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[ Uzallpr~ __ I 
Dün Japonlar 
Manillayı aldı 

ı...... .. .... ı 
J lngiltcre Taylancl'ı iı•al ı 
ı a_ltınclalıi hölwe addetti ı : . ı 

ı v ,eyvl Uzakşark ı 
JBaşkumandanı oldu! 

: Pcuililt donanma•• ı i Baılıumandanlıjı J 
ı...... .. .... ı 
V 

aeington : 2 (a. a.) - Har
biye naıırhQ'ı tebliti : Düt· 
manın şiddetli hOcumlarına 

ra~men cenup batıda Amerikan 
Ye Filipin kuvvetlerinin birlrımc· 
si temin edilmiştir. Elde bulunan 
b(itün mQdaf ea kuvvetleri timdi 
bir araya toplanmış ve bir ku· 
manda altına verılmiştir. Adada
ki mcvz.iler, limanlar ve diQer 
mOıtahkem yerler fiddetlc m~· 
dafaa ediliyor. DiQ-er bölaelcrd~ 
bildirilmtke dıı:~er bir şey ol
mamıştır. 

Ankara : 2 (R. G.) - Son 
da\ıikada ııelco bir habere fÖre, 
Japonlar Manillayı buaOn ieral 
et mitlerdir. 

Sinıapur : 2 (a. a.) - lo
ailizlcr Japonların lpoh Cl"DUbU· 

na dotru ilerlemek için sarf ct
ti2i aıayretleri netiCHİZ bırak. 
mıftır. Bu cebhede iki aündeoberi 
deiiişiklık yoktur. lnriliı ~ kıtal arı 
Japon tabiye •istemini ö~rcn· 
mittir. Japonların hcrhanai bir 
mevkide yerleımesine mani ol
mak için kartı hncumlar yapılı· 

yor. Japonlar topçu hvvetleri 
ıefümek ı.orunda kaldlklann· 
dan ileri h•r~ketleri ) avaıtamıf · 
tır, 

. Stokbolm : S (a. • .) - ln
ıiliı radyosunun Raoıundao bil· 
dirdi2ine aöre, Tayland dileman 
ieıati altında bir memleket ola
rak ilin edilmiıtir. 

Londra : 2 (a a.) - lnıiliı. 
radyoıurıun Ranıundan bildirdi· 
2ine aöre, lnailiı - Amerikan 
plAnındı, Geneı al Veyvlin Uuk
tark müttefik lrnvvetlcri Bıeku
mındanlı~ına ve Amerikan do
nanması kumandanı Kinı'in de 
paaifikteki mnttefik donanmala
'fl baıkumandanhğına tayinleri 
iJı:ırarlaıtırılmıftır. 

Lo'ııdra : 2; (a. a.) - Paıi

fü:te Mınillayı tehdit eden teh • 
tülıc rittikçe büyüyoı:. Filipin ve 
Amerikan kıtalarının tiddetli mu
lıavcmetinc ra~mcn Japon zırhla 
9'uvvetlcri Filipinlerin başŞf"h
rinc do~ru ilerleme~e devam 
edi)'or. Şimdi Manillanın akibt:· 
tinden korkuluyor. 

Qan~inı : 2 (a. •.) - Bir· 
manyaya ıelmif olan bilyilk mİk· 
tarclalıi Çin kataları General 
Veyvl'in k1Ullanda11 altına veril
miıtir. 

Ranaun 2 (a. ı.) - Japon 
tayyar~leri Birmanya : hududunu 
aımağa tcıebbüs elmifse de her 
ıeferinde püıL:ürtllmfiştür. Ve 
Rirmanya hava kuvvetlf'ri tara
fından Siyama kadar kovalan· 
nııthr. 

Çunkinı 2 (n. ı..) - Buaün· 

SOVYET CEBHESI 

Yeni Rus 
kazançları 

-·-•.. , ......... . 
dbla.I .. . 

Singapurda h(lf)a da/i bataryalarından &iri 
....... dı lblldl 

5 Kinunusani 
Siua•top'!lda :•Alman 

lıa111Mtleri l•na vaziy•ll• 

ST ALiNiN PLANI 

Bayramımız 
Ankara : 2 (R. G.) - Bitler, 

Yıl başında Berlinde bulunama· 
mı ıtır. f ührer, bu anda cebhede 
idi: 

Londra : 2 ( a. a. ) - Rus 
muvaffakiyelltti devam ediyor. 
Kerç'ten sonra Kaluga da alındı 

Almanlar burada birçok maltenıe 
••rr•••m111 lllJlll tlrıaıı 11auarıoa1ı1 

Adananın Kurtuluş bayramı 

olan: s: KAnunsani için hazır· 
!ıklar devam etme~tedir. Bu 
yılki 5 Kinunsani fehrimiıde 
her seneden d•ha parlak bir 
ıurellc kullanacaktır. o aün ıtS· 
faltta büyük bir aeçit rc!lmi ya-

IOV1'1T • .JAPON 
AUll.VAZl'flTI . 

Tokyo : 2 ( A. A. ) - ja 
pon haberler bürosundan: Sovyet· 
terle münasebetlerimi7. tarafsızlık 

muahedesine dayanıyor ve çok 
samimidir • Japonya ile Sovyetler 
Birliti Cenllp Amerika memleket· 
terine karşı dost olduğumuzu , 
oradaki elçilerimiz bildirmiştir . 
Vaziyetlerini buna ıöre tayin et
mek Cenubi Amerika milletlerine 
ailrir . 

Fran•anın Ratily6 H 

JanJorlı aırlalaları 

f •na hald• yaralıdır 
Nevyork : 2 (a.a) - Çörçil, 

cenup Amerika diplomatlarına 
ıunları ı6y ıemietir : Franaıı. Re· 

fılyö ve jandark ıırhlıları ıiır 

baaara uQ-ramııtır ve birkaç ay 
daha harp etmiyccektir. Fran11ı 

cf eniıcileri de diğer Franaıı harp 
acmilerini ln1ıiltcreyc karı• kul. 
!anmaktan Çt"ldniyor. ltıtyan de· 
niıcileri limanlardan çıkmıyor. 

Böylece AIJnınlar ltalyan ıemile
rini kendileri kullanmak zorunda 
kalmıştır. Atlantikte durum çok 
eyidir. lnriliz fılosu bu harp böl· 
ıeıile tek ~batına ufraııcak bir 
haldedir. Bu ıuretle.Amerika ÔO · 

nanmaıının tamamı paıifikte iş 

görebilir. 

kü Çin tebli~ine aörc, Hunnan 
meydan muharebeıi ıon aafha· 
aına airmietir. Çin ordusu Hun· 
nanın merkcı.i Şan11anın dış 
mlldıfaalanna karşı hücum eden 
Japonlara ıiddctli mukavemet 
ıöıtcriyor. 

Çunkini : 2 ( A. A. ) -
Roytcr ajansının bildirdi~ine gö 
re , tam techizallı Çin kıtalan 

Birmanyaya firmiştir . 

Sidncy : 2 ( A. A. ) - Roy
ter ajansının vcrditi bir habere 
iÖre , Siyam sahili açıklarında 
dört Japon nakliye gemisi batırıl
mıştır. 

pılacak, f ece . c~cnceler olacak 

ve D} ni accc b).rtbalo verilecek· 

tir. Belediye tarafından da bir 

ziyatct tertip edilmiştir. Buoa 

ait proa-rnmı byrıca · neşredece· 
~iz. 

Çörçil Kanada' dan 

Vaşingtona döndü 

B . Çörçil 

Vışinatori : 2 (a .a) - Çör· 
çil Otıva'dan Vışintonn dönmilf• 
tilr. 

Ed•nin hir •6~üne 

Macarlar kı~dılar 

· ve )arah bırakmıştır. 

Almanlar, bu muvaff ııL:iyetsizHk· 
!erini haklı iÖslermek i~in Rosto
ku bıraktıkları 21mın iltti sürdDk· 
leri sebebleri söyleyemezler. Al· 
manlar, Kcrçi ele ieçirdiklcri Yıt• 
kit bu hadise Kafkasya durumuna 
büyük bir tesir yapacaktır demiş· 
terdi. Her halde şimdi Sivastopo
lu kuşatan Alman kuvvetlerinin 
\'aziyeti güçleşmİitir. Kınındaki 
son hareketlerin plinlarını Stalin 
hazırlamıştır. Bu hareketlerde or· 

· du, donanma ve hava kuvvetleri 
arasanda iÖrülen işbirliti bürün 
tcferruatiyle binat Stalin tprafın· 
dan kararlailırılmııtır. Hitler, Ka· 

< luıra cebhesine takviye kılaları 
göndermiı fakat bu kıtalar Rus 

· ileri hareketini durdur&madı. Ka· 
lura'da alh Alman kolordusu çc· 
l:iliyor. 

1 LoedM • 2 (a. a.) - B,undan 
sonraki Sovyet hedefleri drel ve 
Harkof olacaktır. t 

Rus parı$Ülcüleri son dokuz 
alin içinde 29 köprüyü yıkmış, 
148 kamyonu yakmıı, sillh ve 
tarıklar tahrip etmif, 400 Alman 
askerini savaş bfl bırakmııtlr. Po 
lonyadı, Ukraynada, Bıltıkda ve 
bilhassa Litvanyada Tifos hastah· 
ts .salim halindedir. Çünkü yor· 
iUn olan ve fena yedirilen asker· 
ler, uyilJnSuz sıtınaklarda yıtın 
halinde bulunduruluyor. 

Moskova : 2 (a. a.) - Dün· 
kü Sovyet tehlitinc 'ek : Bir iÜn· 
lük muharebelerden sonra 20 köy 
kurtanldı. Batı cebhesi teşkilleri· 
mizden biri ehemmiyetli sayıda 
her çeıit malzeme ele ıeçirmiş 
ve 600 Almanı öldürmüştür. Kıta
larımız cebhane, C'lbisc ve yiyecek 
yüklü beş tren \.'e birçok kamyon 
almışlar. Cenup cebhcsindc hava 
kuvvetlcririıiı 200 den fazla kam
yon, 23 tank, 30 top tahrip etmiş 
ve 800 den fazla Alman askerini 
yok etmiştir. 

Leninifad cebhesinde çeteleri· 
miz. 1000 den fazla Alman aske· 
rini öldürmüştür. 

Budapeştc : 2 ( A. A. ) -

Avrupanın BolşevikliQ'c terkedilt 

cetJne dair Edenin Moskovadt 

yaptı~ vad Macar efkannda de· 

rin bir nefret uyahdırmıştır • Moıkova : 2 (a.a) - General 
Goderyanın ~kumandası altındaki 
ikinci Alman zırhlı ordusunun 

.......................... Tula yakınlarında u2'radı~ı hez.i· f Okuyucularımızdan metten baıka bata cebheıi kıta· 
tara , bu ordunun feri kalanla· 

ı özür diliyoruz rını kovalayarak kati ileri yürü· 

ı G • b .. 'J 't'6 . yfiıterine devam :etmiıtir. Alman ı autemıı:: uıunaen ı r a-
ı ren kısa bir: Jıiı::met iç.in iki kumandanhtı lutalarını toplaya· 

Atletlerimiz :dün 
ı hırt 1, k %Orunda kalmak· rık ve içerilerden takviyeler ae· sa 'I e çı,,.ma . '- . 

1 
• · • • x 

1 
x. 

ı tadır ... Buna sebep şu tlnlerde tırere" .ılcr cyışterımıı.ı un eme15 e 
ı me«1c~t ol~ kcitıd buhranıdır, . ve du~durmata çahl.'fıy~rh. N

1 

ara, 
ı Dışardan kcigıd Rılmemekte· ı l Soı va ve Oka ne ırlert at arın· 
S dir .!lı::mit Kcitıd Fabrikamız.· ı 1 da yapılan. so~ fiddetli muhare· 
ı da ancak.bir iki ag sonra ga beler , ne!ıccaın~e. ~a!qal Fon 
ı z.etelcrin'J..ilıtigacı olan kôtıdı ı Kıuıro nun.mevıılerı bır .çok n?k· 

Ankara' dan geldi 
F,an•ada harp me•alları 
mGl.lıem•ıindc J•fifilılili 

r Vişi : 2 ( A. A. ) - H.•ÇP 
mesullerini muhakeme etmek ıçın 
Riorı'da kurulan mahketnenin reis} 
Lagard istifa etmiştir • Eski beş· 
vekillerden Daladye , Blum va 
Rc7no ile eski Başkumandan 
Gamlenin ve diter naıırlarıq 
muhakemesi reri kalmıştır • Müd· 
deiumumi Kaun , Laıard'ın yeri· 

Rion mesullan mahkcmcsl 

1 

Atatürki:koşuııuna ittirAk et· 
uıell Oıcre Ankarayı aitmif olan 

atletlerimiz dönmüelerdir. AnJca · 
rada yapılan bu önemli koşuya 

16 bötıeden 19 takım 2irmif ve 
neticede.,Adana takımı 10 uncu 
olmuştur. Genç lcoıucularamızın 
Ankarada yeni kar• rörmelcri ve 
burada 4 kilometre üzerine ça
lıttıkları halde Ankaradı 12 kilo· 
metre kotmuş olmaları daha eyi 
netice almalarına imkin verme· 

ı . . B. 1 h .. 1. ı talardan ynr&lmış ve bu mcvzıle• vırdilecektır._ ınaena eg .e ı . _d f d 'b d k t"la 
ı .. · rı mu a ıa e en • u or u ı .. . 

mizde bulunan kdRıdı tasarruf ı rı katı bir matlGblyete utratıl· i _la kullanarak ··okugucularımız.ı mıştır. Bu :muharebelerde batı 
ı gazetesiz bırakmamayı dalıa ı cebhcsi i kıtaları 20.12,13,53,43 
ı cfofru bıı/Juk. Haberleri kDçi1k ı ve 57 inci kolordularına yenmiştir. 

ı puntolarla yaımak ve illinlar· Bu kolordular 292, 250, 183, 
ı dan kısmak suretiyle snhife IS,~ 98, 349, 260, 62, 17, 137, 
ı adılımızı:ıcla/i eJecefiz=· 131 1 31 ve 167 inci Alman piya 
ı OkRyuculamtııUlan ö:Or fil· de tümenlerUe 19 uncu tank tü· 
ı /eriz. • meninden ve tayyarelerle ~ttiri· 

len iki hücum tuiıyından mürek· 

r··GAiETEMii-:la··vAŞiN.ôA·ı 
ı Ye,,i yılla b~raber gazetemiz de -on sekiz ya· ı 
f ııtta ıirıli. Onyeıli •eneden beri memleket dôoaların· f 
t da, inlıılap emrinde ve okuyucularını tatmin hususun· t 
• da çalıımıı olan "Türliaözü,. bugünkü~güç fartlar ı 
ı içinde de ayni. ıaye~crin P'ıinde ayni şevk ve' zevkle 
t çalıımak a%mındedır. f 
t Dünyanın altüıt olluiu bu yıllarda belki, "Türk· ı 
t ıô%it,, inkiıal yolanda bir tevakkuf devresi geçirecek· 

ir. Olıuyuculcırımı:z:ın bizi bu husuata halılı görecek· ı 
erinden eminiz;. • 

·······················"" -----------------------------------------------------

MiLLİ PİYANGO 
Tam liste aşağıdadır 

NUMARA LiRA 

241995 100,000 
004928 60,000 
294045 ~,o,ooo 
471637 40,000 
?.57397 40,000 
'..l24422 30,000 
-i00489 30,000 
286719 25,000 
045855 25,000 

Son beş rakamı 011732 ile niha 
yellenen biletler 20,000 lira 

Son beş rakamı 75772 , 75218 , 
41816 , 15197 ile niha~·etlenen 
biletler 10,000 lira 
Son beş rakamı 09527 , 21844 , 

11271 ' 77109 • 02903 ' 311'>7 • 
99614 , 22747 , 19978 , 11183 ile: 
nihayetlenen bütün biletler 5000 
lira kazandı 
Son dört raknmı 5603 , 0934 ile 

nihayetlenen bütün biletler 2500 
lira kazandı 
Son dört rakamı 5815 , 0172 , 

2459 • 4823 • 0221 • 7221, 2552, 
5271 ile nUıaycUcncn )>ütün bilet· 
1er 1000 lira kazandı 

Son üç rakamı 256, 024 ile ni · 
hayetlenen bütün biletler 500 lirn 
kazandı 

Son üç rakamı 856, 415, 852 , 
912, 428, 519, 350 ile nihayetlenen 
bütün biletler 100 lira kazandı 

Son iki rakamı 71 ile nihayetle
nen bütün bilcller 50 lira kazandı 

Son rakamı 8 ile nihayetlenen 
bütün biletler S lira kazandı 

Büyük ikramiyelerden 20,000 
lira 1ehrimi2de Hüseyin Polisçi 
2'işes.inden satılan 47432 numaralı 
bilete dilşmliştür . Bu biletin ya· 
rısına on kişi , diA-er yarısına da 
iki kişi sahiptir. 

Libyadaki 
son harekat .. 

Ahnan esirler 
Kahire : 2 (A. A. ) - lngiliz 

Ortaşark teblitri : Bilhac;sa fena 
hava şartları yüzünden dün Ke· 
dabba çevresinde faaliyetler mah 
dud olmuştur. Mamafih topçumuz 
düşman kıta toplantılarını bom· 
bardıman etmiştir . niğer taraftan 
hava kuwellerimiz de Kedabbadı 

düşman taşıt ve tanklarına deniz· 
de düşman vapurlarile Kednbba· 
nın batısında iaşe kollarına yeni 
den lıücum etmiştir . Bnrdiyn çev· 

resindeki harekellcr memnuniyet 
veren bir tnrıda değişiyor . 

Bur.ada alınan hnrp esirleri• 
nin sayısı uine çı nııştır . A .. tay 
yarelcrimiz. şiddetli bombardıman· 

lar yaparak \ 'C alçaktan uçarak 

bu çevrede kıtalnrıml2'a kıymetli 
yardımda bulunuyor • " 

lnglltere1e 
mlalerld akınlar 
I.ondra : 2 ( n. a. ) - Hava 

ncıareti tebliti: Bu sabah iki da, ... 
man tayyaresi lngiltercnin Ccnupl 

do~ sahili ynkınlanndn bir ka~ 
noktaya hücum ederek mitralyö~ 

ateşi açmıştır. Bir kaç kişi yara 

lanmıştır. Az hasar vardır. 

I_~ ___ A_s k eri vaziyetin tetkiki 
1 

• • 
ALMAN R/CATI 

• 
DEVAM EDIYO 

LIBY ADA INGİLİZ KAZANÇLARI . 
Sovyel cebhesinde muharebe· 

ler şiddetle de\•am etmekte ve 
Ruı ileri hareketi inkişaflar kay. 
detmektedir.:Rus ordusu Kerç'ten 
sonra daha bir kaç bölgcyi : islir· 
dat etme~e muvaffak olmuştur. 
Anadolu ajansının verdiği haber
lere ıöre ·, Sovyet cebhesindc 
büyük bir kış hüküm sürmekte
dir. Harekat tasavvur edilemiye 
cek:: 1.:adar 2üclüklerle karşılaş· 
maktadır. Diğer taraftan gelen 
haberlere göre, lngilizler Afrika 

Düşman , kıtalarıml7Jn darbe
leri altında batıya doğru çekili· 
yor . Muharebe sahasında ve çe· 
kiliş yolunda yaralılarını , topla 
rını ve harp malzemesini bırakı· 

yor. Düşmandan bir çok bölgeler 

daha alınmıştır • Bunlar :ıruında: 

Odof 1 Paramidi , Scroçef , Tit. 
vln ve Koıol şchirlerile 100 ka· 
dar köy de vardır . Knluga şeh 

ri de iCri alıdmııtır . Büyük mik 
a 11l1rll'mf' .. 1e ge irilmietir 

ccbhesiııde Bordiyayı işgal cimi 

lcrdir. Ve buradaki bir kısım l 

giliz e iri kurtarılmıştır. UmaD 
yet itibarile lngiliz .• kuvveti• 

Afrıka bi>lgclt rinde ileri har ek~ 

terine devam etmektedir, 

.. . 
' ... 
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Sullı Periıi - Çok şı71dir 

geni yılda "~macak Ur 

lrülctbildtm ••• 



........................... 
İ Asri Sinemada-• 
• Matine B u A K ~ A M Su~are 
• 2,30 y 8,30 
• Yine rekoru kırdı. 1940 da Allahm Cenneti, 1941 de 1 
• Leyla ile Mecnun 1942 de de. Sadettin Kaynağın ibdalı besteıi, 
• Münir Nurettlrıirı sehhar farkıl11rı, Müıeyyen Senarın nefis 
• terennümleri ve Ferdi Tayfurun harulculade takliUerile silslen· 
• mif Türkçe sözlü ve Türk musikili : • 

• '' s· b. · · G • : ın ırıncı ece ,, ·: 
•. Görülmemi' bir halk kütlesinin sürekli •• 
• alkııları içinde 1942 rekorunu kırdı • 

•
• iLAVETEN : 1 

Amerikanın balta girmemiş bakir ormanlarında 

1 binbir hayvanatı vahşiye arasında geçen haıin •• 
bir aşk efsanesi Türkçe sözlü 

: -: :-:-: T-ARZAN VE OGL_U_: :-: :-, : 

• BugUn gUndUz iki otuz matinede •• 
: BINBIRJNC/ GECE - TARZAN VE OCLU • 
• Müdüriyet : Bir haftadır devameden izdihamdan dolayı • 
• gelüp yer bulamadan geri dönen sayın müşterilerinden öıür • 
• diler. Fılm bir kaç gün daha devam edecektir. • 
• Pek yakmda :Şir/eg Templ Datların Kızı filminde _. .................... ~ ...... 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 12 
No. lu kararnamenin 9 uncu maddesile bir fıkra 
ilavesine dair karar 

Madde 1 - ithalatçılara ithal edecekleri mal bedellerinin hariçte 
peşinen ödenmesini temin için Türkiye Cümhuriyeti Meı:kez Bankası 
delfıletiie açılan akraditifler dolayısile mezkur bankaca ithalatçılardan 
akreditife müteallik malların muayyen bir müddet zarfında memlekete 
ithal edileceğine dair birer taahhütname alınır • Bu taahhütnamelere 
riyasetsizlik kararname hükümler işe aykıı ı hıueket sayılır ve taahhüt· 
nameyi imzalayanlar hakkında kanuni takibatta bulunmak üzere bu 
taahhütnameler 1 ürk.iye Cümhuriyet Merkez Bankasınca kambiyo mu
raka9e mercilerine tevdi olunur • 

Madde 2 - Bu karar neşri tarihinden muteberdir , 
Madde 3 - Bu kararın icrasına Maliye Vekili memurdur. 13782 

ADANA TiCARET VE SANAYi ODASINDAH : 
Sicil ilanı 

1/1/1942 tarihinden itibaren hali faaliyete 6eçen 

Milli Mensucat Sanayii İşletme T. A. Ş, 
Unvanı altında Milli Mensucat sanayii işletmek, her türlü 

sınai, Mali, Tüccari teşebbüslere girişmek. başka şirketlerle bir· · 
leşmek velhasıl her türlü umur ve muamelat ile iştiğal etmek 
maksadiyle teşekkül eden mezkur şirketin Odamıza tevdi ettiği 
Adana Birinci Noterliğind~n tasdikli 1 numaralı sirküleri ile si
c;,\\\ ticaret• kaydolunarak ila olunur. 

Sicilli Ticaret No : 88 
Kayıt tarihi: 2/t/ 1942 

(Sirküler sureti) 
6. Birinci Kanun 1941 tarihinde akd eylemit o~duiumuz 

bir esas Mukavelename ahkamına tevfikan Merkezi Adanada 
olmak üz~re: 

MILLI MENSUCAT SANA Yit İŞLETME T.A.Ş 
Ünvaniyle : Milli mensucat Sanayii işletmek, her türlü Sı

nai, Mali ve Tüccari teşebbüslere girişmek, başka şirketlerle 
birleşmek, velhasıl her türlü umur ve Muamelat ile iştiğal et· 
mek maksat ve gayesiyle bir Anonim Şirketi kurduk. 

Eıas Mukavelenamemizin 22. 30 ve 97 nci maddelerine uy· 
gun olarak 23/ I 2194 l tarihinde toplanan mec isi idaremizin 
No . 1 kararı ile l 942 takvim yılı için şirketin Umum Müdür
lüiüne azadan Bay Nuh Naci Yazgan seçilmiştir. 

Bay Nuh Naci Yazgan şirketin maksadiyle alakadar her 
nevi ukut ve Muamelatın icrası için iktidarı tamını ve Şirketin 
imzasını istimal hakkıııı haiz ve şirketi harice, Resmi makamata 
ve Mali müesseselere karşı temsil salahiyetindedir. 

Şirket namına tanzim edilecek bil'umum evrakın muteber 
olması, şirketi ilzam ve bir taahhüde sevk edebilme.si için Umum 
müdürün gene Meclisi idaremizin No. 1 kararı ile ikinci imza 
selihiyetini haiz Emin Özgür ile müştereken ve şirketin resmi 
mührü ile birlikte vaz'i imza etmeleri lazımdır. 

Umum Müdür ve ikinci imza salahiyetini haiz Zevatın gay
bubetleri esnasında ayni salahiyetle ifayı vazife etmek ve şirke
ti temsil ettirmek üzere Meclisi idaremiz kararı ile birer vekil 
tayin edilir. 

Esas mukavelenamemizin 46 ıncı maddesine tevfikan 1942 
takvim yılı için Bay İzzet Koçak şirket murakipliğine tayin 
edilmiştir. 

Şirketimizi11 resmi mührü ile Baylar Nuh Naci Yazgan ve 
Emin Özgürün zirde mevzu imzalarının nazarı itibara alınması
nı rica eder. Şirketimiz hakkında emniyet ve teveccühlerin esir· 
ienme mesini saygılarımızla dileriz. 

Milli Mensucat Sanayii işletme Türk Anonim Şirketi 
Meclisi idaresi namına 

Mecli•i idare R•i•i Aza•ı Azcbı 
Muetafa ÖzgUr Nuh Naci Yazgan Nuri H•• 

imza imza imza 

Bay Nuh Naci Yazgan Şu suretle imza eder: 'Bay Emin 
ür şu suretle imza eder : 
işbu Sirküler Adana Birinci Noterliğince 

1/1 ile tastik 

IUl<KSUZU 3 fkinci kamın 194 2 

. 
Açık ta,ekklr 
Her bayram olduğu gibi, hu 

kurban bayramında ela, ( Milli 
Mensucat ) şirketi sayın müessis 
lerinin, hediye ettikleri şeker ve 
sigaralar, gönderdikleri hususi 
memurları elilt", lıaııtanemiz.de )'U· 

tan Subay ve Er hastalara dağı
tılmıştır. 

Seyhan Defterdarlığındcln: 
MAHALLESl SOKAG! ClNSl ADA PARSEL SAHASI MUHAMMEN HiSSE 

Kıymeti . Miktaıı 

Döşeme Naci bey Ev 356 8 38 75,00 Temamı 
> Tevfik bey ,, 329 46 85 300,00 35/ 108 
> Raifbey > 362 17 50 300.00 temamı 

Ordumuz.a gösterdikleri bu 
diklcat ve şefkatli ilgiden dolayı 
kendilerine açık teşckkQrlerimi 

sunarım . 

) Rifatbey Arsa 357 5 50 50,~ > 

• Kara Salih Ar.<1a 339 10 100 40,00 , 

Asker haitanesi 
Başhekimi 

Adana 2. nci Hukuk 
Mahkemesinden : 

Adanamn Ulocami mahRI· 

> 

> 

> 
) 

) 

, 
> 

> 

> 
) 

> 

> 

> 

Reşat bey 
Döşeme 

.. 
" .. 
• .. 
• 

Tevrikbey 
Rifatbey 
Bahır 

Hasan Bey 
> 

> 
, 
> 

Nuri efendi 
> 

· Yusuf huri 
> 

Eyyup çavuş 
Sedboyu 
Hasan bey 
Eyyup çavuş 

" Tevfik bey 
Naci bey 
Nuri efendi 
Naci bey 

> 329 
364 

> 357 
> 331 
> 331 
> 331 
> 331 
> 331 
> 361 
> 361 
> 345 
> 340 
> 319 

• 483 
349 

n 329 
.. 329 
.. 329 

• 357 
.. 357 
.. 350 

47 12 12,00 ) 

12 25 25,00 
, 

> 

ı 311 Jiı.oo > 

1 609 4'.U>,30 > 

2 310 217,00 > 

3 171 H9,70 ) 

4 71 '49,70 
5 141 98,70 > 

9 n4 160,50 > 
10 205 ... 153,75• > 
s 175 1.0.00 > 

17 59,S 17,85 > 
111 36 18,00 > 

20 900 450,00 ,, 
3 1344 1075,20 40/104 

202 70 21,00 Temamı 
99 205 102,50 .. 
52 405 101,25 . .. 
8 69 41,40 ' ., 

10 128 96,00 . .. 
10 207,5 166,00 .. 

lesinde 114 No. lu evde Ömer 
kızı Ayşenin ~arıyakup mahal
lesinde hemşiresi Leyla yanında 

iken halen ikametgahı meçhul 
Mehmet oğlu Ömer aleyhine 
açtığı davad~ ; Müddeialeyhe 
ilanen daveth•e · tebliğ' edildiği 
halde gelmediğinden ilanen gı

yap kararı tebli~ine ve duruşma· 

nın 3/2/942 salı saat 9 talik~ne 

karar verildiğinden müddeirtleyh 

Ômerin o gün ve saatte mahke· 
mede hazır bulunması lüzumu 
aksi takdirde gıyabında muhake· 
meye devam edilece~i ve bir da
ha mahkemeye kabul ecJilmiye-

Ulucami Abıdin paşa Ev 150 1 57 7?0,00) 21312 

• .. Arsa 150 2 25 1s;oo) 23040 • 
Yukarıda evsafı yazılı 28 parça gayri menkulün mülkiyeti. peşin para ile ve açık artlirnıa- usuliyle 

satışa çıkarılarak 12/J/942 tarihine müsadif Pazartesi gifnü ' ıaat on beşde açık aıtıırmasının icra~ı ka-
. rarlaştırılmışhr. 

isteklilerin metkür günde ve .muayyen saatte % 7,5 pey akçuı makbuzlariyle birlikte Deflt:rdarlık· 
ta müteşekkil k~nıisyonu mahsucıa ve mıdılmat almak isteyenlerin de her gün Millt Emlak' dııiresine mü-

ceği ilan olunur. 13781 
racaatları ilan olunur. 29-3-6-1-0 . 13777 

C.H.P. Nahiyesi Aşağı Canibişehirmenfaatine . . ·· · . 1 L. · A.; ~· . . 

AT KOŞl.JLARI . 1 TİCARHVEKi~ETf jÇ°JiCARET UMUM MOOORLO'GOIDEN: 
l/Şubat/942 paıar günü saat 12 de C. H. P. Nahiye 

köyü Mamur yolu üzerinde yapılacak koşu pra,tramıdır. : 

30 lkincitı şrin 1330 tarihli "E.cnebi .Anonim ve Sermayesi Esha· 
Çaputçu ma Münkasim Şirketler Kanunu.. hükümlerine göre Türldye'de çalış· 

masına izin verilmiş plan e~nebi firketle.rind~n Sinrcr.Dikiş Makinas1 
· Kumpanyasının Türkiye Uqıumi Ve~ıli bu defa müracaatla h1tiz oldu. 

. 

1 - Birinci koşu Qç yaşındaki taylara mahsus olup Ingiliz kanı 

taşıyan hariç olmak üzere vesikalı • veıikaıı:ı taylara •• mahsustur. 

lkram\yesi 95 liradır. Birinciye 75 lira 2 inciye 20 liradır. 

Mesafe 1200 metre . Duhuliyesi !O liraJır. Sıklet 55 kilo . 

TeçrUb• ko•u•u ; 

'l· - Hiç koşu kazanmamış veıilcalı, veıikesıı arap at ve kısrak 

iarına mahsustur. ikramiyesi 100 liradır. Birinciy6 ~O lira ikinciye 20 

liradır. Mesafesi 2000 bin metredir. Duhiliycıi _l5 liradır. 4 yafın · 
da"iler 58 yukaıı yaştakiler 6C kilo taşırlar. 

TahammUI kofu•u : 

3 - Yar;, kazanmış arap at ve kııraldannı nıahsustur. ikrami

yesi 175 liradır. Birinciye 150 lira ikinciye 25 lıradır. Mesafesi 3000 
metre duhiliyesi 20 liradır. Dört yaıındakiler 58 yukarı yaftaldler 60 

·kilo taşırlar. 

Bu kofuya girtcek atlar 19ikinci Unundan 28 ikinci kanun tari~ 
lline kadar atlarını veteriner riairesine veyahut C.H.P. Nahiye idra· 
lıeyeti Çaputçuya kayıt ettiı mosi rica :olunur. 3-4 

1 LAN 
Slmerbaak Bayıerl Bez rabrllıaııadaa : 

Fabrikamızda istihdan edılecek dokuma işçisine ihtiyaç 
vardır. 

Dokuma işçilerine fabrikamızca temin edilen faydalar : 

1 - Dokuma işçileri Kayseriye kadar verdikleri tren 

ücretlerini fabrikaya duhullerinde alacaklardır. 
2 - Bir öyün meccani yemek. 

3 - Bir lira aylık kira ile yatacaktır. (tenvir, teshin ve 
banyo dahil) 

4 - Bir takım meccari iş .elbisesi 
5 - 12 otomatik tezgih kullanabilen işçiler bu suretle 

yevmiyelerini altı liraya çıkanbilecekler ve ayrıca yüksek ran· 
dıman verenler prim alacaklardır. 

isteklilerin Kayseri Bez fabrikasına gönderilmek üzere 

Sümerbank Adana Pamuk Sahn Alma Büro· 
suna (Sabık Şiiıasiler) fabr,kasına müı.-acaatları lüzumu ilan 
olunur. 4- 7 

11111,elllr Tayyare Fabrlka11 Direktir· 
llllndaa: 

Fabrikaiçin birinci ve iki.1ci sınıf tesviyeci, Tornacı, Fire
zeci, Elektrikçi~ lastik tamircisi, Saatça ve makine ressamı alına
caktır. Verilecek Gündelik ücret isteklilerin imtihanda göstere· 
cekleri muvaffakiyet ve kabiliyetin'e g"öre ''500'' kuruşa kadar 
yükselebilecektir. 

isteklilerin imtihanda muYaffak olmaları, gelme. gitme yol 
masraflariyle bilumum zaruri masraflarının kendilerine aid ol· 
duğunun bilinmesi gereklidir. isteklilerin aşağıda yazılı' vesaiki 
hamilen dilekçe ile fabrika genel direktörlüğüne müracaat et· 
meleri. "9568°' 

1 - Nüfus Hüviyet cüzdtııı. 
2 - Askerlik vesikası. 
3 - Emniyet müdürlüğün~n tasdikli hüsnühal kağıdı. 
4 - Okul şahadetnamesi, 
S - Varsa bonservis; 

· ğu selahiyete binaen . , şit ketin Seyhan , Jçel ve Hatay vilftyetlerilc 
millhıilCatı · ve· Konya ·v il Ayetinin Ermenek .kazıtlı acentelikıne. şirket 
namına yapacağı iııerd·~!l do~acak daval~rd• dava eden, edilen ve 
ilçü,.ncü şahıs sıfatıarı~~l~ hazır buluprnak ·saJiihiyetini de haiz olmak 
üzere Adana'da mukim f\li" Rıza Gökyıldırım'ı tayin eylediQ"ini bildir· 

· mif ve tiz.ımgelen vesikalari vermiftir. . · 
Keyfiyet tedkik ~dilerek kanuni hQkümlere U}'gun rörü!müı ol· 

makla ilan o!unur. I.3776 

. 11 a n ··~· 
· imRlfABRiİAlAR UMUM MOOORlOGONOH: 
2000 ... 3000 Metre mikabı ~eviz tomruğu 
alınacak · ~ · 

Beher metre mikAbına 70 lira bedel tahmin edilen yukarıda 
yaıılı 2000 - 3000 metre mikAbı ceviz tomru~u Aake!rl fabrik--alar 
Umum Müdürlüg-ü Merkez Satın Al'lı& Komisyonıuıca 9/1;942 cuma 
günü saat 15,30 da pazarlı~la ihale edilecektir. Şartname ır, lira 
50 kuruştur. Kat'i teminat 27500 liradır. 200 metre miUbından 
aoaQ'ı olmamak şattile parça parça da alınabilir. 

3 - 5 - 7 13780 

·ilan 
SEYHAN Yill Yf Ti HUSUSi MUHASEB[ MOOORlOGONOEH: 

1 - Aşağıda sahibiyle cins, mevki ~e muhammen btK!eli 
yazıli gayri menkul, borçlarından dol'ayı açık arttırma ile sa· 
tılacaktır. 

2 - Açık arttırma 1942 senesi 2 inci Kanununun 19 uncu 
Pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. 

3 - İhale vaktinden evvel yatırılmış bulunması lazım ge
len pey parası miktar! aşağıda gösterilmiştir. 

İsteklilerin muayyen vakıtte Vilayet idare Hey'etinde hazır 
bulunmaları ilin olunur. 27-3-8-13 13671 

Satış Bedeli P~y P. 
Cinsi K. No: Mahallesi sahibi Lira K. Lira k, 

Hane Hankurbu Hüseyin oğlu 
Bekir 600 00 

Hane 8 Taşçıkan Hasan oğlu Arif 880 00 
45 so 
33 00 

i-·-·-·-·-·-·-·-···-·-··1 
i Avukatlara, ticaret- f 
! hane ve fabrikalara i 
i müjde . 1 
i . 
i Her nevi muhtıra def- i 
i terleri geldiği gibi ticari i 
i defterlerin ticarethane ve i 
i fabrikalara elverişli her bo· i" 
! yundan gelmiştir. Fiatlar 1 
! gayet muvafıktır. Saathane i 
j yanın~a Bedri G.üleğe mü· i 
i racaet edilmesi C i 
i 3-3 • 
• 

Blzmetçl aram,or 
Elinden ütü:vf" ev te· 

mizliği gelP.n bir hizmetçi 
kadına ihtiyaç vardır, Ta
nınmış bir aile yanında ç 1 • 

lışacaktır. Talip olanların 
Borsa karşısında Nuri Has 
yazıhanesine başvurmalan. 

4-5 13672 


