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iDARE YERi : Yeni 

ııtaıyon cıddHI Ad,na 
Telefon 138- Posta K "48 

TEMMUZ Abona:Yıllılı 14,Altı aylıtı 
7, aylı tı 12!5 kurut tur 

r 
Loodra 15 (a.a.) lıveç'in Londra el· 

çiıi, Stokholm bükOmetinio bir notasını bu
fÜn İngiliz haaiciye nazlrlıiıoa vermiştir. 

Notade, lnriliz açıklarının Cumartesi ge
cesi riya lsveç toprakları üzerinde 11çtuk

ları iddia ve keyfiyet protesto edilmektedir' 
1942 1 han flrtları idare il• 

Yıl: 2 No. 578 kararlattırtlır 

Fiyatı (il) Kuru•tur SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE \. ________ ./ 
~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

... Türk köyl~ ve çiftçisinin yüzünü güldürecek bir karar 
HDK0MET HUBUBAT FIYATLARINA 

YDZDE ELLi NISBETINDE ZAM YAPTI 
Zam, bu sene alınmış ve alınmakta olan· 1942 
mahsul/arına· da teşmil edildi 

Ankara 15 (a.a) - Aldığımız haberlere röre, Yeni Ticaret Ve· 
kili111iz evvelki güa icra Vekilleri heyetine reoiı izahlarda bulunmuı· 
t,,_ Bu izahatı dinliyen Vekiller Heyeti, en başta ekmek balunmak 
8ıere, bir kaç mühim ve müşkll meseleyi bir an evvel halletmek için 
b..nları bir kere daha tetkik etmiş vo içabeden tedbirlflri biribiri ar• 
kaaıodao almaia karar vermiştir. 

Baıün memleketimizin bir çok yerlerini yeni mahsule kavuşııo· 
C•ya kadar büyük darlık içinde rören Vekiller işe hububattan baş• 
1•ıaak lizımreldijfol rörmüş ve ötedeoberi hazırlımmış olan rapor
lar, Ye teklifleri bir kere daha 2özden feçİrerek bir karara Valll 
~lbQftur. Hidiselerio seyir ve hareketlerine intibak için alınan bu 

rar, her zaman oldııtn gibi bu defa da milli menfaat, hak ve ada· 
l.t röz önündo tutularak alıom11tır. Bu kuar miiıtahıilleri hemen 
~ilen Tark köylüıü olan hububat fiyatlarıoa takriben yüzde 50 zam 
tapnaayt hem hakka, hem adalete, hem de milli menfaate ayran 
~1-.ktadır. 

Küçük çiftçiler mahsullarının yüz
de 25 ini, orta çiftçiler yüzde 35 
ini büyük çif çil erde yüzde 50 sini 
hükümete bu yüksek fiayatla sat
mağa mecburdur. 

Bnodao başka bu zam. bu sene alınmış ve alınmakta olan 1942 
senesi mahsullerine de teşmil edilmiştir. 

Yine ba karara göre, küçük çiftçiler mahsullerinin yüzde yirmi 
beşini, orta çiftçiler yüzde otuz beşini, büyük çiftçiler de yilyde elli· 

ıini hükOmete bu yüksek fiyatla satmağa mecburdur. Ba yüzdeler 
ekinlerin oraia reldlii zaman yapılmış veya yapılacak tahmirıler ilze
rinden hesap edilecek ve müstahsiller bn miktarlar için borçlandı· 
rılacaktır. 

HükOmet bu yüzdelerle resmi teşekküllerin ve muayyen büyi\k 
şehirlerin iaşesini üzerine alacaktır. Müstahsil borcunu ödedikten ıon 
ra elinde kalan bütiln hububatı, iaıe1i hükGmet tarafından yapılan 
şehirler haricinde, satmakta serbest olacaktır. 

Yukarıdaki kararlar alınmadan evvel memleket hububatıoın mem 
leket ihtiyacına yetip yetmiyeceği tetkik edilmiş ve yetmiyecekmif 
gibi düşüoülerok kararlar alınmasının daha ihtiyatlı olacaiıoda ittifak 
edilmiştir. 

Bıı ivi haberleri bize veren menba, ıa tavsiyede bulunuyor: 

'' Hagıli çiftçiler; iı başına/ Harmanlarınızı istedi 
ğiniz gerde gapınız. Borcrınıızrı siir,atle ödeginiz o• 
neş' e içinde geni ekim hazırlıklarına kogrılrınrız. ,, 

Başvekilimizin 1 Amerikanın, Suriyeden topraklanmıza giren 
tetkikleri bY;t~fu~. A~ılı_bir haydut şeh-

•• ,." Saracoğlu' ismet Pata Kız Eler Martinik'e ıitmezse rımızde yakal d 
Enstitüsünde açllan sergiyi gezdiler ı· a n 1 

l Ankara 15 (a.a) - Sayıo Baısvekil Şükrü Saracoilu bugün saat skenderiyedeki 
S t. Aokara'da lımet Paşa Kız Eostitlıüııde açılan serriyi teşrif bu· Okayacalarımız >:: ::==: ::m::;;; :::::...........__.. -~ ---:::..:::::::::::::- termit, fakat kö· 

t''tl•r ve Maarif Ve\r.iUiii müsteş•rı, Kız Teknik ô;retim Müdürü, Fransız filosu hatırlıyacaklatdın Yusuf, geçen yıl Hatayda iki otobüsün yol- til niyetlerinden 
tit&oGn müdür ve öiretmeoleri tarafından karşılanmışlardır. Geçen yıl Hatay cularının soyan ve bir yolcumuzu ··ıd ·· 5 hiç birini tatbik 
S.yıo Başvekil, serrinin bütün salonlarını ayrı ayr1 resmlşler ve her tahrı•p edı•ıecek da tekavet hadi- o uren, imkanını bulama· 

"loaıd, lllÜteha1111 öiretmeolerden etraflı izahat almıılardır. HIİ olmuı, Sari- kişilik çeteye mensuptur dan, zabıtamız ta 
iaıı Sayın Baıvekil, teşhir edilen deterli eserlerden ve EnatiUlde rörll· yeden rizlice top :zn == ::-::::::::;: = :: =' '.):::-::c::: rafından şehrimizde 
\q h&y(llı. inkiıaftan dolayı EnıtittınGn idare ve öiretmen heyetlerine Vaşington 15 (a.ı) - Harici· raklaramıza beı şakı, Belen dağının Derindere mev· teşhis edilmiı ve yakalanmıştır. 
, ~. yllksek takdirlerini izhar buyurarak saat 16,30 da sergiden ye Müıtaşarı M. Velles, lsltenderi· kiinde iki otobüsü çevirerek yolcolarını soymuştu. Haydut, Antakya Cumhuriyet m6ddeium11miliği-

-..!_tıl1aı~lardır. yede ıilihsız olarak bulunan fran- Bu esnada tek ba41na ıakilerle çarpışan bir poliıl· ne teılim edilmek üzere Hııtaya röoeerilmiıtlr. 
~ llZ remilerinin Mısır hı&rp bölge. • d hl d" " Ü Verilen malOmata oöre •eçen yılki •ekavet ha-

M d M • d sinden uzakla4tırılma11 için M. Ruz. maz e şe t uşmuşt r. • • .,. 

1 Si r a 
1 

1 Vey J d L'b i . d b d 1 d diseıinde tek başına eıkiyalara brıı koymak sure• velt tarafından yapılan iki teklifin an armamızın taııı.ı ata net ce110 e ay ut ar an 
tiyle yolcuların bayatını kartarao, fakat vazife ui• "'u ha re be mu ha re bes ı" :2~~;.i~i h:~~~:~ ı;:•!~!";U:'! ::,ı~~kala•m'f, fakat dördil kaçaıağa movallak ol· ~;~. k~~:::~:-; d~:~ı::::ı;~ poliılmlz için Derin· 

.Si 3 Temmuzda M. Razvelt Mıatr ôtrendijimize röre, ba şakilerden Yaaof ismİa· Ba andacın keıifleri yapılmış, tastik edilmek Ü• 
-•itle Alman tan/clorı· harp bölıeıinde balaoan Fran11z de biri tekrar topraklarımıza sokulmak cüretini rös- zere vekalete sunulmuştur. 

..... harekete ıeçiıigle remilerinirı Amerikan himayHI ··-
Japonlara Pahallya ta.ıda Silvan kanalından reçilerek 

k 'ti 
bir Amerikan veya berbanai bır 1 ZI maı oldu taraftız liman• rötiirülmesioi ve 

R 
harp ıoauna kadar orada göz 

lıı.n l<.hire 15 (a.a) - Ortqark Aokara 15 ( adyo razeteJi)- altına alınmaaı teklif etmiştir. 
•qiı L _ l . Amerikan Amlrallıaı Mldvey muha. R . R it v· h ' N der llııb- qra ve hava kuvvet erı ıı 0 e11 uzve ıc J' ye ron 
~t kararrihıoın tebliği: rebesi hakkında bir bilinço neıret- diği mesajda Fransız remilerinin 

Ş· l miştir. Buna göre; Japonlar 4 uçak güç bir durumda ve taarruzlara 
~- · 

1
•• kesiminde dün akıama maruz bulunduklarını ve harp böl-~,, b' f d Ak remisi, 2 ağır kruvazör, 3 destro · 

ta. ır aallyet olma ı: ıam b . l d' 3 h aesı'nden uzak bir limana gönlü· -.. 'lakı · d yer kay etmış er ır • mu arebe • 
il 'I' t mihver tank ve pıya e· ru"lmekle emniyete oirmelerinin te-
l tl.vı d 'l ı · gemiıi, 4 kruvazör ve müteaddit • 
"' ı.a aki ileri mevıı e" mıze m'ın ed'ılml• olacacr.nı ehemmi~etle ~- etna· 1• destroyer de hasara uğratılmııtır. Y •· J 

,... lf ır. J • h kaydetml•tir. 1. • '-en '- d L ük L 'f 275 apon uçarı ta rip edilmiş, ... ~ı ap .. esimin e ııı.üç ııLeşı Reis Razvelt, Vichy'ye şu ih· 
Yeti olıaqtar. 4800 Japon ölmüı veya boğul· tarda balunmuıtur ki, erer teklif 

ıı. t\iır bomba ve av uçaklarımız muftur. kabul edilmezse, lnriltere bu remi 
:"'t~ L k ı. Amerikan kayıpları ite bir 
~ild 1uıvvetlerine artı ren.. lerin Sü~eyıten reçmelerioi emret 
la~L e 1t&eamlarına devam etmiftir. açak remitl, bir destroyer ve 92 mekte ve ba emre itaat edilmedi· 
L'"""l.ra , L n.kl" t ti ına aubay ve erden ibaret kalmıttır. il takdirde de tremlleri tahribey· 
.._bet ve,asııı.er yu u aşı ar • lmemekte tamamlyle ba~ lı olacak· 

ler kaydedilmiştir. Devlet Demlryolları 
lıtıa ~nkara 15 (Radyo razeteıi)- mealek mektebi 
~· cıphınln ıimal bölresinde, Ankara 15 (Hasuıi) - Devlet 
~t, tanklarının yeniden hare· Oemlryolları umum mOdürlüğü An· 
-.._ ttçınesiyle •aharebeler kı· karada lise derecesinde bir meslek 
lh~ 'ttır. Cephenin merkez ve ce mektebi açmak tasavvııruou tabak· 
"P ~ ı · d k f kak ettlrmiftir. 
~. lll erıo e ... faaliyeti 0 1· Mektebe devlet orta mekteplerini 

ı _ bitirenler imtihanla alınacak ve ted· 
'~ "'-Olldra 15 (a.a.) - Rorter risat 3 sene, yatılı ve parasız ola-
~ 1

"'" askeri muhabiri bildirt- caktır. 
t ------~------~------::::--~ leab lar1 da iştirik ettirmiştir. ÇtıokQ 
~ irede burün netredllen tarafımızdan rösterilen mukavemet 
~de, Tel-Et-lıa'da yapılan OD•n tahmininden daha sağ-lam S ileri hareketinin Rommel'i °'•attar. 
~"& Y• dilf &rdGi& ve Mareıalin Rommel, dOn bir kaç ke~e 

!ett dGzıltmek için büyük bir taanıııa etmiıse de ilerliyememış . 
...... t ve blltll11 hGcamları reri püıkür· 

1111 i"'•ttlti kaydedilmektedir. tntmlltt&r. Hava faaliyetinin artma 
e Yalnız pi1ade kıtalarile da h L t 11 •re•&bn amami surette re· 1 1 taarrulara 10aradan tank nifledlfioe bir ifaret 1a1ılablllr. 

tır. 
Buna raiıaen M. Laval bu tele 

lifi reddettiğinden, 9 temmuada M. 
Ruzvelt yeni bir teklif daha yap· 
mııtır. 

Amerika Devlet Relıl ba yeni 
teklifinde Fran11z harp remllerinin 
Süveyf kanalından geçerek lngilte 
re ve Amerika tarafından verile· 
cek serbeıt geçit rahsatiyesiyle 
Martink'e gitmelerini ve esasen o · 
rada bulunan diğer Fransız remi· 
leri gibi harbin sonuna kadar ha· 
reketaiz kalmalarını ileri sürınilf · 
tür. 

Fransaya harp sonııoda bu re 
milerin iade edUecej'İoe dair temi• 
nat verilecektir. 

- O.•amı ikincide -

Pravda'nm bir 1 Rostof'a 
hava 

yazısma göre hücumu 
Rusya'da Şehir vf! limanda 

__ h ___ a __ r_p__ yangınlar 

gayreti 
gevşedi 

Demirgolları N .,, 

golltUı teılcilitı igi 
çalıflllıgormııf ; IHısi 
miie••• millilrl•ri 
Baıilnkll d a r a 111 a 
lun1rag,,.....lf 

çıkarıldı 

Almanlar mühim bir 
demiryolu kavşak 

noktasını ele 
geçirdiler 

Bugünkü vatan mlcadehı•lad• 
demlryolları ve ıa yolları tetkillt~ 
fayet iyi çalışmalıdır. Halbald bazı 

'- l . .ı1et ve· mıotıu arda bu ııe eb-

rilmemektedir. ._.ı 1erlerde 
Siyast ıabel_. f 1 . 'f t 

aafeerı•• e· 
Ozerlerioe düıen " 

mektedirler. ı.ıkGmet, memleket 
Parti ve ••L " ·1 

• l f k "' ciddi ...... gosterı lf er ne • 

1 
Moskova 15 ( a.a. ) - Gece 

yarısı neşredilen Sovyet teblliiı 

13 temmuzda b11va birlikleri• 

miz cephenin muhtelif kesimlerin• 

de 64 Alman tankı, asker ve mil 

himmat yüklü 165 kamyon ve S 
top tahrip etmiş veya hasara ai• 

ratmııtır. 

Vorooei cepheılnde mabarebe 

büyük. bir ıiddetle de••• etmek• 

tedir. TeıekkDUerimizden yaloıı 

birinin elde ettij'i ıu neticeler ba 

cephedeki Alman kayıplarının öne 

mi ı.aklunda fikir Yerebilir. 

ettiji 

~evrede de 10 wna silreo S•••tlar 

da Alman teıekkülJeri 35000 den 

fazla ölü ve yaralı vermittir. K .. 
talarımız ayol çevrede 167 tank. 

11 &ırhlı otomobil ve llS k 
aıayon 

Bu teşekklllün İffal 

tahrip etmiştir. Tanklarla nakı~•ı 
len mitralyöz erleriml• V l • oront 
cepbeıf nde Almanların iu~·allndıkl 

Ankara ıs (Radyo ruetesi)
Moskonda çıkan Pruda gazetesi 
dikkate deter bir yuı neıretmiştir. 
Ba yazıya ıöre, Rusya' da bazı sa· 
nayi mtıeae1elerl kendi işlerini 
pllo Gzere tahakkuk ettirebilmek 
için dlierlerioin muntazam çalıım•· 
larıoa mani olmaktad1rlar • Basl 
mile11eselerio müdürleri ba,.Unkil 
durumu kavrayamamıf, Vatan için 
çalışmanın ne aldatana anlama. 
mışlardır. Bal ~ azalar1 da iş. 
lere ciddi allk• rattermemektedlr. 

. . kar•' almıtbr. 
mesip:~:c1a•aın bn yn111, Rusya'da 
harp ,..,.,.tıerinln revşediii hi11inl 
•-.ttedir. 

bir köye girmiılerdir • y apılaa IO 

kak savaıları neticesinde tanklarm 

- Devamı ikincide -

1 

1 

' 
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ASRİ Sinemanın Yazlık Bahçesinde 
SUV ARE 9.30 SUV ARE 9.30 

BU AKŞAM 
Büyük edip Aleksandr Düma om layemut eteri Franıu: 

edebiyatının ve dünya ıinemacıh(ının Film tack 

Joan Benett - Leuıs Haymardı'nın yarattıklara 
Türkçe Sözlü 

DEMiR MASKE 
Fransız tarihinin lcaolı ve korkunç uhneleri ... Zengin ve moh· 

teşem dekorlar içinde geçen hazin bir aşk facıası 

Pek Yakında 
MIKEY RONEY 

lbAKONGA 
ŞAIHIESERBNIDIE 

Memur Alınacak 
T.C. Ziraat bankası pamuk müessesesindenı 

(Eski Belcika Fabrikası) 
Müessesemizin muhtelif 

1 
servislerinde çalıştırılmak üzere 

Lise ve Ticaret mektebi mezunlarından müsabaka imtihaniyle 
üç memur alınacaktır. İmtihanı kazananlara aldıkları derece
lere ve 3659 sayılı barem kanununa göre maaş verilecektir. 
imtihan 24 ve 25 Temmuz/942 tarihlerinde yapılacaktır. Mu· 
sabakaya iştirak etmek isteyenlerin imtihan şeraitini havi 
broşörleri almak ve gereken vesikalarmı ibraz etmek üzere 

23/Temmuz perşembe gününe kadar müessesemize müracaat-
ları. 2l58 15-16-17 

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

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

2- Eksiltme 23/7/94?. tarihine müsadif perşembe günü 

saat onda viliyet daimi encümeninde yapılacaktır. 
3- isteyenler bu işe ait keşif evrakile şartnamelerini 

görmek için Nafıa müdürlüğüne müracaat edebilir. 
4- l~teklilerin (313) lira (56) kuruş muvakkat te'minat 

yabrmaları ve bu gibi iş yaptıklarına dair bonserviılerile (50) 
kuruşluk pul, iki fotoğraflarını ve Ticaret ve sanayi oda.sına 
kayıtlı olduklarına dair vesikalarını dilekçelerine bağlama~ 
suretile ihaleden üç gün evvel villyete müracaat etmelen 
lazımdır. 2234 8-12-16·2 

Belediye Riyasetinden: 
1- Adana belediye kanarası müstahdemini için 46 takım 

tulum açtk eksiltme ile yaptırılacaktır. 
2 - muhammen bedeli beher tulum on üç lira olup ilk 

teminatı 45 liradır. . .. 
(- ihalesi 21/7/942 salı günü saat lO da beledıye encu-

meninde yapılacaktır. . . . .. .. . . 
4- Şartnamesi her gün yazı ışl · rı kalemınde gorulebıhr. 
S- isteklilerin belıi gün ve saatte ilk teminat makbuzla

rile belediye encümenine müracaatları ılin olunur. 
2229 5-11-16-19 

=Cif cilerimizin nazan dikkatine = 
' ' 

Avrupadan yalnız çuval ve harar dikmeğe mahıus makinelerimiz 
relmlştir . En ucuz bir fiatla ve ayoi zamanda rayet kısa bir zaman· 
da kaneviçelereen hararlar, dikilerek sahiplerine teslim edilir. Arzu 
eden çifçilerimiz aıaiıdalı..i adresimize, Burün Gazete1i idareıine bir 
defa teşrif buyurarak yapmış olduğıımuz numuneyi her zaman rörebi
llrler. Gerek kallandıiımız ipliiio sıglamlıiı ve gerekte maklnalarımı 
zın 11rf bu iş için yapılmıı olmaları ıaym müşterilerimizi memnun ede 
ceiimize en kat'i bir delildir. 2243 11-12-14-16-18-21 

Milli Menıacat F. karş111nda 
Çuval ve Harar lmalithauesi 

Mehmet Arım 

Toprak Mahsüllan Ofisi Toprakkale 
Ajansından Bir Tashih 

Bugün gazetesinin 12-l ~-l S taaihli nuıbalarımn ilin sü
tununda çıkan tahmil ve tahlıye açık eksiltmesi günü 25 tem• 
muz 942 olması lazım gelirken. sehven yanhıhkla 25 haziran 
942 olarak çıkmıştır. Her üç ılinı da yukardaki şekilde tas
hiben ilan ederiz. 

Bölge sanayi birlik
leri kurulacak 

Ankara 15 (Radyo gazetesi) - Yakında, genel sanayi 

birliği ile" bölge sanayi birlikleri kurmak için iktisat Veki· 

}etine ıellbiyet veren bir karar neşrolunacaktır. 

imtiyaz Sahibi ı CAViT ORAL l Rifat Y AVEROCLU 

U. Ne~riyat MGdürG: Avukat Ba11ldıiı yer : BUGON W.tlau 

BUGON 

ilan 
Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 

Mikdarı 

Cinsi • 
Azı Çoğu Fiyatı Tutarı Teminata 

Kilo Kilo Kr. Sn. Lira Kr. Lira Kr. 
t.kmek 25000 28000 16 00 4480 00 336 00 
Koyun eti 2000 3000 100 00 3000 00 225 00 
Sığır eti 1500 2000 70 00 1400 00 105 00 

Pirinç 2500 4000 47 00 1880 00 142 00 
Pirinç (kırılc) 800 1000 25 00, 250 00 18 15 

Sadeyağ 2000 3000 280 00 8400 00 630 00 
Zeytinyağ 1000 1500 130 00 1950 00 146 25 

Kesmeşeker 800 1000 119 00 1190 00 89 25 
Tozşeker 1500 2000 99 00 1980 00 148 50 
Çay 15 20 2000 00 400 00 30 00 

1- Yukarda cins ve mikdarları yazılı müessesemizin 1942 
mali yılı sonuna kadar bir yıllık luzumlu ve çeşsitli erzakı
nın muhammen bedelleri üzerinden ihalesi yapılacaktır. 

2- Hükumetçe fiyatları tesbit edilen erzak bedelleri ka
nuni vergiler harç ve resimler ilaveten Maliye Vekaletinin 
122240/80 , 1717 /162 sayılı tahrir atı umumiyesi mucibince mü· 
essesece müteahhide ödenecektir. 

3- ihaledeki diğer hususat 2490 sayılı arttırma eksiltme 
ve ihalat kanununna tevfikan yapılacaktır. 

4- ihalesi yapılan erzak mektepte tesellüm edilecektir. 
5- istekliler şartnameyi hergün mektepte görebilirler. 

6- 15/7/1942 tarihinden 30/7/1942 tarihine kadar onbeş 
gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 
30/7/1942 perşembe günü saat (9) da % 7,5 muvakkat te
minatlariyle birlikte Vilayet Ziraat Müdürlüğünde müteşekkil 
satın alma komisyonuna müracaatları ilin olunur. 

7- Beher kaleme ayrı, ayrı istekH kabul edilir. Temina
tı mavakkata azami mikdarlar üzerinden alınacaktır. 

2260 16- 21- 25- 29 

-------------------------------------~-------------
Zayi mühür 

Tatbik mühürümü zayi et

tim bu mühürle kimseye bor· 
cum yoktur namıma yeni mü

hür alacağımdan kayıp olan 
mührün hiç bir kıymeti olma
dığını ilin ederim. 

Mehmet kızı Behice Yaşa-

türk 2261 

Zayi teskere 
Almış olduğum terhis ve· 

sikamı zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskiıinin hükmü 

olmadığını ilin ederim. 
Kozanın otluk köyünden 
olup Boynu yogun K. de 
oturan ibrahim oğln 323 

doğumlu Halil 2262 

Adana ikinci icra memurluğundan 
Tüccardan yako benyeşe borçlu lıtanbul galatada kara köy palasta 

içme ıu iıleri kollektif şirketinin borcundan dolayı Adanadaki emvaline 
konan haczi müteakip müracaat eden mezkur şirket vekili umumiıi Ga
ziantep avukatlarından Şefik Barlas 8/2/1941 tarihll istidasında, takibe 
esaı olan 11net bir hak temlikinden ibaret olup borç ikrarini havi bu. 
lunmadığıodan ve aaireden bahsile vaki şikayeti icra hakimliğinin 
20/5/942 tarihli kararile kabilitemyiz olmak üzere reddellmlı olduiundan 
karar 1nretl ıirket vekillerinden Mehmet F.ratayin ikametrahi meçhul 
bulunduiundan teblli olunamamıştır. 

Teblliatın bir ay müddetle ilanen icra1ına karar verilml~ olduiun
dan keyfiyet alikadarlırıo maluma olmak üzere ilin oJ.ınur. 

Amerikanın Vlfl'ye 
bir lhtar1 

- Baıtaraf ı Birincide -

M.Ruıvelt, relecek rünlerde 
Afrflıa bidiseleriniu relişini her ne 
oluna olıun fransız remilerinin ha 
va taarruza tehlikesine maruz kala 
caj'ı için bu teklifi yaptığını taarlh 
etmiıtir. 

Bu teklif de reddedilmiştir . 
Vichy hilkOmeti bu harp gemileri· 
nin yakın bir Fransız limanına gö. 
türülmesinde 11rar etmiştir. Razvelt 
tarafından teklif edilen Port de 
France limanı hiç şüpbeıiz ki Fran· 
aız anavatanından uzaktadır ve 
ltalyan • Alman kuuvetleri bu li
mana kolay kolay erişemiyecek· 

!erdir. 
Bu iki redd111 rajmen Amerika 

Birleşik hükOmetleri Vicby•oin bun
lara tekrar itibara alacaiım ümide 
der. Bu tekliflerin Fran11z gemile· 
rini Fran1a'nın menfaatine olarak 
korumak için yapıldıiım Frnnıı~ 
milletinin anhyaca(ma eminim. 

Londra 15 (a.a) - Vichy Bah· 
rlye Nazırlıiının bu ay başında 
neırettiii bir listeye göre lslten· 
deriye'de bulunmakta olan Fr .. nıız 
harp gemileri ıunlardır: 

Lorraine zırhlısı, Luguay, Tro
uin, Süffren ve Trouville kruvuör· 
lerl, La Fortuoe ve Forbin torplto 
mubripleri ve -Protee denizaltı11. 

Haber alındıtına göre, Duqu
eıne kruvazörü de lılıtenderiye'de 
bulunmaktadır ve bin kadar Fran11z 
bahrlyeliıi bu ıemiJere nezaret et. 
nıtkttdir. 

2'..263 

Rostofa h•va hUcumu 
Baş tarafı birincide 

de.teldediii mitralyöz erlerimiı 
Almanları köyden çıkarmışlardır . 
Boruçar~o cenubundaki çevrede 
birliklerimiz düşmanın 1ayıca üstün 
taok ve makioah piyade teşekkül· 
!eriyle şiddetli savaşlar yapmı,tır. 
Bir kesimde kıtalarımız bir yan 
hareketi yaparak Almanların ken 
dilerloi çevirme hareketine maoi 
olmuştur. Almanlar 17 tank ve 
900 den fazla ln1an kaybetmişler 
dir. Ancak, Almanlara takviye rel 
dikten sonra yeııl müdafaa mevzi 
terimize çekildik. 

Ankara 15 (Radyo gazete1i) -
Voronej'io 220 kilometre cenubun 
dan Volga üzerine tevcih edilmiş 
olan Alman zırhlı kuvvetleri yeni 
deo bazı mevzileri iıral etmişler , 
Rostofla Boguçar mevzilerinin tam 
ortalarında mühim bir demiryolo 
kavşak noktaıına varmışlardır. 

Alman hava kuvvetleri Rosto 
(a karşı büyük bir akın yapmışlar, 
şehirde ve iıtaa1onda büyük tah· 
ribata ve yaowınlarm çıkma1ına 
sebep olmuşlardır. 

Moıkova 15 (a a.) Ta11 ai•a
aının bildirdijfoe röre, Beyaz RUJ 
yada Minılt bölreıinde tetbi1 hG· 
küm sürmektedir. Burada zararııı 
yüz: bio Sovyet bemşeriıi tecrid 
kamplarında rözaltma - alınmıo~ar. 
dır • Ahali açhktan olmektedır . 
Oükkinlarıo hepsi kapalıdır. Yite· 
bsk'de her tarafta daraiıcluı yük 
1elmektedir. Almanlar ortodolcs ve 
katolilt mezhebinde olanları idam 
ediyorlar. 

16 Temmuz 1942 

l YAZLIK Sineınada 
BU AkŞAM 

iki büyük ve mükemmel filmden mürekkep büyük ve rüı.el bir proğr•~ 

-1-
Sinemanın tipik ve cinıi cazibe1i en fazla ola artiıti 

Katherine Hepbrun 
Tarafından Aşk ve ihtira• Filmi olarak yaratılan 

ÖLDDAENAŞK 
2 

Türk kahramanlıiıolo, Türk azminin Türk şecaatinin en büyük 
bir numunesi olan 

Ô'mez kahramanların . Aziz şehitlerinin mübarek yordu 

Çanakkale geçilme 
Türkçe sözlü ve şarkılı en büyük menkibeler destanı 

-- Sayın Bürüceklilere müjde -,J -
Adana - Bürücek arasında haftada iki gün otobüsleriıı' 

1 

aşağıdaki şerait dahilinde seyrisefere başlamıştır. 
1.- Otobüs Şirketimizin merkezinden her hafta cumaert~ 

si günü sabah saat 9 da ve çarşamba günü sabahıda sa• 
8 de Biirüceğe hareket edecektir. 

2.- Bürücekten de pazartesi günü sabah saat 7 de pet 
şembe günü nbah saat 8 de Adanaya hareket edecektit·t 

3.- Her yolcu yanında 10 kiloya kadar ücretsiz' olar~ 
eşya götürebilir. 10 kilodan fazlası için eşya hiç bir şc1'1} 
de kabul edilemiyecektir. 

4.- Yer tedariki sıra numarasına tabidir. Biletlerin şit' 
ketimiz merkezinden temin edilebileceğini sayın halkunıı' 
ilin ederiz. 

Adana Seyhan Suhulet Nakliye 
Şirketi Müdürlüğü 

2265 16-17-18-19 

Adana Asliye Ticaret hakiJ11 
liğinden: 

Esas 942/50 
l.tanbal Galatada A11ikirasyooi han No: 30 Mahmut HayriP'~ 

vekili Avukat İzidor Kohen tarafından hali tasfiyede !stile.bal P•ıll ~ 
Anonim Şirketi taafiye memurluğu aleyhine Adana Aıliye Ticaret ııı~ 
kemesiue açtığı davada taraflar arasında 10-6-928 tarihinde akt' ~ 
len mütekabil teahhüdü havi nakli veya mukavelesi hültümlerini ırı6~ 
delaleyh şirket ihlal etmiş oldoğnndan müddeinin bilcümle hukuku Jll~ 
faz kalmak üzere mukavelenin feahine ve müddeinin Ceyhında ~ 
çiflik. arazi ve binalarındaki hi11esi üzerine mevzu haczin fekkio'; 
icra takibatınıo tehirine karar verilmeıirıi istemiş ve yapılan daruşoı 
ıırasında davacı vekili Avukat lzidor ölmüş ve davacı aıil Mab~' 
Hayripaşanın mahalli ikameti meçhul oldoiu namına yazılan diV"•~f 
arkuıoa memuru tarafından verilen şerhten anlaşılmış olmakla da\'•tı!u 
kendiıioe ilinen teblii edilmiı olduiıı halde muayyen fÜnde relOI~ 
olduğundan rıyabında muhakeme lcrastna Ve rıyap kararının d• fYo 

kendisine ilanen tebliğine ve muhakemenin 15-9-942 sah ıa•t 
za talikine karar verilmi~ olduğundan mezkOr rün ve 1aatta relllled, 
ve kanuni vekil göndermediil taktirde gıyabında muhalremeye d•'• 
olaaacaiı malGmu olmak üzere ilin olnnur. 226-1 

5 Bölge arasında atıf 
mUsabakalar1 

Ônilmüzd,,ki cumartesi günü 
polironda Mersin, Seyhan, Hatay. 
Niide ve Kay1eri bölreleri mükel· 
leflerinin iştirakile atıı müsabalca· 
ları yapılaC'akbr. 

Atıcı mültellefler yaran şehri· 
mize geleceklerdir. 

Gazi terblre enstltUsUne 
talebe alınıyor 

Gazi Terbiye En.titüıünün mah 
telif şubelerioe bu yıl da talebe 
alınacakbr. Bu huıuata gereken ma· 
lOmat maarif müdürlüiüne relmiş 
ve istekliler müracaata başlamıştır. 

Ôireııdliimlze röre; Türkçe 
edebiyat, pedagoji şubelerine gk 
mek iateyenlerln imtihanlara 10 
ağuıtos perıemb• rllnil ... , 9 da. 
tabii ve fl:ıdki ilimler, matematik 
ıobelerine rirmek ilteyenlerio im· 
tihanları 11 ağustos 1alı rünü 1aat 
9 da; tarih - coj'rafya, Beden 
Terbiyeıi fObelerine girmek İste 
yenlerin imtihanları da 12 afustoı 
Çlrfamba rünü yapılacaktır. 

Kıfhk hayvan Y•mlerl 
Kışlık bayvao yemlerinin te 

mini işi Uzeriode karar almak üze 
re. hayvan islah komiıyonu dün 
valimizin başkaolıiıoda tGplao. 
mııtır. 

iki bafkomlser b••"' 
yere tayin olundll 
Şehrimiz emniyet müdiitlO~ 

Baş lc.omi1erlerinden lbun pe"c 
Gaziantebe, Celil Erkan Kast•d'tı' 
ni'ye nakledilmişlerdir. Bo0~ 
yerine de Samıun emniyet k• ,; 
sondan komiser Cevdet Oz•ll ~
fian, Burdur emniyet kadrosıı~ -' 
Salih Sayin naklen tayin ohıodl 
lardır. f 

Kadıköy biçki dikit:~ 
su talebelerine y•' ·bl 

~' Cumhuriyet f abrikaıı 11 ı.M 
' f P Ha1an Atal, Kadı köyündeki ,l 

kadınları rezici biçki dilıtit kd ~o· 
talebelerine 100 lira yardııııd• Of' ı 
lunmuştu . Ôirendiğimize 1, ·ıı' 
M 'f V d1

'
1 

•arı ekili tarafından ke0 jt 

te~ekkür mektubu gönderil~ ,,, 
Hatay vallslnln saır 

seyahati ( 

ı-ı•'' 
Antakya 15 (Husaıi) - .,ıı' 

V allıi Şefik Soyer, Halep ft• ı~ 
deleresinio ziyaretini iad• 
Hılebe ritmiş ve dön.-nıtii'·, bu 

V alfmiz Sari yede ıa011:11111ıŞ• 
doıtluk havası içinde karşı ,,s ~o 
Beratta ve Laıkiyedo f r•11 ılf' 

f o' mutanları tarafından şer• 1 

fotler verilmlıtir. 


