 
Pek Yakında .................... 

Yeşil Maskeli Hafiye 
36 Kııım'ık Em11lıiz Maceralar Filmi. 

Satllık ev 
Çakua•cit maball•inde itfa 

ly• lı:arajı 1aomda fevkani il; oda 
we bir 10f a bir ••tbah ldllr ve 
ba-•ı cami ve alt katta bir odau
lak k6•1rllk ve bir de kou ve 
talr• koymai'• mab111 aatau 
H avlu• olu ev aablaktar. Almak 
iete1ealer ittikıaaet ecsaaeılae mi· 
racaat etailı. 

2693 6-7- 8 

Zayi MühUr 
Salih, Ayıe. Nulı Y uauf 

namı altında dllt adet mü
hürü zaJİ ettim yenilerini a· 

lacatımdan eskisinin hlkGm· 
leri olmadıjına illn ederim. 

Mirza Çelebi Mah. Yunus 
oj. Salih Gökek 26.14 

illn 
Beledi Riyasetinden: 
30 lira aylak ücretli bir bekçilik münbaldir. isteklilerin 

Belediye riyasetine mllracaatları illn olunnr. 2697 

D. D. Y. Adana 6. ncı işletme 
A. E. Komisyon Reisliğinden : 
M"hımmen bedeli (8360) lira olan (220) ton sBnmemiş 

kireç 23/ 11/942 pazartesi gllnü saat 17 de kapalı zarfla mu• 
bayaa edilecektir. 

Bu işe girmek iateyenlcrin (627) liralık muvakkat teminat 
akçalarile birlikte Ticaret oduı vesikası, kanuni iklmetgah 
vesikası, nüfus tezkereleri ve (2490) aayıb kanunun tarif et· 
titi gibi teklif mektuplarile eksiltme saatından bir ıaat ev
vel komisyon reisliğine m&racaatlan lazımdır. 

Kireçler Adana, Mersin, lskenderon ve Osmaniye iıtaı· 
yonlaranda veya aralarındaki istasyonlardan birinde vagon i· 
çiade tcılim edilecektir. 

Şartnameler komisyona müracaatla bedelsiz olarak teda· 
rik edilebilir. 2691 6-10-17-22 

Adana belediye riyasetinden: 
Belediyemizde 50 şer lira aylık llcretli üç tahsildarlık 

münhaldir. 
isteklilerin orta mektep mezunu olmaları ve ukerliklerini 

yapmış bulunmaları şarttır. 

imtihan 9/11/942 pazarteıi günü saat 10 da yazr işleri 
bllrosunda yapılacaktır. 

Taliplerin o güa ve saatte evrakı müsbitelcrile birlikte 
imtihana gelmeleri ve mezkur günden evvel bir dilekçe ile be· 
tediye riyasetine müracaatlara ilin olunur. 2696 

Adana Belediye Riyasetinden: 
( Çefmelere iki gUn su verilmlyecek ) 

Teknik sebepler icabı şehir içme suyu 6/11/942 cuma 
akşamından 9/11/942 pazartesi sabahına kadar keıileceji ilin 
olunur. 2695 

Ticaret ve Şanayi Odasından : 
- Dünden Artan -

( ) Kooperatif ıtıtüıüode tekli( olu!llcak deiişiklikler hakkında ka· 
rar ittihaz etmek, 

r ) Gayri IHDkal ntın almak, yaptırmak veya nt•ak hakkında kı· 
rar vermek, 

h ) Kooperatifin diier kooperatifle veya birlikle blrl1t•ui hakkın· 
da karar •-elı:, 

Adi umumi h•••I topl•ntıaı ı 
Madde 27 - Adi amami heyet toplantalırı h• ıene aart ayıaıa 

ilk haftası içinde yapılar. 

A.Ji amami bıyet muayyen •üddet içinde idare •ecliıi taraf1ndan 
toplantıya ç•iırd•adıiı takdirde, Maraube Heyeti re'ıH Uau si He
yeti toplantıya çaiınr. Toplanbya davet tarihinde kooperatifte mıkay .. 
yet ortaklarla yllzde ona tarafından toplantı tarlbindea oabef rna e•· 
vel yapılacak tek.liflerin raznameye illvHI •ecbaridlr. Ba talep idare 
mecliıi tarafından aaurı ltiblN ahamadıjı takdirde M1rakabe Heyeti 
iıteailen huaıa r0&aa••1• ithal ettirir. Marakıbe razna ... ı U••mi 
Heyeti davet edenler tarafaadan teıblt olanar. 

Uaumi Heyet içtlmalarına idare Heyeti Reltl riyaı•t eder. 

Fevk•lld• umumi h•••t topl•ntıal ı 
Madde 28 - Umami Heyet fevkalade olarak ldare Meclitioio veya 

marakiplerla daveti ilzerine toplanabilir. Baadan başka mllracaet tart· 
binde maka11•t ortaklardan H az onda birinin mllıterek yazıb talebi 
ilzerine ldar• Mecliıi Umuei Heyeti fevkallde toplantıya çajır•ak mec· 
barlyetindedir. Ba talep idare Mecliti taraf.ad. n nazarı itibara alıuma• 
dıtı takdirde, Murakabe Heyeti azami lS rlla içinde re'ıen U•ımi 
Heyeti levkalide toplutıya davet eder. Uaam1 He1et Ticaret Vekile· 
tinin dav.tile de fevkalide olarak içtima edebilir. 

Fevkalidı U•ami Heyet raznameleri bataaaada ıtatiloiln 28 inci 
maddesi bükümleri tatbik olanar. 

Umumi h•r•tl d•v•t: 
Madde 29 - Umam1 He1eti adi Ye fevkallde toplanblara dne• 

ve rama•taln Ul:n kooperatif merkezinin baluduta mahalde alnt91fr 
rant• ••1a ruet.ı.r Ue, razete ol•ayan yerlerde de resmt Ulalar 
için mw't mahalli örf Ye idet veçbile yapıbr. Ba davetname toplaatf· 
dan en az onbet fÜa evwel yapılarak içtima yeri ve ıaabnıa bHdiril• 
mtsl ve keyfiyetten Ticaret V eUletinin haberdar edU.Hi ıarttar. Tice• 
ret Vekileti mümeuiUaln her toplantıda hazara, toplaobya, mGıakerata, 
raına•ey• veya zapta nezareti mecburidir. Toplantıda b11ln••ı olaa 
Ticaret V eklleti mDmeatlli tarafından imra edil..... abttlar mateber 
olmıdağı rlbl t .. cll• de olanamaz • 

~•r•r nıaabı ı 
Madde 30 - Ortaklar u-t Heyetinin idiyen veye fevkalld• 

toplaaabllael9rl lfla toplaetıya davet tarihindeki ortalı:latan 1an11ndaa 
bir faalaaıa•• .fÜ•• weya temıilen haz1r balanı1alart ıarttır. ilk top• 
laatMla M .... , te•in tdilmiı balanmuH ortaklar lkiaei defı toplad
bp pfualarlar. 

Ba ikinci toplanbda hazır balaaan ortaklartd ad6df ne olaria olud 
blriaci toplanbya ait runa .. •luk.,. ve karara hltlaaır. Aac!ık ıta• 
tlnlln tadili için nlı:abalacak toplantılarda Ticaret lrananll h&knal.t 
caridir. 

Madde : 31 - K6o,,eratifla f•bi hakkında müzakere için yapda• 
cak amaml heyet lçtlaaaıncla, o tarihte ma ...... ,. h1ıth ortalı:larul ed 
as Oçte ikltlnin bas1r b11lanmalan lizuadar. Kararlar •naat teya.tfö 
•kHrlyetUe vetllir. Y alnıı .., .. ,e taabhlldllnlln t•ricli l9ia nrilecela 
kararlarda bOtOa ortakların ittifakı ıartbt. 

- ••••• V r -


