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r Başmuharriri: Cavit ORAL ' 

CUMARTESi 

25 
TEMMUZ 

1942 

iDARE YERi : Yeni 
istasyon caddesi Adana 
Telefon 138- Posta K 48 

Abona:Yılltl• 14,Altı ayııaı 
'1, aylı I• 125 kuru, tur 

lıAn ıartları idare ile 
kararlaçtırıl ı r 

Vaşington 24 (a.a.) - Resmi mahfil· 

lere gelen haberlere göre, Laval, Fran· 

saya sığınarak orada yaııyan 100 bin cum· 

huriyetçi lspanyolu çalışmak üzere Alman· 

yaya göndermek fikrindedir. 
Yıl : 2 No. 583 

SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE '--------------------·~ 
IP'lyat:ı ce> KuU'uştur ı --- ,.....__ ___ ....;.., ______________ ~ 

~~~~~~~~~~·~~!~~~~~~!!!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~.!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~ 

Gıda maddeleri satışı serbest ·bırakıldı . 

Fi gaf murakabe komisyonları, murakabe heyetleri 
ve vilô.getler iaşe teşkilô.tı kaldırıldı 

Ankara 25 (a.a) - Ti· 
coret Vekaletinden tebliğ 

edilmiştir: 
1 - Fiyat murakabe 

komisyonları, Fiyat mura· 
kabe heyetleri fle fliliigatler 
iaşe teşkilatı kald1rılmıştır. 

2 - Ticaret Vekiilelince 

el konmuş bulunan her neoi 
gıda maddeleri üzerindeki 
el koyma hükmü kaldırıl
mıştır. Gıda maddeleri sa-

tışları serbest olacak, ancak 
iaşe fiyat murakabesinin 
ihtiklirla mücadeleye ait 
salahiyetleri Belediye encÜ· 

menlerince kullanılacaktır. 
Satış hareketleri, milli ko· 
runma kanunu hükümle· 
rine teo/ikan Belediyaler 

tarafından takip oe kontrol 
edilecektir. 

3- Subaşı teşkilô.iı kal· 
dırılmış fle yerlerine tahmin 
heyetleri ikame edilmiştir. 

Adana çifçisi, borçlandırıldığı hububatı 
hangi tarihe kadar ofise teslim edece ? 

-------
Ticaret Vekili 

,.at!yoda konuştu 
'tz - Dr. Behcet Uz bugUn uçakla -
...... El• bölgeslnl tetkike gidiyor -

Anlı:ara 24 (Hususi)- Ticaret Vekili Dr. Behcet .l!z, beraberl~ri~d_e 
t'tlcilatlandırma Umum ml'idürü, Toprak mahıulları of111 Umum muduru 
•lıın şubesi müdürü ve Hususi kalem müdürü olduğu halde yarın saba.h 
1••t 8 de tayyare ile Ankaradan Balıkesire hareket edecek,_ Bat1ıke.sır "' civarında mahsul ve alım vaziyetini tetkik ederek aynı gun zmıre 
doğrq yollarına devamla lzmir, Manisa, Aydm, Denizli, l!lp~rta ve Bn.r
clor bavalisinde tetkiklerde bnlunduktao soora Ankaraya doneceltlerdır. • Ticaret Vekilimiz doktor Behcet Ur, dün akşam Sl\Sl 20,15 de An· 
~•ra radyosunda yeni bir konuşcna yapmış, vatandaşları son ~ararlar~an 
haberdar etmiş, bunları izah ve.müesseselere halka, tüccl\ra duşen vnnfe · 

~miştlr. -----~ 

Lozan 
zaferi 

Yurdun her ye

rinde tezahürat-

la kutlandı 
Ankara 24 (a.a) - Lozan sul 

h\lnun 19 uncu yıldönümü burüo 
Ytırdumuıun h.,r yerinde büyük 
tezahüratla kutlanmıştır Yordun 
her tarafındaki hallcevle;inde halk 
0dalarında toplantılar yap:larak 
lozan hatıraları anılmıı, Lo:ran 
••lhunün mana ve ehenıırıiyeti 
~Zerinde konuşmalar yapılmış, har. 
ulıı ve sulhün büyük kahramaoı 
t.1i11i şef Reisicumhur ismet loö 
'llye bailılık duyguları bir daha 
Y~rıltenmlıtir. 

Bu nıünaHbetle Ankara halk 

- Devamı ikincide -

MISIR'DA 

Ohinlek 
Büyük ölçüde ta-

arruzlara başl-dı 
Londra 24 (a.a.) - General 

Ohinlek büyük ölçüde hareketlere 
başlamıştır. Gelen haberler lnıiliz . 
lerin umumiyet itibariyle bütün böl · 
relerde ilerlediklerini, fakat Alınan 
mukavemetinin çok şiddetli oldu· 
ğunu bildiriyor, (9kenderiyeyi ala
bilecelderini tahmin ettirecek hızlı 
bir ilerlemeden sonra Almanlar 
yeniden toprak kaybet~emek için 
mümkün olan hır şcyı yapıyor. 
Kuvvetlerin nisbeti nedir? Ba:ıı 
müşahitler Mareşal Rommelle Ge: 
neral Ohlnlek'in ellerinde müsavı 
miktarda asker olduğu kanaatinde 
ise de bu temamiyle tahminden 
ibarettir. 

Mısır hareketleri hak\rındaki 
habuler, İngiliz hava kuvvetlerinin 
General Ohinlek taarruzunun mu· 
vaffakiyetle neticelenen bu ilk se f. 

haaında 8 nci ordu üzerinde bir 
hiırıaye şemsiyesi kur ·utunu bit. 
diriyor. 

1 
Merkez, Karaisalı, Ceyhan 15 A v t k d 
Kadirli, Kozan .. Osmaniyede QUS 058 8 ar 
~:~':ı~~i~i, Leke, Bahçe 31 Ağustosa kadar 

Seyhan Valiliğinin 
Çif tçige tebliği 

Ankara 24 (Radyo gazete 
si) Alman deniz Başkumandanı 
Amiral Royter, denizaltı kuman· 
danına bir me•aj ıöndermiş ve 
tebrik etmiştir. 

Adana mer-
kez kazaaile Kara 

l18h, Ceyhan, Ka · 

dlrli, Kozao, Üı· 
maniye kazaların 

da hububat müstah 

ıillerinin borçlan 
dırıldıkları mikta 

rı toprak ofisine 

Alım merkezlerinden uzak 
köylüler, borçlandırıldıkları 
hububatı köy muhtarlarına 

teslim edecek 

teılim etmiyenler 
5 EylOl akıamıoa 
!radar ayni ma· 

hallere teslim et· 
tikleri taktirde ya· 

karda gösteril en 
flatlarıo o o 50 

noksanile bedelleri. 
ni alacaklıudır. 

Bu meıaja göre Alman de· 
nizaltı ları harbin başıodanberi 

8,843,200 tonilato hacmmda 

remi batırmışlardır. 

Bunun 2,917,600 tonilatosu 
Amerikan sularında batırılmıı · 

tır. 

(Resimde, hücuma uj'rıyan 
bir denizaltı gemisi görünüyor.) -

teslim müddetinin sonu 366 numaralı icra vekilleri 
heyetinin kararı ve Ticaret vekiletiain 972/22726 
sayı ile baoa verilen selihiyete dayanılarak 15 A· 
ğustos 94'2 tarihi tesbit edilmiştir. 

Madde 1- 15 Ağu:ıfo,. 942 akşamına kadar 
borçlandıkları miktarları ofis alım merkezlerine tes· 
lim edenler buğday için 20 kuruş, arpa için 15 ku· 
ruş, mahlut için 16 kuruş, mısır için kezalik 16, 
Çavdar v"' akdarı 15 şer kuruş bedelle ahnacaklı.rdır. 

Alım merkezlarioe 30 kilometreden uzak köy 
lerde bolonop da 15 Aiuıtou kadar i'Ctirmek üzere 
vasıta bulamıyacalt olanlar köy mubtarıoa 15 Ağaıı· 
toı akşamına kadar borçlandıkları miktarı teslim ile 
mükelleftirler. Köy muhtarları kendi mosuliyeti al· 
tında işbu hobobatın cins ve nevilerini kısım kuım 

kôyüq camii, okulu veya bu işe yarar bina!lında an. 
bar ittihaz ederek saklıyacak ve bekçi ücreti vili · 
yelten verilecelı:tir. Muhafazada bulundurulan hu bu . 
bat miktarları vilayete bildirilecektir. Bu kabil mal· 
ların bedelleri ayoi fiatlar lı tesviye edilecektir. 

Köyü 30 kilometreden yakın olup ta 15 Ağustos akşa· 
mına ka.:lar ofüe, Köyü 30 kilometreden uzak olup ta 
kendi köyünüa anbarına ayni tarihe kadar hububatın1 

Madde 2- 5 EylOlden sonra, borçlanılıp ta tes· 
lim edilmiyen hububat müsadereye tabi olup borçlu 
müstahsillerin milli korunma kanunu hllkümlerioe 

tevfiltnn Adliyeye teslim edilecekleri iliin olunur. 
Madde 3- Saimbeyli, Feke, Bahçe knzaları için 

o/o 100 bedelli hububatın son teslim müddeti 31 
Ağustos 942 dir. 

o /o 50 Bedelli teslim müddeti ise 20 EylQldur. 

Banka ve :zahire birliği teşkilitı olmıyan bu 
kazalard' teslimat kaymakam ve nahiye müdürleri· 
nin gösterdiği yerlere yapılacaktır. 

Vasıta bulup naldedemeyımler birinci madde de 
gösterildiği veçh üzere ayni müddetler içinde muh 
t . rın mesoliyeti altında köy an barlarına teslim ede· 
ceklerdir. 

Madde 4- YulCarda zikredilen müddetleri ge. 
çirmeye ve zecri muamele tatbikine ihtiyaç bırak· 

tırmıyacaklarını ümid ettiğim ıayın çiftçimizin dev· 
letce en ziyade malı:bule geçecek olan şn günlerde 
bir an evvel teslimata şitııp etmelerini rica ederim. ~ 

Seyhnn Vallsl 

Akif Egidoğan 

Almanlar 
Rostof'u 
Aldılar 

Sokak muhare
beleri devam 

-----------------------------------------------------------------------------------1 
• 

Ankara 24 (Radyo pzete.i)
Amerika Hariciye Nazırı Kordal 
Hal bir nutuk ıöylemiş. «muharebe 

d. ancak o:işmana taarruz etmekle e ıyor kazanılabilir; hudutlarımızın içine 

k 1 1 St rekilmelde muharebeyi kazanama· Alman uvvet er •· T yız.» demiştir. Nazır, düşmana 
llngret yakıntar1nda karşı en süratli ve en tesirli bir 

sert bir mukavemetle tarzda hareket edileceğine ve dün· 
yanın bütüo ıaıntıkalannda Mihvere 

kar,ıla,tı taarruzda bulunulacaiın• işaret ve 
__ A_n_k-ara 24 (Radyo gazeteıi) Amerikanın mücadeleden muzaffer 

- Kafkasya'nın airiş kapısını te• · çıkacıtğ'ını i'ave etmiştir. ld 
• y Kordel Hal'e l'öre, ittik~• e 

kil eden Rostof şehri Alman kıt · milletlerin serbestçe yaşayabılme· 
aları tarafından işral edilmiştir. lerl ve birbirlerile ıiyaıııi ve lkti• 
Şehrin bazı. mıntıltalarında hali sadi mUnasebata ririşebilmeleri 
sokak muharebeleri devam et. için tehdit ve tethiş usullerinin 

dünya Qzerinden kaldırılması icap 
mektedir. 

Rostof, 500 bin nüfuzlu gayet etmektedir. 

h 'd Nottinr?am 24 (a.a,)- Harici 
büyült bir şe irdir. Kafkasya an ye nazırı Mıster Eden burada ıöy· 
srelen petrol boruları bu şehrin lediği bir nutukta harbin en kı:ısrm 
içınden geçerek Doneç havzasına devresine ririlmiı oldutona anlata 
uzanır. Rostof'ta harp malzemesi rak Ruı ovalarında ve Mısırda de 

1 • \ vam eden mücadelelerin harbin de· mühimmat ve ziraat alet erı ya 

D '- 'd vam1 u"•erinde ıeniı bir ölçüde - evamı i11.incı e - .. _____ ..:;.;.;,;:.:;,;:...:.;:.:.::.=.;;..---._,; müıllir olacajıoı ıöylımiı ve cdoı 

KordelHal 
diyor ki: 

Muharebe ancak düş
mana taarruzla kaza-
nılabilir --

bir orıcticeye varıncnya kndar 
be deva m edeceii:ı.> demiştir. 

Mister Eden hiç bir hadiıeni 
veya muvaflakiyetsizliğin bu az 
değ-iştirmlyeceğini söylemiş ve da 
ha sonr• harpten sonraki va:ıiyetf 
ten b•hıııederek demiştir ki: 

c- Sulhü kazanmak, harbi • 
J:•ıımak kadar giiç olacaktır G 
çen defa sulbü kaybettik. A~nı h 
taları tekrar etmek ve Alma 
balumından yeniden aynı tehllkoy 

-· e 

Ed d 
re srogüıı germek niyetinde de. ·ı' ·en e Mütearrız devletlerin slliihsızla~~\ 
rılması tam olmalıdır O •• •1 • ' f · .... man ı 

d 1• yor k 1 •• vazı e ııç knlnn milletleri besleme 
o~acaktı r. Bonon için şimdiden te 

b 
bırler alınmıştır. Tecrübesiz milli! 

Zafere kadar har~ e ıer~ yapılac~ıt yardım ve verilec11, 
• _ .., • ~ n~sıhıı~ şeklı, bu memteketlere k• 

deva·nı edecegız. dı lnkışaflarını temin etmek imk• 
nmı vermelidir.» ' 

1 
-----rı1111ıı~ zihni:c;e biç bir şüp • Mist~r E de o; sulhun kaybtl 

man ı ~ dılmemesı için A ·k 1 1 ~ 
benin yer bulmaması lazımdır: İ:lgiliz!erin harpten so:::r;ulh;:v 

M6cadele uzun veya ima olsun fani bır cemiyet kurmağa ç•lıt 
bi• ve müttefiklerimiz muzafferane caklarını ıöylemf§tir. 
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ASRİ Sinemanın Yazhk Bahçesinde 
SUVARE 9,30 SUVARE 9,30 

BU AKŞAM 
Türkçe sözlü Türk musukili 

LEYLA ile MECNUN 
Şiirler: Vecdi Bingöl 8e5te Ü5tad Sadettin Kagnak 

Mecnunun Şarkıları. . Münir Nurettin 
Leglanın Şark~ları : Müzeggen Senar 

Pek yakında : 
Stan Loreg Oliver Hardi Makte de 

i ı an 
Merhum Salih Bosna veresesine ait ve karşt yakada Salih 

Bosna fabrikasında mevcut bir adet kazansız ve az tamirle 
iıliyebilir 75 beygir kuvvetinde buhar makinası ile tahminen 
7o ton miktarinda Makina aksamı ve volant ve hurda demir 
toptan veya klSlm kısım sablıktır. Görmek ve almak isteyenler 
mezkur fabr;kada Mehmet Sığına müracaatları ilan olunur, 

23-24-25 

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 1 00 00 3000 00 22S 00 
Sıtır eti 1500 2000 70 00 1400 00 ıos 00 
Pirinç 2500 4000 47 00 1880 00 142 00 

Pirinç (kırık} 800 1000 25 00 250 00 18 75 
Sadeyağı 2000 2500 184 00 4600 00 345 00 
Zeytinyağ 1000 ısoo 130 00 1950 00 146 25 

Kesme şeker 800 1000 119 00 1190 00 89 25 
Toz ıeker 1500 2000 99 00 1980 00 148 50 
Çay 15 20 2000 00 400 00 30 00 

t- Yukarda cins ve mikdarlan yazılı müessesemizin 1942 
mali yıla sonuna kadar bir yıU.k luzumlu ve çeşıitli erzakı
DlD muhanımen bedelleri üzerinden ihalesi yapılacaktır. 

2- Hükumetçe fiyatları tesbit edilen erzak bedelleri ka
nuni vergiler harç ve resimler ili ve ten Maliye Vekaletinin 
122240'80 ,1717/162 sayılı tahriratı umumiyesi mucibince mü· 
eueıece müteahhide ödenecektir. 

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

4- İhalesi yapılan erzak mektepte tesellüm edilecektir. 
S- istekliler şartnameyi herglin meUepte görebilirler. 
6- 1517/1942 tarihinden 30/7/1942 tarihine kadar onbeş 

gln müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 
30/7/1942 perşembe günü saat (9) da % 1,S muvakkat te
minatlariyle birlikte Viliyet Ziraat MüdürlütOnde mllteıekkil 
utan alma komisyonuna müracaatları ilin olunur. 

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

2260 16· 21- 25· 29 

Telef on Hattı tesisine ait nan 
1- Taıtikli keşifnamesine göre Arsuı ile Karaaı karakola ara110• 

da bir devreli telefon hattı teıit edilecektir. 
2- Fenni ve ho1asi şartoamesi lskenderun Deniz komıatanlığıoda 

..... 
3- Ba iıi üzerine almak isteyenler ihale güoüne kadar ıartname-

lerl komatanlıiımızJa görebilirler. 
4- lbale 27 Temmuz pazartaıi günü saat 16 da lıkenderun Deniz 

Komutanhiıoda yapılacaktır. 
5- Muhammen bedeli 2081 Ura olan keşfine göre iıteklilerin belli 

f1a ve ıaatte 157 liradan ibaret ilk temioatlarile lskeoderun deniz ko
.. tanhiına mtıracaatları ilin olonur. 

2253 14.18 21-25 

UÖUA~ll G ŞE •••• 
Zengin olmak ısterseniz asfalt cadde dört gol 

ağzında geni açılan milli piganıo Çukurova gi
şesi nd~n bir bilet alarak. t~liinizi deneginiz: Belki 
ba uğurlu Gişemizden ıengın olacalcsınız. 

GiıenJia agni zamanda her keıide için ,,..,..,ıı 
numara abone kaydına başlamıştır. 

Ko unuz ve abone kardolunua. 

Kirallk otel 
lıkenderunda yeni inıa e· 

en Halk oteli mobilyasile 

raya verilecektir. İsteklilerin 
, .. ı Ticarethanesine müra
atları. 

2286 21·2~·2S-26-28·30·1 

Acele satlhk ev 
Adananın lcac1iye mahalleainde 

trahom dispanseri sokıiıoda çok 
geniı bir bahçe içiode 10 nama. 
rah ilç katlı bir bap hane, lldşer 
odalı iki ayr1 ev hepsi birden acele 
satılıktır. Methal bir olduğu için 
evler ayri ayrı satılmaz. lıteyeoler, 
içindeki ev ıahibine müracaat et· 
melid.irler. 

BUGÜN 

Devlet demiryollan altıncı 
isletme mudü rlüQUnden : 

MEMUR ALINACAK 
1 - Devlet Demiryolları Adaoa l~letme metni mnhasipliğinde İl• 

tibdam edilmek üzere müsabaka ile lise ve orta mektep mezunlarmdao 
memur' alınacaktır. • 

2 - MüsaNkadA kazanan lise mnunlarına 74, orta meltt~p mezun 
larına da 60 lira ücret verilecektir. 

3 - Müsabaka imtihanı 4 8 942 salı rünü s ı11t 14 de işletme 
Müdürlüiünde yapılacaktır. 

4 - Müsabakaya iştirak ıeraiti ıoo)ardır: 
A - Türk olmalc. 
8 - Ecnebi" bir kimse ile evli olmakmak. 
C - Aıkerliiini bitirmiş ve yaşı 30 zu geçmemiş olmak ( 30 ) 

yaı dahildir. 
D - idare doktorları tarafından yapılacak muayenede 11hbi durum· 

ları vazife görmeğe elverişli olrealc. 

5 - Müracaat istidalarına bağlanacak vesiklar şun1asdır: 
Nüfos cüzdanı, diploma veya tastilmame, askerlilt vesikaaı ve aı· 

!terlik yoklamaları, polisten tastikli iyi buy kaiıdı, çiçek aş111 ltiğıdı, 
evli ise evlenme cüzdanı, altı adet vesikalık fotoğraf. 

6 - Daha fazla malOmat iı.tiyenler işletme Müdürlüğüne bizzat mü• 

racaat etmelidir. 
7 - lıtidalar en geç 3 8 942 pazartesi rürıü saat 17 kadar ka 

bul olunur. 
24 - 25 - 26 

T. iŞ BANKASI 
Küç!jk tasarruf hesapları 

'942 iKRAMiYE PLANI 
KEfŞIDELERı 

2307 

2 Şubat, 4Magıs,3Ağastos,2/kinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1942 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Ur alık - 2000. Lira 

3 .. 1000 - 3000. .. 
2 •• 7SO 1500. .. 
3 .. soo ısoo .. 

10 .. 250 " 
2500. ,, 

-40 " 
100 ., - 4000. .. 

.so 50 .. - 2500. " .. 
200 •• 25 " - 5000. ,, 
200 " 

10 " 
2000. " 

TUrklJ• it Bank•••n• p•r• r•t1rmakl• , ••• 
nız para blrlktlrmlt ve faiz almıt olmaz, ., .. 
••m•11d• t•lllnlzl da dan•mle olur•unuz. 377 

Vakıflar Müdürlüğünden 
Kemer alh cami'inde yapılacak i 184 lira 36 kuruşluk ta· 

miralın eksiltme müddeti on gün uzatılmıştır. ihalesi 27/7/942 
Pazartesi saat onda yapıla~aktır. Keşif ve şattnamesini gör
mek istiyenlerin vakıflar idaresine müracaatları. 

No. 2303 

illn 
Ceyha~ Belediyesinden : 

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

uzunlukta yapılacak Toprakkale taşiyle parke kaldmm ve 
beton bord&r ve tretuvar i:ııaatı (5022) lira (70} kuruş keşif 
tutarlı olup 6/8/942 Perşembe günü saat 11 de ihale edile-

cek.tir. 
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 teminflb ve 
Ticaret odası kayit makbuzları ve müteahhitlik vesikaları 
Üzerlerinde oldukları halde Ceyhan belediye salonunda ha· 
zır bulunmaları liz.ımdır. Daha fazla izahat . almak isti yenler 
belediyemiz fen işleri bürosuna müracaat edebilirler. 

2297 23-25-31-5 

-BUGDN-
MATBAASI 

Her Türlü 
Baskı Ve 

imtiyaz Sahibi : 

Cilt işlerini 
Kabul Eder 

U. N8frİyat Müdürü: Avukat 

Rifat Y AVEROCLU 

Baııldıtı yer : BUGÜN ~ tl 1
,, 11 

2S Temmuz 1942 

YAZLIK Sinemada 
BU AkŞAM 

Avtnpa sinemacılığının ikı büyük ve rüzide artiıti 

Sybille Schmitz ve Albrecht Schönhals 
tarafından hissi ve müessir bir tarzda garatılan 

f twkaldde bir film 

Mazisini Unutan Kadın 
Heyecanll ve kuvvetli bir dram. 

iLAVETEN: 

ERROL FLA YNN ve OLIWIA HA WILLA
MD'ın heyecanlı ve muazzam filmleri 

KEŞiF ALAYI 
TÜRKÇE 

Pek Yakında 

MAVi RUMBA 
DAHİLİ HABERLER 

Y. Mühendis Mektebinden 
59 Talebe Mezun Oldu 
lstanbul 24 - Yüksek Mühendis Mektebini bu aeoe bitiren talebe 

şerefine düo me~_tepte bir çay ziyafeti verilmiJ ve bu toplantıda Maarif 
Vekilimiz Haean A1i Yücel, Vali Lütfi Kırdar, profesör ve doçentler, ta· 
lebe ve tole}>e velileri bulaomuıtnr. Meraıime istiklal mar4iyle başlao· 
ıoış buou okul direktörüoiln hltabeai takibetmiıtir. Sandan ıonra okul di· 
rektörü bütün ıınıflarda blrinciUk alan talebenio isimlerini okomoştor. 
Bu arada Ömer lnönü'aiin de üçüncü sıoıfa biriucilikl., r•çtiti öj'renil· 
mi1tir. 

Direktör, ba Hne okula tayyare müheodiıliii şobesioio ilive edil· 
diiini, bu sene 59 talebenin mezun oldağanu ıöyleml4tir. Mezun talebe
yi tebrik eden Maarif Vekilimiz, memleketin eodihtri için fazla elemana 
ihtiyacı oldotunu, okulao renişletileceiini ve on aeoelik bir planla Ao• 
kara'da bir mühecıdiı mektebi daha kuralacaiıoı ve ba suretle her yıl 
mezao adedinin üç yilze çıkarılacaiını, Milli Şef'lmizin bu iş\e yakındao 
alakadar oldııklarıaı, bu maltsatla hazırlanan projenin 3 Ağostoıta Mec· 
lise İevkine çahşıldığını ıöylemiıtir. 

Parlat• 3 aulkaatçı 
idam edlldl 

Paris 24 (a.a) - Bugi ıoka. 

ğında geçen mayıs sonunda yapı· 

lan tetbiıçl saik.ast faillerinden olup 
devlet mahkemeıi tarafından ölii · 
me mabkOıu edilen iiç kişi dün 
idam ediimiıtir. 
Mısır Parl•111•ntoaunda 
ı•nl bir muhalefet grupu 

Kahire 24 (a.a) - Veft Par• 
tisir:deo geçenlerde çıkarılan Mak
ram paşa ile diğer 26 aza , Mııır 

parlimentosanda yeni bir rrap tet· 
kil ederek muhalefetin başına reç. 
miş'erdir. 

Almanlar Ros
tolu aldllar 

- Baştarafı birincide -
pan büyük fabrikalar vardır. Kaf. 
kasyadan Moıkovaya azanan de-
miryolları buradan reçer. 

Almanlar Staliograd yakınla 
rında sert bir mukavemetle kar 
şılaşmıılardır. 

Berlln 24 (a.a.) - Resmi 
teblii: Hava kuvvetleri tarafından 
tesirli aarette dPsteklenen Alman 
kıtalM'ı hususi birlikler ve Slonk 
teşkilleri Rostofun kuvvetle ve 
deriııllğine tahkim edilmiş müda. 
faa mevzilerini yararak bu mühim 
şehri çetin savaılardao sonra bü
comla zaptetmi,tir. Şehrin düş· 
man bakiyesinde.o temizlenmesi 
henüz devam ediyor. 

Moskova 24 (a.a.) - Sovyet 
teblij'i: Düşman kaybettiği mev 
zileri reri almai'a tetebbilı et 
mek için Vorooej çev,..iae ihtl• 
yat kavvetleri setirmiıtir, Ôoemli 
bir k .. imde tank ve piyadeden 
mlltetekkil bir Alman kıt'ası bir 
Rıas birliğine hücum etmiştir, ta
arruz pQıkürtülmüt ve kıtalarımız 
ilerlemiıtir. 

Yakılmış veya kullanalmıı 
hale relmiş bir kaç dOdne tank· 
la 1000 Alm•n ölOsü ıavaı ye. 
rinde kalmıftır. Bııka bir Ruı 
birliti 100 kadar diifmao öldü· 
rülerck tııhkirnli bir mevzii zapt· 

etmiıtir. 

Almanyaya gi
den gazetecile-

• • 
rımız 

BUJUk bir tank ~ecrUb• 
menevr••ında bulun· 

dular 
Berlin 14 (a.a.)- Türk baııo 

heyeti Berlin cıvarında zırhlı kıtı· 

lar1 mek
0

tebini ziyaret etmiş ve bil" 
yiik bir tank tecrübe manevra110· 
ela hazır balunmu4tur. Mektep ko• 
mutanı kendilerine bir öile ziyafe· 
ti vermiştir. Heyet muhtelif cephe 
leri dolqmak ilzere dün sabah 8., • 
linden aurılmıştır. 

Türk gaz·t~cileri Berliode ge 
çirdikleri üç gün içinde rerek ar 
keri, guek ılyui makamlar tarı• 

fıodan çok hararetli bir hüınü k• 
bal görmüflerdır. 

Lozan Zaferi 
Baştarafı Birincide 

evinde de saat 18 30 da büyiik 
bir tören yapılmış ve devlet 111er 
kezinin bütün tanınmış ıimalır• 
bu törende hazır bolonmoştor. 

Törene lstiklll marşıyle bıt• 
lanıoıı ve Maarif Vekilliii talim "' 
terbiye dairesi azasından Faik R•· 
fit bir konferan• vermi4tir. Buodıll 
ıoora Lozan ıalhone ait hatıralat 
1adeclilcalf ve Milli Şefimizin yort 
tetkiklerine ait filimler rösterl1111İft 
ş1irler okunmuştor. 

Şehrimizde: 
Lozan zaferimizin 19 ncu 111• 

dönümü, yordun her köıeıind• ol
duja gibi fehrimlzde de kutl..,.. 

•iftar. 
Ba münasebetle ıaat 19 el• 

balkevinde bir tören yapılmış, ijJ• 
ot· 

retmen Mürtlde Akrol'un b11 .. 
lu yıl döotımiioüo Önemini belirt.O 
bitabe1i allka ile dloleoiboiftit• 


