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Ankara 22 <Radyo razetesi) - Ame
rika Finlandiya Ue konsoloıluk miaaaebet· 
l•rlni ketmiştir. Fin razeteleri, bu kara· 
ran Amerikan hültOaıetlnin bi11lyahn10 
bfr ifadesi olduğ'ana, Amerikan milletlerl 
arasaada Fia milletinin büyük bir sempa· 
tlıi balanduğana yazmaktadırlar. 

Milli Şefimiz Dün Kon
yayı Şereflendirdiler · 

Buzlar ara. Berlio 22 (a.a.) Rostof a lar yarımadaa 
- Voronej ltesi. yerleştirilen 

sında mah· mindekf cephe taryalar pike 

sur kalan hattını gösteren AI yarelerimiz.in 
Sovyet BaJ. ve bütün Berliıı m an rip edici taar 

basını tarafından larına oğramıı 
tık donan- ne,redil n bir ha· hu•• c umu 8 Tem mu~ 
ması rita ile bu hava· 20 Temm 

Cumhurreisine 1 

çiftçiler adına 
buketler sunuldu 

Konya 22 (a.a) - Milli Şef Reisicumhur İsmet lnönü, bu sabah 
ıaat 9 u 5 geçe ş hrimizi şereflendirmişlerdir. Çiftçilerimiz adına bu· 
ketler nnulmuştur. Kendileri halkın coşkun tezahürleri arasında yaya 
olarak Halkevine gelmişler, burada ziraat, yol, mektepler hakkında ali
ltadarlarla ve halkla hasbihalde bulunduktan son.·a saat 10 da Karapınar 
kazası üzerinden Ereiliye hareket ~buyurmuşlardır. 

HATAY'IN 
BAYRAMI 

Burün bütün 
ınemleket, ebedi 
Şef Atatürlt'ün 
dediii gibi kırk 
aıırlık bir yort 
Parçasının- Ha
layın - Vatana 

Hatay bugün Vata
na ve hürriyete ka-

resmen 
tir. 

çekilmiş-

Bu müoase · 

vuşuşunun üçüncü 
yıl dönümünü kutla-

betle buıün Hatay. 
da büyük tören 
ler yapılacak, Ana· 
vatana iltihakın 

ve hürriyete ka· maktadır. üçüncü ytl dönü· 

tezahürlerle kutlana· vuşuşuoan üçüncü yıldönümünü 

kutlamaktadır. 1939 temmuzunun 
23 ünde, saat 18 de Hataydakl 
•on Fransız bayrağı indirilmi,, 
Türk vatanının bu parçası üzerin· 
de ecnebi işrali sona ermİf ve 

Türk bayrağı saat 7,47 de kışlaya 

Japonya 
3 Haftaya kadar ......._...____ .,,..,_ 

Rus ya 'ya hücum 
• -........ oC 

edecekmiş 
Berne 22 (a.a.) - Ofl: Lond· 

ra'nıo ıiyaai mahfillerinde ıöylen 
diiine göre, üç hafta içinde Si· 
berya'ya bir Japon hücumunun 
başlaması mümkündür. 

Bu malOmatı veren Basler Nac· 
brlchten gazeteainio Londra muha· 
birl şunları ilave ediyor: 

«Londra'da, Japon taarruıunun 
•ni bir hücum şeklinde olacaiı 
•anılmaktadır. Böyle bir ihtimal 
bıırada az çok endişe uyandırmak· 
tan hali kalmıyor. Çünkü Uzak· 
hrktakl Rus kuvvetlerinin Önemi 
hakkında hiç bir malOmat yoktur. 
ltaıya haberleri ekıeriyn Siberya 
da Mareşal Blüher'in kumandau 
•ltında bir kaç milyonluk Sovyet 
0rdı:ısa mevcut olduğunu bildirmiş · 
~e de bir çok lngiliz askeri müte· 
••sııları Uıakııarktan batıya Ö· 

neQ>lj kuvvetlerin ııevkolunduğıı 
~. Siborya'da Japonları kl\rşıl"ya· 

I
Calt kuvvetlerla bu nisbette zayıf 
•d. b 1rı mutalaaıındadırlar. Bununla 
''•her bıızı mütehamtlar doldu 

'11lduğu kanaatindedirler. 

l(ordel Hal bugUn 
nutuk söyleyecek 

1\ ~nkara 22 (Radyo gazetesi)
J.t ltıerıka Hariciye Nazırı kordel 
"'•l yarın dünya durumu hakkında 

Ghim bir nutuk ıöyleyecektir. Bu bntL • 
llUn Fraoıız - Amerikan mli · 

~•ebetlerini de aydınlatması ihti · 

~ardır . . 

~tletıerlmlz Ankaradan 
dtindUler 

~ 18 · 19 Temmuz tarihlerinde 
~~~''•da atleti:t.111 birinciliklerine 
eı,~•lt ederek çok güzel dereeeler 
tren· atletlerimiz dilnkü Ankara 
il 1

Yle şehrimize döomOılerdlr. .. :~•n terblyeal MUdU· 
li •kenderuna gidiyor 

b11111 •tay yilzme müsabakalarında 
"ııd:::ı•k lizere, Beden terbiyesi 
illa lııs. llıllz Rıza Salih Saray bu 

tnderana ridecektir. 

mü coşkun 
caktır. 

Törende Adanayı temsil etmek 
üzere Tevfik kadri Ramazanoğlu, 

Basri Arsoy ve Halil savatlıdan 

müteıekldl bir heyet Antakyaya 
rltmiştir. 

ingiliz 
milleti 

ikinci cephenin 
aleyhindeymiş 

Ankara 22 {Radyo gazetesi)

Ruslarıa durumu cenupta vahim· 
leştlkçe, Avrupada ikinci bir 
cephe açılması meselesi alevlen· 
miş görünmektedir. Mihver rad· 
yoları ve basmı «müttefikler Av. 
rupa'da ikinci bir cephe açama 
caklardır.» diyorlar ve lnriltere 
nin de Ruıyanın yıkılmasını bek· 
lediiini söylüyorlar. 

Bulgar radyosuna göre, lngi 
liz efkarı ikinci cephenin aleyhin· 
dedir. Bu radyo «komünill Ruaya, 
burjuva lnrilterenin en büyük 
düşmanıdır 1 » demektedir. 

1942 de Avrupa'da ikinci cep· 
he açılması ihtimali gayet zayıf, 
batta -imkansızdır. 

Sovyet ordularınm yalnız ba· 
şına Mihver taarro1una karşı koy 
mağa mecbur kalacaiı ve uzun 
müddet moltavemet edeın.iyeceği 
de bazı yabancı mahfillerce kay 
dedilmektodir. 

Dr. Göbels 
Berlinde gazetebiler: 

heyetimizi kabul etti 
Berlln 22 (a.a) - propağanda 

nazırı Dr. Göbelı1 hülc.Qmetln da· 
veti üzerine Almanyada bir tetkik 
ıeyahatı yapmakta olan Türk ga· 
zetecileri heyetini dün k"bul etmiş 
ve miaafirlerle uıun uzadıya görüş 

müıtür. 

Berfin 22 (a.a) - Hariciye na. 
zırlıiı devlet sekreteri dün öğle· 
den ııonra hariciye aazırı Fon Rib 

· beotrop adına Türk ıazeteciler he 
yetini ltabul etmiıtir. Devlet sekre 
teri, Alnıaoyada tetkik seyahati 
yapmakta olan Türk heyetini ae• 

limlamış, kendileriyle samimi bir 
konuşma yapmış ve Fon Ribbent
rop adını iyi aoyahatlar dilemlftir. 

Almanlar 
DON 
nehrini 

geniş bir cephe üzerinden 
cenuba doğru 

geçtiler 
Cenup kesimindeki 
muharebeler kafkas 

lara intikal etti. 

Leninurad 
bosaltıllyor 
Rostov'n müda

faa etmiyecekleri 
sanıhyor 

Ankara 22 (Radyo guetesi)
Alman orduları Doneçin doğusun· 
daa aşaiı Don nehrini geniş bir 
cephe üzerinde cenub" doğn geç 
miş bulunmaktadır. 

Artık cenup keaimindelti mu· 
harebelerin Don havzıısından Kaf. 
kaslar sahaıına intikal etmlı oldu · 
ğu söylenebilir. Don nehrini cenu
ba doğru aşmış bulanan Alman 
kuvvetleri 3 • 4 &"iln içindo nehrin 
şimaline atılamadıkları takdirde 
Timoçenko orduıunun mukavemet 
imkinı kalmıyacak.tır , Doı:ıeçle 

Azık deaizi araaında1 Rostovun 
müdafaaaıoa tahsis edilen büyük 
Rus kuvvetleriaia çevrilmesi ve 
imh:ı edilmesi de çok muhtemeldir. 
Voronej çevresindeki maharobeler 
taarruz ve karşı taarruz şeklinde 

devam ediyor. Burada teıebbüsün 
Sovyetlerdo olduiu bildirilmektedir. 

Diğer taraftım, yiyecek ve su 
sıkıntısı çekmekte olan Leoirıgrad 

halkının şehirden tahliyesine baş . 

lanmıştır 

Anltara 22 (Radyo gazetesi)
logilizler, Ruıların Uralların arka• 
ııoda büyük sanayi şehirleri kur. 
duklarını iÖylemelttedirlor. Bura• 
larda yüz binlerce erkek ve kadın 
işçisi Rus ordularına harp malze. 
mesi, taak ve tıııyyare hazırlamak 
için çalıtmaktadır. 

Vişl 22 (a.a) - Mareşal Von 
Bock1 çekilmekte olan Raı kuvvet 
)erinin rical hatlarını k~smeğe ça· 

lışmaktadar. 
Rusların, Roltov şehrini müda· 

faa edip etmiyecekleri meçhul g-i· 
bi görünmektedir. 

Berlin 22 (a.a) - Ordu baı· 
kumandanlıiı Orel'in batı şimalin· 
deki muharebeler hakkında &J•İI• 
daki tahilitı veriyor: 

19 temmuz i'ÜDÜ ai'açlıklı bil· 
yilk bir ıahada girişilen temizleme 
ameliyesi esnasında göğüs .-atüse 
tlddetli çarpışınalar nıticHlnde 

Hindistanda 
birseyler. 
olacakmış 

lngiliz Hükumet Mahfil· 
/erine Göre 

Ayaklanma veya 
isyan kalayca bas· 

tırılabilec~k 
Bera 32 (a.a) - Havas ajansı 

bildiriyor: 

Gandioia son nutuklarının Hin· 
diatanda meydana çıkardığı vazi. 
yet Londra siyui mahfilleriade 
hoşnutsuzluk doğurmuştur. Her za. 
man istildil lehinde neıriyat ya· 
pan Ni,.az Kronild ı-azeteai, Yeni 
Delbideki hosuıi muhabirinden al· 
dığı haberleri ooırederken «bir 
aya kalmaz bir ihtllil zuhur ede
cektir.• diyor. Bu razete Hint 
istiklaline ait meselelerin halli için 
açılt bir mücadele olacağına kani
dir. Paodit Nebro, bütün memle· 
kette lnıiliz hükOmeti aleyhinde 
aotuklar vererek dolaşıyor. Buna 
mukabil Hindiatandakl lııa-lliz ma· 
kamları şimdiye kadar ihtiyatlı 

hareltet etmiştir •• Mımafi bu ma · 
kamların rizli faaliyette bulunduk· 
larını ve perde arkuında bir şey. 
lor hazırladıklarını hatıra retiımek 
caizdir. 

Hindiıtaoda mert olan kanon· 
lara röre Hint hnkametioin Gandi· 
yi ve taraftarlarını bıpsetmeie 
salahiyeti vardır. Böyle olmakla 
beraber bo tetbirleri ittihaz etme· 
ğe mııydao vermemelt için logiliz 
maka.oları ellerinden geleni yapa· 
caktır. 

Gelecek müzakereler zor ola· 
caktır. Her iki taraf iki satranç 
oyuncusu l'ibi yapıcaltları hare · 
ketleri ozon nzadıya tahlil edecek 
ve bu hareketlerin tevllt edeceği 
akisleri evvelden hetaplacıağa ça· 
lışacaktır. Londr;anın hükQmet mah · 
fllleri lngiliz maltamlarının herhangi 
bir isyaa ve ayaklanmayı kolayca 
bastırabileceği kanaatindedir. Fa· 
kat, bo takdirde yine hıpH fİre• 
cek olan Gandinln tekrar açlık 
grevine başlama11nı l'örmek hoşa 
gider bir şey d~ğildlr. 

düşmandan bir çok blokbaz · ılın• 
lbıştır. 

Alman kıtaları yüıleree eıir 
almıılardır. Bunlar arasında 35 su· 
bay vardır. Ayrıca önemli miktar. 
da sil&h ve mühimmat iftinam edil• 
miştir, 

Alman tayyareleri Moıkovanın 
batı cenubunda ve doğa Cellobuoda 
demiryolları Qzeriadeki düşmaa ta· 
ııtlarına hücumlar yapmıştır. 

Topyekaa 13 rara taarruı e· 
dilmlıtir. Yollar bir çok noktadan 
keıllmit ve 13 katar tahrlb edil· 

lidekl durum h•k· kadar Rus ha 

kında Ruı ve in· başladı kuvvetlerinin b/ 
glliz kaynakların. bı 829 tayyar_. 
dan yayılan ha- - Bunlardan 640 
berlerln yalaa ol. l hava mubıreL- J Alman ara göre uwll 
doğuna dllir baş · de, 62 ıi k 

kumandaahk teb- Rostof çevre- koyma batarya 
liği : rı ~e 9 da ordi 

Volkişe bet· sinde Rus muka. birlik~e~i tara· ı 
labteria başma· dan dusurülmüı 
kaleıine kam te~· t • k Jd Geri k ı ı 
kil ediyor. Bu ga Vame l lfl l yerde ta ha~ ar 

d. . a rıp 
zete ıyor kı : d' A 

«Yabancı mem· L: ::J 1
• yaı devr 

leketler doiu cep Ruslar 12 gUnde 829, bi~im kaybua 

heıiadeki hadise Almanler 70 uçek dogu cephesia 
lerle ozon zaman· kaybetmlf 70 açalı.tan i 
lardaa beri meş. rettir. 

gol oluyor. Dünkü reımi tebliğ 
esrar perdesini kaldırmııtır. Alman 
ve müttefik ordular Roıtof'ta hü . 
cuma geçmiılerdir. Şimal doğuda 

bir Alman ordusu Dooeç halkası· 
nın ucu üzerinde ilerlemekte ve 
iki ordu birbirine 80 kilometreye 

kadar yaktaşmıı bulonma\r.tadır. 
Tebliidenilk olarak Volradaki bü· 
yük endüstri merkezi Stalingradıa 
adı geçmektedir. 

Berfin 22 (a.a) Alman tebliği: 
Rostof çevresinde Ruı orduıu 

ana muntazam mukavemeti kırıl
mıştır. Alman ve müttefik kıtalar 
şimdi şehri yarımdaire şeklinde çe 
viren müıtahkem köprü başına var 
mıştır. 

Doneçin doğoıunda Doa neb· 

ri geniş bir cephe üzerinde ·geçil· 
mlştir. ltalyaa teşkilleri 19 temmuz
da Doneç diraeğfode düımanın 

takibi ııraunda ehemmiyetli bir 
kömür madeni bölreal olan Kras· 
ailuçu zaptetmlıtlr. 

Pek çok sayıda esir alınmış 
ve ehemmiyetli miktar da harp 
malzemeti toplaamışhr. 

Don diraefinde zayıflamıı olan 
düşman ancak hafifce mukavemet 

gösterebiliyor. Voroaej'in şimalinde 

ve ıimal batısındaki taarruzlar çe· 

tin savaşlarla püskürtülmüıtür. 25 
tank tahrip edilmiştir. 

Cephenin orta ıı.ısmında ve ge . 
rilerde kuşatılan yeni .-ropl.,ın yok 
edilmesi tanaamlanmıştır. 

llmen rölünlin cenubunda Vol

kof karşuıındakl köpril başında 

düımanm müteaddit taarruzları ken

disine pek aiır kayıplar verdirilerek 
akim bıralttırılmıştır. Bo köprü ba· 
şıoı tutan kuvvetler 31 Ruı tankı· 
nı t"hrip etmlıtir. Şimalde balıkçı· 

miştir. Bir çok benzin sarnıcı, 

banrarlar ve antrepolar yanmıştır. 
Alman boruba uçaklarının at

tıkları bombalar bir bava alanında 
ki üç ~üyük hangara tam isabet 
etmiıtir. Malzeme depolarında ve 
beoıln sarnıçlarıuda yaoıınlar çık· 
tıiı bildirilmektedir. 

Doğa cephesinin şimal ke1l
miode düşman piyadeıioin zırhlı 
arabalarla deıteklenen bir hilcumo 
19 Temmuz ,.una limen rölü Ce· 
nubuoda pilıkürtülmüştür. Bir bol· 
ıevik müfrezesi yokedilmlştir, Bun. 
dan b•şka dü,manıo 19 zırhlı ara 
baaı tahrib edilmiş veya muattal 
hale getirilmiştir. 

Bomba ve Stüka uçakl•r• bol· 
ıevik zırhlı vasıtalarının daba bat· 
ka teşkillerine bombalarla bilcum 
etmltlerdlr. Finlandiya körfezi \Lıe . . ·ı taarruza 
rınde yapıhıa bır k.,

1
1 L na 

ak arı ava • 
esnaıında bomba df 

1 
lk yük ge 

arl açıiında bir bo ıev 
. • etmişlerdir. Borda 

miııne taarrıı 1 remi pop 
'- d 1aklü o an a-

ı10a a.a ar • 

d 
. bet almış ve olduııu yer 

ıın an ıı• • . d 
de durarak 1ahıl cıvarın a yana 

yatmııtıt. 
Daha başka birlikler ref alta ti 

neıaemur Almaa avcıları 19 Tem· 

muz günü cephenin orta ve ştmal 

kes\mleClnde ıerbest av hareketleri 
yaparak 20 düşman upi• dilıllr· 
milflerdir, 

Dün gündüz batı Alınan 
üzerinde İngiliz bomba tayyar.U 
rinln giriştiği muvaffakiyetsiz 
ıebbüılerden sonra düşman uça 
ları receleyin bilhassa Boiıbo 
şehrine ve dolaylarJOa olduk 
ehemmiyetli sayıda infilak ve ya 
rın bombaları atmıştır. Halk u 
ııada kayıplar vardır. Taarruz e 
bomba tay,.areleriaden 6 sı dilfll 
rlllmOştQr, 

Moskova 22 (a.a) - Prav 
raıelesiain cephedeki muhablria 
den gelen bir telrraf ta deniliyor 

«Voronej çevreıiodeki savaı 
kat'i safhasına rirmiştir. Roı bay( 
kuvvetleri büyük bir faaliyet röa 
terlvor.» 

Moıltova 22 (a.a) -Tas ajan~ 
muhabiri bu sabah radyo ilo .J 
haberleri vermiştir: J 

«Rus kıtaları Voronejin cea 
gerilerinde Önemli bir yeri zaptet 
miştir. Şehrin şimal batısında taa 
lar ve piyade Önemli bir yol üz 
rinde bulunan bir köyiio civa 
hücumla ele geçirmişlerdir. Alm 
lar ölll ve yaralılarını bırakara 
şehrin batısına çekiliyorlar • 1 
önemli geçit kıtalarımızıa elin 
geçmiştir. Üçüncü bir geçit 
hemen her 1"Ün topçu tarafın 
bir dördilncü ise bava kuvve 

tarafından dövülüyor. Düşman de 
vamlı dalgalar halinde Macar 
Romrn takviyeleri getirmekle, b" 
taraftaa da trenler geriye 
nakletmektedir. 

Mo .. kova 22 (a.a ) -
aeşredilen Sovyet tebliii: 

Kıtalarımız Voroşilovgra 
cenap doiusonda şiddetli müdaf 
savaşları vermektedir. Alman 
bir kaç kesimde Önemli kuvveti 
tahşit etmiştir. Yeni mevzilerlm 
çekildik. 

Amerika da 

9 büyük oemi tezgah 
nakliye uçağı 
imal edecek 
Vqiaıton 21 (a.a) -=. VaJHlt 

İnşaatfılarından Mister Henry l(a, 

iıer Amerikıtdalti remi tezgibla· 

rıodan dokuıonun bOyük nakUrı 
uçakları f mal edebilehk uça le fab .. 
rikaları haline ilraf edilmesi J&zıt1 
reldiiint ıöylemiştir. Mister Kaiıtet 
Kaiaer ticaret 1temilerlni tehdid•• 

den denizaltı tehlikeılne ancak M 
suretle karşı konulabilec• - . k ... gı aaa• 
atin dedir. 

Martia ~arş tipinde uçaklar .. 

dan teşkil edilr-cek büyük bir nak• 

liye filosanun Amerika•daa ln,U 

tere'ye bir güode 500.000 aıker 
ve 70.000 ton malzeme ~e 111a. 
himınat taşıyabileceği besabelınek· 
tedlr. 9 ğeıni teıa-lhınıa upk 
fabrikası haline getirilmes l için •• 

10 ayık kifi l'eleceii .l>ylenİJGro 

Ba fabrikalar Ma,. tfplndea aene. 
de S.000 açak y•pabllecekltrdlr, 
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, 'ASRI Sinemanın Yazhk Bahçesinde 

1 SUVARE 9,30 SUV ARE 9,30 
BU AKŞAM 

Türkçe sözlü Türk musukili 

~EVLA ile M_!ECNUN 
'Şii,ler : Vecdi Bingöl Beste Uslad Sadettin Kagnak 

Mecnunun Şarkıları. • Münir Nurettin 
Leylanın Şarkıları : Müzeyyen Senar 

Pek yakında : 
Stan Lore Oliver Hardi Maktepde 

~dana Askeri Sa. Alma komis

>nundan: 
1 - 25.000 kilo koyuu veya sağır etine talip çakmadı-

ndan yeni~en kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

1 
2 - Koyun etinin muhammen bedeli (25,000) lira ilk 

minah (1875) liradar. Sığır etinin muhammen bedeli 
l ,SOO) lira ilk teminatı (1312) lira (50) kuruştur. 

3 - ihalesi 4 - 8 - 942 - salı günü saat 10,30 
ıdır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi Ankara, fstanbul levazam i
irliklerinde ve Adana Askeri satınalma komisyonunda gö
ılebilir. 

5 - Koyun etine girecekler teklif zarflarını ihale saa
ndan bir saat evvel komisyonda bulundurmaları, sığır eti
e girecekler teminatlarile birlikte ihale saatında komisyon
a hazır bulunmaları ilan olunur. . 

18·23.28-7 2 2 5 6 

Maraş As. Satınalma 
komisyonundan 

1 1- Kapalı zarfla 1200 Ton Buğday kırdırılacaktır. Mu
ammen bedeli 72000 lira ve muvakkat teminata 5400 liradır. 

ı 2- Kapalı zarfla ihalesi 14/81942 Cuma günü saat 15 
ıedir. 

3- isteklilerin teklif mektuplarını ihale saatından bir saat 
vvel komisyona verilmiş bulunacaktır. 

4- Şart ve evsafı hergün Maraş askeri satın alma ko-
1isyonunda görülebilir. 

2275 18-23-28-1 

il An 
Seyhan Vilayeti Daimi 

Encümeninden 
1 • Adana • Karaisalı yolunun 2-4 kilometreleri arasında 

1950) metrelik kısıma kum ve çakıl mahlutünden yapılacak 
ı (13889) lira (46) kuruş üzerinden kapah zarf usulü ile ek
ıiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 6/8/942 tarihine müsadif Perşembe gilnü saat 
10 3o da viliyet daimi encümenince yapılacağından istekli
lerin teklif mektuplarını kapalı ve mühürlü olarak bu saatten 
bir saat evvel saat 9/3o da encümen reisliğine vermelidirler. 

3- isteyenler bu işe ait keşifname, mukavelename projesi 
ve şartnamelerini görmek için Nafia müdürlüğüne müracaat 

edebilirler. 
4- isteklilerin (1041) lira (71) kuruş muvakkat teminat 

vermeleri ve ehliyet vesikası almak üzere ihaleden üç gün 

evvel bu gibi iş yaptık)arına dair bonservislerile iki fofoğ

raflarını bir adet elli kurşuluk, bir adet 15 kuru~luk ve bir 

adet de bir kuruşluk uçak pulunu dilekçelerine bağlamak 

ıuretile villyete müracaatları lazımdır. 
2278 18-23-28-2 

•• Seyhan Vilayeti daimi 
ninden: 

encume-

1 -:- Adana - Kozan yolanoD 23 - ?.7 kilometreleri arasında ya-
1>t1aca\c (4000) m .ıtrelik toprnk tesvlyeıi (3~00) lita Uzerindeo kapalı zarf 

atulü ile eksiltmeye kono)muşlor. 
2 ..... Eksiltme 6/8/942 tıırihioe _ müsad~f Pertembe güoü saat 10,30 

ıla Vilayet daimi encümeninde yapılacııgın.dan asteltlilerin hldif mektuplarını 
kapalı ve aıühUTlü olarak bu saatten bır saat evvel ıut 9,30 da daimi 
eocllmen reiıliğine vermelidirler. 

3 - lıtiyeoler bo işe ait keşifnamo, ıııakaveloname projesi ,,.~ tart 
nameleri görınek için Nafii müdürlüğline müracaat edebilirler. 

4 - lstoldilerin (2625) lira muvakkat teminat v~rmeleri ve ehliyet 
weıikaaı almak üzre ihaleden üç gün evvel ba ribi iŞ yaph'darana dair 
boo serviılorllo iki fotoğraflarını, bir adet elli kuroşluk, .bir adet on 
beş kuruşluk ve bir adet de bir kuruşluk uçak pulunu dilekçelerine 

bailanmak suretile Wliyete müracaatları lazımdır. 

2'177 18-23-28-2 

i ı an 
Merhu~ S•lib Bosna vereıesine ait ve karşı yakada Salih 

Bosna f abrıkasınd• mevcut bir adet kazansız ve az tamirle 
işliyebilir 75 beygir kuvvetinde buhar makinası ile tahminen 
7o ton miktarinda Makina alıcıamı ve volant ve hurda demir 
toptan veya kısım kısım sa talaktır· Görmek ve almak isteyenler 
mezkur fabrikada Mehmet Sıtına müracaatları ilan olunur, 

23-24-25 

BUGÜN 

günü saat 10 da belediye 
encümeninde yapılacaktır. 
. 4- Şartnamesi belediye yazı işleri müdürlüğünde olup 
ısteyenler orada görebilirler. 

5- Talipler teklif mektuklarına teminat makbuzlarile 
birlikte muayyen saattan bir saat evvel encümene vermele
ri ilan olunur. 

2298 23-28-2-7 

illn 
Ceyhan Belediyesinden : 

(Açık Eksiltme ilanı) 
Demir köprü ile Koruklu caddesi arasında 105 metre 

uzunlukta yapalacak Toprakkale taşiyle parke kaldırım ve 
beton bordür ve tretuvar inşaatı (5022) lira (70) kuruş keşif 
tutarlı olup 6/8/942 Perşembe günü saat 11 de ihale edile
cektir. 

isteklilerin ihale tarihinden sekiz gün evvel viliyet Nafia 
miidürlüğüne veya Ceyhan belediyesine müracaatla müte
ahhitlik vesikası istihsal etmiş olmaları ve muayyen olan 
gün ve saatta yüzde yedi buçuk muvakkat teminatı ve 
Ticaret odası kayit makbuzları ve müteahhitlik vesikaları 
Üzerlerinde oldukları halde Ceyhan belediye salonunda ha
zar bulunmaları lazımdır. Daha fazla izahat almak isti yenler 
belediyemiz fen işleri bürosuna müracaat edebilirler . 

2297 23-26-31-5 

Adana Trahom 
Hastanesi Baş -
hekimliğinden : 

Trahom hastanesi katip 
ve ayniyat metemedliği mün
haldir. Kanuni vasıfları haiz 
olanların hastane başhekim• 
liğine müracaatları ilan olu· 
nur. 17- 21- 22 2281 .................... _ ... 
Uöurıu Cise ••• 1 1 

Zenrin olmak isterstıniz asfalt 
cadde dörtyol ajrzıoda yeni açılan 

milli piyango Çukurova Gişe-

sinden bir bilet alarak taliinizi 
deneyiniz: Belki bu uğurlu Gi~e · 

mlzden zengin olacaksınız. 
Gişemiz aynı zamanda her ke· 

şide içhı devamlı numara abone 
kaydına başlamıştır. Kotunuz ve 
abone kllydoluoaz. 

Acele satlhk ev 
Adananın lca<' iye maballeııinde 

trahom dispanseri sokarıoda çok 
geniş bir bahçe içinde 10 numa

ralı üç katlı bir bap hane, l~lşer 
odalı iki ayrı ev hepsi birden acele 
satılıktır. Methal -bir olduğu için 
evler ayrı ayrı satılmaz. isteyenler, 
içindeki ev tabibine müracaat et 
melidirler. 

Kirallk otel 
İskenderunda yeni inıa '!· 

dilen Halk oteli mobilyasile 

kiraya verilecektir. isteklilerin 

Uysal Ticarethanesine müra

caatları. 
2286 21-23.25-26-28-30-1 

Zayi Şahadet
name 

1940-1941 yılında Adana 
Gazipaşa ilk okulundan aldı· 
ğım şahadetnemeyi zayi et. 
tim, Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığını 
ilin ederim. 

Alidede mahallesinde 
izzet otlu Orhan 

Türker 
No. 2300 

Adana As. Şubesi 
ea,kanhğından 
1- Muvazzaf ve ihtiyat 

askerliğini yaparak kıtaların
ca liyakatleri olanlardan 60-

. 80 liraya kadar ücretle or-

duda şöf örlüğe talip olanla
rın. 

2 - Henüz askerliğini yap
mam aş fakat şöförlüğü bele
diyeden verilmiş vesikası o· 
lanlarm varsa adlara teıbit 

edilmek üzere vesaitlerle bir
likte şubeye müracaat etme-
leri ilan olunur. · 

Adana As. Şubesi 
Başkanhğından 
Şubemizde kayıtlı bulu· 

nan malül subay ve erat ile 
şehit yetimlerine her haftanın 
Salı, Cuma günleri tütün ik
ramiyesi tevziatı yapılacak- · 
tır. Ellerindeki nüfüs cüzdanı 
maaş cüzdanı tütün ikramiye
si cüzdanlariyle birlikte 

2917 /942 günü şubeye gel
meleri ilin olunur. 

--BUGUN-
MATBAASI 

Her Türlü 
Baskı Ve 
Cilt işlerini 

Kabul Eder 

imtiyaz Sahibi : CAViT ORAL J Rifat Y AVEROCLU 

U. N .. riyat Mildilrü: Avakat Baıddıiı yor: BUGÜN P,'ı.tl uı 

23 Temmuz 1942 

AZLi K Sinemada 
BU AkŞAM 

Kadınlar, Erkekleri nasıl te1hir etmelidirler ? •. 
Şıklık" Şuhlak .. ve aşk mektebi .. Eğer, her kadıo hoşa ritmenin 
usulünü bilse, boşaama meselesi ortadan kalkacaktır. B•ı noktalar 

ve bu sualler ... 

Leny Marenbach ve John Rıeman 
Tarafından yaratılan 

Erkekler neyi severler 
GUzel filminde gözleriniz önUnde canlanacaktar. 

İLAVETEN: 
Umomun takdirini kazanan emtalsiz kahramanlıklar destanı 

Çanakkale geçilmez 
~--·--__,,__..-.-.... --- _... ------ _....,_.... ----- __ ,. --- - -

Pek Yakında 
Sinemanın ve dünya edebiyatının bir şaheseri olan • BiR KADIN Yarattım 

Leslie Hovard 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANI 
KE,IDELERı 

2 Şcıbat, 4Magıs,3Ajustos,211cinciteırin tarihlerinde yapılır. 

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

3 il 1000 " - 3000. .. 
2 •• 7SO •• - 1500. il 

3 .. soo il - 1500 
" 10 .. 250 .. - 2500 • ,, 

.w 100 " .. - 4000. .so 50 2500. " 
" ,, - " 200 il 25 " - 5000. " 200 ., 10 .. - 2000 . .. 

TUrklJ• ı, Bankaeına para rat1rmakla , ••• 
nız para blrlktlrmlf ve faiz almıf olmaz, •rnı 
••manda talllnlzl de denemlt olur•unuz. 377 

TELEFUNKEN 
ve WEGA RADYOLARI 

Metanet, zarafet, yükıek hassasiyet, temiz malzeme. 

942 Modeli radyolar arasında yalnız bu makinelere na• 
sip olmuştur. 

1. MEZIMRE 
Radyo ve makine tamir atelyesini açmııtır. Bilumum 

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

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

DAHİLİ HABERLER 

Lise ve orta okullarda 
Parasız_ yatılı talebe 
. olmak istigenler - Kayıt muamelesine 1 ---- Ağustosta batlanıyor -

Ankara. 22 (a.a) - Maarif Vekaletinden teblii . edilmiştir : 
1 - Lıse ve orta okullara paras ız yatılı olarak Kİrecekler için aÇI" 

lacak mü1abaka imtihanlarına girmek istiyenlerin kayıt muamelesine 1 
Ağustos 1942 hrihinde başlanacak ve 20 aiııstos 1942 de son verilectkti~ 

2 - Müsabaka imtihanlarına girmelt istiyenler 20 Aiustoı t94 
llkşamına kadar bulundukları yerlerin lise müdürll1klerine, lise olaı•1'11 

yerlerde orta okal müdürlüklerine, orta okul balaomıyan vilayet r11-'" 
!tezlerinde de Maarif MOdllrlllklerio• birer dilekçe ile müracaat edec•~' 
lerdir. • 

3 - isteklilerin 111 ıartları taşımaları lazımdır • 
a) Tilrk olmak. ' 
b) LtH ve orta okullar talimatnamesinin her sınıf için tesbit et•:ı' 

yafta bulunmak (Orta okul birinci sınıf için 12 16 . ._. · f · · ıs.1'• 
ürü c- f • l 14 l bl · ı •~ıncı ıını ıçın ı .. 

y 0 u _ 11~1 ıç D • 8, llto rınci sln ı f için 15 19, ikinci sınıf İ~ ... 
16 20, uçuncü sınıf için 17-21) 

.c) B~d~nce, ruhca ha1t~, illetli, sakat ve kusurla olmadığı r•P°'
1
' 

teıbıt edılı~uş olm~k (rap0 ,r ornokleri okul idarelerinden alınacaktır.) ,-
d) Fakır olma~ (fakırlık belgelerinin örnekleri okul idareleleriod 

alınacaktır.) • • 1 ıs 
_. e) Çıılışlcanl i''• zekası, ahlak ve seciyesi, talebesi bulundoid olı0 :1ı· 
oıretmenler kurulu tarafında tasdik edilmiş bulunmak (çalışkanlık "' 
lik belgesi Örnekleri okullardan alıaacaktır.) 1,..,. 

f) 1941 - 1942 ders yılınd.t sınıfta kaimi' veya bütünlemeli 
0 

m~. ~ 
4 - Müsabaka İmtihanları bütUn sınıflar İçin şu tarihlt-rde 1•P 

caktır. 
a) Türkçe - edebiyat 1 eylül 1942 ulı rüoü saat 9 da. 
b) Matematik 2 eylül 1942 çarşamba HH 9 da. 


