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Aokara 17 (Radyo 1'U•t1111I)- Sabık 

Irak Bqvekill Raşit Ali, Hltlerl karar 
rihında ziyaret miştlr. 

SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 
, __________________ .., 

iLLi ŞEF1 DON HARP OKULUNUN YDZ-
ME BAYRAMINI ŞEREFLEZDIRDILER 

.Başvekil . 
. ili Müdafaa Vekilile 

ikte törende hazır 
bulundu 

~ Ankara 17 (a.a) Harp 
t ııl11ıuın yüzme bayramı bol'ÜD 
~•deniz havuzunda yapılmışbr. 
~harreiıimiz Milli Şef lımet . 
"- G, Sayın eşiyle birlikte bay· 

1 t•reflendirmişlerdir. 
t Baıvekilimiz B. Şükı ü Sa· 
~la, Milli .. Müdafaa Vekili 

tral Ali Rıu Artuokal, Ge· 
~llr11aay Asbaşkanı Asım Gün· 
.,._

21 .Milli Müdafaa ve Geoelkur 
~) ileri ıelenleri meraaimde 

tır butııomu~l4rdır. 
ı. Törene illlildal marşiyle baş 
.:_'-lf, bunu reçit resmi takip 
~ittir. Bundan ıoııra yüzme 
ıııı:..'~et ve ıötterileıiae g ç'l 
"""ttır, 

QL t.liUi Şefüniz, ayrılırlarken, 
'111 '- B ·· • t '11;oınutan1na, ıpor aşo~re 

"t . •. ıpor öiretmeolerme, 
h '

1 
tınj ıılr.mak ınretlle iltifatta 

"' 0111111lardır. 

l(ızılordu ı 
ka,ııık bir halde 

~ekiliyor 
lnıanıar Stalinorad 

lllir olunu kestiler 
it "-••ket h•llndekl 
t "' kollar1 mUnakale 
''1•1erı bombal•ndı 

1 ~rbn 17 (a.a.) - Alman teb 
\ 111 cephesinin cenup kealmin· 
~ lllotörla teıkillerlmiz düşmanı 
~n doiuıuoda •ı•tı don 
"" . tinde takibediyor. Doneç 
' "

111ln Staliarrad' a riden de
\~ keıilmiştir. DUşmanın reri 
~l lıt.rını derin aarette yaran 
~ G teşkillerimizle cepheden 
~ Plyıdemiz ar&1mda birçok 
s,~ t~••ni balaoayor. Banlar 
~· bır halde doiuya doiro 
~•t bıne yol açmağa çalışıyorlar, 
~ Gtüo teıebbllıleri kanla ka 
~~, ~ •kinı bırakılmıştır. Alman 
'-.~ili 11Yvetlerl ilerflyen motörlü 
~ "l111iıi arasız taarruzlarla de
\t •ttor Ve dlltmaoın iatizamla rl-

""' li. ille mani oluyor. 
~"1 '~ket halindeki kollar, tak· 
~t ))i~e hllcumlariyle bomba-
~· . 

~' •p kesimindeki blltün hare 
' . lllilttefik kıt'alar reoiş öl
l_ ~~lk etmektedir. 
~ ~ •tirandan beri Macar or· 
~ ~ ..._n kuvvetlerinin yanında 

Yo, •k~edir. 
~' °"•ı köprü bqına kartı 
~ ~IQ taarruzları boıa gitmiş 

' •r •iır kayıplara oiramıt· 
t.t . 

'~~~o,,, 17 (a.a.) - Sovyet 
'ııu ıs ~lıtmıa baıu.t tebliil ı 
\~ /\ Yıı ile U T .. muz ara· 
~ .tG '-•nlar ölü •• yarala ola. 
~ilde 9.000 a1ker •• aynı 
~ t &arfanda cemao 2.900 tank 
~ •• ~ ve 3.000 tayyare kay-

ı..,..dlr 
\L il\" . ~""· 1";'dttnuo kayıpları 400,000 
'F)'t~ SO top, 940 tank ve 1.354 .... 
~ıa~• 17 (a.a.) - Batııiyle 
~ d, ~ "•tebrin kenar mahalle· ' 'tli 'Don•u öte kıy111nda 
~ '~t'dlr •abarebeler cereyan 
'~ lt,t' ı. Alıaaalar el armadan 
'~Ço1t' " alıyorlar. iki tara. 
~t~ luıkltrının iştirak 

•bar._ bUbaıN 

Aziz cümhurreisimi 
ismet lnönü, bir tö
rende yarının kahra
manlannı teftiş bu-

yuruyorlar 

Ticaret vekilimiz bu sabah 
şehrim ize geliyor 

1 Dr.Behcet Uz, Türk 

Belôdiye Meclisi dün toplandı 
Yüzme havuzu 
--

35 sene müddetle, icar
sız olarak Beden Terbi· 

yesine devreldi 
--

Belediye mecliıi dün fevkalide blr toplantı yapmıstır. 
Ba toplantıda Atatiirk parkındaki yüzme havuzunun 5? ae~e müddet

le beden terbiyesine devri için beden terbiyeal Seyhao Bolresı Baıkanh~ 
ğıom Belediye Riyasetine yaptığı teklif K"ÖrüıülmUıtür. Teklif evvelce 
Belediye Encümeninde tetkik edilmiş ve bavazan devrine kaaHI bir • 
rel rörülmeyerek bazı esaılar teıpit olunmuştu. 

B 1 O" •ehlr plinı mucibince yüzme hıvuzuoan etrafında a esaı ara r re, .. ·ı • 
1 •- ler"ı ıırazino kapalı pıin ve bana m6ma11 teıı1at 

yapı a~•"- soyunma yer , ~ . . . 
Beden Terbiyeıi tarafından ınşa ettırılecektır. . 

Dünkil toplantıda bir çok aza ıöz almış ve net~ce~e. havuz 
35 sene milddetle icar11z olarak Beden Terbiyesine devredılmııtır. 

3 vn•r•tln l•t• memur 
k•drolar1 takvlr• edlldl 

Aokara 17 (Radyo gaı.etesi)
Ekmetin karne oıalüae tabi tutul· 
doia Ankara, latanbal, lzmir gibi 
büyllk ıehirlerimizde karnelerin H· 

yamı ve kootrolll için memur kad· 
roıanan yetlfmediii (Örülmüş, lı· 
taabal'a 85, Ankara'ya 20, lzmir 
lqe müdllrlili'Une de 40 memur 
illveai için bir karar ittihaz olun· 
muştur. 

çok şiddetli olmaktadır. Bu mey· 
daa muharebesi Vorouei'in kenar 
mahallelerinden birinde cereyan 

etmektedir. Ve burada Raılır Al· 
manları balanduklara mevıllerd•n 
atmak lıtlyorlar. 

Ehemmiyetli düşman motörlü 
piyade teşkilleri ele geçirilen mev· 

.Uerı acele tahkim etmekte ve taı· 
tan binalarla, tankları iıtinat nok· 
taıı olarak kullanarak hatların ge· 

riıinde derhal blokbav:ılar inşa 
etmektedir. Bir ıovyet blrlij'I bir 
Alman teşklliDin karmayını yok et· 

miş ve yüz eılr almııtır. Sovyet 
tayyareleri dlln 64 tank ve 109 

top tahrlbeylımltlerdir. 

Malİruk•t otlel 
t•allyete geçti 

Ankara 17 (Radyo razetesi)
Haber aldığımıza göre, lıtanbulun 
mahrukat ihtiyacını karıılamak üzere 
kurnlao mahrukat ofiıi faaliyete 
başlamıı, muhtelif kaynaklardan 
odan ve kömür teminine ıirlımif· 
tir. on.. tahıiı olanan 500000 
liranın yetmiyeceii dOşUoQlmüı ve 
ba para 2,5 milyon liraya iblii 
oluomuıtar. 

Mahrukat oflıl hiç bir inblaar 
mahlyetlDi haiz deilldir. Od°ua ve 
kömnr tllccarı ıerbeıtçe faaliyette 
bulunabilecektir. 

Hataya gidecek 
yüzUcUlerlmlz 
Yüzme teşvik millabakalarınan 

ikinciıi yarın saat 17 de yü~me 
havuzunda yapılacaktır. Bo milıa· 

bakalarda 20 temmuz pazartesi 
günü Hataya l'idecek Seyhan eki· 
bi de aeçilecektir. 

Halil Dalban, Mahmut Dalban, 
Mabarrem Gcılerl'ia, Nihat Erdem, 
LOtfi Erdem, Macit Gnlerl'lo, Ha
san Y eyıl gibi kıymetli y0z6cülwia 
iştirak edecetl mOaabakalarıa be
yecaolı ve zevkli olacatı filpb•izdlr. 

çiftçisine çok güzel 
bir hitapta bulundu 
" Çiftçi; sen bizim iç kalemizsin. biz 

size güveniyoruz. Sizin bize güvendiOiniz gibi. ,, 
Ankara 17 (a.a) ---~ ~- ~ ·· " ----. ıonra kalan malın 

- Ticare ·Vekili Türkiye mesuttur, dedim. Çükü o- tan• bayırlı ol· 

Doktor Behçet Uz ftUft batında emsalSIZ bir fef Vardır. ıuo. 
bu akşam radyo. Cıhanın birbi· 
da aıagıdaki lı;o· o milletine, mllletl ona Atıktır, ve bir- L 

rinl yok etmh 
oaımayı yapmıştır: birine inanmıttır. Şefinin etrafında bu 

.. _ Sayın vatan · için boğ'uştoğ'u şu 

i:r:tıraph gUnler· daılarımı Hnbabat kadar içten kilitlenen bir milletin hak-
de ıne1at Türkiye• me1eıemiz hak· kı mesut olmaktır. 

kanda yeni haltü- _ .. ~~----~----
dıetimlıin aidatı kararları evvelki iinls babubat bedelleri de aynen 
&'Ün ve din ojreadl•lz, mevcat yeni fiyat üzerinden vuilecoktir. 
hnbabst fiyatlarını buriinkü ıart· Verdiğim şo izahat göıteriyorki, 
larıoa, vaziyetlerine ayran rörme· hük.tlıoet hububat işinde çiftçiıioio 
dik, bunları lüzumlu ve hıkh ıör- hakkını temamlle korumuş ve bun· 
düillmüz bir ölçü dahilil.de aıtır· dan ıonraıı için de daha çok ekil· 
dılc, bOkG•et ıizden bababahnızın meıinl teıvik etmiştir. Sandan ıon· 
ancak bir lcıımını alıyor ve arta• ra aziz 9ift9lmlre tlllf•n •iır milli 
nını da temam• ılse bırakıyı>r, vazifeyi bilmem hatırlatmak icabe. 
size bıralulan kmm için bir fiyat der mi? Çiftçi yurttaş; devletin bu 
tayin etmedik, bana 1ttrboıtçe tan- yeni bimayeıinin kudretini bil, el• 
zim aatııı yaptığımız yerlerden deki mabıalünü doğru göster, 
başka yerlerde satabilirsiniz. doğru tahmin ve teıpit ettir. Dev· 

HükOmet, ekmeğini temin etti· let borcaou vaktinde devlet anba· 
ği bazı tehlrlerimiz için, büyük rına alaşhr, vereceiin mahtulle 
ordaıu için yeni mabıaldea lllzama mibtabıil olmayan kardeılerine yi• 
kadar , ıtok yapacaklar. lıte ba yecetl11i aatla1acak ve her ıeyden 
stok _içindir ki hllkOmet çiftçinlo iiıtlln kudretimiz olan orduaaoz 
ilk mllıteriıi olmaktadır. Yeni aene be1lenecektlr. 
mabıolüaden ıimdlye kadar verdi· Borcuna temamen ödedikten 

Kahire 17 (a a)- Elalemeyn'in oldııiu ö(renilmiş. 
Ortqark lol'Hlz iir. Düşmanın ilk 
tebliii: Merkez Cenubunda karıı hücnma k.ü· 
keıiminde Ravei- • • 1 • • çlik mikyasta -idi, 
ıof tepeılne yer· 1 n • 1 1 z şimal lr:esimmde 
le-o kıtalarımızı ..- milwer kuvvbtleri· 

çıkarmak için dllş· mevzı·ıerı·ne- oia ıeceleyio yap-man dün de ray· tıiı ikinci bilca-
retlerine devam men Roınmele Tel 
etmiştir. lkl tara· El 111 civımnda· 
fın da zırhlı kav- ki tepe üzerinde 

vetleri 11bableyin h o c u m tuta11mak imkinı 
mobarebeye ta . 111 v.rdiii aalqıh· 
toşmaş ve bir mik· ,.r, baNd• ıid· 

tar düşman-tankı Tel -El -lsa tepesi detli bir •• har .. 
kullanılmaya c a k iM .!mQf .ye Al· 
hale l'etlrllmiıtlr, ld 1 ı• .. olar ita mev-
Bb:lm lı.ayıplar1· e en e e geç 1 ltii bir aralık ele 
mız henQz blllo· d •evirmeie mu • 

iki t.r.' .r•eınd• ti - ff k oba l d mlyor. Akfam il· n • \lf ar ır. 
zeri ba çevrede detll bir l•nk muh•re- Fakat ıUratle bı· 
tekrar mabarebe beel oluror raluaak zorunda 
bqlamıı ve receleylo de devam kalmıılardır. Bara11 hali m6ttefik 
etmiıtlr. knvvetlerin elinde buhıoqyor. Al-

Londra l 7 (a.a) _ Royter manlmn bnlanduğa tepeye büJı11 
•i•n11nıa Kahlredeki h8'••f maha· da~ı ylksek bir mevki 8 lncJ "" 
biri bildiriyor: danan elindedir. Vaziye_t .~ 

Rommel kavwetlerl tart•mba edilirse, Rommel in Avaıuaır;e,. 
rllnO 1aat 18 de harekete reçerek tarahodao mi.lafa edllea ,bllll .shayı 
8 iaci ordanaa E.lalemeya'lo cena. hniade aocak kllç,il!_,!"1;ıdaiane 
handaki yeni menlleriae ıeoiı öl· -.le l'eçlnaep mav....-
çOde ikinci bir makabil biicamda •Öylteblllriz. .,....c1a çarpmba 
balanmaılardır. Bı bücamı tank, lalemeyn c-::.k 111ahar•he1I, 
topça ve piyade birlikleri fttlrak akfaan bqlay~ala ileri 'ür.üyü 
etmlıtir. lnrillz zırhlı blrlilderial, Rommel ka~d• dardanaldrtu rnn. 
Uk hatları ınüdıfıa edeo .ıtteffk ~~n~~~e';;tİı WrUkler arHındaki 
hava kuvvetleri d•teld-'ttir: Ma• -ilk ....ı. , ... atbt· 
barebenln aetlce1I beaD• belh de· Berllo (a.a) - Alınan tebliii: 
iildir. M...,.cla dotman Elalemeyn mevki· 

Fakat mihver kıtalannıo ba böl· tade a.krar taarraır:etmiştir, lnl'iliz 
gedeki tepeala bir ooiftumda çok tankları bir karıı taarazla hareket 
dar bir sahada tataa .. ta mHaffak aektalanaa atılmqı.dar. 

oin aiz bahtla ÇO· 

cuklarile ıizleri en çok ill'ilendiren 
hububat meselesi üzerinde koouıtam 

Türkige meuttıır, dedim. 
Çünkü onun 6aıında em· 
salsiz bir Şef flardır. O 
milletine, milleti ona aıılc· 
tır. Ve bitbirine inanmıfiır. 
Şef inin etrafında hıı /cadu 
içten kilitlenen bir milletin 
lıalc/ci meat olmaktır. 

Y aıayan, yOrüyen bir millet 
bayatındı buhranlı, aıluntıh, acı 
ve tatla rünler rörmekten tabii 
ne olabilir; Elverir ki idare edenle 
edilen arasındaki 1evgi ve rüveo 
bizimki gibi olıun. Bo milletin 
tarihi boyunca bir mUlt!tİn yapımı· 
J•cajı fedaUrlıklarla dola bir ha· 
yatı •ardır. Hadatlanaın cMlrt kö
şeıinde raıayanlar en huıa1, eQ 
içli kardeı sevrlıile birbirine baj-. 
hdırlar. Ord•, Türk milletinin o 
yühek ve uil cevheri, bH zamaa· 
k~nden daha kuvvetli, karnı tok, 
gozü daha pek olarak h:ızır oJdoğıı 
için de meıuttar. Deniıi , karast 
göiü, bıva11 ve aayu ayrı ayrı 
birer aervet ve Hfab kayoaiı olaa 
topraim sahip \'e çocuklarıyız,. 
Karı1m11:da erimeyecek bir zorlak 
yokturA Y ale>u: her birimi& daima 
ıaolan hatırlayacağız : 

Vakitte, parada, iltihlik ve 
i.'tihıalde pli~b. ve tutumlu. olaca.. 
gır. T~bellı~ın ve te~ bır bu(· 
day taneaaolo ısrafıoın bar cinayet 
oldui'ana inanacağız. Builerimiı 
için • ıu~etıiz olan bir şeyio bar 
bu•• bir y~rtta1ım1z için ••hu· 
nimet olabıl9ceiini anla1ac•fız· 
Val~ız kendiıniıi deiil, .ı.ı .. top• 
lulugu düşüneceiiı. 

Sevıili Çl/19' ; Giineı 
1'adar -ıüul H f egi6U gll
ziin 1;;1.- Sallık "" i/J-
getle ~· , 

Y•,,.,,,ı• •es ııt ol. s •• 
fJJ6lll' iç kalemizsin. sı. 
_. giioenigoraz. Si.in 6iu 

6'Joen4ilini• /j''· ,, 
Dün de haber verdiiimiz l'lbi 

-sayın Ticaret Yek.ilimiz 8. Dokto; 
Behcet Uz >bu , sabah ·~•t 9 da 
uçakla. Ankara dan şebrı1Dize ı 
lecelttır. .. 

Diin Akıam Parli4e 
Yapılan Toplan_t.ı. 

• Dün_ ·~•t 18 de partide V ıdt.. 
mız B. Akıf E.yl Doğan'ın bqk 
lığand~ bi.r t?~l_:'ntı yakılmıştır. an
• .Çıftçı bırlırl, ziraat odaıı r .. 
11lerı ve heyetleriyle ziraat müdü
r~nll? • lttlrak etliti ba toplantıda 
çıftç1nıo yeni kararlar hlllr.Omlerl
ne göre elindeki hububatı uaal 
ıür'atle ofiH teıllm et•eai iti I'~ 
rüıtllmlttllr. 
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YAZLIK Sinemada 
BU AkŞAM 

Nefiı lıpaoyol Kitar ve ıarlulannın ıüıledlil ... En rüzel lıpan: 
yol Kızlarıom hayat ve neı'e kattıiı mevsimin taban• filmi 

( SEViL Berberi) 
H,reketli, rüzel ve ihtraslı şıbeteri takdim ediyor. ispanyanın 

G&aeıli ve yakıcı havatı, Atklan.. lbtiraılan. Oynak lıpanyol 
Danıları ve ıarlulau .. En filzel bi.I mevauda en rüzel bir film 

Bat Rolde : lmperio Argantina'nm rrakibi Altun sesli 
Sevimli İspanyol Yıldızı 

ESTSELITA KASTRO 
iLAVETEN: 

Türkün Şecaat ve kabramanhklarlle dolu eo büyük Meoklbeler deıtanı 

Çanakkale geçilmez 
Türkçe Sözlü ve Şarkılı 

~~--~--~~-.~~~~~~~~ 

Pek Yakında 
Büyük lng'iliz Edibi ( Beıroard Sbavı )ın Meıbar romanı · Pyrmallon 1 

ai·R;·K'AD"iN'·y;;;;f~m 

Adana Askeri Sa. Alma komis

yonundan: 
1 - 25.000 kilo koyuu veya aıtar etine talip çıkmadı· 

tından yeniden kapalı zarfla eklİltmeye konmuştar. 
2 - Koyun etinin muhammen bedeli (25,000) lira ilk 

teminatı (1875) liradır. Sığır etinin muhammen bedeli 
(17 ,SOOJ lira ilk teminata (1312) lira (50) kuruttur. 

3 - ihalesi 4 - 8 - 942 - salı sü•i -t 10,30 
dadır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi Ankara, lıtanbul levazım l· 
mirliklerinde ve Adana Askeri satanalma komiıyonunda gö-

rülebilir. 
5 - Koyun etine girecekler teklif zarflarını ihale aaa· 

tından bir saat evvel komiıyonda bulundarmalan, satır eti· 
ne girecekler teminatlarile birlikte ihale saatında komiıyon· 
da hazır bulunmalan ilin olunur. 

18 23-28-7 2 2 s 6 

----------------------------------------~-----= Çit çilerimizin nazarı dikkatine = 
Avrupadan yalnız çuval ve harar dikmet• mabaaı maklnelerimb 

relaıiıtir • En acaz bir fiatla ve ayni zamanda l'ayet kıaa bir uman· 
da kaneviçelereen hararlar, dikilerek 1abiplerine tHllm edilir. Arza 
•den çif c;ilerimiz a .. tıda~i adreılmize, Buriln G~zete1i idare1in~ b~r 
defa teşrif bayararak yapmış oldnğomaz namooeyı her zaman rorebı
lrler. Gerek kullaodıtuaız ipliiio saglamlıiı ve rerekte makinalarımı· 
sın 91rf bu iş için yapılmıı olmaları tayın müıterilerimizi memnun ede· 
c•iimize en kat'i bir delildir. 2243 11-12-14-16-18-21 

Milli Menıacat F. kart11ıada 
Çaval ve Harar lmallthuesi 

Mehmet Arrın 

'------------------------------------------------
Telef on Hattı tesisine ait ilan 
t- Taıtikli ketifnamesine göre arsus ile Karaaı karakolu 

araıında bir devreli telefon hattı tesis edilecektir. 
2- Fenni ve hususi ıartnamesi lskenderun Deniz Komu· 

tanlığındadır. 
3- Bu iıi üzerine almak isteyenler ihale gllnüae kadar 

şartnameleri komutanlığımızda görebilirler. I 
4- ihale 27 Temmuz pazartesi saat 16 da · ıkenderun 

Deniz Komutanlığında yapılacaktır. 
S- Muhammen bedeli 2081 lira olan keşfine göre iıtek-

lilerin belli gün ve saatte 1 S7 liradan ibaret ilk teminatlarile 
lakenderun deniz komutanlatına müracaattan ilin olunur. 

2253 14- 18· 21· 2S 

- -- Sa1ın BJlrUceklilere mUjde -
Adana • Bürücek aruında haftada iki g6n otobüslerimiz 

aıatıdaki şerait dahi~~~ aeyriaefere baılamııtır. 
1.- Otobüs Şirkebmızua lllerkeziaden her hafta cumaerte· 

ai günü sabah saat 9 da ve~ ıtınü aabahıcla aaat 
8 de BitTücete hareket edece~r. 

2.· Bürücekten de pazartesı gtlnii aabab aaat 7 de per· 
ıembe ıünü nbah aaat 8 de ~d-:a~;-eket edecektir. 

3.· Her yolcu yananda 1 O kıl oy . . ar iicretaiz olarak 
efya götürebilir. 10 kilodan fazlası ıçm etya ~ bir tcldl· 
de kabul edilemiyecektir. 

4.- Yer tedariki s1ra numarasına tabi~ir. Biletleria lir
ketimiz merkezinden temin edilebilecej"İlll sayın halkımıza 
ilin ederiz. 

Adana Seyhan Suhulet Nakliye 
Şhoketi Müdürlütü 

2265 16-17- 18- 19 

lmtiyıı Sahibi : CA VlT ORAL 1 Rlfat YAVEROOLU 
u. NetrlJ•t MGdllrl ı Aftkat B...w.p ,_ ı BUGON tlatbau 

BUGON 

Maraş As. Satınalma 
komisyonundan 

1- Kapalı zarfla 1200 Ton Butday kırdınlacaktar. Mu. 
hammen bedeli 72000 lira ve muvakkat teminatı 5400 liradır. 

2- Kapalı zarfla ihalesi 14/8/942 Cama ıtınü ııat 15 
dedir. 

3- isteklilerin teklif mektuplarını ihale saatındao bir saat 
evvel komiıyona verilmiı bulunacakbr. 

4- Şart ve . evsafı herg&n Maraş askeri satan alma ko· 
miıyonunda görülebilir. 

227S 18-23-28·1 

Adana As. Satınalma 
Komisyonundan 

1- 200 Ton Odun kapata zarfla eksiltmeye konulmq· 
tur. 

2- Muhammen bedeli 8000 Lira, ilk teminatı (600) lira· 
dır. 

3- ihalesi S/8/942 Çarşamba gllnü saat 10 3o da dır. 
4- Odunlar Kor evsafında alınacaktır. Evsaf ve şartna· 

mesi Adana askeri satınalma komisyonunda görülebilir. 
S- isteklilerin teklif zarflarını ihale aaatandan bir saat 

evveline kadar komiıyonda bulundurmalan lüzumu ilin olu· 
nur. 

2276 18-23-28-1 

Pamuk Üretme Çiftliği 
Müdürlüğünden 

Müe11esemiz kuzucu çittliğinde (700) dekarda külliyetli 
miktarda hububat sapı pazarlıkla satılacakbr. 

Bu aaplırdan bir kısmı batöz haşpıylarından uman hı· 
lin•• •• dlter lcıımı da tarlalarda sap halindedir. 

Talip olanların ihale tarihi olen 21/7/942 •sün ve ... t 14 
de mldlriyette müte .. kkil komisyona müracaatlan ve fazla 
tafsilat almak istiyenlerin ihale tarihinden evvel müdüriyete 
baş vurmalara ilan olunur. 

2274 18·19-21 

Seyhan Vilayeti Daimi 
Encümeninden 

1· Adana • Kuaiulı yolunun 2-4 kilometreleri aruında 
( l 9SO) metrelik k111ma kum ve çakıl mablutünden yapılacak 
iş ( l 3889) lira (46) kuruş üzerinden kapalı zarf uıulü ile ek
ıiltmeye konalmuıtur. 

2- Eluiltme 6/8/942 tarihine müaadif Perıembe glnü saat 
10/30 da villyet daimi encümenince yapılacatından istekli· 
lerin teklif mektuplarını kapalı ve mühürlü olarak bu aaatten 
bir saat evvel saat 9/3o da encümen reiılitine vermelidirler. 

3· isteyenler bu iıe ait keıifname, mukavelename projeıi 
ve ıartnamelerini görmek için Nafia mBdürlOğüne müracaat 
edebilirler. 

4- lıteklilerin (to4U lira (71) kuruş muvakkat teminat 
vermeleri ve ehliyet veıikası almak üzere ihaleden üç ,an evvel 
bu gibi it yaptaklanna dair bonıervislerile iki fotatraflannı 
bir adet elli kuruıluk, bir adet t 5 kul'Ufluk ve bir adet de 
bir kuruıluk uçak pulunu dilekçelerine batlamak ıaretile Yi· 
liyete müracaatları llıımdır. 

2278 18-23-28-2 

Adana As. satın alma komisvonündan: 
1- 14000 kilo koyun veya sıiır eti kapalı zarfla ekailt• 

meye .konlumuştur. 
2- Koyun etinin muhammen bedeli (14000) lira ilk te'· 

minata (1050) liradır. Sıtır etinin muhammen bedeli ( 9800) 
lira ilk te'minatı (73S) liradır. 

3- lhaleıi 2'.l/7/942 çarşamba gllnü saat on birdedir. 
4- Evaaf ve şartnamesi her gün komiıyonda görülebilir. 
S- isteklilerin teklif zarflarını ihale saatından behemhıl 

bir saat evveline kadar komisyona vermeleri lüzumu ilin 
olunur. 2231 7-12-17-21 

Belediye Riyasetinden : 
t- Belediye parklan için 100 metre 1,1/4 inceılik ve 

Kanara için 75 metre 1. inceılik telli lbtik hartum açık ek· 
ıiltme ıuretile utın alınacaktır. 

2- 1,1/4 inceslik hortumun beher metre muhammen be· 
deli 850 ve 1 incealik hortumun mu~ammen bedeli 7,S liradır. 

3- Muvakkat teminatı 105,90 liradır. 
4- ihalesi Temmuzun 28 inci ulı gün& uat onda Bele· 

diye encümeninde yapılacaktır· 
S- Taliplerin tartDamesini ıörmek üzere her ıün Yazı 

itleri ~üdürlüiüne, ihale ıünil muayyen aaatte mavakkat te· 
aaiaatlarile birlikte belediye encümenine müracaatlan ilin 
ohanar. 2252 14- 18- 22· 26 

Satalık veya klralık 1 
çlttllk 

Toprakkale ile Madafabeyli 
köyil aratında •• ı.... Slaeralbın· 
da ısoo dönlim mnna arazi •• 
ot&.klyeal ıatıhk veya kiralıktır. 
Talip olaaların Osmanfyede yeni 
otele mllracaatla'I. 

2270 18-19-21 

zayi• teskere 
Aıkerlik t .. kwemi zayi ettim. 

Yuillal alacaiımdan eık1ılnin hok. 
mi olmadıiını ilin ederim. 

E•ki Hamam mıballelinde 
Hasan oila 325 doiomhı 

Aıiz 

227!1 

18 Temaıuı 1942 

ASR Sinemanın Yazlık Bahçesinde 

• BU AK,AM 
SUVARE 9,3o SUVARE 9,3e 

Şala.•rler Şalıaserl 

MICKEY ROONEY - JUDY GARLAND'tıı 
Şahane bir ıarette yarattıkları 

LAKONGA 
EmaaWz Filmini ıanarlar. l!ivetea ı Renkli MIKI MAVZ 

Pek yakında : 
S'4ın Loreg OliNr Hartli Mllldepde 

Türkçe Söz~il 

(Adana 2 inci sulh hukuk ma 
kemesinden:) 

Adananın Abidin pqa caddeıiade lobilarlar idar .. i yanında ıJ 
marah ıokakta 16 numaralı evde makim avukat Şakir otlu Ni 
bir var tarafından, Adana kala kapa1aoda kahveci Nebi neıdind• 
kat Şakir otlu ANf Adil yalınızca aleyblae açılua vaıl tayini da • .ıtll 
yapılan mahakemui 10nonda: Müddei aleyh Asaf Adil yalnızcanın ..,. 
kavli tuarrafatının takiyidini istilzam eder hallerin vilcada yemlolt 
l•ea .. bitlerin tahadatı ve cmelenkollye• milbtela olap amanı 
tedvir• l'ayrl muktedir ve muhtacı veli balandoio heyeti 11bbly• 
ile anlatıllDJf olap, her yönden aman vıuyata ifaya ıhU ve • 
bulondatyo bittabkik ublt olan. 

Adananın icadiye mahallesinden 73 No la evde oturan Ab..,a 
la 4S yqaocla Mahir Varaba ANI Adli ralnızcayı her türlü ·-" 
baıuıatında temıil etmek llzere vaıi na11p ve tarinine kabili ıtlt" 
ltiras olmak ilzeıe karar verilmiıtir. 

Keyftyetln reımen illnı.kanano medeninin 371 ve 372 maddel.,a 
za11ndaa balanmakla ilin tarihinden itibaren vasinin OD f6D zarfı"" 
aani maserethırinf beyaala itiraz edebileceil ve bundan baıka b" 
kadarın on sh zart.da keyfi7et tayla hak\ıoda &Uraz edebil 
illa olaar. 

Seyhan Vilayeti daimi •• encu 
ninden: 

1 - Adana - Kozaa yolunan 23 - 27 kilometreleri arat.od' 
pı!acak (4000) m trelik toprak teıviy .. i (3~) llta Bzeriadeo lr.a,., 
aıalll Ue eksilt .. ye konalm8ftar. 

2 - Ebiltm• '6/8/942 tarihine müNdif Pertembe rllol ... , 
da VlllJ•l dalat eocl•enlnde yapılacıtındu lttekWerla teklif m•k 
kapalı ve alhllrl6 olarak b8 Aatteo bir 1&1t ev.el uat 9,SO da 
eacllm ... reiıliiiae verm.Udlrler. 

3 - lıtiyeoler ba ite ait kqifoame, makaveleaame projeıi ,. 
nameleri rörmek için NaHı m6dllrliliıtae mlracut edebiHrler. 

4 - lıteklllerln (2625) lira muvakkat teminat vermeleri •• 
weıikuı almak izr• lh&ıedeo 8ç rOa evvel ba l'ibi it yaptıldarıo'~ 
boo ıaer.Werlle iki fototraflarıaı, bir adet .Ui karoılak, bit il'. 
bet karotlak ve bir adet de bir karqlak açak palana dilek 
batlanmak ıaretUe villyete milracaatları lbımdır. 

7:ı77 18-23-28-2 

Çiftçi Birliği ve Ziraat 
Odasından: 

Çiftçimizin kalkaamuı , .. yelini temin makladlle Hnko .. ti~ 
babat fiyatlaraoa yıpdıiı ıon zamlardan ıonrı en knçllk Çiftçi~! 
büyüiüne kadar ilin edilen niıbetler dahilinde yani ıUi bin ki"' .. 
dar Hababat çıkaran her çiftçi mabıolüoüa O/o 25 tini, yüz tCJlll 
0/0 35 fioi ve fuluı için 0/0 50 ılnl bllkOmete Atmak aecb 
dir. Fiatlar baid•J için 20, Arpa itin 15 ve Yalaf için 16 ka 
kOmetlmbe ba her iaabetli kararından dolayı arıı ıükrio eder İ 
çimis de Milli vazifuini dilıürıerek derhal borçları olan Hab8 
t .. li• etmelerini ve timdlye kadar t .. limat yapanlara da flat ",I 
..r1ı.ceii, borçlara olan Habobata Ofise t11llm etmiyenlerio d• 
recekleri ehemmiyetle ilaa olaaar: 

illn 
Adana Be1edlye 
Riyasetinden: 
(19500) adet llhlt ve 

batllk taht••• alınacak) 
1 - Y mi •uarlıiın bir yal• 

lak ihtiyacı olan 15500 adet mab 

telif ebadda liblt ve namara tah· 

talarınıa • mabayauı ·~ık olarak 
ekliltmeye konalmaıtar. 

2 - Mabammen bedeli 5875 
Uradır. 

3 -Menkkat te..ınah 290.63 
.. c1 •• 

4 - ihale 21-7 942 tarihine 
rattlayan .... rlnll ... , 10 da 

Adana Belediye encG•eolnde ya. 
pılacıktar. 

S -~ Belediye Feo 
itleri m&dilrllltoodedlr. lıteyeoler 
orada rörebiUrfer. 

6 - fazla malllmat ııtiyeol•· 
rin Adaoa Belediyesi Fen dalr .. i 

ne ve ihale filn ü de maayyen 1&• 

atte tea.ioatlarile birlikte belecH,e 
encümenine allracaatları ilin ola. 
nur. 2224 4-8-12-18 

2279 ıs-t9 

bin 
Adana'nm Sirk•li 

l.mail otla Ahmet vekili 
Ihsan Çakı'nın aynı kö,d' 

im mabaUI ikameti met..-1 

kıZJ ve Ahmet eti Şıdit' 

Satdık 64 

Kaı.p.de ··~ vannda fevkani bit ,1 
mutbah tahtani ik! ... ~ 
tulumbuile iki ~ 
bir bap lıaae ,. ~ 

lstiyenleria ,,.. ~f' 
mllrettibi Dur..., 
rac:aatları 


