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SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

kan tanklar1 geliyor 
Ankara 1 (Radyo ~azeteııi) Amerikan 

radyolarma göre, yakında Mııır cepheıi 
ne Amerikan askerleri tarafından kullonı· 
lacak olan bilyük Amerikan tankları çöl 
harbine elverlfli bir şekilde yapılmıştır. '---- _/ 

Milli Şefimizin istanbulda tetkikleri 
Mersinde dünkü tören 

54 deniz subayımız 
donanmaya katıldı 

Mersin 1 (Hosuıi 
lllnhabiri miz.dl'!n) 
54 deniz sabayı· 
auz, Dr.niz harp 
okulunu muvaf 
fakiyetle bitirerek 
aıtei..oen rütbe 
ılyle donanma· 

Yeni subayla 
rııuızuı iıimlerloi 

bildiriyoruz : 

Güverte 

sınıfı : 
Nurettin Yıl· 

Diploma tevzii müuasebe
tigle, Deniz harp okulumu
zun 166 ncı gılıda kutlandı 

dıa, Bülent, Rıza, 

Hilmi, HalOk, Fethi, Hahlk, Konak, 
Nejat, Cezmi, Cahit, Bülent, Tur· 

auza iltihak etmiştir. Bu münaH 
betle buıün saat 17 de Menin 
kışl.sında diploma tevzii töreni 
yapılmı1, deniz harp okulamuzan 
166 ıocı yalı kutlımıoı~tır. 

Törende Mareşal F ev71 Çak· 
IDa\t adına feoel kurmaydan yarbay 
Tevfik Samurkıı, MilJi Müdafaa 
V ekileti deniz müıteşarlıiı adıoa 
da yarbay Salim Dorolt baıur bu
Iunmuılırdır. 

Okul komutanı Nevres Tümer 
~buıünkü törenimize, sevgili vat•· 
ııımızın kara, deniz ve havalarında 
kahraman milletimizi ttmsil eden 
ve muhafazası ajruoda hlç bir an 
lereddilt fÖllermekslzin HVe seve 
canımızı verdiilmiz şanlı uncaiı· 
ıııızın altında baılıyordz· • ,Söslerlle 
töreni açmış ve reoç subaylara 
diplomalarını tevzi etmiftir. 

MOteakibeo, 54 kahraman sa· 
bayımız, aıkerliiin namusunu, TOrk 
ıancaiıaın ı•nıoı canlarından uiz 
tutarak icabında vatan, cumhu
riyet ve vazife uirunda bayatla 
rını feda edeceklerine and içmiı· 
lerdir. 

Aod içme törenini, okul koma· 
l&oının hitabesi takip etmiıtir . 
N•vres Tilmer demiıtir kl: 

" - Sevrill meılektaılırım ; 
11ıun bir tabıll devreıiai miltHkip 
l:ıurıın kazaomıı olclaiunuz aabaf'· 
lık ıerefi hepinize kutla ollun : 
Sabayhk, yüksek mertebede mef. 
kürecllildir. Hayat ancak mefkOre 
Ui'raaı feda edilebilir. Milletin 
hııkaku, iıtiklill ve haysiyeti, va
taoın emniyet, 1elimet ve itilisı ... 
lıte bir sobayıo mukaddea mef • 
le.Gresi... Hilkat, mablOkları bir 
ıevlt tabii ile hayatına diifkün 
kılmıştır. Tabi:.hn bu cazip kana· 
nu fevkine çıkabilmek içio ıabay 
olacak ıençlerio evveli ruhen 
vicdanen çok yükıek bir Hcİyeye 
sahip ola.aları lizımdır. Bir kere 
l'\ıb bu derece yük1eldi ve bu 
rtıtbe de bir vicdan renç ıubayda 
tekevvün etliıni o akideci ve iman 
••bibi renç, artık relmenin tam 
llıaoasiyle feda kir, vuifeşinas, 
•yol zamanda vakar, hayıiyetper· 
"•r, tam bir inıan ve aıkerdir. 
Filhakika, vazifebi11i inunı raye· 
•l11e götürür. Bu yült1ek mefkQre 
d11yraau da vicdanda vatan hiHioi 
llıeydana ıetirir ve fedakarlıkla 
lllııntazam çalıımaia sevkeder • 
~te bayatta muvaffalLİyet için aı· 
rı1111ıın lüzum röıterdiii ilim va 
karakter ribi bu iki büyük temel 
bitta.ıaa deniz ıubaybiıoda çok 
.aı•mmlyetll bir mevki işral 
•der . ,, 

1<0111utao, nııtkuua devamla demiı· 
tir ki: 

«Tiirk bayraiuun denizlerde 
Y•rınlc.i koruyucularandan oluyorau· 
11u2. Bir taraf tan b•yrağ'ımızın 
kıı ve şerefini ı • k l • m a it 
~t . ' ' taraftan ona enrıo denlalerd• 
dolaıtıran büyük Amiralımız Bar. 
~roa Hayrettin, Turrut, Piyale ve 
ı.: Reiılerio ruhlarını şadetmek 

IQd~. 

11 
O büyük deniz kahramanları· 

•n ~ 
\1 ff toıt•rdlkleri kudret ve ma· 
• •k' . h d d' ıyetı ayat ıizlere de va e· 

~:r~r, Dıınya bidlaelerini ibret fÖ· 
ı.~ • ..,~iniz. Ba m&ıabade ıiz-

""11 b~illetlert11 yaııyabilmeıl için 
' aeflt feraratlae lüzum ol· 

daguno açıkca anlatabilecek Öz· 

lüktedir.• 

Refah ve Atılay' da şehit düşen 
denizcilerimizin kaybını memleket 
ve Türk denizciliii için açılmıı 
derin yaralar olarak tavıif eden 
komutan : 

«Bu yaralar nekadar derin o· 
larıta olıao, inanıyorum ki bundao 
iınaoımıE zerre kadar sarsılmış de. 
iildir. Vazife uirunda can veren 
o aziz şehitleri hayırla laaa11m.c 
Cümleıiyle nutku on bitirmiştir. 

Müteakiben okul bahçH inde 
ki Atatürk büıtüne çelenk koo ul
muş, bir reçit töreni yapılmıştır. 

Okulu birincilikle bitiren Nu
rettin Yıldız'a altın, ikincilikle bi
tiren Billent Ulusoy'a da ıümüş 
saat hl\diye edilmiştir. 

4 Amerikan 
hava 
generali 

lngilterede 
lnglllz-:Amerikan ha

va it blrllllnln ••a•I•· 
r1 hez1rlanıyor 

Batıdaki 
Alman 
ordusu 

Manş sahillerinde 
talimler yapıyor 

Berlio 1 (a.a) - Salahiyetli 
kaynaklardan öireaildiğine göre, 
Atlaotik, Maoş ve şimal daoizi kı. 
yıt.ra boyunca Biarritz'deo Kirke
neue kadar azıyan Avprapa aalıil 
müstahum b"ttının ~eriıinde ye· 
niden kurulmuş ve yahut lıllb e. 
dilmiş yüzlerce Alman uçtk alanı 
vardı~ • 

Bu alanlardaki beton havalan
ma plıtleri, Alman uçklarıoı bava 
şartları ne olarsa olıan havalan· 
mak, yere inmek i~kloıoı vumek 
tedlr. 

Muazzam hanrarlar, diipıao 
tarafından hiç bir suretle l'Örüle. 
mez bir haldedir. Müteaddit hima. 
ye teaisleri bu açık alanlarını her 
t&rlfi hilcoma karıı raranti etmek. 
tedir. 

San zamanlarda Birminıbam'a 
ve loglJiz kıyıııodald baıka mer
kezlere karıı yapdao hücumların 
da isbat •ttlği l'ibi, lrırllfz adasına 
tesirli darbeler indiren Alman· av 
ve uvaı uçakları, itte ba iialerden 

gut Can, Hilmi Y azıcıoğlu, Şakir, 

Rüştü, Ahmet, Feyzullah, Ali, Tar 

gut Do;u, Necdet, Mahmut Hula· 

si, Ecvet, Nurettin Gün91, Mehmet, 

Sadi, Süha, Hadi, Nafiz, Nedret, 
Turrut Deoizeri, Seyyit, Hüaeyin 

Melih, lrf an, Hü1eyin Kartulaş. 
Makine ıınıfı: 

Sedat, Rıza, Hünmettio, Sacit, 

Rauf, Kemal, Talit, Ali, Ziya, Rıd 

van, Mehmet, Ertoirul, Necdet, 

Necmettin, Yezdan, Fethi, Mehmet 

Berker, Nafiz Demini, 

Gazetemiz, renç 1Ubaylarımızı 
candan kutlular ve movaffakiyetler 

diler. 

hareket etmektedir. 
Bdıdaki bu faaliyete raimen Al 

man harp endüstrisinin muazzam harp 

kabiliyeti, Ahoan ordusunun doğu 
cepbeıindelci ilerleyiıini aynı bl· 
yük ölçüde hava kuvvetleriyle d .. 
teldemıeğe de yettımektedir. 

Loodra 1 (a.a) - Avrapada· 
ki Amerikan bava kavvetlerl bat 
komutanı dOa alqam demeçte ba. 
lanarak lnl'iltereye ıelmiı bulunan 
Amerikan hava renerallerinln isim 
)erini bildirmiıtir. Bu ıeoeraller 
şunlardır: 

Hava servisleri lcomutaıu ı•· 
neral Frank, avcı te~killeri koma· 
tanı reoeral Hanter, bava kav
vetlerioin kara milrettebatı komu 
tanı reneral Robert Cıodee, hava 
kuvvetleri kurmay heyeti reisi ıre· 
neral Aıan Dancan. 

Loadra l (a.a.) - Büyük 
Britanya'daki Amerikan hazırlıkla· 
rıoın geolşliii Amerikan bava kuv
vetlerine uıenınp dört renara· 
lln burada bulunmasının ifıa edil. 
meıiyle de anlqalabllir. 

Bir kaç zamandır Amerikan 
bava kuvvetleri ıefleri lngiltere'de 
yeni teıkilitlarını karmak ve Araa. 
rlkao filolarının Britanya hava kuv. 
vetleriyle ne ıekilde lıbirlifi ya. 
pacaklarım teıbit etmekle meşgul· 
dürler. Her iki bakımdan da çok 
iyi neticeler elde edilmektedir. iki 
tarafın bava kuvvetleri karıılıklı 
bir anlaşma netlceıinde hazırlanan 
bir ıtrat~jik pllna l'ÖH çahf&C•k· 
tır. ln~liz bava kuvvetlerine verll· 
en hedeflerin seçilmeıi için yapılan 
milzakerelere ıimdiden Amerikan 
kurmayının da iştirak ettiii zanne· 
dilmektedir. 

Londra t (a;a.) - Al•anlar 
Belçlka'da ikinci cepheye karşı 
müdafaa pllolarmı tamamlamak için 
bir çok bava meydanları ve inl4 
1abaları hazırlamıı olmakla bera. 
ber bu meydanlarda çok az uçak 

baluoduruyorlar. Çnnkü Almanlar 
logillz hava kuvvetlerinin devamlı 
hücumları esoasında kayıplar ver· 
mektf'n çekinmektedirler: 

Londra'daki Belçika haberleri· 
ne röre Almanlar Belçika'daki 
ıııeydanlarıo ancak dörtte birini 
kullanmakta ve ötekileri yedek ola· 
rak muhafaza etmektedirler. Al· 
manlar lnrllizlerin ba meydanlara 
kult.nmalarına •ar•I olmak için 
bu meydaoI.tra •n1reller yerl•ttlr• 

- Devamı ikin elde -

Almanlar 
Kafkasya 
dağlarına 
Vardılar 

Kuban ve Salsk işgal 
edildi 

Stalingrad-Krasnodar 
demiryolu ieçildi 

Ankara, (Radyo l'azeteal) Bn 
gilnkil Alman tebliji Stalini'rad. 
Krasnodar demiryoluoun l'eoiı bir 
cephe ile reçlldiğini, s.ı.k şehri
nin işral edildiiini, bir çok Savyet 
birliklerinin kuşatıldıiını haber ve· 
riyor. 

Anadolu ajansının Berlinden 
alaralr. verdiii bir haber Almaa 
kuvvetlerinin Kuban'ı iıgal ettik· 
lerial bildirmektedir. Kuban Kaf. 
kas ıilıileleri eteklerinden Taman 
yarımadaıı şimaline dökülen bir 
nehirdir. Bundan aolaıılan şudur : 
Vtıi radyo•unıın, Alaunların Ta. 
man yarımadaaıoa çıkarıDa yap· 
tıklar• ıeklindekl haberi tahakkak 
etmfttlr. 

Stokholmden relen bir hat>ere 
röre de, Mareşal Fon Bock ordu· 
ıuna ait teri motörlil anıurlar 
KoçevJkaya'om 90 kilometre ce. 
oabuoda mühim bir demiryolu Kav
şak noldaıı otan Plçoreılrara'yı 
geçmiflerdir. 

Berhn 1 (a.a) -Alman teblli: 
Dofada 'heıaimete ajTayan diJırnamn 
takibi 111asıoda Kr .. noda - Sta· 
lingral demiryolu hattı reoiş bir 
cephe üzerinde geçilmiştir. Bazı 
RDI kuvvetleri kqahlm11tır. Ban• 
larıo imba11 yaliındtr. Demiryola 
lcavplr. merkni s ... k ıraptedllmlıtlr. 
K•vvetU t91ldller baliocle harekat 
eden Alman bava kuvvetleri dilf· 
man ric'at bareketlerioi hırpala 
mata devam etmiftir. Büytılc Don 
kavıinde hili devam eden şiddetli 
muharebeler esoaıında kumen tank· 
ıavar bataryalarmıa yardımiyle diln 
yeniden 48 dilıman tankı tahrip 
edllmiftir. Hava teıkillerlmlz de· 
miryola hatlarında, kara ve nehir 
yollarında dqmaa kıtalaranıo oak 
llyabna •ece ırüodüz bücamlarda 
balwamDflur. Volra üzerinde bir 
petrol ıemiıi ve 1 mavna batırıl· 
mıştır. Bqlca 16 ticaret remiıi ha
sara uğntılmıştır. 

Riiev'io şimalinde dOımanın 
yeniden tekrarladıjı hücumlar çe. 
tin maharebelet" neticesinde püı. 
kürtülmüıtilr. 

Volkof cephesinde lıpanyol 
mavi tümeni bir Roı hücumunu 
•iu' kayıplar verdiretek püıkiirt· 
müıtür. Bir kÖprübqına karıı ya
pılan baıka düıaian hücumları da 
kısmen ıötüı röiüae cereyan 
eden mabarebelerden ıonra ıökGI· 
müıtOr. 

Moıkova 1 (a.a.) - Gece y•
rııı neıredilen Sovyet telilfji: 

31 Temmaz füoü lntalarsmız 
Plebkaya bölreıinde ve Bataialc'in 
ceaup ve cenap doiosanda dilı· 

mania çarpışmışlardır. Cephenin 
diier kesimlerinde biç bir mühim 
deiişiklik olmadı. 

Moskova 1 (a.a.) - Sovyet 
tebliğ-ine ektir: Şiddetll mabarebe· 
ler neticesinde Roı kıtaları Bata· 
isk'io cenubunda ve cenup doğu 

ııuoA bazı lceııiınlerJc yeni mevzi· 
lere çekilmi~lerdir. Alman motörlü 

İstanbul 1 (Haııasi mnbabi· 
rimixden) - Curnhurreiıiıniz 
mllli şef İnönü bu sabah güzel 
sanatlar akademisini şer~flendlr
d~ler ve açılmış bulunan serfl· 

1 yı tetkik buyardulnr. 

Curuhurreiııimiz dö·t saat 

l lkadar alcndemide moşiul oldu. 
ar. 

. ve zırhlı birlikleri cenııhımız.a gir 

miştir. Fakat L:ıtalarımmn karş1 1 
bücıımiyle bir düı11uın kola müte· Bir lngllfz askeri 
addit rraba ayrıl111ış ve bunlar muharririne gör• 
ayrı ayrı imha tıdilmiştir. ----

Londra, 1 (a.a) - Moskova 
radyosanon bu 1ababki neşriyatın 

da bildirdiiine röre Briyansk cep 
besinde şiddetli hücumlar netice 
sinde Rus lutaları 4 meskOa ma
hal ele ıreçirmittir. 

Köylerde göiüs göğüse muha
rebe olmuı ve Almanlar 400 öln 
vermışterdlr. Ruı topçusu, muhare 
be hattına takviye retirmek teşeb
billleriol muvvaffakiyetsizlij'e ufr"t 
mıştır. 

Loodra 1 (a.a.) - Moıkoya 

radyosunun bıı 1abab bildirdiiine 
ıöre diin Voroneiin CHobunda kl 

Alman lcarıı hücamu püskürtül· 
miıttllr, Almanlar baıı noktalarda 
Raı ıiperlerine 6irmej>e muvaffak 
olmaılar. fal.at sonra rerl atılmıı· 
lardır. lkl saat sonra Almanlar 
tabviye olarak Ruı kıtalarıoın ce
nahlarına hücum etmiştir. 

Çetin Roı mukavemeti karşı · 

ııoda bu hücum da akim kalmıştır. 
Moıkova 1 (a.a)-Royter ajan· 

sının hu1111i muhabiri bildiriyor: 
Stalinrrad'ı •urtarmıya azmet· 

miş olan Timoçenko, 8 ründenberi 
ba ıebrio babımda Don dir1eğln
de blit&n ıidftetle deYam etmekte 
olan meydan maharabeıine yeol 
kuvvetler atmaktadır. Sovyet baş· 
komutaolıiı Almanların Kletskaya 
ile Kı.laç arasında nehrin baCı lu. 
y111oa varmalarına her ne baha
sına olana olaan enrel olmıya ka
rar verdiii l'Örillüyor. Voronej ke· 
simi ile Kalaç keıimi Almanların 
Don nehriolo batı kıy111nda vara· 
madıkları yerine iki noktadır. Bu 
iki noktada Ruslu bili nehrin 

batı sahilinde savaşıyorlar. 

Almau hava kuvvetleri, Rus 
ordularının iaşe edildiii ıtöprüleri 
ve yolları bombalamalı. için azami 
bir faaliyet 1röıtermektedir. Fakat 
buraları Ruı topçusu ve av tayya· 
releri tarafından şiddetle himaye 
edilmektedir. 

Yon Bock, cenup taarroıonda 
600 bln asker kullanm.&ktadır. Ôte 
deki cephelerden bu kadar asker 
ta1arruf edebilmiştir. 

Alman taarrozu üç iıtikamatl 
takibetmektedir: 

1) Batıdan Stallograda dojTu. 
2) Roıtof'on cenabonda Ku · 

ban'a doğru. 

3) Tsimliyanıkaya'dan Stalio· 
ırat Kraanodar demlryoluna dojTu. 

Fakat Almanlar bu üçüncü 
noktada b&1ka hedefler de rüdü
yorlar. Bir taraftao cenap iıtllr•· 

metinde ilerlerken diter taraftan 
ıolda Stalinl'rat Ozeriae yilrümek 
ve saida d• Batafık'in cenup do-

iaıunda harp eden Alman kuvvet· 
leriyle blrleımek istiyorlar. 

Rusya 
mağlup 
olursa ••• 

Almanlar lngi 
tere adalannın 
tilisına teşebb · 
edecekler 

AnkarA 1 (Radyo gazete 
Taymisin ukeri muharri 

Londra radyosunda, Rusyadı 
vaziyetin tehlikeli olduğunu, n 
ticenin Brltanya ve Bir leıik d 
letler için de vahim bolond 
ğunu ıöylemİilir. 

Ş:ıyet Rusyıı mağlup olur 
bunun dojurııcatı neticeyi ar 
tıran maharrir şu mutaliada b 
lonmuştar: 

O zaman Almanlar orada 
asker ve hava kuvvdleri d 
kül!iyetlt miktarda çekerek bi 
saldırtmakta serbest kalaca 
lardır. lngiltere adalarmın iı 
linoa dahi teşebbüs edece 
lerdir. Buna cesaret edemosel 
bile sanayi merkezlerimize, 
nalc.alit vasıtalarımıza heıap 
zararlar verdireceklerdir. 

Durumu böyle olabilec 
de hesaba katılmışhr. Fakat 
mao mavaffakıyetlerinln tahmi 
lerden fazla olmasıdır ki işi 
do. Bu vaziyet karşıaında lo 
tere ve Amerika ne yapabil' 
8q, kısa radyo konuşmasında 
zah edilemiyecek k•dar ıoma 
bir sualdir. 

Bilinen şudur ki, idareci 
rimlz vaziyeti cesardle tet~ik 
melde, lazımrelen tedbirleri 
zırla maktadırlar. 

Ankara 1 (Radyo razetea 
Alman askeri mahf ılleri, ıar 
açılacak ikinci bir cepbeoin, 
ğudııo bir tek asker, tank v 
çak çekmek ibtiyacıoı duyar 
yacaiını Alman milletloe i 
etmişlerdir. 

Berlio radyosu «batıdaki 
men kuvvetleri Avrnpaya ya 
lıcak bir hü<"omu muzaffer 
pOıkürtmf'ğe muktedirdir• diy 

Almanlar Brianık cephesi 

de ağır kayıplara uğramıştır. 

ıembe ,.aoa Ruslar borada ba 

ile oetkeleoen mevzii bir taar 
da balaomuılardır. 

HALKA EKSiK 
MAL SATILMIŞ! 

Adana Yerli Mallar Pazarı 
hakkında tahkikat !İapılıgo 

Halka beter ve onar matreUk 
kapat bezi tevziatı yapan Y erU 
Mallar Pazarının, ıatıı maamele· 

sfnde beher beı metrede 5-l 0 
santim eksik verdiii iddia edilmiş 
ve ba ba1aıta müddeiamamllikçe 

tahkikata bışlanmııtır. Tah 

baıünlerde ikmal edilec•ktlr, 



Y AZLi K Sinemada 
BU AkŞAM 

IRENNE DUNNE VE CARY GRANT 
Gibi iki Buyuk Yıldız tarafmdan fevkalade 

bir tarzda yaratuan 

ÜILK GÖZ AGiRDSD 
Mevsimin en parlak ue güzel /ilmi başlıyor 

Bir erkek kanunen kaç zevceye mallk ola
bilir •• Asri hayatta iki evlilik .•• BugUnUn Ev 
kadınları.. ı,te böyle cazip ve hareketli bir 

mevzuda ve bu sene bUtUn lstanbulu teshir 
eden bu nefis film sizlde memnun edecektir. 

iLAVETEN: 
En Güzel Şark Efsanesi 

=MEMIŞ--= 
Türkçe sözlü ve şarkılı Güzel şark fil mi 

Pek Yakında 

Mevsimin Büyük Müzikal şaheseri 

MaviRumba 
ilin 

lnhisaalar Umüm Müdü rluğünden: 
(İmtihanla memur alınacaktır) 
1- Kayseri, Konya, Adana ve G. Antep Başmlldüriyet

.erimiz merkez ve mülhakatmdaki münhal memuriyetler için 

l0/8/942 pazartesı günü (öğleden evvel Lise. ve öğl~d~~ so~· 
·a orta mektep mezunları arasında ) Kayserı Başmudurıyetı· 
nizde bir imtihan yapılacaktır. 

2- Talip olanlar bir dılekçe, evrakı müsbite ve iki fo
toğrafla birlikte Kayseri Başmüdüriyetine müracaat etmelidir. 

3- İmtihana girmek istiyenlerin aşağıda yazıla evsaf ve 

f&rtlara haiz olmalara lazımdır. 
A.- Lise ve Orta mektep mezunu olmak, 
B.- 18 yaşını bitirmiş olmak ve 45 yaşından yukarı olmamak 

C.- Vazife ifasına mani bir hali bulunmamak, 
O.- Askerliğini yapmış olmak veya müeccel bulanmak 

re bilhassa her iki halde de son yoklamalarına cüzdanlarına 

caydettirmiş olmak. • . 
4- imtihanda kazananların muvaffakiyet ve tahııl vazı· 

yetlerine göre Baremdeki dereceler üzerinde ücretleri tesbit 
edilerek sırasile tayinleri yapılır. 29- 2 2352 

ilan 
Adana Belediye Riyasetinden : 
1- Belediye kanarası gazoz fabrikası için 160 torba toz 

,eker kapah zarf usulile satın alınacaktır. 
1 2- Muhammen bedeli beher kılosu 96,5 kuruş olup 

muvakkat teminata 1158 liradır. • 
3- ihalesi 14/8/942 Cuma günü saat 10 da beledıye 

encümeninde yapılacaktır. . . _ .. _ .. 
4- Şartnamesi belediye yazı ışlerı mudurluğuode olup 

isteyenler orada görebilirler. 
5- Talipler teklif mektuklarını teminat makbuzlarile 

1 birlikte muayyen saattan bir saat evvel encümene vermele· 

ri ilin olunur. 
1 2298 23-28-2-7 

ilin 
Seyhan Vilayeti Daimi 

Encümeninden 
ı- Adana • Karaisalı yolun"un 2.4 kilometreleri araıında 

(1950) metrelik kısıma ku~ v~ çakıl mablutünden yapalacak 
iı (13889) lira (46) kuruş uzennden kapalı zarf usulü ile ek· 

ıiltmeye konulmuştur. .. . 
2- Eksiltme 6/8/942 tarihine muıadıf Pertembe günü saat 

10 3o da viliyet daimi encümenince yapılacatından iıtekli
lerin teklif mektuplarını kapah ve ınühü_rl~ ~\arak bu Matten 
bir saat evvel saat 9/3o da encümen reıslığıne vermelidirler. 

3· lıteyenlcr bu işe ait keşifname, ınukavel~nanıe ~projeıi 
Ye ıartnamelerini görmek için Nafia müdürlüğune nıuracaat 
edebilirler. • 

4- isteklilerin (1041) lira (71) kuruş muvakkat temınat 
vermeleri ve ehliyet veıikası almak: üzere ihaleden üç gün 

evvel bu gibi iş yaptıklarına dair bonservislerjle iki fofoğ
raflarıoı bir adet elli kurşuluk, bir adet 15 kuruşluk ve bir 

adet de bi .. kuruşluk tlçak pulunu dilekçelerine bailamak 

ıuretile villyete nıirac•atları lizımdır. 
2278 18-23-28·2 

ı 4&2 

l.tiyu Sahibi : CA VJT ORAL ı 
u. N•IJ•t Müdürü: Avakat 

o 

Rıfat Y AVEROCLU 
Buddıtı ,_ ı BUGON Mıat ıuı 

BUGÜN 

lskenderun ithalat GUmrüQU 
Müdürlüğünden 

l!lkenderun Gümrükleri Başmüdürlüğünde mevcut 653 elit Almanca 
muhtelif kitapla 15 ueet nıuhtelıf Kiliu Tarihi ve Albümü ile Notları, 
28 Aiustos 942 Cum:ı rünii açtk arttırma ile Başmüdürlük binasında 
uhlacakhr. 

lzahat ideyenlerin lskencJerun ithalat Gümrüi'üne müracaatları. 
2341 2·8-13-18 

Seyhan Daimi Encümeninden: 
1- Adana -Ceyhan yolunun 12 nci kilometresinde 3 met· 

relik menfez inşaatı keşif tutarı olan (4180) lira (83) kuruşla 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 23/7/94'1 tarihine müsadif perşembe günü 
saat onda viliyet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3- isteyenler bu işe ait ke,if evrakile şartnamelerini 
görmek için Nafıa müdllrlüğüne müracaat edebilir. 

4- lateklilerin (313) lira (56) kuruş rnuvakkat te'minat 
yatırmaları ve bu gibi iş yaptıklarına dair bonservislerile (50) 
kuruşluk pul, iki fotoğraflarını ve Ticaret ve sanayi odasına 
kayıtla olduklarına dair vesikalarını dilekçelerine bağlama~ 
suretile ihaleden üç gün evvel villyete müracaat etmelerı 
lazımdır. 2234 8-12-16-2 

Seyhan Vilayeti daimi 
ninden: 

•• encume-

1 - Adana - Kozan yolıınon 23 - ?.7 ldlometrtıleri arasıoda ya· 
pılı&cıılc (4000) m trelik toprak tesviyesi (35000) lira üzerinden kapah urf 
nsulü ile eksiltmeye konulmuşlnr. 

2 - Eksiltme 6/8/942 tarihine müu<lif Per~embe günü saat 10,30 
da Vıliyet daimi eocilmeninde y:ıpılacaj'mdan iıteklilerin teklif mektuplarını 

kapah ve mühiirlü olarak bıı ffaatten bir saat evvel ıaat 9,30 da daimi 
encilmeo reisliğine vermelidirler. 

3 - l.tiyonler bu işo ait ke.şifııame, mııkaveleoamf'I proiui ve şart· 
nameleri görmek için Nafi• müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - - lstoldilerio (2625) lira muvakkat teminat vermttleri ve ehliyet 
veılkaaı almak ibre ihaleden üç rlin evvel bu sibl ,, yapta'clarına dair 
bon aervislerile iki fotoğraflaru~ı, bir adet eUi kurutlult, bir adet on 
beı kuruşluk ve bir aJot de hir kuroşluk uçak pulunu dilekçelerine 
bağlanmak suretile vilayete müracaatları lizımdır. 

2')77 18-23-28-2 

Adana belediye riyasetinden : 
1- Belediye gazoz fabrikası için 200 bin adet lcapsul a· 

çık eksiltme usulile satan alınacaktır. • 
2- Muhammen bedeli beher kapsül ) ,42 k.uruı olup mu-

vakkat teminatı 213 liradır. 
3- ihalesi 14/8/942 cuma gunu saat 10 da belediye en

cümeninde yapılacaktır. 
4- isteklilerin şartnameyi görmek için belediye yazı iş

leri müdürlüğüne; ihale gilnü de muayyen saatta te'minat 
makbuzlarile birlikte belediye encümenine müracalltlara ilan 
olunur. 2321 28·2-6-11 

UÖUALU GiŞE •••• 
Zengin olmak isterseniz as/alt cadde dört gol 

a;zında geni açılan milli piyango Çukurova gi
şesi nden bir bilet alarak taliinizi deneyiniz: Belki 

brı rıjurlu Gipmizden zengin olacaksınız. 
Gişemiz ayni zamanda. her keşide için dfttlamlı 

numara abone kagdina başlamııtır. 
Ko unuz v• abone ka dolunuz. 

Adana iplik Bürosu i 

AmirliOinden : 
Adet ----207 Sağlam ve sakat çuval 

__ 20_.Çuval parçaları 

227 YEKÜN 

Büro ambarıoda mevcut olan 
yukarıda vaziyeti yazıh çuvallar 
3/8/942 Pazarteai rünü ıaat 10 da 
açık arttırmayla tahlacaj'ından ta. 
lip olaoların muayyen vakitte Ma· 
latya menıucat fabrikuındaki bü 
romuu müracaatları ilin olunur. 

2346 1 2 

Acele satıllk ev 
Hasanaia camii civar mda 2 

odalı ve mutfığı, altevli tulumbalı 
bir ev sablıktır. 

Müracaatlar : 
Saaı hane yanında tüccar 
Z.koriye Bakır 

2330 J0.3l· l2 

Toprak Mahsülleri 
of isi Adana ajansın
dan: 

Toprak •ah .. lleri oliııi Adana 
aaıntıkaıu hesap merkez:ııde mulıa· 
••be iılerinde çalııtırılmak üzere 
iki lira yevmiye ile dört nıemur ve 
yıtıaif bef lira ile f,ir daklilo 
ahoacalttır. Taliplerin 22 nummılı 
Tepebat nacaran sokak 52 nuaıa· 
rafı toprak mahsulleri ofııi mıntıka 
bete p merkeı.ioe müracaatları. 

2331 31-1-2 

Satdık fotoğraf 

makinesi 
Markası : Zeis ikon. Ebadı; 

6,5-9, Objektif kuvveti: 1 - 4,5, 
Otomatik deklaoıörü, ıebpası, 8 

adet şasesi ve bir çantası vard1r. 
Görmek lstiyenler razetamiz 

muhasebecisine müracaat etmeli· 

dir. 

Zayi Teskere 
Aslte.rlik taıkeremi zayi ettim. 

y eoisioi alacaiımdan esltiıinin hiik. 
mü olıoadıiını ilin ederim. 

Adah köyünden Halil oilu 

321 doğumlu Şakir 

No. 2342 

MUreHip alacal}ız 
Gazetemiz tertip kadrosu için 

3 müret~ip alacağız. Çalışmak iıt
tiyenler müd6rl6iilmüze müracaat 
etmelidirler. 

illn 
Meşhur komik v"e kaklacı Bay 

Mehmet Ali fehrimize golmi~ ve 
Seyhan parkta icratı ~.mata baş 

lııını~tır. 

Diiğürı ve ıüunet düğ'ünleriode 

kule.fa ve karagöz oyunları kabul 
edilir. 

Arzu tdenlerirı Seyhan Parkta 

Bay Meiımet Aliye Müracaatları. 

2 Ağustos 1942 

ASR Sinemanın Yazhk Bahçesinde 
SUVARE 9,30 SUVARE 9,30 

BU AKŞAM 

Dünyanın iki Büyük kahkaha kralları 
STAN LOREL. OLIVER HARDI nin 

Bu güne kadar çevirdikleri Filimlerio en gülünçlü 
ve en neşelisi 

Türkçe Sözlü 

Lore g H ardimektebte 
Nete' zevk ve kahkahe t•heaerlnl takdim eder 

AYRICA: 
Büyük f acıaların büyük artisti 

ADV AR ROBENSON un 
En son çevlrdiAi emsalsiz aUper film 

AT EŞ BULUTLARI 
Pek yakında : 
•• 

UÇ AHBAP Çavuşlar 
AT Yarışlarında 
Seyhan SuhOlet OtobUs Sirkati müdürlU- 1 

ğünden : 
Şehir dahilinde iıliven otobüslerimizde çahımak üzere aıağıdaki 

şart dahilinde biletçi ahoacaktır. 
1 - Türk olmak ve 20 yaşından aşai'ı olmamak. 
2 - Sedeoi kabiliyet sahibi olmak. 
3 - lcabedeo kefileti temin etmek. 
Arzu edenlerin şirketimiz m:idüriyetine müracaatları. 

2350 2-4-5 

Borsa encümeni seçimi 
dün yapıldı 

• 
Borta nizaınnamesi mucibince her Hne 1. AiU1tosta J•pılmuı li· 

aımcelea eaclmen aaalatı .. ,ı.l, Vali Alııif Eyidot•nın riyasetinde ve 
intihap encilmeni aıa11odan Gani Girici ve lııa Şakir Akdo(anın buzu· 
rile dün yapılıaışhr. 

lım•İI llurduroilu, Asım Ôıb;Jen, Hüseyin Cından, Havdar Emiroi' 
lu, Hua•ı Köseoglu, Lütfi Kalaioğlu, Abmet Mürşit Görgün iuifakla 
Borsa Encümen aıilıklarına aeçilmişlerdir. 

Yeni Borsa Encümen azalarını tebrik eder, başarılar dileriz. 

K•rne •ç•I• veren 
memurl•r1n iddiası 

Dünkü sayımızda da JHdıiı 

mız l'İbi iaıe işlerinin belediyeye 
devri teıllmi ıır&11oda 445 karne 
açıiı veren iaıe mnhuebeciıi 
Mebmetlo ayniyat memuru Mah. 
mut hakla11nda müddeiumumilikçe 
tahkikata devam edilmektedir . 
Suçlular ; karnelerin kendilerine 
teslim edenler tarafından noksan 
ver;lmq ve açıiın bu yüzden 
ileri l'•lıaiı oldurunu müdafaa yol 
lu iddia etmiılerdir. 

Bu müdafaanın hakikate uyruo 
olup olmadıiını tesbit için bu işe 

ait evrak belediyeden itteomiştir . 
Evrakın tetkiki neticeıinde mesele 
aydanlanacaktır. 

Hububat 
teslimi 

Yalnız Adana merke· 
zinde 3200 tonu geçti 

Merkez ve kazalarda hububat 
ahmı işine hararetle devam edil· 
mekte, ofiae, bankaya ve ahm yer· 
lerfne çiftçi arabalar. teballlkl• 
koımaktadtr. 

-Karaisah kazuının bir kııııP 
bubabataoı kaza merkezinden al• 
mak için mahalli zirut bankasuı• 

salahiyet verilmiştir. Ba kazanm bir 
k111m köyleri de mallarını Dar•" 
iıtaayooooa indireceklerdır. 

Bir ağaatoıtan itibaren Durak~ 
mübayaa merkedaln ıiındiye ka.,-

Ad b •• ı t •aba aldıtı buğday 3200 tonu ''' ana o ge san• mektedlr ki reçen ıeoe biitün vl· 

okulu mUdUrlU- liyetio vermiı olduin mikt•rıo o,. 
~u den• tüodedir. 
il n • Vali B. A~if Eyidotan KadlrP 
On metre mikibı iyi cinı kaıaaınm mübayaa işlerini taoı:iıf 

pos çam kerestesi açık eksilt· etınek ilzere dün akıam Kadirlif' 
me ile satın alınacaktır. Be- ritmi4tir, 

her metre miklbınm mubam. ------------/ 

men bedtoli ı ıs liradır. 1ba- 4 Amerikan h'" 
lesi 3 ağustos pazartesi günü va generali lns••-
saat 1 O da Seyhan maarif 
müdllrlüğünde yapılacaktır. terede d 

Baıtarafı Birinci • kJat' 
isteklilerin O/o 1 ,S ilk temi- mişlerdi r. Alman bomba aça tar 

nat makbuzu ve gerekli ev· ıv açakları ve J,,ıriliz h~•: kol· 
rakile eksiltme"'e İftirakleri vetlerioin yolunu keımek ıf ~lı• 

6 )anılan rece avcılat1 ki}'' 
ilin olunur. ainden seriye alıolDlfı.,dar· 


