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''Türkiyenin etrafındaki çevr , 
kazanacağımız veya kaybedeceğimiz yer olacak,, 

ar ordus~ 1 1 v·ık• d• k• - I} 

h r iki n· 
ara ha

va istas
yonunda 

Bul 
manevra yaptı 
................................ ..:cm ... 11m•ı_. .......... 

, Sofya (Radyo - Almanca yayımı) - 14-10 dan 19 10 1942 tari· 
hıoe kadar yapılmış olan Bulgar ordnsu manevralarında Sa Maieste kral 
Boris ve Prens Cyrill hnır bnlunmuşlnrdır. Ayın yirminci günü parlak 
bir geçit resmi yapılmıştır. Manevralar Dobruca çevresinde cereyan et. 
llli~tir. O çevre ki. ahalisi memleket uğrunda çok Bulgar kanı akıtmış 
\re çok acılar görmüştür. 

'------------------------------------
8 talin gr at kesiminde 

e.A 

SJALINİN :kig!. bu ~.mı~k!~ra•sa ~J 
ğunun Jethinde ana gol olarak 

HUTKU kullanılacak bir taarruz için çok 
korkunç bir mesele teşkil edecektir 

Sovyet Rusya Al· 

man milletlnin de-- - -
ğll, Hltler rejimi· 

nln ve ordusunun - --
imhasını 1 at •· -
mektedlr 

Ankara 7 (R. G.) - Ruzveltlo şahsi 
mümessili olarak Orta ve Uzakşarktıı bir seya· 
hat yapın, bu arada memleketimiu de gelerek 
Başveldl Şükrü Saracoğlo tarafından kabul ola
nan Vende! Vılki Nevyorkta bir nutuk söyle
miştir. Vilkl demiştir ki : 

«- Şimali Afrika ve Türkiyenin etrafın. 
dakl çevre, harbi kazanacaiımız veya kaybe· 
deceğimiz yer olacaktır. · 

lntibaım şudur ki; Türkiye, bu memleketi 
bilhaua doğunun fethinde ana yol olarak kal· 
lanacak bir taarruz için çok korkunç bir me· 
sele teşkil edecektir.> 

ınevzıı muharebeler 
U·· Berlin 7 (a. a.) - Alman teb
h!' : Batı Kafkasyada mevzii bir 
Ucqınla düşmao bir dağ mevziia· 

d~n atılmıştır. Alman piyade teş. 
t•lleri Tuapsenin şimalinde şiddet· 

bir yağmur altında yapılan inat• 

pike uçaklarımız Volranın doğu

sunda topçu mevzilerini bombala· 
mıştır. Cephenin merkez keılminde 
hücum unsurlarımız düşmanın bir 
çok beton sığıoaklarıoı tııhrip ve 
için-:lekl askerleri imha etmiştir. 

Ankara 7 (R. G.) - Stalin 
Moskovada yapılan resmi bir 
toplantıda nutuk söylemiş. da
hili vaziyetten ve harp vaziye
tinden uzun u:rndıya bahsetmiş

tir. Stalin nutkunda bllha11a şu 
dört noktayı belirtmiştir: 

Rommelin· vazi 
~1 tııuhırebeler esnasında arazi 
d~lanınıştır. Alaglrin doğusunda 
uşrııan makabil hücumlarına kar· 

tı Yapılan müdafaada inatçı bir 
~llbarebeden sonra 30 Sovyet tan· 
1 tahrip edUdi. Alman hava knv• 

Hava kuvvetleri Volga nehri
nin menbaıon yakın bölgelerde 
Rus hazırlıklarile nakliye hareki· 
tına hücum etmiştir. Bir gece hü· 
cumnnda Moskovanın şimal batı· 
smdaki bir hava -meydanında bü 
yük yangınlar çıkarılmıştır. 

1 - Bu seoe Almanların 
şark cepbeslode Moskovayı da 
zaptoderek h ube nihayet ver· 
meleri te~ebbüıü suya düşmüştür. 

2 - Avrupada ikinci cep· 
he muhakkak açılacaktır. 

3 - Rasya, lngiltere, Ame· 
rlka ittifakı Çörçilin Moskovayı 
ziyaretinden sonra tam bir jş 
birliğine inkılabetmişllr. Bu lı 
birliği harpten aonro da devam 
edecektir. 

süratle f enal 
Alınan esirlerin 

r 
l 

\r•Uorj de bir zırhlı tren tahrip 
tlıtıi•t' -v ır. limen gölünüa şimal doğu. 

sunda çevrilen bir düşman grubu 
çok arızalı bir arazide günlerce 
süten bir maharededen sonra im
ha edilmiştir. Aiır kara topçula· 
rımızın ateşile Kronştad elektrik 
fabrikasında yanım çıkarılmıştır. 

• 1 20000 BU 
it Gürcüstan askeri yolunda kı· 

larırı hareketleri keşif uçakları
~ı:ı larafı'.ldao bombnrdımaoo tabi 
lllulınuştnr. 

Stallngrat kesiminde mevzii 
~harebeler olmuştur. Savaş ve 

4 - Sovyet Rusya Alman 
milletinin değil, H tler rtjiminln 
ve A.lman ordusunun imhasını 
istemektedir. 

Loodra 7 (a.a) 
- Londranın sa· 
lahiyetll mahfillo
rinden bildirildi
iine göre, seki· 
zlncl ordu timdi 
Mıırııa Matrnhın 

hlzas·nda bir nok-

350 tank, 400 top lngilizlerin eline 
geçti - 2 Alman tümeni esir edilmek 
üzere - cenuptaki ltalyan tüm n eri 

asker kullanılırsa 
iaşe ve ikmal 
işleri o kadar arta· 
calctır: 

D. N. B. 
ajansı, Rommelin 
mukabil bir bnslcı ---·------------------------------------------------- çevrilmek tehlikesinde Moskovaya göre 

ftlnıanyada taya kadar varmıştır. y ıı p a c a k mev· 

Parasız giyim 
eşyası kimlere 

verilecek? 

Londra 7 (a.a) - lngiliz kıta
ları Mmrda Eldaba ve Fuka hava 

R 
• • m'lydanlarını ele reçirmlştlr. Elda· e J 1 m ban Fukaya giden yol Alman ve 

İtalyan askerlerinin cosetlerile do· 

aleyhtarll v ı ı lndaLondra 7 (a.a) - En son ha· 
berlere röre. Mmrdakl vaziyet 

!~Xhdi~~t~tl:~~ln~la::,~=d~nom::~u 

1 
Kahire 7 (a.a)- Dün öileden 

sonra müttefik uçakları. Marsa 
Matrubnn bat111ndakl Mihver top· 
tutuklarına taarruz etmiştir. 

Londra 7 (a.a) - Sekizloci 
lnrillz ordusu komutanı General 
Mont Gomeri, Çörçile harekat 
hıkkıoda mufa11al bir rapor göıı· 
dermiştir. 

Ankara 7 (R. G ) - Berlin· 
den gelen bir telgraf, Mısırdaki 
harekit etrafında şu malOmatı ver-Nurenbergte gizli edilen perdeyi yıkarak çekilen Mih· 

ver kuvvetle~ ini muharebeyi ka· mededlr: 

- Hazırlanan kanun projesi - beyannameler bole icbar için batı istikametinde Mareşal Rommet. Mısır muha· 

d v tllmış büyük bir kavi• halinde ilerleyip rebelerinde eskiden de olduğa 
agı yayılmaktadır. ribi tam bir karar ve harekat ser """z Meclise sevkedilmek Moskova (Radyo) - Nnren• Sol cenabda Katlara batağı bestliğine malik bulunmaktadır. - üzere - berg şehrinde Nasyonal Sosyalist kenarında ilerliyen Yenizelanda Mareşal, kıtalarını düşman kuvvet· 

rejimi aleyhinde rlzll beyanname· kuvvetleri Mmr hudu.Ju istikame- lerlle temastan çekmeğe ve ev· 

111
• Ankara 7 (Hususi mnhabiri· 

h~Zderı) - Umumi, mülhak ve 
ı,.~11•i büdçelerle belediye büdçe
lih~den ve 3659 sayılı kanona 
')lık lllüessese ve teş~k~üllerdeıı 
11 alanlara parasız gıyım eşya. 

~-"erilınesi hosnsunds hazırlan n 
"•~·~n projesi bugDnlerde Meclise 
hıı 1 ecektir. Umumi, mülhak ve 
ı,.~llıj bndçelerle belediye büdçe· 
d,~11derı. müessese ve teşekküller. 
ti 6Ylık alanlar, subay ve aske. 
le tı:leınurlar. müllahdemler (ame. 
h~ I hanıallar hariç) , redikli er
) ı ıır, takım başılar, okul pansi· 
.:1

1111nda çalıştırılanJar, posta telg· 
Ilı telefon memurları, köy eğit
-ı::10ri ve ögretmenlerl, ücret 
ç11ktı~ardımcı muallimler, lşteo el 
lla rılenler, vekalet emrine ah· 
llıelllar, açıktan tayin edilen vekil 
'°e lllur va müstahdemler, subay 
~ni•keri memarlardaa açığa çı 
tlııd''• radyo yayım mücsseıele. 

e d • ~ l ıtı• ıuını ıarette ça ışan yev. 
•ıı':eli ııan'atkürlnr bir def aya malı 
k,b 01tnak Uzere birer çift ayak
ııı.il41 Ve üçer metro elbiselik lı:u· 

Parasız olarak alacaklardır. 
ıııı11 Ciyiın eşyası tovziindeo, ka· 
tıııtl neşri tarihinde vazife ba· 
lttctı' olanlar istifade edecek-r, 

ler dağıtılmıştır. Bu beyannameler· tinde yarışta Rommel kuvvetlerini velca hazırlanan mevzilere yerleş. 
Dairelerince her hangi bir de harbin dördüncü yılı başında geçmiştir. El . Alemeyr.in 188 kilo· tirmeie muvaffak olmuı; kendi 

şekilde olursa olsan ötodenberi Sovyet cephesinde çarpışan Alman metro batısında bulanan Marsa hatlarını k11altmış, düşmanın tak-
elbisa ve ayakkabı alanlara da ordularının yeni bir kış harbi için Matrah muharebesi belki de baş- viye ve ikmal yollarına ozııtmışhr. 
ayrıca bu kanun hükümlerine gö. hazırlandıklarıoa işaret edilmekte ve lamıştır. Çöl muharebelerinde no kadar 

re giyim eşyası verilecektir. Almanlarıo cephede perişnn bir -----------------------------------

'iki veya daha ziyade vazifesi vaziyette bulundukları tebarüz et y E N I K U R M A y tirilmek todir. bnlnnanların istihkakı asli vazife. 
Beyannamede Almanların her 

terine göre tayin edilecektir. tarafta çetin bir mukavemetle kar• 
Bu kanun,ın neşri tarihinde şılaştıkları. zayiatın pek aiır ol· 

i'İyim eşyasını ve istihkaklarını da milyonlarca Alman gencinin 
vazifede balunap la istihkakları olan doğa, Sovyetlerin geniş ovaların· s u 8 a y L a R 1 M 1 z 

tesbit eden vesikaları almadan cansız bir halde yattıkları, harbin 
istifa edenler, kadroları ilga odi. kazanılmasına imkan olmadığı ve 
1 en fyi hare\tetio harbe nihayet ver• 
enler veya kanuna göre vazifele· mek olduin yazılıdır. 

rinden veya meslekten çıkarılan- Londra (Radyo _ Bulgarca 
lar, ihraç veya azlolonanlar, mu· yazımı) - Alınan haberlere göre, 
vakkat mahiyetteki hizmetlere ait Almanyada bulunan ecoebi işçiler 
masraf tertiplerinden alınan kad· arasında isyan çıkmıştır. isyana se-
rolarda bir seneden az müddetler bep, bir limanda bnlonao bir şl· 

· leple yoni'ın çıkmasından dolayı 
için istihdam edilmek üzere tayın· 60 kadar polonyalı işçinin kurşuna 
leri yapılanlar bu kanon hükümle· dizilmesidir. isyan eden işçiler ara· 
rindeu istifade edemlyeceklerdir. ııoda ltalyan, Balrar ve Fransız 

Veılkalar üzerinde ve banla· işçileri de vardır. 
rın kullanılmalarıoda her ne suret. 
le olursa olıııın tahrif veya soisti 
mal yapanlar 3 seneden aşağı ol· 
mamak üzere aiır haplı cezalarile 
cezalaodırılacakları gibi aebebiyet 
verecekleri hazine zararı da ken
dilerine on misli olarak resen taz. 
mio ettirilecektir. 

Verilen cezalar tecil edilmiye . 
celı:, bu suçları işliyen sabay. as• 
kort ve sivil memurlar ve mllstah
demlorle şerikleri bctkkında Müd· 
doiumumilikçe doiradan doiruya 
takibatta balnnulacak, muhakeme· 
lırl mevkufen yapılacaktır. 

- -- ~-

Harp Akademisini bitiren 74 Suba· 
yımıza tö!enl~ diplomaları verildi 

Ankara 7 (R. G.) - Bugün, Harp akademi5Hıı bu seneki mezun· 
larına dipll)ma verme töreni yapılmıştır. Törende Mocliı Reisimiz Ab
dülhalik Reodn. Vekiller, Mebuslar, Generaller, dabu bir çok güzide 
zevat hazır bulunmuştur. 

Bu sene Kara Harp Akademisinden 58. Deniz Harp Akademisinden 
4. Hava Harp Akademiılnden 12 subay mezun olmoştar. 

Diplomalar Meclis Reisimiz tarafından verilmiş, bono Harp Akade 
misi Komutanı General Ali Fuat Erdemin kıymetli sözlerle doln bir hl· 
tabe'i takip etmi~tlr. 

Generalin nutku, deylet ve yurt hizmetine arireı.. her vatandaş için 
çok kıymetli nasihatleri muhtevidir, 

J...11 Fuad, modern harpten bahtederkeo bilhaua şôyla demiştir: 
«Makine ve silah, intan ve askere nazaran ikinci derecededir. Kati 

yilk lotanın üzerindedir.> 

1 

kide bnlonduğonu kaydetmektedir. 
lnglllzler de şu haberleri ver· 

mektedirler: . 
Rommelin vaziyeti ıüratle fena• 

laşmaktadır. logiliz zırhlı kuvvet· 
leri, mukavemete leşobbüı eden 
unsurları imha için cenap istika
metinden bir çevirme yapmaktadır. 

Romme!ln geride bıraktığı bü. 
tün kıtalar, onları çeviren lagiliz 
topları ve tankları tarafından dö. 
vülmektedir. Basrün Marsa Matruh 
muharebesi belki do başlamış bulu· 
nuyor. 

Kahire resmi tebliğinde, takip 
harekitm dovam ettiği, Alman 
zırhlı kuvvetleri teşebbüslerinin 
akim bırakıldığı, şimdiye kadar 
alınan esirlerin 20 biai bulduğu; 
350 tank • 400 top vo binlerce 
taşıtın iğtinam olduğu bildirilmek· 
tedir. Cenupta terkedılmiş ltalyan 
tümenleri çevrilmek üzeredir. 

Alman teblıtinde ise çok az 
malOmat verilmekte, çetin savaş. 
larıo devam ettiği bildirilmekle 
iktifa olunmaktadır. 

Mısır cephesindeki durum, bi. 
zim görüşümüze göre, şöyle hu. 
lasa edılebilir: 

Cenova tekrar 
bomba andı 

Londra 7 (n. a.) -
bildirildiğine gör~. lngiliz 
uçakları ltalyada Cenova 
hücum etmişlerdir. 

Resmen 
bomba 
şehrine 

adagaskar tam 
meni ga edi i 

Ankara 7 (R. G ) - Mada. 
szaskar valisi muhastımatı tatil et. 
miştlr . Bu suretle Madagaskar 
baştanbaşa müttefikler tarafındın 
1 gal edilmiş balaamaktadır, 
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Adana kız sanat öğretimini koru• 
ma cemiyeti reisliğinden: 

BUtUn Virana Bat döndUrUcU Val&larlle 

AlS!\RA r s1NEtA!\sıııoA 
lSlUJ AKŞACMI 

Vahlar Kralı YOHAN ŞTRAUS'uo Hayalını Canlandıran 

...................................... 

Olmeyen VALSLAR 

Cidden Mevıimlo en nefiı filminde yeniden Gözleriniz 
önünde ca'llaoacaktır. Ba Şaheserde: Ştraus'on şahane 

Vah.lan meyanında bilba11a Büyük Valı, Mavi Tuna ve Viyana 
Ormanları ribi en meşhar Etorlerlde dinleoecelı.tir. 

Viyana Flarmonik Orke.stra11nın iıtirakile vücuda retirilmiı 

Fevkalade bir Fılm. BAŞ ROLLERDE 
PAUL HÔRBIGER, MARIA ANDERGAST, CRETL THIMER 

iLAVETEN ı 
G6zel ıesli Artill DICK FORAN nan en meraklı ve en heyecanlı fılmi 

SONAKIN 
TÜRKÇE 

Ticaret ve Sanayi Odasından: 
- Dünden Artan -

Ve Müessesenin paralarile kıymet ve mallarının istenildiği 
şek.ilde saklanmasından umumi bı-y te karıı mesuldur. 

Ortaklar umumi Heyeti mesuliyeti mucip halki görülen 
idare meclisi azalarını azlederek yerlerine diğerleriai intihap 
ve işbu aza aleyhine kanuni takibat icrasına tevessül eder, 
Mesuliyeti mucip hali görülen idare Meclisi azaları aleyhine 
Ticaret Vekileti dahi dava açabilir. Ve ortaklar umumi he· 
yetini fevk11lide olarak toplantıya çağırarak keyfiyeti kendi
lerine bildirir. 

Müdür 
Madde: 44-- Kooperatif Müdürürü ile idare Meclisi ka

rarlarını tatbik, şirketi idare Meclisi namına mahkemelerde 
ve üçllncü şahıslara. karşı temsil eder. Kooperatifin işleri 
Müdür tıırafmdan idare olunur. idare heyeti müdUrün teklifi 
üzerine kooperatifin umumi Heyetce tasdik edilen kadrosu 
dahilindr: memurlarını tayin eder. Müdür İdare mecliıinin 
ve teşkil edilmişse idare komitesinin tabii azasıdır. 

Madde: 45- idare Meclisi azasının kooperatifle ortalc.llk 

BU AKŞAM 
Mialioe u tesadif edilen iki büyük ve emsalsi:ı. Tlirkçe söıli"ı 

Film birden 

1 
Roı ihtililioi eo meraklı ve dehıet verici sahnelerle yaşıtao 

Kabramıolık ve Fedakarlıklar filmi. 

ALEV ŞARKDSD 
Mev.simin en Heyecanlı Türlrçe Sözlü Şahe.seri 

2 
Her filmi bir macera ve heyecao kaaır~aıı olao Altıo Seıli 

DICK FORAN Tarafından bin .bir Hareket ve 

Ser~üzeıt filmi olarak yaratılan 

il 
SON AKIN 

il 1-~11 -T 0-R-K Ç•-E .... 11--1 il 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pek Yakında 
•••••••••••••••••••• 

Yeşil Maskeli Hafiye 
36 K11ım'ık Emsalsiz Maceralar Filmi. 

1943 Model 
NORA EDISON TIP 

Alman Radyo Sanayiinin Şaheseri 

Adanada da satış rekorunu kırmıstır 
Şık - Sajlam - Tabii Ses ve her ke· 
seye de elverltlldlr. 
NOT: 
Pek yakında Bataryalı Radyomuz da ge· 

lecektir. 

TAHSiN SALiH MURATLI 
muameleleri haricinde iş yapmaları memnudur. Mevzu kanun- -----------·-------------.. 
larla Kooperatif statüsü ve ortaklar umumi heyeti kararları 
hilafına yapacakları işlerden tevellilt edecek mesuliyet ve 
zarar ve ziyandan İdare Meclisi azaları şahsen ve müıterekea 
ve müteselsilen mesuldurlar. 

Madde: 46- idare Meclisi azalan her zaman işten çekil· 
mek hakkını taşırlar. Çekilen azanın iş gördüğü zamana ait 
mesuliyeti beş bilanço yılı devam eder. 

Mürakabe heyeti 
Madde: 47- Kooperatif in işlerini devamlı surette mura

kabe etmek üzere umumi heyet tarafında bir yıl içine iki 
kişilik murakabe heyeti seçilir. hk murakabe heyetine bir yıl 
için: 

Murakipler 
1- Edip Baykal 
2- Şefik Er bil 

Yedek murakipler 
1- Hasan Sever 
2- Hicabi Kalabay 

İntihap olunan şahışlardır. 
Umumi heyet tarafından intihabolunsn miırakiplerin tekrar 

intihapları caizdir. Her hangi bir sebeple vazifesini yapma· 
yan mürakibin yerine geçmek nzere Umumi heyet ayrıca 2 
yedek mürakip de seçilir. 

Mürakiplerin vazifeleri 
Madde: 48- Mürakipler kooperatifin tekmil itlerini evrak 

ve defterlerini kasasını ve idare mecliıinia tutumunu kontrol 
ve tesadüf edecekleri yolsuzlukları ehemmiyetine ve deterine 
göre, idare mecliıiae veya icabında fevkalide surette topla· 
nacak umumi heyete bildırmeğe mecburdurlar. Ortaklar umu 
mi heyetinin davetini icabettiren sebepler ve yolıuzluklar bak 
kında hazırlanacak rapor J"icarct Vekiletine de verilir. 

Mürakiplerln ••lihiyetleri ve me· 
suliyetlerl 

Madde: 49- Ortakların menfaatlanna muhalif huıuıları 
meni için selihiyetlerini kullanmayan idare mecliıi azalarile 
miirakipler şahsan ve müştereken mesul olarlar Mürakipler 
idare meclisi toplanblarıncla iatişari reyi haiz bulunarak Mü
ıakereye iştirak edebilirler. 

Madde: 50- idare Mecliıi azalarının toplu olarak itten 
çekildikleri "e yerine geçecek yedek azalar bulunmadıiı 
takdirde murakabe heyeti derhal ortaklar umumi heyetini 
içtimaa çağırır ve yeni idare heyeti seçilinceye kadar eıki 
heyet vazifesine devam eder. 

FAS1L V 
Bitinço ve netice hesapları 

Heaap Jıh ı 
Madde~ 51- Kooperatif her sene 31 k&nunevvelde bütün 

aktif ve paalfterinia envanterlerini yaparak bilanço ve netice 
~eııplarını tada eder. Envanterler bil&nço ve netica heaap 

DOKTOR 
Turgut Soyar 

Herıün Haıtalarıaı Hü\ıQmet Civan lıtikamet Eczanesi karııımda 

çdı.ma.z ıokek içinde no 121 de kabul eder. 
Haftanın Sah ve Cama rüoleride öğleden aonraları fakirlere mec

cani bakılır. 

2355 

larını umumi heyeti toplantılarından en az 20 gün evvel 
murakiplerin tetkikine arzolunur. umumi heyet toplantısından 
ıs güa evvelki müddet zarfında her ortak kooperatif mer· 
kezine müracaatla envanterleri ve ortakların liıtesini tetkik 
ve bilinçonun ve mürakip raporunun bir ıuretini alabilir. 

Ticaret Vekiletince, kooperatif tip muhasebe ve bilinço 
tavsiye edilditi takdirde Kooperatif bu tiplere göre muhase· 
besini kurmaya ve bilinçosunu tanzim etmeie mecburdur. 

Fi at farkı dajıtımı 
Madde: 52- Kooperatifin umumi safi fiat farkı, gayri 

safi hasılattan her türlü masraflar' faizler amortisman ve pro 
vizyonlar ayrılmak suretile teıbit olunduktan sonra bu umu-
mi safi fiat farkının azami % 3 ü idare meclisi ve murakabe 
heyeti azalarına ve azami O/o 5 i Kooperatif memur ve müs
tahdemlerine ikramiye olarak datıtabilir. Ancak idare mecliıi 

azalarile mürakiplere 200 ikiyüzer liradan memur ve müıtab 
demlere de iki maaş nisbetinden fazla ikramiye verilemez. 

ikramiyelerin tenzilinden sonra geri kalan fiat farkanın 
yuzde beti adi ve yQzde onbeşi fevkalade yedek akçalara 
ylizde beti kooperatif proputanda kültür ve neıriyatı için 
fon olarak ayrılır. 

Bu tevziattan sonra safi fiat farkının ylizde yedisi ifbu 
mukavelenin altında imzaları bulunan müessia ortaklara mÜ· 
nvi surette daiıtılır. Ynzde otuz Mlie11is ortaklarda dahil 
olduğu halde bütün ortaklara bilinço tarihine kadar ödenmit 
ıermayeleri niıbetinde bakiye yüzde otuzu da mnesıialf'Jr da· 
bil yine bUtün ortaklara kooperatifde olan muameleleri niab•· 
tinde daiıtılır. 

Müdür ikramiyesini, maaıile mütenaıip olarak alacak ve 
idare Meclili azalığı bu buıuıta mevzuu bahis olmıyacaktır. 

Her hangi bir ıebeple dağıtılamayan safi fiat farkı ay 
nen ertesi seneye de•redilir. Ve o ıenenin fiat fark ile memzu· 
cen muamele görür • 

- Devamı Var -

Cemiyetimizin umomi Jıeyet toplantısı 12 Teşrloıaai 1942 Porı .. ıı. 
rüni\ aaat 17,30 da lımet loöoü kız EoıtitQıünde yapılacaktır. Mahttr.., 
azanın teşrifleri rica olooor. 

2699 7-8 

Satllık ev 
Çakarmeacit mahallesinde itfa· 

iye karajı yanında fevkani üç oda 
ve bir sofa bir matbab kllir ve 
hamamı cami ve alt katta bir odon· 
luk kömürlük ve hir de koza ve 
11ire koymağa mabıaa m•iaza 
ve avluıo olan ev aatıhkbr. Almak 
isteyenler iıtikamet eczaoealae m6-
racaat etsin. 

2693 6~7~8 

Adana as. satınal
ma komsiyonundan 

Sayın mü9terilerlll 
nazarı dikkatine 

Fabrikamız aabarlanoda çfjlt 
ve çekilmiş pamai• olanlar asalll 
bir hafta zaı fında mallarını ka~ 
madıkları hkdirde vakobala
ber hanri bir avarya zarar .. r 
yandan müe11eıemiz biç bir mtr 
allyet kabul etmiyaceği gibi Bort' 
nizamnamesinin meddei mahaaıwol 
teve11Ql etmek mecbariyetiade p• 
laceğımızı ve yevmiye beher balf' 
için elli karat ardiye ahoacaiı .. 
preaeye oı klinde olacak masraf• 

1- 60.000 KilCl Sığır eti ların dahi mOıterilere ait oldaj1IOI 
kapalı zarf usulile eksiltmeye bildiririz . 
konulmuıtur. Aziz Pamukçu ver ... ıerl 

2 - Muhammen fiyatı 42.· an ve çırçır fabrikası 
000 Lira ilk te'minatı 31SO 2702 8-10 
liradır. f 

3- ihalesi 14/11/942 Cu Gayrı menkul salı 
martesi günü saat 11.d~ Adana ilinı 
Askerlik Dairesindeki sabnal Ceyhanda Adana ıoıeai ı .. · 
ma komsiyonunda yapılacaktır. rinde Zıloila çeltik ve çarçll 

4- Evsaf ve şartnamesi fabrikalannıa ve bllamam depola• 
210 kuruı mukabilinde komai rıaıo tamamı (40) hiıae ltibarilt 
yondan ahnabilir. (12) biue1i pa21rhk aaretile aatd' 

5- l.teklilerin teklif zarf çıkarılmııtır. Müstakil mnlkl.,dt 
larını ihale saatından bir saat tbedili kabildir. Almak ve fabli· 

evveline kadar komsiyonda bu kaya görmek iatiyeolerin Ceyhında 
1 d ıahibı Tevfik z,loğluna müracaat· 
un urmaları luzumu ilin olu- ları ilin olonar. 

Dur. 2668 28- 3- 8- 11 2705 8-10-11 

~~~~ı~ •• ~~~~ı~~~~ 
ASRI Sinemada 

SUVARE 8,45 

Bu Akıam 
1 

SUVARE 8,46 

1 ki film birden 

Hatıratını ebediyen anatamıyacafnız bir Şaheser 
Gorinne Buckaire - Jeao Plerre Oamoot' un yırattıiı 

Ölünceye Kadar 
Nefia bir Aık, haalo bir Mevza en rnzel en heyecaah 

INTİrKAM 
~~~ı~~~~· . ~ı~~· 
Seyhan C. Müddei
umü miliDinden 

Karar hUllsası 
Mevcat malını kaçırmak ve 

aaklamaUao mazoao Büoyaoıo Bar• 
haniye köylloden :olup Keyaerlde 
Taceddin mahallesinde makim Ta· 
bir otla 325 doiom1o Tahir Meh· 
met Y armkl hakkında Seyhan Aıllye 
2. inci Ceza mahkemesinde yapı· 
lan duraıma ıonanda fiiUoio ıaba· 
tana mebni milli korunma kana· 
nuoun 481 : 4180 ıaytlı kanonla 
muaddel 32 • e, 59. 2 ve 63 üncü 
maddelerine tevfikan taktiren 4 

Halkevi Reisll
ilnden: 

Ebedi Ş•f Atatürkün ölO•ll• 
oiln 4 üocll yıl dönümü olaa ı<>-
11 942 .... rllnıı ıut (9,05) dl 
Halkevlnde bir ihtifal yapdacaktd'• 
86tlln halkımızın ba törende bl' 
lanmaları 2704 

/ 
ay milddetle bapılne (130) llf' 
arar para ceıaıile mahkOmiy•tlca' 
ve 45 gllo ticaretten menile b .. 
küm büliıaaının Dt'frioe dair 'J!J I 
942 fÜo ve 525 317 sayılı k.,.ı 
katileımekle ilia olanar. 2703 

T. iŞ BANKASI 
KUçUk tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANI 
KE,IDl!Ll!Rı 

J Şrı6at, 411agu,JA,_.s,211d_,.,,.,,. ~ ..,,JI', 
---. 1942 IKRAMIYEI ERi -~ 

1 Adet 2000 Unlak :z 2000. Lir• 
3 " 1000 .. = 3000. 
2 " 750 " - 1500. .. 
' • 500 " - 1500 
ıo • 2SO " = 2500. " 40 " 100 " - 4000. 
~ " 50 " - 2500. 

,, .. 
200 " 25 .. - sooo. " 
200 " 10 " - 2000. 

TlrlllW• it Banll•a111• p•r• w•tırm•ld• 
n1& p•r• blrlldlrmlf ve t•I• •lmıt olmu, • ......... ......... ... .......... .......... . 

imtiyaz Sahibi ı CA VIT ORAL 1 Rıfat YAVIR':ii 
tı. N..,.,_t lıllcllrlr Ankat S.ııWata ,. ı IUGON ,,.,,,,;. 


