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ıDAAE YEAI : Ye"I 
l•t••ron C9ddnl Adana 

Telefon 138 Posta K 48 

Abona:Yılıı&ı 14.Altı aylıl ı 

l, arlı it• 125 kuruttur 

lıln tartları idare ile 
kararlattırılır 

r 
Ankara 10 (a.a.) -Amerikanın l.tik· 

lal yıl dönümü münaaebetiyle Reisicambar 

ismet lnönü Amerika Birleıik Devletleri 
Relıi Ruzvelte tebriklerini tela-rafla bildir· 
ıniş ve Amerika Devlet Reiıi de yine 
tela-rafla teşekkürde . balanmaştar. Yll ı 2 No. 671 
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Merhum .R. Saydam, haz._in· bir tören
le ebedi 'lstiraha.tgihına· tevdi edildi 

MILL.l ŞEF ı-Milli!Sefin \ 
merasımde IJ_a-_ taziyetlere 
zır bulundular teşekkürleri 

Merhum Refik Saydamın mezarı ya_:__ 
kında bir kaide ile· süs•enecek 

~---·~-~-

Ankara 10 (•.ı) · - Riyaseti· 
cumhor umumi Utipliiinden: 

Reisicamhnr · lsmet lnönü, Dr. 
Refik Saydam'ın ani ve elem 
veri<'i ölümü münasebetiyle y11r· 
dun her tarafından relen taziyet
lere teşekkürlerinin ve yurttaşlara 
uğ'lık dileklerinin ibliiına An.•· 
dolu ai msını memur etmişlerdir. 

Kıgmelii bir 
hatıra: 

Cumbunela'mlz 
Milli Şef ismet 
lnöaU, M er h um 
Refik Saydam ve 
yeni Baıveklll•b 
ŞUkrUS aracotlu 

Ankara 10 ( a •· ) - Başvekil Doktor Refik ~aydamın cenaz~ 
lörıııi barün öileden evvel çok ~zin bir sarett.- yapıltlı. Ceoaze11 
•ı birlikte getiren zevatı taşıyan baıaıi tren aeat . ta• 9 da Ani.ara 
tarana rlrmlı ve Bütük Millet Meclisi Reisi Abdalbıllk Reada, Başve
kU Şükrü Saraco(lu, Genel Kurmay Başkanı .. Mu.ee_~ Fevzi Çakmak, 
Vekiller Mecliı Reiı Vekilleri, Grup Reiı Vekilleri, Parti Genel Sek
''*eri, ~iyaaeticumhur Baı Yaveri Celal Ônen, Yaver Ülvi, Gurup_ ida 
'' h.yeti azalan, Müıtakil Garap Reiı Vekill, Ankara Vali ve Beledi 
h Reiıi Garnizon ve merkez Komutanları, Emniyet Direktörü tarafın · 

dtıı kar;ıl:ınmıştır. 
T•batan balaadaia varon bay cenazeyi yaya olarak takib ediyor 

taklarla örtülmüştü. Tabut bir bay )ardı. -
1 ab ine · i l·k top 1 an t ı s ını yapt ı 

tat. sarılı olarak aıkerln elleri Alay alaa ~eydanı, Ataturk Ankara 10 (Haıaıi mababirimlzden) - ŞükriJ Saracoğla kabinesi 
llıtllııde cenaze otomobiline konul bu!va~ı yoluna takibenA sı_hb_at_ ve barün saat 15 de birinci toplantısını yaptı. 
"'" ve arkasında protokol• dahil lçtımaı muavenet vekaletı onune Yeni Ti~aret V.utlll Doktor Beb~et Uz yarın şehrimize relecektir. 
•••atıa otomobilleri olduğu halde relmiı vı burada meratime ıoo Yeni Ziraat Ve~lli Şevket Rqlt Hatibdj-lu öğleden evvel Vekalete .. . 
k&Jiik Millet Meclisi ve Cumbıı- verllmiıtir. · · ki vekille birlikte. relerek Vekilet erkinfyle taaı1mıı, tebrikleri kabul 
"1et Halk Partisi yolandan Bq Tabuta tekrar cenaze araba- etmiftlr • 
'•hlet meyclanıaa l'•tirilm\ş ve 11na koa'aldaktaaıaoara aıri mezar A~kara 10 ( Haıaıi muhabirimizden ) - Reiılcamharam.z Milli 
Ld ba L) ) lıaa '"'öt-ürülerek hazırlanan ebedi C:.Af lı-et lnön0n6n Baıvekil ŞDlı.rü Saracoilana, kabine llıteıinl taıvip ..._. a top ara 11na na .. o an· • • ~ -. 

llftar. istirahatribıaa tevdi edUaıiıtir. 1 ~ ddta11ıiyle yazdıiı tezltere reımi razetede neşredildi. Tezkere ıöyledir: 
Sabahın erken ıaatından iti· Rahmetlinin akrabalariyle B&- .. lntlftap 'Ve inha 'ettttlntz icra Vtkilierının taylnlerl 1asv1p olun-

L . t' iL ed k yllk millet mecliı Reiıi, e .. vekil . nıa•tar. Hepinize yüce hizmetler ve mavaffakiyet!er dilerim. ,, ...,.n, meraıime ış ır "' ece ..,, .., 

B•rlla 10 (a.a) - D. N. 8. ajansı blldirlyor: Hariciye Vekili Ş!lkrl 
Saraco;lanan yeni kabineyi teşkiJe memur edildiif hakkında Türkiye 
Cumbarre!ıi tarafından yapılan teblit Berlin razetelerinla allkaaıaı çek· 
miıtir. Bütün ra:ıeteler, Türkiyenin yeni Baıvekilinin fotoirafıaı aetredlyor. 

Doyçe Alremayae Zaytanl' razeteıl, Saracotlaaaa ıiyaai bayahaı 
anlatıyor ve recea .. ne aktedil•a Türk. Al•an doıtlak p,ktıaıa onan 
tarafından imaalaadıtını hatırlatıyor. 

BerUnv Lokal Alzenrer razeteli de, Alman • Türk dostluk maabe
deıinde Şllkrli Saracoğla'n•n imzaaı balandutana ifaret ederek, yeal 
İürk Bışvellili tarafından takip edilen ıiyasetia azaiı gören bir poUtf
kaaın bütün vasıflarını tqıdıiını yazmaktadır . 

'-"tri kıtalar yerlerini almış, bii vekiller, mebular ve diğer pek çok · 

t&ıı reımi ve baıui milesseıeler zevat otomo~illeriyleceoazearaba- --------------s h 14788 b 1 
bayraklarını yarıya indirmifti. Ce- ııaı asri mezarhia kadar takip et· h • ey . a n o a • 
"-ıeııın ıeçeceii caddelerde lnti- mek suretiyle büylik ölüye en IOD Birinci ta mı-
..... temin için iki taraflı poliı hürmet vazifelerini ifa etmiılerdir. 

·~ İ•ııdarmalar yer almı1tı. Kesif Ankara 10 (Haaati mırbabiri· b l ya Pamuk Verecek ~' halk kiltt .. i de ba k.•Y•. etli mizdea) - Merhum Doktor, Refik ne göre, u Y'. 
ı ilrL bt Saydam'ın bugün çelenklerle örtn· "" evlidına karıı ıon ı ırım 
,..._. • · i lü mezarı yakında mijsteana vahn· -... ını yapmak üaere meraıım n 

)lpılac,iı meydanı çevrelemiı, ıevere liyık bir kaide ile süslene· BUCİDAY REKOLTE-
taddeleri iki taraflı doldalmuıtu. cektir. çocuk hastalıkları ıefi, Aydın de· 

· Saat 9,5 a doiru Büyük Mil· ------------ miryolanan sertabip muavini ol•· 

~~;ı;;"~:;::: ~:~~~=-:M~==~ Yenı· zı·r· -aat ~:~eç:!'!~'!;i'~:~.:ı:;~:da ~:~:~ si 92222 TONDUR 
~y;~~:~•'k!~:~:ı.:~. S"!. :::ı:i::ı,;~·:. Ş:~'~;, M:~~ .. 
l\. ller ıleri relenlerı. malı ve det soara beled(ye riyaHtine re· Seyhan Ticaret - T h •. b •• h b b ıal alıHcaiı talı· 
b u .. di müaaHteler müdürler.ı, ve ıı·caret çere.k ö vaklttenberi a-eceli rün OJaa.• Tahmin .Bil · a mın urosunun u u at ve pamuk min edilmektedir. 
Q'I t_ k dil d:ızlü çalıım~k ıaretiyle yalnız iz ros d k it • d Yedlet meydanında en erı· u u 1 are ve ıs. re o esıne air tahmı·nı . 90659 bektarlak 
"' l b 1 mir'Je deg"fl, bütüa Türkiye'de t•·are beyetlerı 8rl •Yrılaa iDevliileri • mış 0 onu· "" _ bir sahada klew-
)Qfla,dı. nümune olacak derecede eser1

1
er dün toplanmıılar ve Seyhan viliyetinio batday, arpa . laot zeriyatı yapılmıştır. Birinci tahmine rör., 

16318 a. ~ - -·-------• bıralı.arak büyüklerimizin takdir •· ve yulaf mabıaliloün k t'•ı t b · · · - d b .... raıime baflamadan az ooce • • ııunını ve P magan a t (815990 b ı ) h l 1 ı L 
"lialc11ıahur Milli Şef hmet lnönü rine mnbar olmuştur. birinci tah,.inini yıpcnışlardır. on ' ya m1 •a a ınacaiı ama madadar. 

t•ldııer. Vekı·ııerı·mı·z Bu. vazifeyi bürük bir liyaltat· Bu11a rö·e; Seyhan vilayetinde bu yıl 121670 77101 hektara ekilen yerli pamaUaa 10695 ton 
1' le ifa ederken 1941 seneılode D, hektarlık bir a.haya buiiay ekilmiş ve 92222 ton (53475 balya) pamuk alanac•i• tahmin olanayor. 

d Örea tam saat ıo da baıla · 0°ızll mebuılur·ana Hçilerek Büyük b "d b0 ·ı . . 8 ti b 1 s b ili r 147880 bal } ~ alay riyaHtlcambar bel)· ur ay ıçı mı,tır. o sure e, u yı ey an v ye ı ye 
"°'•'•n •atem havaıiyle yürüyü Millet Mecliıine iltihak eylemif 82512 hektar araziye ekilen arpa 78265 ton pamuk verecek demektir. Ba miktar geçen Hoe 
'' t'! .. ti o"nd• 't..·1, ıüvart bölür·il Başvekil Şükrü Saracorlu ka· tir · l Af mabıal vermiftir. 52665 hektarlık sabaya ekilen lçel viliyeti rekoltesile birlikte 140000 balya t•t• 
" " u Yeni Ziraat Yeki lmiı yon L d 

!"-t
llc•klariyle bir piyade alayı, Ri· binelİnde B. Şevket Ratit Ha- arpadan da 55914 ton arpa alanmıştır. Ba ıeoekl H maday 1• 

mebaH 8. Şevket R•şit Hatlpoilu T ı · d b 1 
b .ı C•-h11r Bandosu ve baıta aiboila'nu Zlra.t "vaklletine, • Hm zeriyatının kat'i tahmini 1450 to'\dar. emmoz çın e ava ar DlÜ•ait •it6:.t.: takdirde "liai - 1898 tarihinde Menemende dog • ....,. 
~ ~•bar•a ve diier clPlet B. O.-. Bebcet Uz'un da Tica- 1 l M d Pama;an birinci tahminine reliace; 14240 bek· pamuk rekoltesinin yokarıdaki rak.....,daa % 25 
• hllkQ 1 k il ret vekiletine ...._tirildir·i ma· muıtur. lk tabıi ini enemen e L ı 1 d f 1 

r, illet reislerinin oma ze. •"' yapt1ktan ıonra ' Barıa orta ziraat tara au a eki mittir, 2563 ton (12815 balye) mab. nl•betin e aza olacağı tnuhakkak ,.,.ııyor. 
~y~ ~kın ç•~ ~u~ ~~~ b ~· --~---~---------------------~------------*"'d-.. Ataiı.kl •alırlar, iki yeni ve- okuluna ~irmlı ve a okulu Hırın1 · 

. kilimlzi ıise tanıtmaktadır. cUikle bitir .. tir. Daha ıonra • - Mısırda l S ulka• t •uçlu•u Ab- Cer ha•d• Hava Kuru-
.... lıtnbterem ölünün tabutuna~ kalı Yüksek Ziraatokalana devam · ı durrahmanın avuka•ı 1111111a ~•rdımlar .... ,.. h - Behçet U. 1893 t.., Baldan W' •ı • 

1 ~l llda da Baıvekilet aıası da dopuıtar. ilk ve rDıtlye .tah · eden M. Hatipoila· bo okulda J ngı l Z h kk d Ceyhanlılar, vatan ve millet 
, 

1119 
•11dGrii ile Baıvekilet ya· k . d 1908 da 4 Haelik yük•ek tah•llinl de a ın a bir karar ••eleleriade rok haııaı vatandaı "t ll ıilini memle etın e yap111ıı ve A it ... 

, .. t,: •rinde merhumun ıiyah .blr de lzmir idadisine rirerek 1912 d~ birincilikle bitlrmiıtir. Tahlilini bl· muk avemeti n ara 10 10 (H11su1i maha· ı.nmıadır. Havacıl•i••••aa lnkifafı "-t iberiae koamaı iıtiklal ma· l , tirir bitirmez lzmir ziraat okulu biri"Dizden) - Her avukatın batO için Türk Han Kanamaoa da h 
)llaııu tafıyorlardı, de pekiyi de1rece ile meZdQO ~ mTOf, Öj'retmenliiine tayin olanan ma k l . mınhkHtıda bir yazıhane t..ıt ., v .. iJeyle yardımı borç biUrfer. W 

llL s da mu-tealuben ıtanbal'a eri •.rea ıp 1 b d b A .h ırı ırsa ... 1 \ L .. _ M t. •. uwaa ay • all•i- erkinı ve • mai ey a a ıonra • vrapaya ı • cınes mecouriyeti dolayıaJ1ı. ,_. _ emıanlyetle öirecıdiiimlz• 
~i,. Protokol amam ınildürü. fakült81ine rlrmiıtir. d tisa• tehıiliae riDderil•lt ve bet Müttefiklerin bütün kara barosu ıaikut da• ....... Ab .ore, IOD r&ı.lerde K...... c.,. 
~~'1Dbar Milli, Şef ı ... t la. 1918 de faknlteyi ikmal • en !lene Avrupada kalarak Berlin ve d h ' . . Şakir Zi- h•n t&ccarlarından B. Mithat • 
'"'" B h U it d .ı.. .bf d 1 1 b' k ) " ) it - t ) k arra man&n velulı ola• d • al f d rr ~ •• mayetterini teıkU eden • çet z ua._ 15 1 

1 .... o a· Laypziı üniver1ite erini ıtirere p an arı a us o aca ya Karaca, teblii••· .,.. li"D· r tara ın an 250, B. Arif Yaltr 
t.;:'"•r Celil Önen, baıaı1 · k,a. yııiyle derhal tıp faltillteıl ~cak doktoraSıot vermiştir. - dan hakkında b8t° levbaaıadan ve kardelleri tarafından da JOO 
.. lllıfld&rü Süreyya ve dlter Ja- haıtalıkları aaillanlıiına ta~ e_dll. . Avrupadao döndükten ıonra Ankara lO (Radyo gızeteıi) - lira tebernda balan•haaıtar, 
...... _ E f h t · d M mah uebesi d b · ' li k · -~aittir. ~~rlı Orreneral Salih Omarta~ diil ribi Şiıli t al aı aneaı~ • Yüksek Ziraat Eoıtitüıücıe şef ola '1" n e uıün de bir •• ame ararı .,.,.. H 
t.t ~ raraiaon komatam, emnı . de Kadir Ra1it paşanın muıvlnli rak tayin edilmiş, daha ıonra ıı darranlak röıe çarp,ıktachr. alkevlmlzln JUzme 
'- ,,_ lllatb.aat umam müdürleri tine alıamııtır. r9:1iy~e lktiaadfyat enılitilıünde Vaıiortooda Beyaz aara7da, pliıılan alt"1 olacaktır. mUa•b•knlara 
t!lı..~lr..daa da büyük millet mec· Oç ıene ıÖnra ıalibiyet~i bir tefllk, hocalık ve profe1Ql'lük yap paılfik harp ltonıeyiola aoa lftİIH· 15 •il• eıwvel Muı.ırdaki mavaf- Adana balkevi ıpor koa. ı.., 
..... a.... mlitehaaaıa olarak lzmlr'e ıelen mııtır. Bundan IODH Siyasal Bil· mda yalnııı: M11ır ........ incelen. fakıy~.,._ıikler üzerlae Amerika· den terbiyesi Seybaa böl~ • .; .. 
~ ' Bqveldl, reael kurmay Beb~et Uı ıerbeıt be"imlik baya-· ....... Olcala pro(..öriUiUoe tıyla nıiştir. Amerikaa .. keri mah~ll.. ıı1ar• ltllı•le reı.. bedbinlik ta- i'birllif yaparak ba ayın baftaı111 ... 
... L .. ••idiler ve claba rerlde tın• atıı ... , ve H zaman zaihn.d.a ohıaa_u B. Hatlbo•la barad.u Af- rine aÖre, Mı•ırdakl lnrilb ••ita• l ol da- Kdana yizme havaıaoda ... 
~~ 1 ~ • .. ..... ıai mıtıl ar. Bunuol• be · ı tıM~. ·• P omatik, 111ebuilar, ko· bQyük bir t9bret klıanmıfb;. Bu yonüralalnr ~eb811aiaaa 11çll· . vemetl lunlacak olursa, 1Allttefik· kiııllı yhme, atlama ve H foJlllt.. 

-~. ••kllttler ileri ,.a-ıv1 .,aade r l,ıaar Me..,.ekiıt liaıtaüul Qıiıtlr. leria batla bWp ..ı..larıaa alt r8"r aım bir nikbialtk te ~oktur. aüaabekaları wtlp etmlttlr. 

ıı 
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YAZLIK Sinemada 
BU AkŞAM 

En yeoi daoılarıo... En sevimli uzlarıo... En rüzel maıikilerin ... Ea 
sevimli dansözJeria ... En ejleadirlci mevznuo ... En nefit şarlularıo ... 

gözleri kamaştırdıi•·· Ruba okıadığ'ı .. Şaheıerleria pbeserl 

CAZ FIATIN"SI 
F red A stalrın yeni dansları 

Paul ette Goddard, ID güzelliii ve meşhur 
Artıe Sroy, cazının en çıliın oa(melerile ıüılenmlı olan 

u emsalsiz film ba~ece bütün güüel fılm meraklılarını teshir edecektir 

liveten: 
Milli filmcilijimizin en muwafık eteri rüzide artiıtlerimiz 

HALiDE 
SAIT ·TALAT - YAŞAR 

tarafından ykratalan 

KIVIRCIK PAŞA 
Türk sazının ve şarkılarının oefiı oaimelerlyle bez.enmiı büyük Türk 

F 1LM1 

PEI< YAKINDA • 

lspangol musikisinin, lspangol ıarlcılarımn ve ıilsel 
lspongol kızlarının laagal verdifi 6ir ıah•s•r 

SEViL BERBERi 

Belediye Riyasetinden: 
1 - Adana belediye kanarası müstahdemini için 46 takım 

tulum açık eksiltme ile yaptmlacaktar. 
2- muhammen bedeli beher tulum on üç lira olup ilk 

teminata 45 liradır. 

3- ihalesi 21/7/942 salı günü saat 10 da belediye encü-
meninde yapılacaktır. • 

4- Şartnamesi ber gün yazı işl~ri kaleminde görülebilir. 
5- isteklilerin bet.i gün ve saatte ilk teminat makbuzla

rile belediye enciimenine müracaatla11 din olunur. 

2229 5-11-16-19 

Devle1 Demiryollan Adana 6.ncı isletme 
artırma, eksiltme komisyonu ReisliQinden: 

Muhammen bedeli 34.000 lira tutan ve 942 mali yıh içe
risinde Adana deposuna gelecek olan 40,000 ton maden kö
mürünün tahmil ve tahliye işine matlup evsaflı talip zuhur 
etmediğinden ekıiltme 17/Temmuz/942 cuma ıünü saat 16 
da kapah zarf usulile Adanana 6. ncı lıletme müdilrlüğü bi
nasında icra edilecektir, 

8u işe girmek ilteyenleria 2SSO liralık muvakkat teminat 
akçalarile nüfus cüzdanları, kanuni ikametgah vesikaları, iyi 
buy kiğıtları ve ticaret Odası veıikalarile beraber bu gibi 
takmil ve tahliye işlerinde bulunup muvaffakıyetle başardık· 
larma veya başarabileceklerine dair bir ehliyetnamenin tek
lif mektuplarile beraber ibaJe saatinden bir uat evvel komia
yon reiılitine vermeleri llzımdır. 

Mukavele proieleri Ankarada 2. nci lıletme Müdürlütün
den, Haydarpapda 1. inci işletme müdllrlütünden, Adanada 
6. ncı lıletme Müdürlütünden ve Adana Deposundan bedel· 
ıiz olarak verilir. 2187 27·1·7-11 

TELEFUNKEN 
ve WEGA RADYOLARI 

Metanet, zarafet, yüksek bassaıiyet, temiz malzeme. 

942 Modeli radyolar arasmda yalnız bu makinelere na• 
ıip olmuştur. 

1. MEZIMRE 
Radyo ve makine tamir ~t.el!eaini açmıftır. Bilumum 

radyolar azami ciddiyet ve btızblde ucuz ve garantili bir 
surette tamir edilmektedir. 

IŞIK Ticaret Evi - Asfalt Yol No. 71 
Telefon NO· 80 

zayi tastıkname 1 Osmaniye Belediye 
936 • 937 senealnde Antep Li Reisfininden. 

... ı 4 8. ttıb'uinden aidatım ta1tik· Y . k .1 . 

bameyi ı.ayl •ltlm yenlıinl alacaiım· 14806 lira bede!• erı. 
dao eıkiıinln hikaU olmadıiıoı illa elektrik teıisine talıp Z~h. ur 

d 1 etmeditinden 6/7/942 tarı ıa-
• er m. I b .. n den 6/8 942 perıem e gun 

Osmaoly6~1n ~aabulyet•ahal· Aat 14 de kadar paıarlak 
ltıioden HüHyın °1· Ce•al Pltkla ıuretile verileceti illa olunur. 

2244 2245 11·15-19-24 

BUGON 

Adana Ticaret ve Sanayi Odasından ı 
Sicil ticaretin 8S numaraımda kayıtla (Çukurova Pamuk 

Tarım Sataş kooperatifleri Birliği) nde imzaya ıelihiyetli ze· 
vatın selibiyet derecelerile bundan evvel muhtelif tarihlerde 
tanzim edilmiş sirkülerlerin iptal edildiii hakkmda Birinci 
Noterlikten lastikli 6/7 /9 •2 tarih ve il sayılı sirklller sure· 
ti aşağıya çıkarılmııhr. Ke~fiyet ilan olunur. 

Sirküler No : 2 
Yönetim kurulumuzun 6/7/942 tarih ve 29 aayılı kararı 

mucibince Birliğimiz adına imza atmata selihiyetli zevahn 
imza örnekleri ve selihiyet dereceleri aşatıda göıterilmiıtir. 
1- imza örnekleri: 
A- idare meclisi: 
Hasan Coşkun 
idare meclisi baılcanı 
Ahmet Ilgaz 
idare Meclisi Aabqkanı 
Ali Ôztürk 
idare Meclisi Üyeıi 
Ömer Biçer 
idare Mecliıi Üyesi 

8- Umum Müdürlük 
Haydar t:.miroğlu 
Umum Müdür 
lımail Temuçin 
Muhasebe Müdürü 

C- Umum MOdürlllk: 
Ahmet Mumotlu 
Muhuip 
Sabahattin Eriil 
lıletme Şefi 

imza 

imza 

imza 

imza 

imza 

imza 

imza 

İmza 

1- SelAhlw•t d•r•c•l•rl ve imza t•rtlar11 
A- Ana'mukavelenamemizin 32 nci maddesi mucibince 

Umum Müdllr ile yoklutunda vekillle idare Mecliıi Batkanı 
ve üyelerinden birinin müıterek imzalan Birliti yüken altına 
ıokar. 

B - Umum müdür ile diier bütün guruplarda imza 
ıellhiyetini haiz zevatın herhanıi birinin mlifterek imzalan 
birliği yDken alhna sokar. 

C - Umum miidtlr, gaybubetinde yukarıda Umum mil· 
dilrltık B. gurubunda imzaya ıelibiyetli zevattan .birini tev· 

J 
kil ettiti takdirde mezkur zatla C. gurubunda ikinci dere· 
cede imzaya selabiyetli zevattan birinin müşterek birliiimizi 
yüken altana sokar. 

D - Umum müdürlOk 8. ıurubunda mevcut herhanri 
bir zahn umur ve muamelihnda .muteber olduju gibi Or
tak Kooleratiflerimizle vaki maamelitımızda muteberdir. 

işbu ıi-rklllerimizde bundan evvel muhtelif tarihlerde 
tanzim etmiş bulunduğumuz bilcümle sirküleri iptal eyledi
ğimizi bildirır, keyfiyetin not edilmesini rica ederiz • 

2241 

= Çifçilerimizin nazarı dikkatine = 
Avrapadao yalnız çuval ve harar dikmej'e mahıu malda .. erimlz 

r•lmfşlir . En acuz bir Hatla ve ayni zamanda •ayet klH bir ~· 
da kaaeviçelereen hararlar, dlldlerek .. blplerin• t..U. edilir. Arza 
eden çlfçilerimiz qaia<la~i adrealmlze, Bariin Gueteıl ldare•ine bir 
defa tetrlf buyararak yap•lf oldai'a•az namaneyi her zaman rörebi
llrler. Ge'rek kallandıtımız iplltia S9flamlıjı ve rerekıe maklnalarımı 
zıa 11rf ba iş için yapılmış olmaları 1ayıo müıterilerimizi memoon ede 
ceiimize •o kat'i bir delildir. 2243 11-12-14-16-18-21 

Millt Meoıucat F. karıt11ada 
Çuval ve Harar lmalltbao .. i 

Mehmet Ar•ıo 

illn 
Telefon hattı tesisine ait ilandır: 
1- Tudikli ketifnamesine göre Arsuı ci'lannda bir dev

reli telefon hattı tesis edilecektir. 
2- Fenni ve buıusi tartnameıi lıkenderun deniz komu· 

tanhtıncladır. 
3- Bu ifi üzerine almak isteyenler ihale f Ününe kadar 

prtnameleri komutanlıkta görebilirler. 
4- ihale 20/Temmuz/942 palll'tesi saat 16,00 da lıkea· 

derun Dz. K. da yapılacaktır. . 
S- Muhammen bedeli S812 lira olan keıfine göre iıtek· 

lilarin belli ıün ve Aatte 436 dan ibaret ilk teminatlariyle 
lskenderaa deniı komutanbtına müracaatlan ilin olunur. 

2206 30.].ıt-17 

İskenderun ithalat gümrük 
Müdürlüğünden: 

lıkeodertıın ıümrük anbarmd• döküat& halinde bulunan 
bir çok aoda Ye teneke levha ile Oç bin (3000) küaür kilo 
yün ipliii 221 Temmuz/942 çarıaınba ıünll açık artarma ile la· 
tılacaktır. Fazla izahat iıteyenlerin lakenderun_ ~thal_lt ıllmrülc. 
Müdürlütüne müracaatları. 220S 30-'S-10.tS 

latiyaz Sahibi : CA VIT OltAL 
U. N..,ıyat Mil.liri ı A,akat . 

Rlfıt YA VEROCLU 

8aııldıjı J" : BUGON M~ll·•~ 

11 Temmuz 1942 

ASR Sinemanın Yazlık Bahçesinde 
SUVARE 9.30 SUV ARE 9.30 

BU AK,AM 
Büyük edip Alekıaodr Dilma om liyemat Heri Frl\at1z 

edebiyatınıa ve dünya ıinemacılıiının Film tack 
Jo•n Benett - Leuıs H•rm•rdı'nın J•r•ttıklerı 

Türkçe Sözlü 

DEMİR MASKE 
Baıtaa oih•yete kadar be1ecan ... alı.ıllara hayret vereo mıceralar .. 
Frao11ı tarihinin lıanlı ve korkooç saboeleri .. Zengia ve mob. 

t~ıem dekorlar içinde reçen hazlo bir •ık f acıttı 

iLAVETEN: 
Arzu ve istek üzerine 
Rıchard Green - Brenda Joyce 
Gladıes Georg - Rıchard DIX 
Gibi döıt bilyük yıldmn ,aban• bir ıorette yaratblda~ıı 

1 Kırık Yuva 1 
Harikulade rnzel ve aaüeılir tahoelerde dola nef iı bir •ık ıabe•eri 

Pek Yakında 
MIKEY RONEY 

LAKONGA .. 

T. iŞ BANKASI 
Kuçgk tasarruf· hesapları 

1 9 4 ~ iKRAMiYE PLAN 1 
Kl!,IDl!Ll!Rı 

l $ııNI, 411•111,JApde•,Zlldııclt.l'i• l111W•rlıule ..,,ılıl• 

1942 iKRAMiYELERi 
1 Adet 200Ô Urahk - 2000. Lira 

' .. 1000 .. - 3000. n 

2 " 7SO 
" - ısoo. il 

' .. soo " - ısoo 
" ıo .. 2SO .. - 2SOO. .. 

40 " 
100 .. - 4000. .. 

so •• so .. - 2SOO. .. 
200 •• 2S .. sooo . •• 
200 " 

10 il - 2000. 
" 

TUrklJ• it B•nkaeın• pera r•tırmalda r•l
am ,.ra blrlldlr•-, •• faiz almıt ol111u, .,.. 
••••iMi• t.lllnlzl ... d ...... ı. olur•••••· a71 

Çırçır ustası 
aranıyor 

Çar çar f abrikaaında çalıt
mıı ve eyi bir çırçır ustası 

aranmaktadır. Talip olanların· 
Merıinde yeni çırçar fabrika
ıına veya Ziya Paıa kahve·· 
ıiade Abdul~adir Perıembeye .. 
müracaatlan. 2204 1 -8 

Ticaret ve sanayi 
odasından: 

Mıataka Ticaret 

dan al1nao •mre röre eu.rıod' 
1941 ve daba eakl teo•l•r J 
talil taıam, keten tobumıı, a,İ' 
çeil, araıit ve kendir tobamo b' 
lao.alarıo Odaya müracaatlat1 1111 
olanar. 2246 

DAHİLİ HABERLER 

isken derun 
bataklığı 
700000 lira tahsisatla, kıJ1 

rutma işine pek gakcnJd 
başlanıyor 

g;Jj)J c 

Antakya JO (Ha .. ıt) - lıkenderao batıklıklarınıa karat ...... WJ 
laaz1rbklara baılaamlfbr, 1' 

Kuatea projffini ıoo olarak rözden r•flrea N8fıa Ve~lllaıil 

Faal CebHoy, karatma lflerloe bıılanmaaı lçlo e•İr vermiıtir. 11-

Batalthklarıo kuratalıaaıı için konolea tahılHt 700 biıı q,a k~ 
dır. Sa itleri 6 ocı dair• •lidürlGiO bu makıatla lıhodaroo4f bit 
tiye karmaıtar . 

Ba it• ait proJeler ikmal edllmif oldatandan amellyeııJ ,. rl' 
ekılh••J• çıkar1lacak ve ekıiltmeyl mllteaklp hemen lı• b...,.•c:~ 

Dıtar taraftao, .•ıbbat veklletl lıkeaderan kau•ınıa •tUlf -~ 
110• aluı•aaıaa karar vermif ve ba baıaıta rerekea t .. kJlit1' k.,.....
•ına bqlaa•ıtbr. ,.,,.. 

• Marıı ~ı, .. ın. baih kalacak olan 11tma mG~adele tet~*' 
abdekl 1 a;oıtoıtan ltibarea lıe bqhyacakbr. .. . 


