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DACITMA OFiSi 1 Musolini ' 
Erlcdnı Htubige Reisigle 

T;~bi~~a Yakında mıntaka ve 
Ro!m~l:n~ş!ira- vilô.get dağıtma depoları açacak 
,kiyle bir toplantı 

yapıldı 
Ro...,.ı, luınlcdtı taltip edigor 1 .......__ _____ . 

Ankara - l stanbul arasında 

azotla işlif ecek 
lokomotifler 

- Yakında Almanyadan memle-
,,......_ketimize lokomotif,yük ve yol·--• 

- cu vagonlan gelecek -
~kara, 7 (Haıu1) - Devlet lnmlryollan ldareıl için lokomotif, 

llılt • ... ir d•~ryola malztmu! aü.bayı~ıı maluadile Almaoyaya rit· 
1\ o&.. laeyetiaıs oradaki iflerioı bit1rdiiıodeo oo bet temmaza dot· 
-...._~mite .. det edecektir. Yeni anlıımıJ• ıöre yakın zamanda Al· 
-i;.ftdan Ufi miktarda lokomotif, yolca we Jilk ••roalar1 memleketi· 
NL. ~elecıktlr. Ba ... ariıtaodakl lokomotif ,,. vıronlar Dewlet Demir· 
~ Balsar nakllrat ıil'keti aruındakl lbtillf ballonar olanmaa mem· 
~- r•lecektir. Ankara • lttanbal ara11nda ifletUecek muotla lo
~D Ahlınyada imaline devam ol•naaktadar. S. loko•otif ve 
iti:....,. reline• lttanbal · Aabra UU1Dda dau llratll itll1ıcekleri 

llf9'ler dau k111lmıı of acaktır. 

41ünakalô.t Vekilinin 
Qzetemize beganatı 
~: ;;::::;:;;::;:c;•:n::::x:::ı::::: :::=:: ;o=:: :n c c"' 

teğli limanının temiz-
lenmesine başlandı 
~; : : : :: ,. : : : C:•.: • ::: ' ' :•::: : :::::::::::::• 

~ ... ~kara 7 ( Huaıi mahablri· madenleriadın lıtihlal edilecek kö-
t~) ~Bnakallt VekiU Amiral mllrlln fena bavalard• oalLU lçia 
' ~lla bana ataiıdaki beya· ba •mtakalana ıs • 20 kilo•elt• 

.,.l•Ddaı .... ı..ınde bümaa EretH Uma· 
L .. Adı nma bir bava battı il• batlanma11 
::"'lltt İJe, MiUt Mildafaa ,,. &zerin• mOuker• yap.ı .. 1 ,,. ba· 
' ba ,,,kW.n arkada1lar1mla kö aao yapılabilmesi içla etiltler yap· 
~ -.:-aaa yaptıtıaız HJahat brdmuıaa karar ••il•iftir. 
' k ta faydala olmqtar. Hav- Ereill lbaanaaıa klf arlanada 
t-. Ole 6-tr latih1ali lflerUe ••ı· havzaya kömOr Jlklemek her• r• 
lllııılı. •a_~.• -• .n - Ç mDbendialeriaıb ,,. len remllerbaiae m6bim bir melce 
~·-.._ teıkil ettltl aalOmdar. Ba Umuda 
~ beylik faaliyeti• ça· ~lrmi otu Hnedenberl enku ha-
~ • latilaaali arbraak ha••· lind• b•lanan eaki remiler var.ar· 
~ hp-.kta oldaklan huar- larımıaıo U..nıa kabili iatı ade 
~ _ ~:'~kçe il•U,or, kö- olan klllDID& demirlemeleriae aaoi 
~ artmalı halinde oldnklan ve ba Hbeptea benlarua 

ltlilı11er luı11wtlerinin ı•r· 

6e ~lcilıned •e•led 
görllfilll.-r 

Ankara 7 (Radyo pntffi) 
- M111r maharebeılade t•b 
bnı yavq yavaı lnrillzlere reç 
mektedir. 

Mihver kovvetlerinlo rarbe 
çekilmeıi me1el•inin önemle 
dnıııaoldn;n, ba huasta ko 
oaımalar yapılmakta oldata bll· 
diriliyor. 

Maıolinl, yanında yeni ma
retal olan erklnı harbiye relai 
Kuollero oldafa halde Trabla· 
.. , ..... tir. 

M.,...ı Ro•..UO • de laa· 
Zil' balandap ba toplaabda 
M111r mahuebeslnla alcbtı aoa 
danam koaqalmqtar. 

Maeoliai, lıkenderiyeyi ifral 
edecek kuvvetlerin batında ol 
mak ilmldiyle Trabla1a relmif· 
tir. 

Berlio 7 (a.a) - M111r~ 
El. AJ.meyn'la upb için ,.,.. 
lan mabarebecle lafil aleria :urbh 
bnederle dMtekleaen laflcaqaa 
akim kal•lfbr. larU zler 5 ve 
6 t....a rinleriade X1 tank 
kaybet•iflerdir. Boaba •• Şta· 
ka açalLlanmız kaaroa topl• 
laldaraaa lale.. •hlit ve 9 la
sllb aptı dllfOrmllftlr. 

Akdenlzin Dotn kealminde 
bir dealzalt111 kafıle ile seyahat 
eden bir vapara torpillemiftir. 
Maltada fÜDdÜZ •e rece bar .. 
ketlerde bulanan Alman ve ltal 
yaa uçaklara hava meydanbrile 
askeri t .. iıler• tam iNbetler 
kaydetmifiir. Hava 1avqlarmda 
16 dllfman açaiı dlflrdllk. 

Stokholm 7 (a.a) - D. N. 
8. Londradan bildlrlldltia• r6n 
Muvda •dllltrl •l••••leria 
de renlf bir ..... banketi ... 
lamıftll'. 

lı Num pwclltırl iki cin 
içinde tekrar it• bqlamata da· 
wet etmif, akli taktirde bakla 
randa ıiddetU tedbirler alın.ca· 
ca;ıaı bUdlrmlftlr. 

Miletı... sahfplerile ifçUer 
aruıadaki ihtillfa halletmek 
&zer• M111r hllktmetl bir komls
JOD teıkil etmiftir. 

.......-._-. •• denbdea ba artııı kar· temlzl•melerlne bl1lk bir ihtiyaç 
~~ .. lı.Ud. nakil lmklDlanaı balGDd8ia bwkeap billamektedlr. Eretll liaanıaın ıimali tarkl 
~ ~k 22 laaalraada llllular ••a• mi• kÖfellad• bılaaan ba r..Uer t•· 

...... ,,. ona rör• çar.. dlrlltlalD 50 toalak dlr maçana· mleoloc• bara11 ta•aa• fatlfad• 
" 'ı: icabet.ektedir. ıile bir rollOl'ILörlnl ba llaaaa edilir bir limaa haline relecektir. 't na d .. 1r ,,. denizyollan rönc:terdlk. ltYYtll ,_...... .... ç..ıı •• KaadWI k&aGrlerl bant 

~...,. la•IL-_l L - il 1 • lıyeıım Jap•p ,.,...,acaiımm laak· ut He ba Umana batlanıoca feaa 
... ~ ...... edilen ır.om r en k1Dda tecrDbeler yaptırdık. Ba ha· laawalarcla dabl Hnede on ,na 
~ Dekletauktedirler. Kıı ıasta varılan netice milıbet olda mOıteeaa barada r•mllere •Dnd• 
~ dealzı açık ajJzlardalLi podaa limanın en çok lttifade 2000 tona kadar köanr Jlkl .. ek 
~~ .!~. tahliye aorlaldarmı ber· edilecek kısmındaki y eıibrmak, mllmkln olacaktır. 

--eıL ---•-- L d · • Umantn t•mizli.:&.ı..e dH .. ..U. 
~" ,,__. .,aı..k ••C· Persiya ve Beykoz namın aıu mar h 1 L~ ••u .._.,, K ı b lirken N 1 U9)'11nca yatmakta olu 
~ ~ A8941a iatibsal .. rak remilerio çıkar~~uına ·~- Kartal. Lltfi1•. Marlaana, Galata L' lrleri lca ..... Zonpl· laomı1t1r. Bir hafta ıçmd• Yetıl· Oimltriı, Caaık " .Wet waparla 
~ '-~rek M U.aDID tab. '"81ktan ikisi blyllk biri küçük rının enkazı da çıkana.ak ,,. be 
~ t&lally. wuıtalana.taa latl. olaak lnn 19 kan n rembıia ıaretle Umanı ta• .. naslle tnılı· ' i:::~D hllea J•~ta dıpr akaa•ından aaflar, bir ._ir lemek kabil olacakbr. Ba meyanda 
~ · ~ k • Koslı tllaell la- direk, iki vinç, on kilit slaclr ve Kozla kopnde balanan taluail ve 
~ lkıaa11 &1•noda tedbirler it remi demiri çıkanlllııtır. Ba tahliyeye ear•l olan S.llolk vapa· 
'l ~ A a..urata' klta kadar devam edi naan enkaaıam çıkardmuı da tet 
L..,,H.. ,.,, ... na edllmfttir. J· leoektir. Ba ıol! 1..ı par--ı· .. arak kik edi&.ektedlr. 
~ ·~::::.edilen kömlr· ... .,...... H kll L-

d.hl·ıe veJa t•karaw.ktaa aonra apı .. halde azaya direk aa yatmıa ıw 
b..._ H L-11 radaa ~tarlı. •• kamyaalar 

'9~ h aaldet.ek için intaab • ... perclvun •• eJ.,... la denizden de motorlar we k89lk : ... "'-1 ada ,,._larlle k....- · çıkan.l•lf vaparlarla ••ntua• dev .. ettitl 
-..;._.,.. ._ Mlleoek bir kiir olaa •olano.. ıplrlcloa, fotika •• l'lrllmlttlr. 
~ ........... ....... bat· daha IODra - flrket. ayaaeık •• r ..... ,,. ..... a,....da 
"' ~ ... • ..... tir. Kaa· aillet Yapar'-- enkaa flkan· b. nakliyata dau fala im w.0· 

k'nılllı: ,,. TefMalil acakbr. - O.. • ....... -

lıtanbal 7 (a.a) 
- Baıvekil Ot. 
Refik Sa7dam 
dilo öiledea ••· 

Ofisle anlaşarak mukavele yapan tacirler 
ofisin ajanı olabilecek 

t•ılulatı ta 
mamlan.... ,,. 
tayinler Japd. 
•lfbr. şı • .ıı 

vel ... t 10 dan 13 kadar •• ötledeo ıonra 16 dan 
20 ,. kadar Vdl,ette yapılan toplanbda lıtanbal 
plarioia •• latanbal kualanaın late t91klllb, odan 
we kCS..lr ....aetl, kok •• maden kömilril stoka 
ve aaldlfata, aakllye wuıtaları t .. killtı, eU..k t••· 
alata •• karne koatrolll, aa dejinaenleriaia ve fvıa 
lana Çallfma tarzlan we •Mika kootrola, hakkında 
allkadar daire ,,. mOHıese mildlrlerinden izahat 
almış ve ba huaıta rörilleo noksanların ikmali ve 
t~ıkiliba kavvetlendirllmesi için lilzamla olan hlkG 
met •• Koordioaıyon kararLmaı teıplt etmiftir. 

tqra tetkllltanm tamamlumuıoa çal11daaktacbr. 
Dafıt .. Ofisi, ba 111rede, yakında caıotaka •• yf. 

llyet datatma depolan» açarak mallano tewlllw 
bqla1acakbr. 

Datıtma lfleriade tacirlerden realf bir .-kilde 
iıtifade edilecek •• Ofiıle aolqarak mak .. .ae ,.. 
pao tacirler ofisin ajanı olabilecektir. 

Ankara 7 (Haıaıi) - Datıtma Ofiıinin merkez 

Diter taraftan pamak ipliii tenlab baodan Mil• 

ra iaı• milıteıarhiı tarafından yapllacakbr. Datıt• 
ma ofill teıkillb tamamlanıncaya kadar tevziat M• 
rDnkll ıeklioi muhafaza edecektir. 

1 Doğu cephesinde 1 
Almanlar 
llildın 6lr Ra• ..... 

... rical om 
Voronez'i 
aldılar 

Timoçenko, ge-
neral Vegvelle 

görüştü 
Alm•• .. r H•rllot - Kur•ll 
Mllg•l•cl8 1 mllro• ••· 
•• ,, 8000 •••• .,. 7000 
u99kl• hucum ecllror .. r 

Ankara 7 (Radyo ..... >
lo .. iUz mlfahitler, Doia ceph..U.· 
de• i 10D daraaan wabia neticeler 
dot•rmuı milmkiln old•fa kana
tlodedirler. Almanlar altı rtınlük 
ukert harekit neticeaiade milblm 
mevziler elde etmiıler; Don nehrini 
reçmiıler, Voroaez Noayi ıebriol 
llfal •tmiflerdlr. 

B•r milyondan fazla kavvet. 
6000 tank ,,. 7000 açalda, Harkof, 
Kank bölrealade Raılara ahlu 
Manpl foa Bock, TI-.ako or
d.Jannı .. ııa, ehl•t• •trlfl'k•, 
Doa nebrlDla dopeana r.P•ft 
~ kavHtl ... Şo,., nehri il· 
tik .. etinde ileri bareketlae dHam 
ediyor. 

Loadn 7 (La) - Mar .. .ı Tl
•oteako, Hindiatu Bqkaaandam 
Genwal Ve1Hlle rörilf•ilftlr. 

Stokbolm 7 (a.a) - Havas 
muhabiri bildiriyor: Marcttal Von 
Bock ord•lannıa Hri kollara 200 
kilometre UerliJer•k Don'a iki nok · 
tadan reçmlt. Moakova • Roıtof 
d-lrJolaaa feçmlıtlr. 

BerUn 7 (a.a) - Allkala u· 
kert bir •-bedan bildirUdfpe 
röre. A'man kıtaları bir kıç nok· 
tadan Doıı'• r•çm•t• •awaffak 
olarak nehrin tol ıabillnde k6pra. 
bqılar1 telit etınifl•rdlr. 

Dlenıt anı O.attchland fH•· 
tellala ba •itfa• bildirditla• röre 

büt\io cephede taarruz hareketleri 
memoaniıete ıayan neticelerle de. 
vam et•ektedir. Bui bölrelerde 
d&f awun makave•etinl karan Al-

' ... •• mOtteflk kavwetJ.rf prka 
dotra datınık bir şekilde çekilen 
SoyYet kıtalarını takip etaaekt .. 
dirler. 

Stokbo&. 7 (a.a) - fW• 
K11nk • Voronez • Kıblaaık mil· 
Hll..U.de yapılan çarp•ımanın ne
tienl Von Bock ordalarının iki 
kanac:baın blrbirlerlle blrl ... eai 
içla tatbik edilecek olan ıGrate 
bajlıdv. Berllncl• rel• bezi ha· 
berl~re ,~... V on ~k knvetleri 
ceHp kanaclıana bir kısmı timdi
den Voroaez1ia 80 kilometre ce· 
nabaada Doa nehri latlade Utld· 
Zivoboda ~ 7akmlanna kadar 
alat•111ard1r. Eier ha laaber dotra 
ile, TI90pako kawvetlerl Hd .. bri 
WrWrlaclea •JlraD ealaadea Doa 
aebrlni qmak ıaretile ancak k•· 
dileriof çember içine dilfmekt• 
kartarabilecekltrdir. Alman ko•a· 
tanlıiı çarpıımaıno ıona hakkında 

kati bir ehemm~et rö•ttrmektedir. 
Geç• per.-mbe rBail Rijev 

bölr•lad• bqbyaa Almaa tunu. 
lan Moakowa • Kallafp lıeaimlade 
bir Alman •avaffakı1•tl fekllnde 
ve flddetli bir çarplf.. halinde 
A&.aalar lelüae tw ... 8• etmekte 
•• , ...... kt• ........ tar. 

BerUa 7 (e.a) - Reımi teb
Uj': Doja cepb•iDdekl taarru ha· 
nketleri IU'UIDda Don nehri fe• 
çilmif ,,. V aronn aaoayi ıahası 
lfral edilaiftir. Esir .. ranimet 
NJlll matt.111 artıJor. Oilfıaanm 
bllca•lar1 oeticeıia kalmlflll'. Ba 
hareketler •nuında bir tek Al· 
mu zırhla tllmenl 61 tank tahrip 
etmqtlr. Kuntli bava tetkilleri· 
•iz kara 1aweılanna en caah nok
talarda aildahele ederek dlf ... 
nıa feri iJe oJan alaaHbetleriae 
ezici darbeler ladirmlttir. 

Km• ..ıaranda bir Ru de· 
oizalb aYC181 bir UYA la•catn D .. 

tleealacle batar1ım..br. 
Onl'in ıhaal kffi•lade Raı· 

lar birçok svlalı anıarlarla d., . 

teldeoen oetlc81İz b6c•aalanıu 

tekrarlamıılard1r. Ka111 hilcımJar. 
da 22 tank tahrip ettik. Şiddetli 
ıawqlar deva• ediyor. 

RijeY böl.,..mde rult Wr 
cephe Uzerinde lalca• eclenk 
Rulan .. wzUndea çıkarttak. 

Finlanda lıörfulnde bir .. ,. 
topla11cı birUk , bir Raı ct.laalb
ımı babrmııtar. Dila rBndla dit· 
mu 66 açak kaybetmiftir. Bis iki 
açak kaybettik. 

Moakova 7 (a.L) - Royter 
allalınm lauul aabablrl bUdlft. 
yon 

Kank ve Harkof cephelerinde 
Raı kıt' alan timdi ıtrateiik eb_. 
aiyeti olan Voronu ı.ı.rW Ud .,. 
den •ldafaa ediyor. 

Gece Jarllı a..,..m.. t•Wlt 
IOD 5 - 6 rlla içinde Rularua 
deb .. tU A&.aa ha•l-l kaq11aacla 
awi çekilmek zonada kalcbklanaı 
t.,ıt ediyor. 

Mahanbe baflad• ıU'acla Al 
manlann vaal1•tl tema.tyle bila· 
miyor1a da Raı mıvzilerialn lln· 

yaıkol'ün cenap bata11oda balao
dajıına röre yakan O .hol IHCN· 

ıının Ru kltalanoıa reri•d• ol· 
data ve Bl,.fsorod'tan rel• Al
.... kıtalanna bvada ••kanmll 
edildiji aalqdı,or. 

Sovyet tebbpde de İfan& 
edilditi ribi barada Ratlan çetla 
bir NY•f bekle .. ktedlr• 

Ba kawvetln Sarlyoekol'de 
Biyelrorod'tan relen At .... lan 
Parçaladıktan zannedWyor. Ba Al 
... ~GYvetleria Foa Kla11t or
dua takviye etmektedir. 

Stokhola (a.a.) - Aftoa Bla· 
det rauteelaia Helllakf •ababi
rlD• pn. Ralar Jhİ bir bana 
topa kallaaayorlar. 

Ba haYAn toplanodan ablu 
• ..u.r patladdı.taa IODN pek 
JIU.k h•raret n..,.tllekMcllr. 
Rular ba toplardan ...,.._k 
iltikametlnde baraj ..... l9'a llti
f ade ediyorlar. 

Bir rece ..,_.. ba toplarla 
1000 m•,.., ...,_lfbr. 

Milli Pigangoda kazananlar 
MlUt plyanronan 10 anca t•· 

tip 3 cG pklllfl dan Aakarada 
aerıt evinde Japıl•11tar. B• pkl· 
lifte blJlk lkra_.,. iaabet eden 
namaralar ıınlarclar. 

30/}00 6ln lira 
312825 

10,000 lir• lcaıcınanl;.,. 
262931, 290773, 240933, 385819 

5000 lira 1aı......-
144476, 121631, 895", 318124, 

296835, 2'9078 
2000 ,,,. ....... ,,,, 
41045, 4568S, 84091, 84262, 

99878, 118538, 148632, 156264. 
162011, 179504, 208168, 24945'· 
254475, 258145, 259162, _,,, 
s 11640. 327840, 332254, J1'5'6. 

1000 Unı ___ ,,,., 

304697, 213140, ~ =~· 
283915 3S6402, d4117'' ' 
240510' 54490. "8906, 159742, 
18355~ 96512. 269485, 324241. 
249080 1V1551ı "6229, 451994, 

215850• ,. •• 63.170, 385946, 
17581.: fSS25, 349517, 23482, 
~ ,..,,, 700938. 169452, 
2'2565. 57758, 22467. 169372, 
t5M92. 292547, 198158, 251827, 

1851.90, 89344, 114820, 361283, 
171431, 39929S, 280684, 2211 ıs, 
1772, 228lS5, 367221, 399552 
257661, 117222, 1012~ 
163888. 96448 

319440, 168483, 204St7, İ9J533, 
189460, 161844, 190t08 17021 
204621, 266260 190734 • 320361' 
1s1115, 299719, 21048', 125029• 
198906, 306362. 268587. 212ıa.ı: 
'rm77, 61830, 18678!1. 

Anaortlı.r 
Sonları 3, 6, 7 •• t U. Wt.. 

bittin biletler 'klf- .. U.... ........ 
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YAZLIK Sinemada 
BU AkŞAM 

Etrareawia ....a.ketln harikalarını . , . 
Alev 11çao •olkulara ... Balta rirm•mif onuoıo Cehennemi 

aqhitiade bey.s bir kadın . . . Şahane Kaplanlar YI 

TiauahJar röUl . . . 

Zanzibar 
Sizi baftatl nihayetine kadar Merak ve laeyecanlar içinde 
bnkacak olu mevıimfa ba barkalade Atk ve maceralar 

Filmini rörnaüz 

llveten: 
( ABD.UL VEHAP )ın 

En güzel ve içli filmi 

Aşkın Göz Yaşları 
Sonnı Rajbet Kartısıada Ba Protra.ı.da Dewam Edecektir. 

Pek yakında 

CAZ FIATIN•SI 
Fred Astaır - Paulette Goddard 

Adana ·As, Satın . alma Komis· 
yonundan: 

1 - Ciheti ukeri1• ihtiyacı lçla (1000) ton saman kapalı ıarfla 

ebiltmeye kooalmoıtar. 
2 - Mahammea bedeli ( 30,000 ) lira olup ilk temiaatl ( 2,250 ) 

liradır. · 
3 - lbal•I 13 - 7 - 942 pazarteel rlDI ... t (16) da A ... a 

Alkerllk d•lreebıdeld .. tan .ı.a kotahJOD•nda yapalacaktw. 
4 - Enaf " ıartaamesl Ankara, lstanb.l lewazı• lmirllklerl ve 

Adana Askeri Sabo Alma Komllyooaada HSO) kara .. ahnabiUr. 
s - Ba taıhblltten dolayı mOteabhltlerla vermlye D1ecbar oldaklan 

kuıa9, babrao verfileri ve r•ekle damra r...m ile mukavelename 
teaioat mektubu, istihsal bölrfflae en yakın latu7011dan Adana İltaı. 
JODaDa kadar nakliye murah maha..- bedellerine ili.,. 1Dntle •ite 
Uldde M.oece• tir. 

- l.tekUleria teklif aarflarmı ihale uetiadea ... r•ç bir ... 
at ......... kadar ko•İsJoada hanr belandaraalan IDza•• Din 
olaar. 

2178 24-30-4-8 

il An 
Adana As. Satın Alma 

Komsiyonundan: 
1- Cilıeti aakeriJe ihtiyaca için 600 ton kuru ot kapalı 

zarfla ekailtmeye konulmUflur. 
2- Mubammen bedeli ( t2.000) lira olup ilk te'minab 

(S l 50) Uradar. 
3- bıaleai t 3/7 /942 puartai ai•ü uat 16/SO da Adau 

aakerlik dairemdeki •h• alma komiayonmula yapalacaktar. 
4- Evaaf ve ..,tn.,meaiAakara, latubul, Levuım amir· 

blderi ve Adana ukeri satın alma komiıyoaundu 210 ku· 
rup alınabilir. 

5- Bu taalalaütten dolayı mllteahhitlerin vermeye mecbur 
olduldan Kazanç, Buhran vergileri ve ıerebe damı• reımi 
ile mukavelename, te"mil'at mektubu, birliie kadar tebir da· 
lalli aakil, tealim ve maayene muraflara muhammen bedelle· 
rlae lllve ıuretile miiteabbille ödenecektir. 

6- isteklilerin teklif zarflannı ilıale saatindea en geç 
bir .. t evveliDe kadar komaiyonda bylundurmaları liiıumu 

illa olunur. 2172 24-28-4-8 

il An 
inhisarlar Adana Bısmldlrıuıınden: 

ı - lnbiıarlar A.:laaa . Baımüdürlüil ambarlariyle tütln 
F abrikaıı ve Rakı imlllaaneıinden labiurlar. Karaiaala idare· 
line naklolunacak tah•iaea (fiO) bin kilo mamul tütün, içki 
ve diler bil'cümle eıyanaa ~ iti (A'daaa ve Karaisalı 
idarelerinde mevcut şartaameaa .. •ac:ibiace) mukevele akdi ta· 
rilünden itibaren bir ıene mul>detıe •uteber olmak lkere 
açık ek•ıtı.J.• konulmuştur. 

2- Eksiltme 20/7/942 tarihine mlaadif PNuteai abü ••· 
at 12 de Adana Batmldlrlütünde tqeldca ...,_ Komia-
JeD lamanacla yapılacaktır. • 

!- Şartnameyi ıörmek •e fazla ızahat almak ._,.., 
labf ıubeline müracaat etmelidir. 

4- Ebiltmeye iftlrak eclecekleria mubaaı~D ~. JI•· 
cl. 7 baçup olea 113 lira ıüvea puuanı ebil~me1e lfürak· 
'- -.vel Bqmüdiiriyet veznesine yabnu lan ilAD olUIUll' 

. 2222 3-8-lŞ _______ , 
ı.t1yu s,wrı.a ı CAViT ORAL l 
U. Neplyat )I~ ı Awüat 

Rı}.İ irAVUOCLU 
,. ...... r' ı SUGON t.. •al•!-~ . 

Vebolld 
Su tufiye cibaılanmaa 

ı•ldl lfılc Ticaret Evi - A. 
fak 1ol 71 T .Won 80 

.1-5 -

., .... 

BUGON 

j Hin 
Seyhan Daimi Encümeninden: 

1- Adana -Ceyhan yola- 12 nci kilemetreaiade 3 met· 
relik menfez ioıaatı ketif tutarı olan (4180) lira (83) kurufJa 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 23/7/94'l tarihine müaadif perıembe günü 
aat onda villyet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3- lıteyenler bu 4e ait kefil evrakile .. rtnamelerini 
rörmek için Nafıa müdllrlütilae müracaat edebilir. 

4- lateklilerin (313) lira (S6) kuruş muvakkat te'miaat 
yatarmalan ve bu gibi iş yaptaklanna dair bonservislerile (SO) 
kuruş.lak pul, iki fototraflarını ve Ticaret ve aanayi oduına 
kayıtlı olduklarına dair . vesikalarını dilekçelerine batlamak 
suretile ihaleden üç gün evvel villyete müracaat etmeleri 
liıamdar. 2234 8·12·16-2 

illn 
Adana Belediye 
Riyasetinden: 
(15900) •d•t llhlt ve 

batllk taht••• •lın•c•k) 
t - Yeni mezarl j'ın bir yıl · 

hk ibtiyuı otan 15500 adet mab 
telif ebadda llhit ve namara tab· 
talannın mubayaa11 •çık olarak 
ekıiltmeye k.oaalmaıtar. 

2 - '-tabammen t>.deli 3875 
llradar. 

3 -MHaldsat t••İaatı 290.63 ....... 
4 - ihale 21-7 942 tarihine 

raıtla1aa ıah rünO saat 10 da 
Adana Belediye encOmeoinde ya · 
pılacaktır. 

S - Şartaameıi Belediyı Fen 
itleri mldGrlliOndedlr. lateyenler 
orada P,ebiUrler. 

6 - Fazla mala .. ı lltiy•le· 
ria Adana Beleda,eel F• dairesi 
ne ve ihale rBnl de ... ,, .... 
atte te•İaatfarile birlikte belediye 
eaca.-lne .Oracaatlan illa ola. 

nar. 2224 4-8-12-18 

Zayi 
Kilis aıkerlik ıabHindea aldı· 
i•m teıbre ile birlikte aafas 
cüzdarıımı kaybettim yenisini 
alacıj'ımdao eskiılnio bükmO 
yoktur. 

Kiliıio Cilcime köy6oden 320 do 
iaınla R ·ılt otla Caaaall Kart. 

2253 

Sallık fotoiraf 
makinesi 

6 5 X9 boyan da Zaiı ikon 
markalı, ço" kuvetli objektifi olaa 
pek n kallanılmlf bir fototraf 
makinesi .. ılıktır • lstiy•lerla •6 
... uemia mobuebeliDe •lraca· 
atları. 

Çırçır ustası 
aranıyor 

Çırçır fabrikasında çallfmlf 
ve eyi bir çarçar utuı araa .. k 
tadır. Talip olaolann Mersinde 
yeni çarç11 fıbrikasma •eya Ziya 
Pqa kahHıiade Abdalkadlr 
Pertembe"ye mlracaatl.ra. 

2204 1-8 

TELEFUNKEN 
ve WEGA RADYOLARI 

Metanet, zarafet, yüksek laauuiyet, temiz malzeme. 

942 Modeli radyolar arumda yalaıı bu makinelere aa• 
dp olmuttur. 

L llEZIMRE 
Rad10 •e makiae tamir atelyeıinl aç.aftır. Bilamum 

radyolar azami cicldlyet ve titizlikle ucuz ve pranbli bir 
surette tamir edilmektedir. 

IŞIK Ticaret E vl - Asfalt yol No. 71 
Telefon No. 80 

Belediye Riyasetinden: 
1- Adana belediye kanaruı müıtabdemini için 46 takım 

tulum aç•k eksiltme ile yaptanlacalrtır. 
2- muhammen bedeli beher tulum on üç Un olup ilk 

teminata 45 liradır. 
3- ihalesi 21/7/942 salı günü ... t ıO da belediye encü

meniade yapılacaktır. 
4- Şartnamesi her rin yazı iti ri kalemi•cle rörülebilir. 
5- isteklilerin bel.i ıüa ve saatte ilk teminat makbuzla· 

rile belediye enclmeaine mllracaatları alla olunur. 
22l9 5·11-16-19 

---BUGDN
MATBAASI 

Her Türlü 
Baskı Ve 
Cilt itlerini 
Kabul Eder 

8 Temmaı 1942 

ASR Sinemanın Yazlık Bahçesi 
SUV ARE 9.30 SUV ARE 9.SO 

BU AK,All 
iki Büyük Şaheser Birden 

-1-
Rıcbard Greea - Brenda Joyce 
Gladies Georg - Rıcbard Dıx 

Gibi dö· t bOyOk yıl1111n şahane bir ıarette yarat taklanı 

1 Kırık Yuva 1 
Harikalade rtlzel ve milestir sahnelerde dolu aefiı bir aık ,ah 

2 
ARŞAK PALABIYI yanın 

• T0RKÇI! SÖZLÜ 

Üç Ahbap Çavaflar 
BUyUk Kahk•h• Tutanı 

Pek Yakında 
Aleksandr Düma Fis in layemut eseri 

DEMIR'';A~;E 
Seyhan Orman Çevirge 

Müdürlüğünden: 
Orman emvali sabı ilim 

Mile.darı Behu metre ml~lbıoll 
Cinli Hacma Mu...... vahit fi,., 
Ça• •tacı M3 03 Ura K•r91 

153 000 4 90 
1- Seyhan Yillyetiaia Kınluh kua11 dahlliade Geyik,afttl 

ormanıadaa çlrlk dalaU 1~ ..tte mlklp raJrl .. mol Çam k 
eff arı 1abp ,ıkanı.11tır. 

2- Sat1t 11 / 7 / 1942 rtmı 1aat ıo da Styban Oı. ç. Mad
retiade artmDa Ue J•pılacaktar. 

3- Beh• r•Jn ... aı .. tre ••lbının mabaama fiyatı .& 
90 nnıtal. 

4- Şartaa .. H •aka•elenam• projeleri S•yban Or. ÇevirP 
dllrlljilaclee Pouab n Karaiaah Or. 8~ ŞofUtinciu aokara Ote 
••• Mldlrlltlndea ahDar. 

S- Mınkkat temlaat 56 lira 23 kUQftar. 
6- Sabf •••midir. 
7- Ormaa 26 I 6 I 942 rlDOGde itlbareo 15 rın •lddata. 

çı.karalmııtar. 

8- Orman Bir Mae alddetle YlfUecek •• bedeli da.t 
W...C.ktlr. 

9- TeUplerha tlaret ed011 v•ikalarile Wrlikte belli edile• ... 
1Ulta ihale u..ı.-na maracatlan (hk ftllilca &,11a.clea ilt 

- Bila"Dam Meurif mllfterlJ9 altitr. 
2189 26 • 30 • 4 • 9 

illn 
Top; k ma•ı ıütleri ofisi Ceyhan ajan 

Toprak mahıGllerl offai Ceyhan ajan11nın talamll r-~
itl.ı bir Mae mlddetle açık ebUtmeye konulacaktır, 
malOmat almak iıteyenlerin ofi1e miiracaatlan ve tal~ 
ile 10/7/94l cuma ıünl reyhan ajaa11aa mlracatlarl ~· 
olunur. 2230 

Devlet Damlryotları Adana 6.ncı lslatmı 
artırma, ekalltme komısronô ReisliOln~ 

Muhammen bedeli 34.000 lira latan •e 942 mali ,.1a ~ 
riıiade Ad- dep01uu gelecek olu 40,000 ton madell ili 
mürünüa tahmil ve tahliye itine matlup ••ufla talip .-ı:. 
etmeclipclen ekailtme l 7 /Temmuzi942 cuma fiinü -->Dl•· 
da kapalı zarf usuWe Adanana 6. acı ltletme müdlrliaJ 
numda icra edilecektir, 

ISu ite pmek iateyealeria 2550 lirahk muvakbt 
akçalarile aüfu cüzdanlan, kanuni ikametıib •eai~ 
buy kljıtları ve ticaret Odası veaibluile beraber lıtl 
takmil •• tabliye iflerinde buluaup muvaffakıyetle 
lanna veya bqanbilecelderine dair bir elaliyetnam~ 
lif mektaplarile beraber ibale aatiadea bir aat evvel 
yon reialipae wenneleri lbamdır. ' ~~ 

Mukavele projeleri Ankarada 2. aoi lıletme Miidaıll'g 
elen, Haydarpqada 1. iaci ltletme al ••lütünden, ~ 
6. ncı ltıeı.e Mücliirlithclea ve Adaaa Depo11111daa ~ 
aiz olarak ..nur. 2187 27·1·7-11 

Dol•• 
... u ..... cat ..w,a.w .. 

B. Malaaat Tekia'i• lıılr lsaı fOC• 
ta dllayaya ,.._..tir. 

YaYnJ• ana l•lrler t .... 
nt eder, une ve babayı tebrik e 
d.U. 

Ewlen111e 
lana kaadua aatuuı ..W 

iti Bay S•yff P-,a,ek U. T .... 
~ a., Ali o .... kma e.,... ,...., o._ • .........,.,. 
......... dileria. 


