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Ankara 25 (Radyo gazetesi) - Ma· 
reşal Çana-· Kay Şok Hint konrresine bir 
meaaj göndermiş, lnriliz aiyasi otoritesi 
aleyhinde alınan son karardan vazreçil
mesini, bunun Japon istilasını kolaylaştı· 
racaiıoı, müttefiklerin daviıını güçleşti. 
receğini bildirmiştir. 

GAZETE ~ıva1ıa S Kuruştur ,,,J SIYASJ, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK '-·---------./ 
~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!~~~~~!!!!!!!~~!!!!!!'!!~~~~~~~~ 

Milli Şefimiz Yalovayı Şereflendirdiler 
Cummurreisi 
halk ve köylü 
arasında 

Yalova 25 (a.a) - Dün akşam saat 22 de Ankaradan hareket bu· 
Ynt•n Reisicamhnr Milli Şef ismet İnönü bu sabah saat 8 de Eıldşe· 
b• 
•rde trenlerinden inerek otomobille yollarma devam etmişler ve saat 

lO da Söğüt kasabasını şereflendirmişlerdir. Burada 15 dakika halkla 

~0rııııtuktan ıonra yollarına devam eden Milli Şef, saat 11,15 te Bile .. 
~l'. 
~te Varmı7lar ve borada yarıın saat kalarak halkla konuştuktan başka 

•lkevini ve kiltüphaneyi de ziyaret etmişlerdir. • 

j 

ı 

y Milli Şef, öğle yemeiinl saat 13 te şereflendirdikleri Yenişehlrde 
hırtişlerdir. Yenişehirden saat 14,20 de hareket buyuran Milli Şefimiz 
~t 16,30 da Yalova kaplıcalarına varmışlardır. Reisicumhur Milli Şef 
~·~et İnönü gerek tevakkuf ettikleri şehir ve kasabalarda, gerek yolda. 

~h $(' ı~o 
~ Kdo111~tre 

0Ylerde halkm candan sevgi ve saygı tezahürleriyle karşılanmışlar ve 

ııtıı.,lanmışlar, şehir vo kasabalarda olduğa gibi köylerde de halkla ko· 
ıı~~ 

ı __ ş_i_d_d_e_tı_i _s_a_v_a_şl_a_rı_n __ ce_r_e_g_a_n_e_t_t_ii_i_c_e_n_u_p_c_e_phesi \ 
~lardır. 

Tahmin iŞlerini bitirmiye~ subaşılar 
Vazifeler ine devam edecekler Almanlar ~---~~~~~---

Mi 111 Şefin 
teşekkürleri 

C Ankara 25 (a.a.)- Riyaseti 
111llhur umumi katipliğinden: 

Reisicumhur lımet lnönü, Lo 
~ıın h d · 1 l d - ·· - -ınua e esm n yı onumu mu 
~~•ebetile sayıo yurttaşlardan reı 
1 

1 Ve hususi kurullardan aldıkları 
ebriltlerden mütehassis olmuşlar 
~e teşekltürlerinin iblağıoa Anado 

11 •iansmı memur etmişlerdir. • Ankara 25 (a.a.)- Riyaseti · 
C:tılllhu " k" ' l" v · d r umuma atıp ıgın en: 
~ Reisicumhur ismet lnönü, 

0ntrö mukavelesinin ve Hatayrn 
'1 ıııı.yurda iltihakının yal dönüm
ef 

•nde aldıkları tebriklerden 
~9lllnun olmucılar ve teşekkürle 
tııı· y 

•n iblağına Anadolu aiansını 
lllt1ltl11r etmişlerdir. ' 

loprakofis 
' ~bubatı hangi 
i~ ~la satacak? 

llıitd Ankara 25 (Hususi muhabiri
t,r fea) - Toprak mahsulleri ofisi 
ti : 111dan bil'umum resmi ve gay· 
bııki~?ıi teıekküllorlo hükmi ve 
h,t 1 Şahıslara yapılacak bubu· 
'~il~~tı~ları için şu fiyat tosbit 

"' 1Şlır· a .. 
tıı1• llgdaym kilosu 26, mahlut, 

Qlt 
'-tl>ıı • Yulafın 22, çavdar, darı ve 

ııın. 21 karaş. 
"tı ?fıs tarafından yapılacak un 
(jh:ı 11.rınıo liyatı, hububat satış 
~Q,1 ll!•na un fiyatları üzerinde 
~ :;~_.:lan anasırın ilavesi sure· 
~e tayin olunacaktır. 

'1ıaır ttUkOmetlnln 
A. Bir Karar1 

~ib.,, lllcara 25 (Radyo gazetesi) -
~nlll11~! radyolarına röre, Mmr hü· 

tı 11 ~ M111rdaki. ııtaratejik nokta
d,ı, ısır aıkerı tarafaodan mü. 

llslın• karar vermi~tir. 
lcinci cephe 
"'•sırda imişi 

~,,~nlcara 25 (Radyo raıetesi)
~~,,_i1~ıı Vaşinrtooa relen Miste!' 
b ')'tııı~~ oğlu, gazetecilere yaptığı 
h~lııııq11 _a, ikinci cephenin Munrda 
Olt ce11:

11nu ve Aurupada ikinci 
~'ciıi ' kurulmasının mümkün 

1111 ıöyleaılştir. 

Belediyeler, bu ay sonuna k a d a r Stalinurad 
A·k··· 25!~_şe işleri~i=~~,~!~~lacaklatıt- taraftan, kapllannda 

susi muhabirimiz- Subaşı teşkilatının vazifesini köy ihti- y:::aeka::y:tı:::~~ 
den)- Subaşı teş I . •• k iaşe müıteıarhiı 
kilitmm tahmin y a r h e y e t e r 1 g o r e c e vilayetler teşkili · 
işlerini ikmal ettik- ....:=::::- ,....._,. · · -~. -. -=-- tının Jiğvine, 

leri mahallerde lağvedilmesine ve diğerlerinin işleri· 
ni ikmal odinciye kadar vazifelerine devam etmele· 

fiyat murakabe ko.nisyon ve heyetlerine ait vazife 
salahiyetlerinin Belediye daimi encümenlerine, vilayet· 
ler iaşe teşkilatına mevdu vazife ve salahiyetlerin de 
Belediyelere devrine ve bu işler için 400 bin lira 
tahıisat verilmesine dair koordinHyon kararı burün 
neşredildi. 

rine dair koordinasyon kararı vekiller heyetince tas 
tik edildi. Bu kararda şöyle denilmektedir: 

Subaşı teşkilatı, tahmin işlerini ikmal ettikleri 
yerde bugünden itibaren lağvolunmoştur. Tahmin 

işlerini ikmal etmeyen sobaşıları ve subaşı yardım-

Ôğrondiiimize göre, Belediye daimi encümen 
leri, son kararla kendilerine verilen vazifeleri yapar 
ve salahiyetleri kullaoırken, Ticaret Odalarının faa
liyetlerinden; lüzum görülen ahvalde, fiyat vo ma 
liyel hesaplarının tetkikinde, vakıf oldukları anlaşt· 
lan kimselerin ihtnsaslarmdan istifade edeceklerdir. 

cıları bu işlerini ikmal edinciye kadar vazifelerine eskisi 

gibi devam edeceklerdir. Tahmin işleri neticelendi· 
rilen mahallerdeki subaşılarıo ve subaşı yardımcıla· 

rıoın istihkakları alakalı valiliklerce tahakkuk ottiri 
lerelt hesapları ~tediye edilmek üzere müstacelen 
ticaret vekaletine bildirilecektir. 

Lağvedilmiş bulunan vilayetler iaşe teşkilatı \!'e 
fiyat murakabe heyetlerinde çalışan memurların va. 
zifelerl bu 11yın sonunda bitecek ve ücretleri 1.8.942 
tarihine kadar tesviye olunacaktır. Subaşı ve yardımcılarınm tahakkuk edecek iic· 

retlorinin tesviyesi için vaz edilen sermayeden tica
ret vekaleti emrine 500000 lira tahsis edilmiştir. 

Alakadarlara verilen emirde, bu teşkilitm moa· 
melitiyle kırtesiye ve demirbaş eşyalarının bu ay 
sonuna kadar behemehal Belediyelere devir ve tes
lim edilmesi bildirilmiştir. 

Subaşı teşkilatının ifasile mükellef o]doiu vazi 
felor köy ihtiyar heyetlerine devrolunmuştur. · 

Ticaret Vekaleti 
Yeni bir te,kil6t ka· 

nunu pro jesl hazırhyor 
Ankara 25 (Husuıi muhabiri

mizden) Ticaret vekaleti kadrosun 
da yapılan son detl~ildik dolayı

siyle vekalet )eni bir teıkilat ka 
nunu proiosi hazırlamaga başlamış 

tır. 

Bu Proje ile, memleketin iaşe 

durumunu tanzim ve idare edecek 
yeni bir kadro tespit edilmektedir. 
Proienin 3 aiuatosta meclise ve· 
rilecoği söylenmektedir. 

Diğer taraftan ticaret vekiloti, 
ticari sabada al10an kararlar ve bu 
kararlarm tatbikatına ait faaliyetin 
tam zamanında icrasını temin mak
ıadiyle, vekllot memurlarına, sene 
lik mezuniy~tlerini yeni bir emre 
kadar kullanmıyacaklarmı bildir
miştir. 

Ticaret vekili 
miz Balıkesirde 

MUstahslllerle görUten ve ahm 
- vaziyetini inceleyen Behcet Uz -
- Bahkeslrden lzmire geçti -
Balıkesir 25 (a.a.)-Ticaret ve yolda alınan totbirlor etrafında iza• 

ldlimiz doktor Behcet Uz, bugün bat almıştır. . " 
sabah saat 10 da beraberindeki za· Doktor Behcet Uz, yalnıı: ~ıla · 
vatla, tayyare ile şehrimize gelmiş· yetin hobubat alımı karımna gore 
)erdir. Doktor Bohcet Uz, bava tesbit ve l\orçlandırma ifinin ıürıtt• 

d V l' b · · d b l le yapılmış olması dolayısile mem· 
meydanın a a ı, şe rımız e o u· noniyetlerini izhar ederek teşekkür 
nan mebuslar, komutan, parti ve etmiıtir. 
belediye reisleri ve bir kıta asker Toplantıyı müteakip ofisin alım 
tarafından karşılaamıştır. yerine gelen vekil, orada nıa'hıul 

Otomobille doğ'ruca vilayete teslim eden mibtahsillerle görüşmüş 
gelen vekil, komutanlık, parti ve ve alam vaziyetini tetkik ederek 
belediyeyi ziyaretten ıonra, vilayet gereken direktifleri vermiıtir. 
te kaymakamlarla görüşmüş ve Şerefine verilen ziyafette, Ba· 
biUdlmetiQ ıon aldıit kararlarla bıı - Devamı ikincide -

Moskofla radgosanun Rus 
milletine lı.egecanlı bir 

hitabı 

VATAN 
TEHLİKEDE! 

Moskova 25 (a.a.) - Bu sa· 
bahki Sovyet tebliği : 

Gece kıt'alarımız Voronej, Tsin 
Bianskia, Novoçerkask ve Rostof 
kesimlerinde düşmanla çarpışmıştır. 
Rus kıt'aları Roatof kesimind" bir 
çok noktada geri çekilmiştir. Oi
i'er cephelerde mühim değişiklik 
yoktur. 

Moskova 25 (a,a.) - Ôile ü~ 
zeri neşredilen ıovyet tebliii : Vo-

ronej kesiminde kıtalarımız taar
ruzi hareketlerde bulunmuştur. Ka· 
ra kuvaetleriyle işbirlii'I yapan 
bava kuvvetlerimiz caphe gerisin
de Alman teşkillorino ve münakale 
hatlarına hücum etmiştir. Bir hava 
teşkilimiz düzinelerle tank, 300 
kamyon, 40 kadar sabra topu tah
rip ve takriben 4 tabur piyade 
imha etmiştir. 

Rostof bölgesinde sayıca ils· 
tün tank ve motorlü piyade kuv
vetleriyle şiddetli muharebe devam 
ediyor. Bir kesimde diişman Ro!I 
hatlarına rirmiştir. Göğüs göğüıe 
çarpı~malardan sonra 2000 den 
fazla Alman öldürülmüş ve 18 
tank tahrip edilmiştir. 

Başka bir kesimde Almanlar 
bir mevziimizi almışlar ve arazi 
kazanmışlardır. Kuvvetlerimiz bu 
mevzii son ere kadar müdafaa 
etmiştir. 

C b • . d hareketlerde 
ep e gerısm • _idil 

Macar o r-
bulnnan çeteler 350 k 

oldao çı ara-
müıler ve trenleri Y •• ldü 

Alman o rrak daha yüzlerce 
- I ,._0 k ıniktarda harp mal· 

muş er ve ... , • 
ı . el• g-eçirmışlerd1t. 
emoaı 'k' .d _ Devamı ı ıncı e -

Alman 
. 

yaz taarru-
zunun dördüncü 

haftasında 

RUS 
cephesi nem 
de durum 
Şimalde ve merkezde ----

her iki taraf müdafaada; 
,.....,..___._ 

cenupta ise harekat 
Almanların lehine sür· 
atle inkişaf ediy;;r 

.......,..._ ..... ................ 
Ankara 25 (Radyo a-azetesi)

Burün, Alman yaz taarruzunun 
dördüncü baftHı dolmaktadır. Cep
helerdeki durum şöylece hulasa 
edllobilirı 

Morınanık mıntıkasından Ooer• 
gölüne kadar olan sahada biç bir 
değişiklik olmamıştır. Cephenin bu 
kumı daha ziyade Ruslar için ebem· 
miyetlidir. Çünkü müttefik yardı· 

mının büyük bir kısmı Murmansk 
Hmamndan yapılıyor. Bu itibarla 
Ruslar bu bölrede daima üatün 
kuvvetler bulundurmak mecburiye
tindedirler. Mihver kuvvetleri ise, 
gelen yardtmı denizden ve bava
dao öolemeğe çalı~ıyor ve karadan 
bir teşeebüa yapmak istemiyorlar. 

Daha cenupta Onega ve Ln· 
doga göUori uasıoda her iki ta
raf müdafaadadır. Ba sene burada 
hiç bir hareket olmıı.mıştır. 

Leniagrad cephesinde teşeb· 

büs halen Sovyetlerio elindedir. 
Harekat daha ziyade mevzii ola· 
rak yapılmaktadır. 

Leningradla limen rölü arasın· 
daki sabada Almanlar başlaogıçta 

renlş mikyasta bir taarruza geç· 
mişler, Volkof nebriai batıya 

aşmı~ olan Sovyet birlikletini noh· 
rin doğu sahiline atmaia muvaffak 
olmuşlardıt. 

Riiev bölgesinde, başlangıçta 
taarruza geçen Alman merkez or
dular grupu, Viyazma ile Riiev ara· 
sındaki Rus kuvvetlerini ç"virerek 
imhaya muvaffak olmuşlarsa da taar· 
ruzlarını Katinin iıtikametindo inki· 
şaf ettirememişlerdir. Bunun aebebi, 
Sovyetlorin Moskovayı tehdit eden 
bu kesime kuvvetli ihtiyatlar sür· 
müş olmalarıdır. Bu kesimde de 
hor iki taraf müdafaadadır. 

Daha cenupta Viyazma bölge• 
sinde ber iki tarafın da biç bir 
hareketi kaydedilmemiştir. 

Orel cephesinde, Almanların 
kursk yarması tahakkuk ettikten 
sonra Sovyetler mukabil taarruza 
geçmişlerse de Almanlar bu taarru• 
zu durdurmuşlardır. Her iki taraf· 
da müdafaa vaziyetindedir. 

Şimalden bu kısma kadar, cep· 
hede hiç bir detişiklik olmamıştır 
denebilir. 

Cenup kesimine gelince; Korslc
tan Taganro ka kadar olan bu sa
bada cephe tamamile değişik bir 
dorum arz etmektedir. 600 kilomet 
relik bu cephede Almanlar So~yet 
kuvvetlerini müdafaa mevzilerıoden 
sökmeğe ve dört hafta içind~ 600 
kilometre derloliğine bir sahada 
ile leıneie muvaffak o1muşlardır. 

r Bu güokü Alman resmi tebli· 
gi Alman kuvvetlerinin Stalingrad 
;1tİkametindo don nehrine çok yak· 
laşbğmı bUdiriyer. 

. Rostofun A!m.anla! eline reç· 
mesı oldukça muhım bır hadise sa 
yılabilir. Bu şehre riren kıtalar aşa 
ğı don'a geçmek üzere muharebe· 
lere l'irişmişlerdlr. 

Cephelerdeki bugünkü duru. 
mun en bariz hususiyeti şudur: 
Almanlar geçen seneye nazaran ti· 
biyelerini değiıtirmişlerdir. Geçen 
ıt~o~ki harekatta cephenin her ke· 
sımınden taarruz ederken bu 

hd d b' k ı sene 
ma u ır ısımda taarruz ediyor 
lar. 



YAZLIK Sinemada 
BU AkŞAM 

Avrupa sinemacıhğınm ikı büyük ve füzide artisti 

Sybille Schmitz ve Albrecht Schönhals 
tarafından hissi ve müessir bir ta,zda ga,atılan 

fevkalade bir film 

Mazisini Unutan Kadm 
Heyecanlt ve kuvvetli bir dram. 
İLAVETEN: 

ERROL FLA YNN ve OLİWİA HA WİLLA-
MD'ın heyecanlı ve muazzam filmleri 

KEŞiF ALAYI 
TÜRKÇE 

Pek Yakında 

MAVi RUMBA 
Devlet demiryollan altıncı 

işletme mOdürlllöünden: 
MEMUR ALINACAK 
ı _ Devlet Deıniryolları Adana işletme mesul mnhasipliğindo İl• 

tibdam edilmek üzere müsabaka ile lfıe vo orta mektep mezunlarından 

memur ahnacaktır. 
2 - Müsabakada kazanan lise mezunlarına 74, orta mektep mezun• 

lanna da 60 lira ücret verilecektir. 
3 _ Müsabaka imtihanı 4. 8 942 salı ırünü sut 14 de lş\etme 

Müdürlüiünde yapılacaktır. 
4 - Müsabakaya iştirak şeraiti şunlardır: 

A - Türk olmak. 
B - Ecnebi bir kimse ile evll olmakmak. 
C - Askorliiioi bitirwiş ve yaşı 30 zu geçmemiş olmak ( 30 ) 

yaş dahildir. 
D - İdare doktorları tarafından yapılacak muayenede sıhhi durum· 

ları vazife görmeğe elverişli olmak. 

5 - Müracaat istidalarına bağlanacak vesiklar şunlaıdır: 
Nüfus cüzdanı, diploma veya tastiknamo, askerlik veıikaaı ve as· 

kerlik yoklamaları, poliltea lastikli iyi buy kaiıdı, çiçek aşııı kağıdı, 
evli ise evlenme cüzdanı, altı adet vesikahlı: fotoğraf. 

6 - Daha fazla malQmat i~tiyenler işletme Müdürlüiüno bizzat mü• 

racaat etmelidir. 
7 - lıtidalar en geç 3 8- 942 pazartesi fÜnÜ saat 17 kadar ita• 

bul olunur. 
24 - 25 - 26 

il Ari 
Ceyhan Belediyesinden : 

(Açık Eksiltme ilanı) 

2307 

Demir köprü ile Koruklu caddesi arasında 105 metre 
uzunlukta yapılacak T oprakkalc taşiyle parke kaldırım ve 
beton bordür ve tretuvar inşaatı (5022) lira (70) kuruş keşif 
tutarla olup 6/8(942 Perşembe günü saat 11 de ihale edile-

cektir. 
İsteklilerin ihale tarihinden sekiz gün evvel vilayet Nafia 

müdürlüğüne veya Ceyhan belediyesine müracaatla müte
ahhitlik vesikası istihsal etmiş olmaları ve muayyen olan 
gün ve saatta yüzde yedi buçuk muvakkat teminata ve 
Ticaret odası kayit makbuzları ve müteahhitlik vesikaları 
Üzerlerinde oldukları halde Ceyhan belediye salonunda ha
zır bulunmalara lazımdır. Daha fazla izahat almak istiyenler 
belediyemiz fen işleri bürosuna müracaat edebilirler. 

2297 23-25-31-S 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 
194~ iKRAMiYE PLANI 

KEŞIDELERı 
2 Şubat, 4Mayıs,3Aiııstos,21kinciteırin tarihlerinde gapılı,, 

1942 iKRAMiYELERi 
2000 L\rabS. 

1000 fi 

1 Adet 

3 " 

2000. 
3000. 

Lira 

.. 
2 .. 750 " - 1500. ,, 

3 •. 500 ,, - 1500 ,, 
10 .. 250 ,, - 2500. " 

.ıo " ı ~ ,, : ~m: .. 
50 .. 25 ,, - 5000. .. 

'200 n O t> 2000. " 
200 ti 1 .. - it 

TUrklye it Bankasına para yet1rmakla yal
nız para blrlktl~mlt ve f•lz eımıt olmaz, aynı 
aamand• talllnlzl d• denamls olur•1111uz. 37 7 

-----------------------------------------
imtiyaz Sahibi : CAViT ORAL ı 
U. Neırlyat Müdürü: Avukat 

Rifat y AVEROÖLU 

Baaıldıj'ı yer : BUGÜN Mııtl .uı 

ı 
BUGON 

İnhisarlar Adana Başmü
dürlüğünden: 

lnhisarlar Adana Başmüdürlüğü ambarlariley tütün Fabrikası ve rakı 
İmli.hanelerinden Karaisalı inhisarlar idaresine nakloluoacak tahminen 
(60000) kilo mamul lütüo, içki ve diğer biJ'cümle eşyanın taşınması işi 
açık eksiltmeye konulmuş, eksiltme gü:ıü olao 20{7 {942 gününde talip 
zuburetmediğinden ekailtmt'l On gJn uzatılarak 30 7/ 942 tarihine raslayan 
perşembe günü saat 12 de yapılması kararlaştmlmıştır. 

Eksiltme iohi9arlar idaresi BaşoıüdürJük binasında yapılacaktır. Şart 
oameyi görmek ve fazla izahat almak isteyeoll!r satış şubesine müracaat 
etmelidir. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin muhammen bedelin yüzde 7 buçuğu 
olan 113 lira güven p:ırasını eksiltmeye iştirakten evvel Başmüdüriyet 
veznesine yatırmaları ilan olunur. 

2299 26 - 28 

Seyhan vilayetinden: 
Pamuk toplamasında çalışacak olan ameleye şimdiden avans olarak 

bu(day arpa un ve bulıur verilmek istendiği anlaşılmaktadır. 
Memleketin ötedenberi teamülü olan bu işte de HükOmet esas iti

barile çiftçimize kolayhlt göstermeğ'e taraftardır. Ancak 15 ağuıtosa ka 
dar ofise borçlananların teslimatı devam etmekte olduğundan bu teslima· 
ta ıui tesir edecek halleri önlemek mecburiyetindeyiz. Bn itibarla ofise 
borcunu ödemiş olsun olmasın kimsenin 15 ağustostan ~vvel ameleye 
veya başka herhangi birisine avans rnubadele satış ve sair yollarla boğ· 
day, bul2ur arpa, un gibi maddeleri vermeleri ve devir etmeleri yasak 
edilmiştir. 

Hilafına hareket edenlerden alan ve verenler adliyeye alman verilen 
matlar dG ofise teslim edilecelı:tir. 

Vilayeti bu gibi zecri tedbirlere tevessülden mustağni olmalarını sa 
yın çiftçilerimizden rica ederim. 

Seyh n valisi 

Akif Eyidoian 

Seyhan valiliğinden : 
Mülhakatile birlikte Seyhan vilayeti mısır ve akdarı müstahsillerinin 

borçlandırıldıkları miktarı Toprak ofisine teslim tarihi mısırın kilosu 16 
ve ak darının on beş kuruş üzerinden olmak üzere 15 eylül alı:şamıoa 

kadardır. 

Bu müddetten 5 teşrin evvele kadar yü~de 50 noksanile alınacak 
ve bu müddetin hitamına kadar da teılim etmeyenler hakkında kanuni 
talı:ibat yapılacağı iJao olunur 

Seyhan valisi 

Akif Eyidoian 

Belediye Reisliğinden : 
(MEMUR ALINACAK) 

1- Kadromuzda mevcut münhallere imtihanla memur alı· 

nacaktır. 
2- Taliplerin memurin kanununun 4 üncü maddesindeki 

vasıfları haiz olmaları ve iyi derecede daktilo bilmeleri şarttır. 
3- Müsabaka imtihanı 27.7.942 pazartesi günü saat 10 

da yapılacağından mezkur saate kadar evrakı müsbitelerile 
Riyasete müracaatları. 

No. 2284 21-26 

ilan 
Belediye Riyasetinden : 

1- Belediye parkları için 100 metre l, 1 /4 inceslik ve 
Kanara için 75 metre 1. inceslik telli lastik hortum açık ek· 
siltme sure tile satın alınacaktır. 

2- 1,1{4 inceslik hortumun beher metre muhammen be· 
deli 850 ve 1 inceslik hortumun muhammen bedeli 7 ,5 liradır. 

3- Muvakkat teminatı 105,90 liradır. 
4- ihalesi Temmuzun 28 inci sah günü saat onda Bele

diye encümeninde yapılacaktır. . 
5- Taliplerin şartnamesini görmek üzere her gün Yazı 

işleri müdürlüğüne, ihale günü muayyen saatte muvakkat te· 
minatlarile birlikte belediye encümenine müracaatları ilan 
olunur. 2252 14· 18- 22- 26 

Kirallk otel Zayi tezkera 
lskenderunda yeni inşa e· 

dilen Halk oteli mobilyasile 

kiraya verilecektir. İsteklilerin 
Uysal Ticarethanesine müra

caatları. 
2286 21-23-25-26-28-30-1 

Askerlik tezkorelerimi zayi et 

tim. Yenilerini alacağımdan eskileri 

nin hükmü olmadığını ilan ederim, 
Adana Karakuyu köyünden Is 
mail oi'lu 327 doğumlu Süley· 

mao 
2309 

BUGUN
MATBAASI 

Her Türlü 
Baskı Ve 
Cilt işlerini 

Kabul Eder 

26 Temmuz 1942 

ASRI Sinemanın Yazhk Bahçesinde 
SUVARE 9,30 SUVARE 9,30 

BU AKŞAM 
Türkçe sözlü Türk musukili 

LEYLA ile MECNUN 
Şiirler: Vecdi Bingöl Beste Üstad Sadetlin Kaynak 

M~cnunun Şarkıları . • Münir Nurettin 
Leglonın Şarkıları : Müzeyyen Senar 

Pek yakında : 
Stan Loreg Olioer Hardi Maktepde 

UÖURLU GİŞE •••• 
Zengin olmak isterseniz asfalt cadde dört gol 

aizında geni açılan milli piyango Çukurova gi
şesinden bir bilet alarak taliinizi deneginiz: Belki 

bu uiurlu Gişemizden zengin olacaksınız. 
Gişemiz ayni zamanda her keşide için deflamlı 

numara abone kagdina başlamıştır. 
Ko•unuz ve abone kaydolunuz. 

i ı an 
Kanara Müdürlüğünden 

1 - Kanara gazozhanesi için 2000 azami 2500 kilo asit karbo11I~ 
açılı: eksiltme usulile Atın alınacaktır. 

2 - Muhammen fiat kilosu 1 lira 25 kuruş olup muvakkat temioatı 
234 lira 38 koruştıır. 

3 - ihalesi Aj'ustoıuo 7 nci cuma günü saat 10 da belediye eııcii 
meninde yapılacaktır. 

ı~· 4 - lstoldllerin şartnameyi görmek için belediy~ yazı işleri müdiit ç 

ğüne, ihale günü de muayyen saatta teminat makbuzlarlle birlikte bele· 
diye encümenine müracaatları ilin olunur. 

2293 22-26-30-4 

Almanlar Stalingrad kapılarmda 
Baştarafı Birincide 

Berlin 25 (a.a.) - D. N. B. 
ajansının öğrendiğine göre, Alman 
kıtalan Voronej'io şimal batısıoda 

ehemmiyetli dii:ıman teşkillorini 
bir karşı hücumla hezimete uğrat
mış ve 32 düşman tankıoı tahrip 

«Düşman hücuma geçmek "e 
memleket içlerine daha derin ıit• 
bilmek için bütün ihtiyat kayP~~'. 
larıoı bir araya toplamışbr. pııŞ. 

• bl 
manı durdurmak ve göğüslerin• 
rer kale yapmalc için bütün vataır 
pervorlere hitap ediyoruz. 

11
• 

Geçen 13 aylık savaş esnası 1 
etmiştir. da Sovyet vatanperverleri binler~ 

Roma 25 (a.a) Popolo di Ro. kahramanlık öroe(i göstermişlercl~· 
ma l'&zetesi yazıyor: d' cı1 

Biri Don nehrinden, diğeri Mil Vatanperverlik heyecanı şiın ı 
1 d d 

artmaktadır. ·o 
erova an oğuya doğra llorJiyen Bu heyecanı göstermek İ~1 • 

iki kuvvetli Alman zarhh kolu Sta yalnız bir şekil vardır, O da, b~ 
linrrada doiru yürümektedir. Mu f' 
barebe şehrin varoş1arında gelişi- rekete l'eçmek ve momloketiıı 1 

yor. liği için çalışmaktır. Vatanper\ldt' 
Don nehrinin aşaiı mecrası ler bunu biliyorlar ve memlcık•t~ 

Rostov•un doğusundan aşılmıştır olan baihlıklarıoı rösterecelı :. 
ve seri kollar şimali Kafka1ya böl dir. Dilşman durdurulacak ve t• 
geslndo cenuba doiru ilerlemekte· 
d . ı rip edilecektir.:. ,. 
ır er. Berlin 25 (a.a) - Alman b~ıı· 

Kafkasyadao Roıtov'a ve Sta· ~ w 
lioırrada ırideo iki demiryoluna ula· va kuvvtıtlerinin hücumları dotl ~·· 
şılmış ve bu yollar kesilmiş tir.Şat hassa doğa cephf'sinio merkeJ 
şt şehri etrahoda bir imha mubare simin teksif edilmiştir. ıo· 
besi tam gelişme halindedir. Bu kesim Rus kıtalarilo dobs' 

Stockbolm 25 (a.a) - Londra dur. Bütün evltır ve çiftlikler ~{ 
radyosu, Soyyetler Birliği ahalisine kiki muharebe mevzileri balineı 
müeHir bir hitabede bulunarak. oulmpştur. ( 
Sovyetler memleketinin tehlikede Bu şekilde tahkim edilmİŞ ~ 
bulunduiunu söylemiştir. lorde ai'ır ve çok ağır boaıbalj ~ 

Almanlar memleketin ;çine ırit tesirilo yangınlara ve infilak 
1 

tilcço daha derin bir surette nüfuz sebebiyet verilmiştir. ~ 
etme~ tedirler. Radyo Sovotlerden Sovyet topçu bataryalat• ~ı 
vücutlarile Almanlara karşı bir münferit mevzilerdeki toplıar• ıO' 
mania teşkil etmelerini istemekte· hava kuvvetlerimizin hüculJll~jıııff 

uğramış, bunlar ya tahrip ed• 
dir. ı ı 

Londra 25 (a.a) _ Moıkova veya susturu muştur. . ııı• 
radyosn bugün öğleden sonra Rus Asker, benzin ve müb•~.~· 

yüklü bir çok kamyon kolları ııd~ 
milletine heyecanlı bir hitap yap- rip odilıniştir. Moskovadan ~':;,ııı 
mış ve «Vatanımız tehlikededir» bab istikametinde giden deo:ııt~,o 
dedikten sonra şöyle devam etmiş· bir kere daha bir çok noktala' 
tir: kesilmiştir. _/ 

Ticaret vekilimiz Bahkesirde ııı'' 
Partili ve diğer arkadaş~~~; 

temaslarda da aynı şeyleri gar ,f 
Hülı:ümetinizin bütün emeli, dl~ 
leketine iyi ve nafi hizmet ed;J. 
mektir. Hük.Ometlo almış ol

1
j/ 

aon kararların, yurdnn her ye I,' 

- Baştarafı birincide -
lıkesirlilerin baihlık, sevri ve şük 
ranlarıoın Milli Şefimize arzedilme 
si ticaret vekilimizden reca edil· 

miştir. • 
Behcel Uz şu cevabı vermiştir: 
«- Mııhterem 81\hkesirliler: 

Zengfo vatlıkla dalma bu rejimin ha 
raretli taraftarı olan Bahkesiri, si
zin kıymetli şabsiyetlerinizde se
lamlamakla bahtiyarım. Bahkeıirin 

ibtilil ve iokili.p hayatımızdaki mühim 
rolllnil batırlamama\t mümkün derli· 
dir o. çok sevdiğimiz ve bayatiye 
tiae inandığımız bir şehrimizdir. 

HiikO.metimizin yeol kararları 
üzerinde gösterdiifoiı tezahüre ve 
samimi alakaya bilhassa teşeltkür 
edorlm. Banu çok sevimli ve neş· 
eli rördlliüm BalıkesirUlerin yiizün 

do okuduğum gibi, belediye reisi ar 
lcadaş1mın ıözlerinden de pek açık 

aoltyorum. 

olduğu gibi, Balıkesirlileri d~ ~~ 
nun ottitini görmek beni se\l~rj'ı~
ve ümitleodirdi. Çünkü se~0,1, ~r.,ı ı ve üzerine titrediğimiz aziz 1 oi~P. 
miz ~çio içten dayaralt göıt~r i ~~ 
sevgı ve minnettarlık hiı}er•" ~,r 
yülc Milli Şefimize arzetııı~f~,-ifl 
dim için tatlı ve şerefli bır' 
addediyorum. ~,~jo;, 

Vekil saat 14,30 da J-!~1, ;I~ 
do milstahsil, tüccar ve dıf~ 1' 0 
illerle ayn bir görüşme d•bı•''"u 
mış, civardaki köy barııı.•" ,tıı' 1 
vaziyetini maballhıde tetlılt 6 '':ı 
ve köylülerle tamastan s0"~•''~ 
17 de tayyareyle lzaıire 
etmiıtir. 


