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Milli Şef, ismet_inönii Ankara yiiksek 
okullar askerlik kampını şerefl_endirdiler · 

L General Dö Gol ı ,,- -
Savaşan 
Fransa,, 

liür Fransızlar 14 
teınmuz milli bayra
mını kutladılar 

Gle Dö Gol 
•11tun Franeızlar1 bar· 
••111ıarını kutlamaıa 

davet etti 
~ Aiıkara 14 (Radyo ıazet•i)
bt tlıı FrH1&nın 14 Temmuz milli 
r ,'lt•aa idi. Londra'da ve Kahi· 
'de hllr Fransızlar tarafından tö. 

,.._ •e reçit reıimleri yapılmıştır. 
t ..... . a.. mOnaHbetle, Londradakl 
~kklll •Savqan Franaa» adını 

lftır. Mister ÇörçU'ln, Libya 
~ebeleri ııra1ıuda hür Franıız . 
~ bQ şekilde hitabı General 
~· 01'ın boıuoa fitmiş ve onu 

•-.mittir. 
tlt General Dörol, Londra'da r•· 
~ .... •ini mnteakip Mıretal Foı'an 
dlQ "-lı Önüne çelenk koymq ve il' lece de Londra radyoıunda 
'•ııaa· h' b b' k -la....:-" • ya ıta en ır nuta ıoy· 

~tir, Dörol bu nutkunda Fran• il'::;. baynmlarını kutlamatı, 
~ Ilı milli martını ıöylemeğe 
tG ~:t ~t•if ve cbayrağımız zaler 
il'~ •rtıahı nipneıini, Maneyyes 
''-t lıaaı ruhundaki kabramanlıiın 
ı.. •• şiddetini, reçit resimleri 
"'-c k.lb.l.,imisdeki ruraru akıet· 
~» demiJtir. 

lihya muharebe
ltıinde Ameri-

kan tankları 
~~•ılorton. 14 (a.a.) - Ayan 
' l don, Şııaal Afrlkadan yeni 
\.,,:.~ biobaıı Loc'ao Libya mu· 
lt~ri hakkındı verdlji laaba-

'e'e•ittir. Loc demiştir ki: 
''-' - Afrikadao, orada IMala. 
~ 0•da•azan biiyük ve taribı 
"~ ~rabileceii kanaatiyle dö
l'~"-. Aaerikao tank birlikleri 
~ k'an ceaabancla mükemmel 
~ "llaltt1r. Grant tipi tanklatı 
.ı... ? tırbla tabakalara çok ıailam 
l._~•raaın menzili de dOtman 
~ daltı topların meaziliaden ... 

-, 
Basvekil Kal kasyaya 

tebriklerine tetekkUr 

• t t 1 

Ankara 14 (ı.a) Şükrü Sarac. 
orluoun Başvekilliği ve hari,.iye 
vekaleti vekllliiioi üzerine almaıı 
mü:1a1ebetiyle lo&'iltere hariciye 
oazm Mr. Eden Milli Çin bük\l. 
meti icra lı:omiteıi Reiıi Mareşal 

Çan Kay Şek, Romanya bükOmet reiıi 
Mareşa lAntineslto, Romanya Baş· 

vekil muavini Mihai Antineako ve Ira 
Bqveldli Nari Pş. Et1ait tarafla
rından i'Önderilen tebrl' telrr~f
larına Başvekil ve barici,e veki . 
leti vekili Şükrü Saracoğlu teşe\
kürlerini telgrafla bildirmek sure· 
tiyle mukabele etmiştir. 

Ankara 14 (Radyo r•zeteıi)
Dotu cepbeılnln cenap keıiminde 
büyilk muharebeler receli a-Ondüz 
lii devam etmektedir. Harkofla 
Kank arasında Sovyet mevzilerin· 
de yllzlerce kilometre ilerleyen 
Alman orduları blri cenap, diierl 
Don nehri dojaıanda olmak Oze
re iki iıtikamete tevcih edilmiş 

bıalanmaktadır. 

Loadradaki fikre röre, Hitler 
Kafkaıyaya varmak lçla varına yo• 
tana kallanmaktadır. AhHnlara 
röre ite, cenap k11mında Sovyet 
kumandanları uhlr vaziyete hikim 
deiiJdir. Timoçenlco orduıu f eli· 
kete ıürüldenmiıtir. Bonon netice· 
ıi yakında rörülecektir. 

Moıkova 14 (a,a.) - Pravda 
razetni burnnkn nllıbuında, Ru 
kıt'alar10clan, Almanlar1n dardaral 
muıaı lıtemekte ve ıöyle demek· 
tedir: 

" Ba idili, memleketimizin 
hayati merkezlerini ciddi tehlike
ye koymak.tadır. Memleketimizin 
Ozerlne vahim bir tehlike çök. 
müıtOr . ., 

Londra 14 (a.a.) - Don bo
yunca darum çok vahim olmakta 
devam ediyor. Almanlar ioaanca 
ve malzemece muazzam kayıplar 
vermiş olmalarına raimeo Voro
neı'io kar111ındaki nehirden ehem· 
miyetli kavvetler reçirmeğ'e mu· 
vaffık olmqlardır. Bqlıca Alman 
taarrazanuo yapıldıfı bu k11imde, 
vasiyetin çok vahim oldoia uoıl 
maktadır. Daha cenapla, Raı kav 
vetleri Rouoı'an 7 kilometre ka 
dar ceoubanda Kaotemlroaka'yı 
ve Dooeç Ozerinde Rostof'an 200 
kilometre tlmal bahıanda Llıi
tanık'ı botaltmlflardır. 400 kilo· 
metrelik. bir cephe &zerinde tlm
diye kadar ifitllmedik ıiddette ta• 
vqlar olmaktadır. 

Vichy 14 (•.a) - Bir telrraf, 
Almanların Taranror'da taarraza 
geçtiklerini bildirmektedir. 

Berlio, cenup ke•lmlode Alman 
ilerleyişinin muvaffakıyetle devam 
ettijioden ve Ruı kartı taarruz 
lanaın akamete uiradıiıodan bah· 

Htmektedir. 
Raalar Liliçanr ıehrinl tahliye 

ettiklerini IÖylemek tedlrler. 
B•lin 14 (a.a) - D. N. B. 

aianıı barünldi teblii hakkında 
ukeri bir kaynaktan aıaiıdaki taf • 
8İllb almıştır. 

Cephenin cenup kesiminde ce• 
.. .,... etmekte olan takip mabare· 
btİİliıala vaıfı, ıavqın ılmdi cok 
reaft bir cephe üzerinde yapılma • 
ııdır. B-.c1a lıaret edilme1i re 
rekli olen l•y, bu 1&vqın bir mey· 
dan m~e aailGp edilen 
bir dütmana kartı yapdan bir ta· 

varmak için 
Hitler varını yoğu

nu kullanıyor 
Almanlara göre 

Timoçenko 
ordusu f elô.ke
te sürüklendi/ 

Rualar Donec; Uzerlnden 
Ll•lt•n•k'ı botalttılar 

Dofıı ceplıesinü lcıı lıar· 
binden bir lıatıra 

biye hareketi oluşudur. Muharebe· 
lerio diier bir \lasfı da yeni yar· 
malar ve aeri ileri bareketlerlle 
cephelerin çok müteharrik bir bale 
relm't balunma1ıdır. 

Rijev'in cenup babıında ya· 
pılan hareketler dikkate derer bir 
netice vermiştir. . 

Volcbov'da oldutu ribi ba 
çevrede de Ruılaran ileriye doira 
nüfuz ettikleri hatarlardad1r. Ba 
vaziyet düşman için e1aılı bir uo
ıurdar. Kııan Roılar Volra üze
rinde bahıoan K\lçük Rijev ıehrini 
hiç bir zaman zaptetmeie mavaf· 
fak olamamıtlardar. Rijev, ıimdi 
muvaffakıyetle başarılan Alman ha 
reketine bir çıkıt noktaaı olmaıtar. 
Riiev çevreıiode cereyan eden 11 
rünlük meydan muharebesi yalnız 
ele reçeo külliyeU ranimet ve 
dilımanın uiradıiı büyük kayıplar 
bakımından değil, aynı zamanda 
R111ların tabiye pllnlarını önlemlt 
olma11 itibarile dikkate deter bir 
bldiıedir. 

Bwlln 14 (ı.a) - Alman teb 
Uib Doia cepb11inin cen•p keti· 
minde Alman taanaza cenaba doi · 
ru bilylltülmüotür. laatla müc:laf aa 
edilen me•sller yarılmaşbr. Motörlü 
lu'alanmı7. Raaları takip ederken 
hareket halinde bulanan kat'aların 
içine derinlemHloe fİrmiş ve reri 
çekilen her ıınıftıo kollara yen· 
miştir. Ric'at edeo d\lımana kartı 
bava kuvvetlerimiz birbirini takip 
eden hücumlarda bulanmuıtur. Vo· 
ronei'lo ıimal bat111nda zırhla tet· 
killerlmlz bir Ruı rarubunu seri 
bir hocamla kqatmııtır • 

Cephenin orta ke1imiode düş· 
maaın menli bir çok hiicumlaı ı 
pO.klrtGlmllt ve bul hGc•m hı· 
zırlakları akamete uğratılmıştır. 

Volkol cepbeelode yaptlaıı 
ttmideme banketleri 11raaında 

şere/lendirmişlerdir. Milli Şef talebenin 
talimleri oe kamptaki dıırıımları ile ... 
kından alakadar olm"flar ve ,,.._.ani· 
yellerini izlıar ederek talebenin eoıluuı 
tezahürleri arasında kampı terlcetmiılerdlr. 

Ankara 14 (Husuıi mulıabirimizden)
Camlıurreisimiz Milli Şef ismet lnönü 
baıün öğleden e11ı11!l bera6arlerinde Re
fikaları ve gaoerleri olduğu halde gük· 
sek okulların kurdukları askeri kampı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

.. 

ikinci Rat biJcam ordaıa komutanı 
Ge~eral Vla11ov ıaklandırı yerde 
ele reçlrllmiıtir. 

Moıkova 
0

14 (a ı.) - Sevyet 
tebliğ'i : 

12 temmuzda bava birlikleri · 
mlz cephenin muhtelif kesimlerin· 
de 26 Alman tankı, &1ker ve mal· 
zeme yiiklil 115 kamyon tahrip 
etmiş veya huara airatmtf, bir 
nakliye remlıirle iki devriye i'e 
miıl batırmııtır. Voronej bölruin· 
de dOımanla tlddetll savaılar ola· 
yor. Durum l'•rrialiifni muhafaza 
etaıektedir. Bobuçar'JD ceoabnn· 
daki çevrede sayıca GıtiJn kuvvet 
lerle ıiddetll ıavqlar yapılıyor. Bir 
keıimde kıtalaramız düşmanın m6 
teaddit bücumqna püıkürtmüştllr • 
Almanlar ıavaı alanında 500 ka· 
dar ölü bırakmıılırd1r . Düşman 
muharebeye taze kuvvetler ıürü 
yor. Kıtalaramız çetin bir müda
faadan tonra yeni mevzilere çekil 
mlştfr, 

Llıi çanık dotaaanda lut'ları. 
mız Bqkomatanh;ın emriyle plin 
rerei'lnce yeni mQdaf aa mevzileri . 
ne çeldlmeie devam ediyor. Soy• 
yar birliklerimızle harp kuvvetleri· 
miz dGtmanı bırpalamakta ve ken· 
diline kayıplar verdirmektedir. 

Kalinin cephe .. nln bazı kesim· 
lerlnde tanklarla desteklenen Al· 
man .piyadeıi mndaf aalanmızın ile· 
ri hatlarına hncam etmlılerdir. Bil 
yük •otorla blrUklerlmis dlifmana 
yaklqmak iaıkiamı werdikten son. 
ra yakından topla atet açılmııtır, 
Almanlar 700 ölil bıralcmıılardır, 

Loadra 14 (a.ı.) - Bu sabah 
ki l'&aeteler Rasyadıki darama. 
Dalfpl olmağa devam ediyorl•r. 

Gazeteler vaziyetin vehameti 
ne ipret etmekle beraber veba· 
meli fevkalide bOylltmllyorlar. 

Gazetelerin ~olerdenberi ba· 
his mevsua ettJklerl ve ründen 
rüne bellnlekte olan tehlike!• 
yenici• slkredilmektedir. 

J Geçen taarruzda Tobruk önlerinde inğUiz pigadeleri 1 
Kahire 14 (a.a) 

- Royterin ha· 
ıuıi muhabiri bil 
diriyor: Çölde la 
rilizlerin teıebbü. 
ın muhafaza et 
tikleri ve cenap· 
taki doramlarıoın 

kuvvetlendiii 
iddia edilebilir. 

Cenupta Kattıra 
çölüniiıı kenarın · 

da düıman gene 
müdaf aadad1r. 
Telellıa'nın lnrl· 
lizler tarafından 
upbndan önce 
bqbyan ve dota 
iıtikametinde in 
klşaf eden hare· 
ket darmoıtar. 

Marsa 
Matruh 

lnıiliz uçakları tarafından 

şiddetle 

bombalandı 

lnıriliz uçakla.' 
nnın Tobrak he-' 
rine yaptıklara a• 

kanlarda binalarda 
ha11rlar olraq• 
tar. 

Blnrazi'de •· 
çaksavar batarya• 
larımız bir açak 
tahrip etmiftir. 

Sa 111retle Binra• 

si' de tahrip edil• , 
dQf man uçakları. 

----- nlD l&Ylll Jbl 
Kum fırtınası Mı- balmaınr. 
sırda kara lhareki- lılı:enderiye 14 

•• ) (a.a) - Re•. 
tını guç eştiriyor ter ajanıman ha. 1 

___ .. asi muhabiri bildi-

riror. 
Müttefikler cenuptaki m'lhare· 

be i'Uruplarroı ileri fÖDdermekte• 
dlr. 

M111r muharebeıine ittirak e
den lorillz dooıuma11, ıimalt Afrl. 
ka ıahillode eia ileri Mihver main 
me ü11ii olan Marta Matrah'a at1r 
ıaretle bombel•mlftır. 

Bu roropların, topçu ve tank· 
aavar bataryalarının ateıi müıteına 
olmak üzere, büyllk bir mukave· 
metle karşılıımadıkları ıöylenebi· 
lir ~ 

Harp remlleri 11bllln çok Ja• 
kınına relerek Umana 1alvo o.tine 
aalvo at91l açmıtlar, bir çok yan• 

Kum f ırtıoaıı kara harekitıııı ranlar çıkartmışlardır. Uçaklawar 
riiçleıtlriyor. Şimalde ekserisi hal- topları t11irli tarette bombalaamlf 
yan olan düıman piyadeıi, mütte· tır. 

fiklerin tattuklart çıkıntıyı azalt· Donanma topları atet açtklan 
mağa çahşmııtır. Dü1man kıt'aları ıırada tayyareler, liman &serinde 
Pazar fÜhÜ mevzilerimize g irmete açarak bir çok bombalar atmıılar-

muvaffak olınuısa da Avutlralyah· dar. 
lır tarafından ıilnfÜ ile p\lıkürtill- Harp remllerbıl hareket halin• 
müşlerdi r. de l'Öf'• bir tayyareci deniz bom 

Berlin 14 (•.•)-Mısırda yalnız bardımaaıoın muhteşem b lr aabae 
El . Alemeyn bölreıinde mevzii tefkil ettij'İai ve donanmanın Mat 
faaliyet olmuştur. Filiatia ..hUi u ... trah'a çok bllyiik batarlar 
açıklarında bir Almaa denizaltı11 verdijini ıöyleınittir. 
kunetll himaye aJbada ,.yrec1. lnriliz deniz kuvvetleri daha 
bir kafiledeki bir petrol l'emİIİne evvel taın Ma,11 Matrah açı;ında 
iki torpil atmııtar. bir mlbvw tJcaret ,. .. iıini top •• 

lartlia bomba uçakları düo teşile batu..,ı.rd•· 
l'eçe Rubr ve Veatf ılye çevresin· Evvele:• bir tayrar• tarafından 
de bir çok yerlere bücaın etıniştir, bombaJaaaD ıeml öyle bir ıiddet. a 

Roma 14 (a.a) - ltalyan t eb· le iftfal etmlıtir ki, mühimmat Jilk• 
Hii: Mısır cepheıinde Alınan ve JD oldajıl •anılmaktadır. 
ltalyaa kıt'alarının hücumları İJI Kahire 14 (a.a) - Reater ba. 
neticeler vermiştir. Ar&larında aa· •uıi mahabirindear Ma•ollni'nin 
bur kurmay heyeti de bala..- bir ıah1en çölde balandaiuna dair o. 
çok eıir ahnmııtır. larak harada ı1rarla deveran ed 

Dün hava faaliyeti de fld~ pyialaran doğru olabileceif ıaaı~ 
detti olmuıtur. Almao ewcdar1ı yor. 
uçak düıilrmüştür. ltaJ1•n io~vcı :~ı K~h~~e~eki. bata mlltabldJ., 
tarafından Libaretor tip d'l e. tlır Massolını nın bızzıt muzaffer ltaı. 
dilf • aalırtp • ı mıt r. yan ordalarıoın lıkeaderiyeye •ö. 

maa uçaırı Tobrak kalesin· türmek Omldini beılemiı b I •d 
iki lnriliz uçal1' t ile d 1 ı. d- . . o an a• 
den açılan ~a a et en ıe aa uşüoce11nı llerl ıürmelı:tedlre 
düıürlll•lflilr• ler. 

Slr•"'. Hlndlçinl hudut 1 ibtilifı, Hiadiçioi, Siyam, Japoa)'I 
•nla,mazhlı arasında 11 temmuzda imxalug 

VicbY 14 (a.a.) - Si1am hü· üç protokolla balledilmlftir Proto. 
kl••tiyle franı~z .Hindiçinlıi ara11n· kollar Japonya tarafıadan ~acı ile 

da 940 S. teşrmuıde çıkan hadut fıtiyle imıalanm1ftır. 
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YAZLIK Sinemada 
BU AkŞAM 

iki bnynk ve mükemmel filmden mDrekkep bOyük ve rüzel bir projnm 

-1-
&gaz perdenin 6iigiilc ve lcarelcter artisti 

Katherine Hepbrun 
Tarafından Aşk ve ihtiraı Filmi olarak yaratılan 
Franıızca Sözlü 

bLDDAEN AŞK 
2 

Bütün seyredenleri kahkahalara boğan 

HALiDE SAIT YAŞAR 
Tarafından fevkalade bir tarzda temsil edilen 

KIVIRCIK PAŞA 
En GUzel TUrk Fllml 

Pek yakında Pek yakında 
Romeo Jülyetin unutulmaz yaratıcısı 

Leslie Hovard 
ın en büyü~ ve emsalsiz filmi Dünya Edebiyatının, 

Dünya Sinemacılığanın bir Şaheseri ( Bernard Sbawı )ın 
PYGMALION büyük Romanından iktibu edilen 

BİR KADIN YARATTIM 

Hulusi masası idare heyetinden: 
Defteri duyune kayitli alacaklılara alacaklarının O/o 1 nia

betinde tevziat icruıaa karar verilmif ve bu bapda yapılan 
pay cetvelinin 10/7/94'2 de adana icra ve iflas memurlutun· 
da talik edilmiş bulunduğu ilin olunur. 

2257 

Adana Askerlik Şubesinden: 
Bu yıl Ankarada kurulu Hasta bakıcı ve hemşire okulu· 

aa talebe almacaktır.Kaydu kabule bugünden itibaren başla
m\mıf olup Aiustos 9 •2 nihayetine kadar devam edileceğin
den isteklilerin talimatnameyi okumaları ve gereken muame· 
lenin yapılması için şubeye müracaat etmeleri ilin olunur. 

15- 11. 19 

Memur Alınacak 
T.C.Ziraatbankası pamuk muessesesinden: 

(Eski Belçika Fabrikası ) 
Müessesemizin muhtelif servislerinde çalıştırılmak üzere 

Lise ve Ticaret mektebi mezunlanndan müsabaka imtibaniyle 
iç memur alınacaktır. imtihanı kazananlara aldıkları derece
lere ve 36S9 sayılı barem kanununa g&re mut verilecektir. 
imtihan 24 ve '2S Temmuz/942 ,tarihlerinde yapılacaktır. Mu· 
aabakaya iftira~ etmek isteyenlerin imtihan tcraitini havi 
brot6rleri almak ve gereken veıikalarını ibraz etmek llzere 
23/Temmuz perıembe gününe kadar mliesseıemize müracaat-
ları. 2.l58 15-16-17 

Toprak Mahsulleri Ofisi Toprak
kale Ajansından: 

Ajansımızca mnbayaa edilecek veya ofisimize hariçten re· 
lecek her cinı hububata bulnnduğu mahalden tahmil veya 
tahliye işi açık eksiltme ıuretile 25 Haziran 942 ıünü saat 
15 de Toprakkale iıtaıyonu karşısındaki dairede talibine iha· 
le eclileceğinden iıteklilerin 2SO lira teminatla birlikte mez
kur günde hazar bulunmaları ve şartnameyi ötrenmek ;steyen-
lerde her aln ajansımıza müracaatları. 2250 12-14-15 

İskenderun İthalat gümrük 
.. _ Müdürlüğünden: 

lskenderun gumruk anbarında döküntll halinde bulunan 
bir çok soda ve teneke levha ile iç bin (3000) küıür kilo 
yün ipliği 22ıTemmuz~942 çarp~ba günn açık artırma ile sa· 
tılacaktır. Fazla izahat ısteyenlenn lakenderun ıthallt glmrük 
Müdürlütüne müracaatları. 2205 30-5-10-15 

Adana As. satın alma ko~ısvonundan: 
1- 14000 kilo koyun veya sığır etı kapab zarfla eksilt. 

meye konulmuıtur. 1. (14000\ li 
2- Koyun etinin muhammen bede ı / r~ ilk te• .. 

minab (1050) lir1tdır. Satır etinin muhammen bedelı ( 9800) 

lira ilk te'minatı (735) liradır. b" d d" 
3- lbaleıi 2-ı/7/942 çarpmba gilnü saat on ~ _e 1~·. 
4- Evsaf ve ıartnamesi her gün komiıyond• gorulebilır. 
S- lıteklilerin teklif zarflarını ihale aaatından behembıl 

bir saat evveline kadar komiıyona · vermeleri lüzumu illn 
olunur. 2231 7-12·17-21 

11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!911 .................. !llll!!P!B!!!!!!!! ________ !!!I!!!!!!!!~!!!!!!!!!-

imtiyaz Sahibi ı CA VlT ORAL l Rlfat Y AVEROCLU 

U. NttriJıt Mldlrtı ı Anut Bualdıta ,.,. ı BUGON Matbuı 

BUGÜN 

il An 
inhisarlar Adana Başmüdürlüğünden: 
1- inhisarlar Adana Basmüdürlüğü ambarlariyle tütlln 

Fabrikaıı ve Rakı imlihanesinden inhisarlar Karaisalı idare
sine naklolunacak tahminen (60) bin kilo mamul tütün, içki 
ve diğer bil' cümle eşyanın taşınması işi (Adana ve Karaisalı 
idarelerinde mevcut şartnameıi mucibince) mukevele akdi ta
rihinden itibaren bir ıene mübdetle muteber olmak lizere 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 20/7 /942 tarihine milsadif pazartesi gilnü sa· 
at 12 de Adana Başmildllrlüğünde teıekknl edecek Komis
yon huzurunda yapılacaktır. 

3- Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak isteyenler 
ıatış şubeıine müracaat etmelidir. 

4- Eksiltmeye iştirak edeceklerin muhammen bedelin ytlz
, de 7 buçutu olan 113 lira güven parasını eksiltmeye iıtirak

ten evvel Bıımüdüriyet veznesine yatırmalan ilin olunnr 
2222 3-8-15 

nan 1 
Adana As. Satın alma 
komisyonundan= 

1 - Ciheti askeriye ihtiyacı 

için ( 13500 ) kilo koyuo eti ka 
pah zarfla veya ( 13500 ) kil,, 

11tar eti açık eksiltme ile satan ah· 
nacaktır . 

2 - Koyun etinin muhammen 
bedeli ( 13500 ) lira ilk teminatı 

( 1012 ) lira ( 50 ) karq 11ğar 

etinin muhammen bedeli ( 9450 ) 
Ura ilk teminata ( 708 ) lira (75) 
kuruftar . 

3 - ihalesi 16/7/942 Cuma 
rünn saat 16.30 da Adana Aıker 

lik dairesindeki satan alma komls 

yooooda yapalacaktar. 
4 - Evaaf ve prtnamesi 

Ankara , lstanbal levazım lmirllk· 

lerinde we Adana askeri satan al 

f'1a komlsyoaanda rörlllebiUr. 

5 - Koyan etine rfrecelder 

te~lif zarflarını ihale saatinden 
bir saat evveline kadar kom&.yo
na vermit bulanmaları , 11tır eti

ne girecekler de ilk temlnatlın 
ile birlikte ihale saatinde komis· 

yonda hazar bulanmaları ilin ola· 
nur. 

2212 1-5-10-15 

Satılık Ev 
Kalağıade fabrikası cı· 

vannda fevkani bir oda ve 
mutbab tahtani iki oda su 
tulumbasile ilci havluyu şamil 
bir bap hane satıhktır 

istiyenlerin gazetemiz ıer 
mllrettibi Durmaı Aliye mü· 
racaatları 

lskenderun ltha· 
ııt gümruıu MU
dürlüğünden: 

lıkenderun gimrük anba· 
rında 115 küsur kilo pamuk 
mensucat ile 18000 kilo çi· 
mento 23/7 /1942 perıembe 
günü açık arttırma ile satı
lacaktır. Fazla izahat isteyen· 
lerin iskenderun itbalit güm· 
rüğü mlldürlllğüne müracaat· 
lan. 1-5-10-15 

Osmaniye Belediye 
ReisliQinden ı 

14806 lira bedeli kepfli 
elektrik teıiaine talip zuhur 
etmeditinden 617 /942 tarihia
den 6/8/942 perıembe günll 
saat 14 de kadar pazarlık 
suretile verileceti ilin olunur. 

2245 11·15-19-24 

T. iŞ BANKASI 
KUçUk tasarruf hesap lan 

1942 iKRAMiYE PLANI 
Kl!,IDELERı 

z Şaht, 4Magu,3Alıı'1os,211c;.nciteşrin tarU.lerlnde gapılU'. 

1842 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık - 2000. Lira 
3 " 

1000 " - 3000. " 
2 " 

7SO .. - 1500. " 
3 " 

500 " - 1500 " 10 " 
2SO 

" - 2500. ,. 
40 " 

100 
" - 4000. " so " 

so ,, - 2500. " 
200 .. 2S ,, - sooo. " 
200 " 

10 
" - 2000. .. 

TUrklre it Banka•ına per• ratır111•kl• r•I· 
1112 para blrlldlrmlf ve faiz •lmıf olmaz, •raı 
••manda talll11lzl de d........ olur•••••· a77 

--BUGDN~ 
MATBAASI 

HerTiirlü 
Baskı Ve 
Cilt itlerini 

Kabul Eder 

15 Temmuz 1942 

ASR Sinemanın Yazlık Bahçesinde 
SUVARE 9.30 SUVARE 9.30 

BU AK,AM 
Bllyilk edip Alekaandr Dtlma nın llyemat eseri Fransız 

edebiyabnın ve dünya sloemacıhtının Film tack 

Joan Benett - Lauı• Ha~ardı'nın rarattıkları 
Türkçe Sözlü 

DEMiR MASKE 
Fransız ta,ihlnin kanla ve korkanç sahneleri ..• Zenrfn ve mah· 

tef em dekorlar için ele l'eçen hazin bir aşk f acıası 

Pek Yakında 
MIKEY RONEY 

LAKONGA 

TELEFU NK EN 
ve W EGA RADYOLARI 

Metanet, zarafet, yüksek hauaaiyet, temiz malzeme. 

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

1. MEZIMRE 
Radyo ve makine tamir atelyeaini açmııtar. Bilumuaı 

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

IŞIK Ticaret Evi - Asfalt yol No. 71 
Telefon No. 80 

Belediye Riyasetinden : 
1- Belediye parklan için 100 metre 1, 1 /4 inceslik 'il 

Kanara içia 15 metre 1. inceılilc telli llatik bartum açık ek
ıiltme •uretile satın ahnacalcbr. 

2- 1,1/4 inceslik hortumun beher metre muhammen be
deli 850 ve 1 inceılik hortumun muhammen bedeli 7 ,5 liradıt• 

... 3- Muvakkat teminatı 105,90 liradır. 
4- ihalesi Temmuzun 28 inci sah günil ıaat .onda Belr 

diye encümeninde yapdacaktır. 
S- Taliplerin prbaameaini görmek üzere her gün y.

itleri müdürlüiüne, ihale günü m"ayyen saatte muvakkat tr 
minatlarile birlikte belediye encümenine müracaatlan ili' 
olunur. 2252 14- 18· 22- 26 

Belediye Riyasetinden : 
1- Adana belediye kanaruı müıtabdemini için 46 takJO' 

tulum açık eluiltme ile yaptanlacaktır. 
2- muhammen bedeli beher tulum oa üç lira olup 5' 

teminata 45 liradar. • 
3- ihalesi 21/7 /942 salı günü saat 1 O da belediye etJct 

meninde yapılacaktır. 
4- Şartnamesi her rün yazı ifl~ ri kaleminde rörülebilİ" 
5- isteklilerin belai gün ve saatte ilk teminat makbusll' 

rile belediye encllmenine •llracaatları ılln olunur. 
2229 5-11-16-19 

DAHİLİ HABERLER 

Bir çiftlikte kaçak 
hububat gakalandı11 

MOftü kö10nde Madam Sonofmo çiftlijinde kıılllyetli mlktard~ 
babat sakla oldaia ihbar edilmit, yapılaa tahkikatta çiftUi• ait , 
battan bqka civar köylerden kaçak olarak retirilen hububatta' 
ltok yapaldıtı aalaıılmıttar. Tahkikat devam etmektedir, J 
Fazla tıratl• ekmek f Arpa ve buld•r .. ,.,, 

•atırorlarllllf r•kllmıracak 
Bakınındı mahall•inden Kad· Halkua •e orda ha,~~ 

ret ve Zeliha Yaman adında iki erpa ve buiday 1aplar1ab• t 
kadının faala fi1atla ek•ek Mtbk dalanabil•81İ için ba sapfll" ti 
lara aolq.ı..lft llaldarmda kual kalmaması ve •maa 1a~J 
takibat J•P'ı..11ttr. kında Ziraat Vekiletladea fPI · 

1 gil d 
timiıe bir teblli r•lmlf tir· ~ 

n • izce ers ce,11• 11 .,. oartr~ 
alınacak Yetil kurtl• 111U~ 

Ceybu n 0&1101 ~ 
Lt.. meıaoa bir kız yeni 

bqlamak &zere lnrlllıcı deni 
almak iltlyor. 

Aclru 
Posta katan 63 

pam•klarında ıörGlen yf/f/A ~ 
mOcadele1• eb ..... yetl- '!':J 
edilmektedir. Mocaclel~_. ~ 
mahallinde bizzat .... - ~ 
•ilcadele mOdilrO Sad~ J 
Ka1a din Dört10W- ,..-
d&Dlalftlr. 


