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-----------------------------..... Başmuharriri: Cavit ORAL 

ÇARŞAMBA 

22 
TEMMUZ 

1942 

IDA"E YE"I ı Yani 
l•taayon aıddaal Adana 

Telefon 138- Posta K. 48 

AbonaıYılltlı 14,Altı aylıtı 
T, arlı I• 125 kuruttur 

hın ,artları idare il• 
kararlattınlır 

r 
Aok.ua 21 (a.a.) - Fransaaın milli 

bayrl\mı mnoasebetiyle Reisicumhur lımet 

lnöoü ile Fransa Devlet Reisi Mareşal 
Peten arasında tebrik ve teıekkür telr

rafları teati edilmiştir. 
Yd: 2 No. 580 

SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE '----;----------------~ 

Milli Şefimiz, zirai durumu incelemek 
üzere orta Anadoluda:seyahata çıktılar 
CUMHURREİSİMİZ ' --~-

Sivrihisar çiftçileri.! 
ne · hitap ettiler 
BugDnkü dünya bo
ğuşmasında kuv ~ 
vetli bir ordu besle
mek zorundayız. 

Ankara 20 (A.A.) - Milli Şef Reisicumhur ismet lnöoü bu ak
şam saat 23 de Orta Anadolanun bazı yerlerini görmek üzere An· 
kara'dan hareket bayurmu~lardır • 

Co.mburreiıimiz Ankara rarında Büyük Millet Meclisi Reiıl ~b· 
dülhalik Renda, Baıvekil ve Hariciye Vekil Vekili Ş~kr.il Saracogln 
Genel Kurmay Baıkanı Mareşal Fev~i Çakmak,. !ehrımızde bulunan 
V~killer, Ha\k Partisi Genel Sekreterı ve Umum~ adare heyeti azala· 
rı b'usJar aeneraller, Ankara Valisi ve rarnızon konıutanı, An· 

' me ' • d'" '- • -ık· 
it • t -ud-uru- ve merkez komutanı ve ırer atl'erı ve mu ı ara emnıye m 
erkan tarahndan uiurlaomı1lardar. 

Sivrihisar 21 (a.a)- Aziz Milli Şefimiz lımet lnöoü buıün saat 
10 da kazamm şereflendirmişler, binlerce halk tarafından •yafa, 
varol» nidalara ve ıürekli alkışlarla karşılanmışlardır. HükOmet bab· 
çeslne inen bOyük misafirimiz köy muhtarlarını ve çlf l~ileri kabul 
buyurarak kendilerinden kazanın zirai dorumu baklunda ızahat ~_ldık
tao ıoora köy okullaraoa tema• etmişi•~· çocaıld~nnı o~u~l·~· ronde
rlp - d remediklerioi ve köylerden çıfteler koy eıoıtıtuıune talebe 

roo e d' • l 
tidip ritmediiini köylülerden ıormutlar ve memnun e ıcı cevap ar 

al anılardır. . . 
Milli Şef, bugünkü dünya boğaımaeında kovvetla bır ordu besle· 

ille k zorunda olduğııma:ıa ve itibarla çif tçlmlzin daha çok çahşmuı 
lbımreldiiini, eıaaen bana da itimatları oldajılnu beyan b!lyura.rak, 
lS dakika tevakkuftan sonrs, halkın coşkun tezabarab araaındıa çıfte• 

~er köy eoditüıüne müteveccihen kaz:amızdan ayrtlmıılardır. 

._____~:::::;;;;;~. ;;;;;;;;;;;;;;;,
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l<ahirı 21 (a.a.)-11 

Ortaşark lngiliz Atrlkaya harp m kav ve t le r inin 
lthliriı Dün kara meai götUre Maltayı bombar-
~ dımanları Hnaııoda •reketleri dev· .. __ _ 

tiye f aaliyetlerioe B • • • ı •ı z düıman 4 ouçak 
lıahiıar etmiıtir. 1 r 1ng1 kaybetmiıtir. Bir 
1 denlıalhmız ÜHÜ· 
~Uz~~ko · 1.1 

• . k es 1 mı dönmedi. öleo •tlerioln başlıca a 1 
f lerlo ailelerine ha· •allyeti dlltman 
t t ber verilmiıtir. 
1'YYare meydan· aarruza Berlin 2l(a.a) 
.. ' '1 \izerine f'eniı 
ol iid d - ·Mııırda in. ç e taertazlar V 

1 hJ>ınak olmnf, u g r a ıiliz taarruzları 

d
t,._ iıabetler kay· püskürtülmüştür . 

lldil111i1 ve yao· Mısır,da harekat dev- Alman hava kuv 
tıQl vetleri geceleyia 

ar çıltarılmış • f ı· ti ·ne ve tır y rıye aa ıye en lsltenderiye dola· 
d ' erde 30 ka· h J ylarmdaki askeri •r tayyare ha ava taarruz arına 
'ara • bedeftlere taarruz-
&· urratılmııtır. inhisar ediyor larda bulunmuş. 
ır hava muha 

'•b .. iode bir ltalyan avc111 tahrip 
;dilııılştir. {Jzak menzilli lngiliz av 
.:ıahareleri Sidi Berrani'nin şimal 
~(). 

, taıanda avcıların blmayealode 
~~den Şolopelere mavaffaklyetli 
" hücuaa yaparak bunları ateıe 

-~!iliştir. 
"-' lnrlliz bomba tayyareleri mu· 
-.. •be ketiminde recıleyio düş· 
C\" tank, tayyare a~abalanna hü 

" •derek yanrıolar · çıkarmıştır. 
d ..,•ita üzerindeki faaliyet mah· 
:: olnaaıtor. loriliz avcılara bir 
ıııı"•o av tayyaresi ditOrmüıtür. 
ı. t(lq hu hareketlerden 8 logiliz 
i~r.!•reıi dönmemittir. Pilotlardan 

1 lttırtarılmıttır. 
"tl: ~011aa 21 (a.a) - ltalyan teb 

'ıııe- ~ııır cephesinde mlldafaa 
t, ~''•riuıi:ı@ karşı yapılan aızma 
\ lebbn ~ l • '>it Qtlerl kat'i olarak OD enm~, 
lir. ~k logiliz tanin tahrip edilmiş· 

~ llçald,ruıuı dllftHn toplolak· 
''• hll ''" ._6 cııun etmiı ve en aiır tip· 

llıalQ t .. ddlt tankı yakmıştır. Al· 
avcıla h dt 6 " ava mııbarebelerlD· 
laJJuı dGf&rmflttiir. 

tur. 
Malta adasında Lokka tayyare 

meydanı tesislerine bomba 'isabet 
lerl olmuştur. 

Hafif Alman deniz kuvvetleri, 
içinde lorlliz bicum botları filotil
la kumandanı balunan bir remiyi 
batırmıttırl 

Dij'er bir ço~ hücum botları 
da obns iıabetiyle hasara oğrabl· 
mıştır. Heliıoland koyu üzerine 

bombalar atılmıştır. 
Bombalar bir köy mektebine 

isabet etmiı ve birkaç çocuk ya· 
ralaom1şbr. 

Duo rece münferit dilıman 
tayyareleri Şarki Prosyada iz'a~ 
taarruzlarında balunmuıtur. Hiç 

bir bomba atılmamıştır. Alınao 
denizalhları Atlantiltte Aıor adaları
nın thnallode 38000 tonilato tala· 
rında 7 remi batırmıştır. Bu re· 

miler Afrlkaya harp malıemesi fÖ· 
türen ve kuvvetli himaye altında 
riden bir kafileye dahil bulana· 
yordu. Bunların içinde mühimmat 

yükln bir de vapur vardı. Bu va· 
purda infilak olmattar. 

Oiier bir Alman deıılzalbtı 

Batıdan, şimalden ve 

cenuptan 

Rostof 
tehdit 

ediliyor 
Şehir alevler 

içinde e e 

Don üzerindeki köp 
rüler tahrip edildi 

Berlio 21 (a.ı.) - Alman teb 
liği: Ruı cephesinin doğu lusmıoda 
Almao ve milttefik lı.ıtalar Roıtof'a 
karşı batıdan, şimalden ve cenup. 
tan topla taarruz halinde bolunu 
yorlar. Şehir alevler içindedir. 

Don üzerindeki köprüler tah
rip edilmiştir. Daha timalde bir 
Alman orduso cenup doru istika

metinde snratle ilerlemektedir • 
Bu orda Stalinrrat batıııoda Don 
kesimine 80 kilometreye kadar yak 

laımışhr. Düşman ardcıları vı 

şuraya boraya dağ-ılusış olan kıta• 

lar yok edilmiıtir. Alman bava 
kuvvetleri, tıkanmış ric'at yollara. 

na, nehir i'eçitlerine ve Roıtof 
sabasıodaki demiryollar1 mlloaka· 
lelerine taarruzlara devam etmlf
tir. Voronej'in ılmalinde düımao 

t•arruzları püskürtülmüştür. 

Cephenin orta kesiminde bir 

Alman piyadft tümeni, kuşatılmış 

bir · düşman grubuna yok etmiştir. 

Göi'üı göğüse şiddetli çarpışma 

larda 105 düşman mevzii hücumla 

ele geçirilmiştir. 

limen rölüoüo cenubunda ve 
Leninrrat muhatara çevreıiode 

dOımaoıo müteaddit bücamları , 

şiddetli göfüs röiüse muharebe 

lerden sonra akim bsrakılmtfhr . 

İngiliz ve Şovyet batanı tara 

fındao Voronei dolaylarındalı.i da 

ram baltkında yayılan haberler 

baştan aşajı uydurmadır. Bu ke

simde bıarbedeJI tJmeolerin üsleriy .. 
le olan muvasala11 kesllmediil gl 

bl bunlar Don'an beri tarafına da 

çekilmiyorlar. Düşmanın hedef tut 

tuğa Voronei köprübaşı ve Voro 

nei ıehri Alman kıtalaruıın elinde 

dir. Rasların bütün taarruzları 

kendileri için kaoh kayıplarla 

püekürtillmUıtOr. Voronej çevresin 

deki doruma. röıteren barit• Al· 

man basını tarafından netredlle· 
cektlr. 

------------....------...------Sen Loren nehrine girerek hlma. 

ye al tıbda riden bir kafil.,den 

15000 tonilato tutarında 3 renıi 
batırmıştır. Bu denizaltı 4~00 ton

luk diter bir vapuru da torpille

ınit ve ba vapur mUrettebatı ta· 
ralmdan terkedilmiştir. Bundan 

baıka, Amerika kıyı sularında 

51000 tonilato tutarında 6 remi 

batırılmııtır. Bir ticaret ıemiıi de 
torpille atır huara a;ratılmııtır. 

Böylece, dOıman ticaret filosu 
son dört ron içinde Alman deniz. 
altılanoın hareketleriyle 140000 

tonilato tutarıod" 16 remi kay• 

bıtmlftlr. 

Vaıington 21 (a.a) - Sendikalara batlı bir milyon kişi Rozvelte bir mektup göndererek, ilı:iacl bir 
cephenin açılmasını istemiştir. Bu mektupta, ikinci cephe açılma11nm yalnız birleşik memleketlerin davuı 
için dei'il, bizzat Amerlkaoıo mndafaa11 için de bayati ehemmiyette ollloğa belirtiliyor. (Yo~arıdaki resim, 
lngiliz tayyarelerinin Brest'e yaptıklara bir hücuma röıteriyor. Bugüne kadar Avrupa kalasında ikinci 
•cephe hava baskınlarına munhuır kalmıştır • 

·----------------------------------------'------------------------------------------

Yeni bir proje hazırlandı 

Posta teşkilat kanu 
n~nda değişiklik 

. Küçük memurlar terfih edilecek 
Ankara 21 

(Huıaai muhabiri Muhabere bilgisini imtihan vermek suretiyle müdürlerinin ... 
mizdeo) - Poıta 
Telrraf ve Tele ispat edenlerle meslek kurslarından mezun yellerinde kalaa 
fon lıleri amam heyetleri, ihtiyaç 
müdürlüiil. teş olanlara bir derece terfi hakkı tanınıyor. niıbetinde tetkik 
kilit kanananda -· --~---~.--...~---~~...,. -.....-.-------~------ ve fen heyetl.-1 

dej'işiklik yapan yeol bir kanun Gere-. merkezde, gerek taşra ve muavinler bulunacaktır. 
projeıi baıırlamıştır. Bu proiede , teıkilitında görülen bazı mahzur- Baş müdürler, mayetleriocte 

r ündeo aüoe loki<1af etmekte olan l b f t k p T l f luodardukları memorlarıo tayin, 
• y arı ertara e me , osta e ıra kil, becayiş ve tecziyeleriyle dop. 

Posta Telrraf muamelitının borüo merkezlerinin yekditerleriyle ikti. dan doi"roya alakadar olacaklar, • 
üç miıllne çıktıiı bildirilmekte ve sadi münasebetlerini tanzim eyle - rin daba ıüratli ve muntazam bir n 
ozon zaman ayni maaıta kalmış mek maksadlyle mevcut teıkilit rette ylJrütOlm .. ine çalışacalı:lardar. 
bulanan küçük memarlarıo terfih· 16 mmtıkaya takıim edilecek ve Taşra teşkilltında yapılan ba 
lerloi temin için ,.eni e1&1ların her mmlıka birer başmüdür tara değ'iıikliktcn başka, merkez l9fkİ• 
hassrlanmış oldota beyan edilmek· hodan geniş seli.hiyetle idare edi. ::~~:t~r.da bazi değişiklikler yapı• 
tedir. lecektir. Yeni projeyle, mnfettişler at 

müdürlerin emrine verilecek •• 
bugün geniı bir kadrosu olan tef• 
tiş heyeti yalnız bir reİ5 ve 6 mQ 
fettiıten ibaret olacaktır. Kaymakamlar arasında · 

tayin ve nakiller 
- Karaisah, Bahçe, Kozan .---
- kaymakamları değifti -

Ankara 21 (Huıusi muhabiri
mizden) - Buldan kaymakamı 
Bahaettin Karımın Bışkile, Kara· 
burun kaymakamı Hulki Metin'io 
Arpaçaya, Anamur kaymakamı ili· 
san Ôıalp'ın Hozat'a, Karaisalı kay· 
makamı Naci Akat'ın lidır'a, Süt· 
çüler kaymakamı Sadri Artucun 
Kıfıya, Gnrdeı kaymakamı Halit 
Gökkaynatan Kartalao'a, Şarkıtla 
kaymakamı Muhterem Vezoeclarot· 
lanan Naı.miye'ye, Çumra kayma· 
kamı Kemal Ereo'in Patnoı'a Ladik 
kaymakamı f ahrettin Ahis"ılın 
l•pire, Seyitrazi kaymakamı Fehmi 
Akıo'ın Şemdlnli1ye, Şemdinli kıy. 
makamı Şadan Altıo\.'un Pasioler'e, 
Nizip kaymakamı Cevat Y orttaı'ın 
Hizan'•• Saray kaymakamı Hıkkı 

Ô ney i n Keban'• , Kırıkhan 
kaymakamı Mahmut Kemal Gür· . 
ler" ln Poıof'a lıkeaderuo kayma. 

, M d' • kamı Mehmet Belekin ora ıye ye, 
Hadım kaypsakamı Melih Yülilk'Un 
Karlıovaya, Acıpayam kaymakamı 
Salt Köklal'ın Sasoo'a, Lüleburraı 

kaymakamı Ferit Güryilcelia Toı· 
laca•ya Paıinler kaymakamı Hakkı 
la1kal'ıo lıkeoderıao'a, Arpı~y 

kaymakamı Bedrettin SaoeA'ln Pı· 
narbaşına, Kurtalan kaymakamı 
Hilmi Tuncer'io Keaıalpaıa'ya, Hl· 
zan kaymakamı Şakir Caoalp'ın 
Gürdes'e, Cihanbeyli kaymakamı 
Hamdi Oıhuoon Çeşme'ye, Sason 
kaymakamı Nail Ôktem'in Kırık 
ban'a, Muradiye kaymakamı Bedri 
llban'ıa 81&hçe'1e lidır kllymaka•• 
Celil lzıin'in Konya Ere;liıio•, 
Baıkil kaymakamı Ahmet Kof•k'ıo 
Lüleburj'az'a. Poıof 1'aymak1tllll Ca 

1 a 
bit Ortac'ın Mustafa Ke111aJ p•I" Y ' 
B b. k F b•İ Kaya'oıo ene ır aymakamt • ş 

, 111akamı ev-
Havza ya, Adalar k•f N . 

,. Şil .. Y9• azınıye 
ket Altanalev ıo O l' ç· 

..ttİD Dil ın I • 
kaymakamı CeJJ k Arlh 

, il kayma aan er 
ne ye ' ras 
O 

, c:.ır•ao'•• Datca lcayırıaka. 
zan ın .,. ' B L. t o·ı.. ·1· 

F
. hl 81Jrak m ,ııya.an a, ıa.ı ı 

mı et E , • 
k 

ı..-aıı E,ıref rkat un Adalar'a 
ayın•- , Ô ' 

Kavak kaymakamı Basrı zel'io 
Bayburt'•ı birinci kaymakamlık 
kuraanda muvaffak olan maiyet 
memurlariyle nahiye müdürlerin • 
den Kem•l Kurtb&f'ın Çal kayma· 
kamlığıtıa, Necdet Başabn Akça· 
koea kaymakamhjıoa, Vail Kar· 

- Devama lkiaclde -

Bışuıü(ettlıler milbim bidi9•· 
lerin tahkiki, başmlidürlUkler ma. 
amelAtınıo teftişi işleriyle m9fıal 
olacaklar, işletmenin omumt seyri 
ilıcerind• tet•llder yaparak l•llha 
muhtaç buaasları birer raporla 
amum mildilrlilie bildireceklerdir • 

Direr taraftan, fen islerinin 
ayrı ayrı iki reislik tara hodan ida· 
resi mahzurlu görülmüş ofdaian. 
dao telgraf ve telefon iıletmele. 
rinin r T elekomiolkaıyon daireli 
reisliği:. adiyle bir elden ldar ... 
projede bir macld• olarak yer aı. 
nııştır. 
Projede, bo,onkO hesap uıallerl· 
nio meoıorl..rı pek fazla 1Deff111 
ettitl. eıaı vazifeleriyle dahi la. 
yik• veçbile alikadar olamaddtlan 
ileri ıDrDlerek idarenin teşkil&t ve 
•Onyeaioe uygun ba1it bir mah .. 
ıebe uıulü tesis edileceji blldiril. 
mektedir. 

proj~~e ileri sürlllen bata .. 
l~rdan bırı muhabere bilgiıiol l•· 
tıhım vermek ıoretlyle isbat ec1 ... 
lerle meslek kaulanndan mezu 
olanlara bu kanonla bir der 0 
terli hakkı tanınmış olma1td.:. 
Bu~dso başlı:a, emsallerine nıaaraa 
üstuo mesaisi görülenlerin ba hia. 
me~lerini mükifatlandırmak ınak· 
~adıyle. ikramiye verilmek için pro. 
ıeye bır madde konulmuştur. y •· 
pılacalt um ve verilecek ikraml· 
yelerle maaş ve tahdsat tutarı ba 
~üne nazaran bir buçuk milyoa 
hra kadar bir f azlahk i'Östermık• 
tedlr. 

yeni projeyle, idarenin anut 
saym ücretleri mevcut ihtf1aca 
kar4ılamadıjından bir miktar da. 
ha arttmlmıı 750 yl balan Waa• 
lar da ıervlı ilııtlyaprma aJian 
bir bale ,...ır1ıecek, imkan niıbe. 
tlaM pal binalar iaıa olana 
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· ASRİ Sinemanın Yazhk Bahçesinde 
SUVARF. 9,30 

1 
SUVARE 9,30 

BU AKŞAM 
Türkçe sözlü Türk musukili 

LEYLA ile MECNUN 
Şiirler : Vecdi Bingöl Beste Üstad Sadettin Kagnak 

Mecnunun Şarkıları • • Münir Nurettin 
Leglanın Şarkıları: Müzeggen Senar 

........................................................... 
Pek yakında : 

Stan Loreg Olioer Hardi Maktepde 

Belediye Reisliğinden : 
(MEMUR ALINACAK) 

1- Kadromuzda mevcut münhallere imtihanla memur alı· 

ıcaktır. 
2- Taliplerin memurin kanununun 4 üncü maddesindeki 

ıııfları haiz olmaları ve iyi derecede daktilo bilmeleri şarttır. 
3- Müsabaka imtihanı 27. 7 .942 pazartesi günü saat 1 O 

ı yapılacağından mezkur saate kadar ev~akı müsbitelerile 
iyasete müracaatları. 

No. 2284 21.26 

ilin 
Belediye Riyasetinden : 

1- Belediye parkları için 100 metre 1, 1 /4 inceslik ve 
:anara için 75 metre 1. inceslik telli lastik hartum açık ek· 
ıltme suretile satın alınacaktır. 

2- 1,1/4 inceslik hortumun beher metre muhammen be· 
eli 850 ve ı inceslik hortumun muhammen bedeli 7 ,S liradır. 

3- Muvakkat teminata 105,90 liradır. 
4- ihalesi Temmuzun 28 inci salı günü saat onda Bele· 

(iye encümeninde yapılacaktır. 
S- Taliplerin şartnamesini görmek üzere her gün Yazı 

şleri müdürlüğüne, ihale günü muayyen saatte muvakkat te· 
ninatlarile birlikte belediye encümenine müracaatları .ilan 
>lunur. 2252 14- 18- 22- 26 

T. iŞ BANKASI 
Küç!ik tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANt 
KEŞIDELERı 

1 Şahat, 4Magıı,3Ajustos,2/kineiteırin tuilılerlnde gapıla. 

1942 iKRAMiYELERi ---r 
1 Adet 2000 Liralık - 2000. Lira 

3 .. 1000 " - 3000. .. 
2 ,, 7SO " - ısoo. .. 
3 soo - 1500 " .. " 2500. 10 250 " - ,, 

" 40 100 " - 4000. .. 
" so 2500. so •t - .. 
it 

200 25 ,, - 5000. " " 
200 10 ,, 2000. n 

" 
TUrklye ,, B•nk••ına para y•t1rmakla yal· 

nız para blrlktlrmı, ve faiz almı• olmaz, aynı 

z•m•nda talllnlzl da denemlt oluraunuz. 377 

• 

Kaymakamlar arasmda 
tayin ve nakiller 

- Baıtarafı Birincide -

fü'io Reşadiye kaymalr.amlığına, 

Mekki Ke1kin ' in Ladik kaylllakam · 

lıg· ına Nejat Bayraktar'ın Tarul 
' R Aksoy' kaymakamhiına, ıza l un 

'- 1 - pa brahim Adıy11mao k.aymham ıfl ı 

Argun' on Karaisalı kaymakamlı · 
ğına, Faruk Ôader'in Pazarc ık 
kaymakamlıiına, Oıman Tolran'ın 
Ye~ilon kaymakamlıiına , Ulvi 

Pınar'ıo Anamur kıymakamlıimı, 

Şükrn Yaıımoğlo'ooo Cihanbeyli 

kaymakamhiıoa, Kemal Tarlao'ıo 

Mihalicik kaymakamlığına, Ziya 

Kasoaltoğlo'uun Bozcaada kayma · 

kamhiına, Nezihi Tumay'ın Meriç 
kaymıkamlıj'ıoa, Burh n Aşkar'ın 

Karaburun kaymaltamlıiıoa, Tahir 

Akman'ın Seyltraıi kaymıılramh· 

iıra, Cema\ Baıaran'ıo Sındıra-ı 

kaymakamlığına, Fevzi Taıbaş'ın 
Saray k ymakamlığına , Namık 

Berk'in Lapsikl kaymakallllığına, 

Hakkı Olke'nln Beyıehir kayma· 

kamhiına, Nihat Alp'ıo Sütçüler 

kaymakamlıiıoa, Vıfkı Ertur'un 

rul Süer'in Datca kaymıkamlıima, 

Derviı Cıgıltepe'nio Ilgaz kayma· 

kamlı&-ına , lhsao Atak.an'ın Gü· 

müıhacıköy kaymakamlığına Şev. 

ket Yurdakul'nn Kozan kayma· 

•lll\ıiına, Kemal Etber'in Dikili kay· 

makamlırına, Nurettin Hazarın Boldan 

kaymahm\ıiına, Nihat Tüzrenin 

Çaıwra kayınakamlıiına, Sadık Ar· 

t ukmıcıa Şarkıı\a kaymakamhğıoa, 
Mustafa Güneyin Hadım kaymakam 

lı(ıoa, Süleym'n Recep Maykoluo 

Maçka kaymakımhiına, Şerafittln 
Davraoın Uluborlu kaymakamlığı
na, Havza kaymakamı Cemil Çalı. 

-;;-,;- Zoniuldak · mektopçuluğuoa 
naklen, yeniden tıyioleri yapıl· 

mııtır. 

Lü2U111u sabit oJmaııoı ~ioaeo 
Gümüşhacıköy kaymakamı Mazhar 

Başdoian, SGrmene kaylllakamı 
Kazım Dioçer, Şile kaymakamı Ha 

ıim Kuvan, Bozcaada kaymakamı 
Selihlltin Ooer, Çal kaymakamı 

Raalm Arda ve Adıyaman kayma 

kamı Şevket lçöz Vekilet emrine 

BUGÜN 

Adana iplik satış bürosu Amirliğinden= 
Şehirli ve köylü ve kasabalı köşker ve dokuma tugih sahiplerinin 

temmııza ait ipliklerini almak üzere aşa(ıda yazılı a-ünlerde vizeli veıi· 
k.alarlyle birlikte kayıtlı bulundukları büromuza müraeaatları llio ola· 
nar • 

23 temmuz perşembe günü (köıkerloro} 
24 « cuma » (Tezrih sahiplerine) 

2292 

Seyhan Defterdarlığından 
2 

Kararname No : 18218 Neşri tarihi: 2/7 /942 
Türk parası kıymetini koruma hakkıudaki 12 s~yılı ka

rarnameye ek olarak Ticaret Vekilliğince hazırlanan ve Ma
liye Vekilliğinin 13/5/194'2 tarihli ve 5430112/5588 sayılı tez· 
keresiyle tevdi olunan ilişik kararın meriyete konulması; icra 
Vekilleri Heyetince 27(6/1942 tarihi.nde kabul olunmuştur. 

27/6/1942 
REISf CUMHUR 
iSMET INôNO 

Başvekil Adliye Veklli Milli Müdafaa Vekili Dahiliye Vekili 
Dr. REFiK SAYDAM H.S. MENEMENCIOÖLU A. R. ARTUNKAL Or. A. F. TUZER 

Hariciye Vekili 
Ş. SARACOÔLU 

Maliye Vekili 
F. AÔRALI 

Maarif Velc:ili 
YÜCEL 

Nafia Vekili 
A. F. CEttESOY 

llctiıal Vekili Sıhhat ve içtimai Muaveııet Vekili Gümrük ve lohisarlar Vekili 
SlRRI DAY Or. H. ALATAŞ R. KARADENiZ 

Ziraat Vekili Münakalat Vekili Ticaret Vekili 
M. ERKMEN M. ENGiN M. ÖKMEN 

Türk Parası Kıymetini Koruma 
12 numarall kararnameye ek karar 

1 - Türklye'deo ihraç edilecek mallara ait vesailun, ihracatın ya· 
pıldıfı tarihten itibaren azami sekiz gün zarfında, Türkiye'de bir hao 
kaya, tahsil için tevdii mecburidir. 

2 - Biriaci maddede sözü reçen vesaikı alan bankalar, ba ve1aik1 
tevdi ettikleri hariçtekl bankanm iımioi, vesaik baliiini, Tiirkiye'deki 
lhracatçı ve hariçteki ithalatçının iıimlerini, ihracatın ıerbolt dövizle, 
kliriog yoliyle veya hu1asi takat sııretiyle yapıldığını gösterir, her ayın 
onuocu, yirminci ve ıonoacu günü itibariyle tanzim edilmiş bir cetveli• 
bu tarihleri taltibedeo iıami ikinci iş gönünde Türkiye Cümhoriyet 
Merkez Bınkatıaıa en yakın şubesine göndereceklerdir. Baokaların tan· 
zim edecekleri bu cetvellerde vesaik, malın a-önderildiği memleket iti· 
bariyle ayrı ayrı tasnif edilerek gösterilecektir. 

3 - Türkiye'deld bankalar, ikioci maddede yazılı vesaik üzerlndoo 
yaptıkları tahsilatı ve muhtemel teozilitı, keıa ikinci maddede yazıh 
tarihler itibariyle, Türkiye Cümburiyet Merkez baoka11010 en yakın ıo· 
beıioo bildireceklerdir. 

4 - a) Türkiye'deld Bankalar herice tahsile gönderdikleri vesaikten 
bu kararnam nin neşri tarihiode, henüz bedelini tabıil etmedikleri kısmı: 
her memleket için ayrı ayrı yekQn olarak yirl'l'İ gün zarfında Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası Umum Müdürlüğüne bildireceklerdir. 

b) Vesailunı, Türkiye'de bir baokayı tavsit etmelc:ıbin dış memle 
kellere göndermiı buluoım Türkiye'delti ihracatçılar dahi (•} fıkrHında 
istenilen malömatı yirmi rün zarfıoda T. C. Merkez Bankası Umum 
Müdürlüğüoo bildireceklerdir. Alakadarlar henüz tahsil edemedikleri 
mebaliğden, Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasında huıllli takas veya 
klirlnr hesaplarıoa yatan miktarları ayrıca gösterecekler:ir. 

e) Bankalar ile ihracatçılar (a) ve (b) fılc:ralarında yazıh vesaika 
mahıoben yapacakları tahıilittan Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
Umum Müdürlüiünü, bıı bankanıo şobderinden temin edecekleri matbu 
alarla muntazaman hl\berdar edeceklerdir. 

5 - Bu karar neıri tarihindeo muteberdir. 
6 - lıbu karatın icrasına Maliye Vekili memurdur. 

No. 2291 

i ı an 
Kanara Müdürlüğünden 

1 - Kanara gazozbaneai için '2000 azami 2500 kilo asit karbonik 
açık ekıiltme usulile utın alınacaktır. 

2 - Muhammen fiat kilosu 1 lira 25 kuruı olap muvakkat teminatı 
234 lira 38 kuruştur. 

3 - ihalesi Ağustosun 7 nci cuma g\inü ıaat 10 da belediye encü 
meninde yapılacaktır. 

4 - lateldilerin şartnameyi rörmek için belediye yazı iıleri müdürlü· 
iüne, ihale rünü de muaneo saatta teminat makbuzlarile birlikte bele· 
diye encümenioe müracaatları ilin olunur. 

2293 22-26-3G-4 

Adana Trahom 
Hastanesi Baş -
hekimliğinden : 

Trahom hastanr.si kltip 
ve ayniyat metemedliği mün-
haldir. Kanuni vasıfları haiz 
olanların hastane başhekim. 
liğine müracaatları ilin olu. 
nur. 17- 21· 22 2281 

_M_ana C. Müddei 
Umumiliüinden: 

Yeniden ihdas olunan 40 lira 

asli mufla Adaoa ceza evi tabibliğioe 
talip olınlarıo evraki aıüshitelerile 

birlikte acele Adaoa C. Müddei 
Um\lmili;ioe müracaatları ilin olu. 
nur. 

.2290 

ec 

'Adana bölgesanat 
okulu müdürlü· 
ğünden: 

On metre mikabı iyi cins 
pos çam kerestesi açık eksilt
me ile sabn alınacaktır. Beher 
metre mikibının muhammen 
bedeli 1l5 liradır. İbalesi3 
ağustos pazarertcai günü il· 
at 10 da Seyhan maarif mü· 
dürlüğünde yapılacaktır. 
isteklilerin % 7.5 ilk teminat 
makbuzu ve rerekli evrakile 
eksHtmcie İ§tirakleri ilan olu-
nur. 

2266 17-22 28 

Çiftçi Birliğinden : 
Çiftçi Birliği tarafından tevzt 

edilen Harar ve Çuvallarını hanüz . 
Ziraat Bankuından almıuıuş olan 
Çiftçiler irı biran evvel Bankaya 
müracaatları ehemmiyetle rica olu· 
nar. No. 2295 

imtiyaz Sahibi : CAViT ORAL l 
ri at Müdürüı Avukat 

Rifat Y AVEROÔLU 

Baııldığı yer : BUGON W.atlau 

22 Temmuz 1942 

YAZLIK Sinemada 
BU AkŞAM 

Kadınlar, Erkekleri nasıl teıbir etmelidirler ? .. 
Şıkltlc.. Şnbluk .. ve aşk mektebi .. Eğ-er, her kadıo hoıa a-itmenin 
usulünü bilse, boşaoma meselesi ortadan kalkacaktır. 8'1 noktalar 

ve ba suall~r ... 

Leny Marenbach ve John Rıeman 
Tarafından yarat.lan 

Erkekler neyi severler 
GUzel filminde gözleriniz önUnde canlanacakt1r. 

İLAVETEN: 
Uınomao ta\tdirini lr.azanao emtalsiz kabramanhklar destanı 

Çanakkale geçilme 
Pek Yakında 

Sinemanın ve clüoya edebiyatının bir şaheseri olan • BIA KADIN Yarattım 
Leslie Hovard 

Ticaret ve Sanayi Odasından: 
. Sicil ~icaretln 69 numarasında kayıtlı Gülek Limited ~Şirk.etinin 

Merkezinin lstaobola nakledildiği hakkındaki eseı mulcavelenamcı1inin 
2 inci maddesi a,aiıd.ı röstarildii'i üzere tadil edilmiı ve muaddel 
liyiha Ticaret Vekiletinca muvafık rörülerek tasdik kılınmıı oldoion• 
dao Ticaret kananunua 29 uncu maddesine te\lfikan tescil ve ilin olunur. 

Tadil layihası sureti 
ESKi ŞEKlL: 

Madde 2 - Şirketin merkezi Seyhan Vilayetinin Adana kazasında 
lıtilndir. Türlr.iye dahilinde ve haricinde ıubeler küıat olunabilir. Bu 
takıiirde lktiaat Veki.letioe malQmat verilecektir. 

YENi ŞEKiL: 

Madde 2 Şirketin me1kezi lstanbul Viliyetinin Beyotlu kazHında 
kilodir. Türkiye dahilinde ve haricinde şubeler küşat olunabilir. Bu 
takdirde Tic:aret Vekiletloe malOmat verilecektir. 2296 

Merkezli Ahmet if- l 
las masası idare he~ 
yetinden: 

Masa ~a mukayyet alacaklılara 
tevziatta bulunulma11oa idaremizce 
karar verilmiş tanzim olunao pay 
cetveliolo 21 /7/942 de icra iflas 
memurluiuna bırakılmıı olduğ'u a · 
likadarlara ilinen tebliğ oluour. 

2294 

Satılık Ev 
Kalağzade fabrikası ci· 

vannda fevkani bir oda ve 
mutbah tahtani iki oda ıu 

tulumba.sile iki havluyu şamil 

bir bap hane satılıktır 

istiyenlerin gazetemiz ıer 

mürettibi Durmuı Aliye mü

racaatları 

. DAHİLİ HABERLER 
Hatay 1Uzme mUaaba· 
k•l•rı blrlncllerlne ve

rilecek mUkAfat 

24 Temmuzda Hatayda yapı· 
Jıcak H•tay yüzme müaabakalırıo
da puvan birincisi bölgeye bir 
ıild, bayralt yarışını kazanacak 
takımı bir kapa ve derece alacak 
müsabıklara madalya verilecektir. 
Mükafatlar federaayo ı tarafından 
gönderilmiştir. 

Yeni bir blrllk kuruldu 
Resmi razete ile de ilin edil

diği ribi, 3780 aayılı kanunun 

34 ocil maddeaioe göre, lstanbul'da 
«motorlu, motorıuz oakil vasıtaları 

ve yedek. malzemesi lthalitçıları 

birllii> kurulmuş ve faaliyete geç 

miştir. 

Bu birliie aza olmayanhtrıo 
blrlli'in iıtijal mevzularını teıkil 

eden maddeleri ithal etmeleri mem 
oudor. 

Hububata el koyma itin· 
de kadın ölretmenlere 

vazife verllmlyecek 
Hububata el koyma ve sevk 

iıloriode kadın öiretmenlere vaıi 
fe verilmemesi, öirotmen ve •iit
menlerin birbirlerini dlnleodireo 

iki ekip halinde çalıştırılarak ta 
tilden azami istifade ettirilmeleri 

Ticaret Vekiletioden vilayetimize 

bildirilmiıtir. 

Rıza Sallh Sar•y•n 

konteran•• 
Diin ıaot 19 da Adana Halk 

evinde Bölremiz Bedtn Tetbiyeai 

Müdürü Rıza Salih Saray «MootıÖ> 

hakkında tüzel bir koııftranı ur. 

miltir. Konferans Vali, Parti Başkauı 
ve Halk.eıvi Reiıi vo seçlcia dinleyl· 

ciler tarafından ali kayla dioleoil · 

mittir, 

2 kuruş farkı 
almıyan çif içiler 

Bu ag sonuna katJ.ar. mü-. 
racaat etm~z_ler,~e h,,klarJ 

g a n cı, 'i· a 1ı 

Ôğrendiiimize göre , geçen. 
sene ofise baiday tes!~tDu edcı" 
çiftçilerimizden bazıları qpl~ 11'1 
kuruı farkı almamışlardır. Bu ç!f~·· 
çilerin derhal ofi•e müracaat ed• 
rek paralarını almaları lazım.dır · 
Aksi takdirde bu ay nibayeyn,d,cıq. 
ıonra paralar verilmiY,ace~tlr\ 

Vll~~e\lmia için mo' 
t.O.!f'n ve benzin arr1ıdl 

Haber aldıiımıza göre, lst•"~ 
bııldan viliyetimiz emrine 5 vaı0~ 
motorin ile 2 vagon beozin ta~ 
edllmiıtir. 

Öiretmenler araaınd'J 
taıln ve terfiler 

Ô.,,ı 
Ankara Erkek Meslek. $ ti 

men Okola 1942 mezunlarııı .. d• 
1 

Hüseyin Demlrmen Adana sol~ 
Saoat Okıılo .teıviye atelyeai ıt• ti 
yerlii'ine, ayni okul mezunlarıPdl 1 
Abdullah Şeoröz ağaç lşlerl '~i 
yesl ve Ali Meriç demir at•l~ • 
ıtaiiyerliğine tayin edilmişletdil,, 

Birinci Orta Okul mildüt :.
vloi Sadık Koçhisarh 25 lirô~ııl 
30 liraya terfi, ltdoci Orta 6S 
Fransızca ıtajlyeri Maclt Saııcı'b.,ıL 
lira ücretteo 30 lira maaı• M,ı;J>• 
Kız Lisesi müdür muavini 

5 
lit' 

Alarürı 30 lir11 ücretten S 
ücrete terfi etmlılerdir. 

Meaut bir nlkAll -~ 
ıl• iP", 

Bayan Ell!ioe Darend• ,J "or' 
cu reoçlerlmizden Bay 1'•111 ıoısıı" 
uo nikahları dün Beledi)'• :~. 1•' 
da seçkin bir davetli buııır 'J d•tl-' ••• pılmııbr. gençlere uıoo 
dileriz. 


