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Fakir ailelerin çocuklanna 

Adanada120001ira
lık şeker dağıtılacak 

\ 

Ankara 29 
(Hususi muhabi. LJ [ f ı ·mafn b •• 
tiaıizden) - Gc· naZlT anan Q l ame agun 

dur: 

İstanbula 
45000; lzmir ve 

Çİnıi müsait o l· [ _J k •ıt h f • • f d • 
ıtııyan ailelerin era.e ve l er ege ının as ı- Seyhans 12000· , . 

Bursa, Konya, Et. 
Çocuklariyle has· k • _J k 
·~lara ve kimse· ınuen geçece 
•ız çocuklara pa· , - ~ -~ ~ -

ld~ehir vo kayse

riye lOOOOAnkaraya 

8000; Afyon, Kocaeli, Zonguldak, Malatya, Samsun 
Sivas, Edirne, Elazığ- Erzurum, Hatay, lçel, Rize, 
Trabzon, Burdur, Aydına 6000; Amasya ve Niğd0• 

ye 5000; Soloya 4000; Sinoba 3000 lira pan röa· 
derilmiş bulunmaktadır. 

Vilayetlerin hakiki lhtiyııçları tesbit edildikten 

sonra tahakkuk edecek: mütebaki miktarda derliat 

rasız olarak dağıtılacak şeker hakkındaki talimatna· 
nıe önümüzdeki günlerde vekiller heyetinin tasdiltin
<lea geçerek tatbikatına bışlanacıı\ctır. Sıhhat vekil. 
liği, bu iş için ayrılm•ş olan üç boçuk milyon lirayı 
tenıameo almış bulunmaktadır. Bo paradan ihtiyaca 
fÖre bir miktar vilayetler emrine rönderilmiş ve 
talimatname çıkar çıkmaz faaliyete ıeçebilmeleri 
için hazırlık yapmaları bildirilmiştiF. Hangi vilayetler 
•nırine ne miktar para verildiğini bildiren liste şu . emirlerine gönderilecektir. 1 lskenderigege b i r h a u a taarruzu 1 

Londra 29 {a.a.) - Gelen ha
berlere göre, Almanlıır Kafkas. 
Yaya bir milyon! askerJe hücum et 
lllektedir. 

Berlin 29 (ıı a.) - Alman teb . 
liği : 

Aşığı Don nehrinin cenubun• 
daki Alman kıtaları bazı yerlerde 
İnatçı bir mukavemet röıteren 
düııoanı cenuba dojru püskürt · 
lllilştür. 

Mnhim bava teşkillerinden yar
dıın 2ören Alman kuvvetleri Mo
tiç ve Sal nehirlerini i'eç111iştir. 
l<ılas'ın şimal batısıoda düşman 
mukavemeti bir çok noktalarda 
kırılmış ve Rus kıtaları ricata 
ınecbur edilmiştir. 

Hava hücumları neticeıinde 

Volıa nehrinin doğuıuadaki de-

Kafkasyaya 
ı milyon· 
Alman 

saldınyor 
tnlryollariyle münakale hatları ağır Alman kıtaları iki 
hııara uğramıştır. Alman hava 
kQvvetleri düşman i'emllerine bü - nehri daha geçtiler 
CQlll ederek Volga nehrinin delta• Almanlar batıdan do
•1nd11 üç topçekeri batırmıştır. 

Bundan başka, gece akınları ğuya mühim piyade 
eıoaaında Volra üzerindeki diier tümenleri, motorlu 
btıı taşıtlar da tahrlbedilmlş veya 
haıara ajnblm11tır. birlikleri ve hava fi-

Voronejdeki köprüba,ına düş· • loları getiriyorlar 
QJıoın yaptığı hücumları püıkürten 
Alınan kuvvetleri 29 tank tahrip 
etmiştir. Hava akıoları neticesinde 
de bir çok düşmaC taokı muhare. 
be dışı edilmiştir. 

Volkof kesimindeki Ruı kıta· 
ları Alman kuvvetlerinin elinde 
bulunan bir köprübaşına hücum 
ttnıiş, faltat netice alamamıştır. 

Moskova 29 (a.a.) - a-ece ya· 
'1•ı neşredilen Sovyet tebliği: 

Kıtalarımız 26 hımmuz a-ecesi 
Voronej, SimUiyaıkaya ve Batais 
bölrelerinde şiddetli muharebeler 
'terıniıtir. Cephenin diğer ketimle.' 
tinde ehemmiyetli bir değişiklik ol
lllanııştır. 

Finlandiya koyundaki harp re
'-ilerillllz düşmanın 19000 tonilato 
tııtarıoda 3 taşıt remiıini batırmış 
tır: 

Moıkova 29 (a.a.) - Gece ya· 
tııı neşredilen Sovyet tebliğ-ine 
•ktir. 

27 temmu:zda cephenin muh· 
telif ltesimlı,riode faaliyette baluuao 
ha..,a kuvvetlerimize baih birlikler 
60 Alman tankı ile asker ve mal 
Z~me yüklü 200 kamyon tahrip et · 
ltlış veya batara uiratmıştır. 

Vorooejin cenubunda bir ke· 
•inıde birliklerimizden biri düşman 
~Gel af aasıaa varmıttır. Bu birlik 
ftındi tahkim edilmit bir bölgede 
tlddetli muharebeler vornıektodir. 
~ıı?a yakın bir kesimde do aaker· 
~'•!iliz ilerlemekte ve Alnaanları 
~rçok mesltOn yerlerden çıltarnaa. 
:• çalışmaktadır. Düşman 1000 
r'0 fazla subay ve er kaybetmiş. 
~/' Almanlar Voro nej'in batısında 
\~r tank hücumu yapmıılar, fakat 
t l>çıımuzıın mütemerkiz ateşiyle 
1ı.:"tllanarak ilk mevzilerine pÜS· 
't rttUaıüşlerdir. Similiyanıkaya çe· 

'•alnd k la ha, h 0 •ta rımu: dOımanla mu· 
"·d' eye devam etmi4tir. Bir nok· .... dM 

UflDan Don nebrinlo aabi. 

lini &'eçmeğe muvaffak olmuşsa da 
pDsknatülmüştür. 

Batais çevreıinde şiddetli sa· 
vaşlar cereyan ediyor. Birlikleri· 
miz düşmanın birbiri ardınca yap. 
tıiı dört hücumu püıkürtmüştiir. 
Düşman arır kayıplara uğramıştır. 

v i 1 ki 
Hintlilerle lngilizlel'in ara• 
sını bul,,,ak üzere, Razoelt 

tarafından 

HiDdistana 
gönderildi 

Ankara 29 (Radyo gazete1i)
V,1ndel Vilki, Ruzvelt tarafından 

Hindistan• röaderilmiştir. Verilen 
haberde, Vllkinin lni'ilizlerle Hint· 
liler araaındaki anlaşmazhtı halle 

memur olr uiu kaydediliyor. 
Bi. Bi. Si radyosunun bildir· 

dlğine röre, Hindistanda yeni bir 
cereyan başröstermiştir. Bu radyo· 
nan Yeni Delbideki müşahidi yeni 
cereyan hakkında şu malOmatı ver. 
mektedir: 

Birleşmi~ milletlerin, harpten 
•anra Hindistana iıtiklil verilece. 
i'ine dair bir beyanoame neşret. 

•elori veya bir yuvarlak masa lop· 
lanar•lt bu işin ~imdiden halli .. 

lngiltere tarafıadan Hindistaoa 
harpten aonratam istiklil verilece
ğine dair fimdiden teminat verilişi 
dahi Hintiller ara11nda çok iyi kar· 
ıılaoacaktır. 

Briyansk cephe.inin bir kesi· 
miode ehemmiyetli miktarda tankın 
iştirakile muharebeler cereyan et. 
mektedir. iki rüolük muharebe es. 
nasında 100 den fazla düşman 
tanlcı tahrip edilmiştir. 

. Alman Başlcumandanlıjı batı · 
dan Rus cephesine piyade ve mo-
torlu birliklerle beraber hava teş
killeri de naklediyor. 55 inci bom· 
bardıman filosile 3 üncü ve 53 üncü 
filolar ve diğer bazı hava birlik. 
leri son zamanlarda dof'u cephe
ııine getirilmiştir. 

Berlin 29 (a.a) - Askeri bir 
mahfilden bildiriliyor: 

Ruı kıtalarının Voronej yakın 
larındaki Alman mevzilerine karşı 
boş yere yıptıtı biJcumlar Moıkova 
radyosunu yeni masallar uydar
mağa ıevkecmekteelr. Bu radyoya 

i'Öre, Almarı kıtalırı aiır kayıplara 
uğramış ee üçüncü Almao motorlu 
tümeni bu bölıede imha edilmlıtlr. 
Halbuki bu tümen Voronejdeki 
hareketlere biç iştirak etmemiştir. 
Ağ'ır kayıplara uğradıkları iddia 
edilen dij'er lutalarda Ra1Jara kauh 
kayıplar verdirmete devam et· 
mektedir. 

Bilhassa şu cihet bilinmelidir ki, 
10 temmuzdanberl yalnız bu ke· 
ıimde 750 taok tahrip edilmiştir. 

Moıkova, 29 {a.a) - Reoter 
aiıtnsının hususi muhabiri bildiri· 
yor: 

Roslarıo devamlı ve çok şid. 
detli geciktirme mukavemet hare. 
ketleri haricinde Sovyet başlromu· 
tanlıiıoın takibettiii ıtrateji hak· 
kında biç bir fey bilinmiyor. Voro 
nejde muvaffak olan ve Kızılordu. 
ya elverişli bir tarzda devam eden 
muvaffakıyetli mukavemet, lcifi de· 
ğilse de ehemmiyetli bir rol oyna 
maktadır. 

Roıtof çevreıiade artan tehdit 
ve düşmanın 484 kilometre uzao
loğunda olan aşağı Donu berhanrl 
bir n"ktasından geçmesine mani 
olmanın rüçlüğü karş11ında Sovyet 
guetelerinin de kaydettiil gibi 
vaziyet çok ciddidir. Bununla be. 
raber Rulların aavaş azimlerinde 
biç bir ,.evşeklik rörülmüyor. 

İkinci cephe meıeleıine &'elin· 
ce, bu mesele Sovyet razetelerin
de artık bahis mevzuo edilmez ol· 
muştur. 

Ancak, halk kütleleri arasında 
mütemadiyen şa sual ıoruştorula . 
yor: ikinci cephe ne zaman açıla. 
cak? 

Moıkova, 29 (a.a) - Don'oo 
batısında Voronej önünde ilerlemeie 
?~vam e-ien Timoçenko lrovvet!eri 
ıkı Alman taburunu hezimete Dirat
mışlardır. 

Kahire 29 (ı.a) M 1s1 rd a ta şark tebliği: 
- Şimal cephe· Kara hareketleri 

:~~eşi:::., k:s~: in g i 1 iz ~::~:teri::vrl~: 
şamı başlıyan müt şimal kes\m\nde 

tefilt taarruz ha· t topçu düellosuna 
reketininoldulcça aarruzu inhİHr etmiştir. 
ehemmiyetli öl- ---- ---~ Muharebe böJ1resi 
çüde olduğo an B •• ••k ··ı ••d k üze-rinde h ııvıı fa· 
lqıhyor. Salı ak · uyu O ÇU e a ln· aliyottaz olmuştur. 
şaoiına kadar ta. )ar beklenen fayda- Bomba ve uzun 

mamlayıcı bir ha ları vermedi Mesafeli harp UÇ· 
bor gelmemiş ol aklarımn: Sidi -
malda beraber in- ___ .. Berrani yakıola-

giliz. Avostral- s üveyş rında mavnalara 
yalı kıtalarm İş · hücum etmfş ve 

tirak ettiii bu bombalandı bunlardan birini 
akından evvel ma• yakmıştır. 

. yın tarlaları ve Alman kıtalarının Torpil uçaklarımız Yuırın de · 
işgal ettlii mevziler şiddetle bom nizinde bilyük bir duşman ticaret 

bardıman edilmiştir. Bo akın, ele gemisine isabet kayde.tıniştir. Ge· 
geçirilen bir miktar esir ve mal· minin hasara uğradığı görülmüı· 
zeme hariç olnaak üıere belki de tür. 
beklenilen faydaları basıl ~tmemiş· 
tir. Fakat bu hilcom, 8 inci ordu· 
nuo teşebbüsü ele almak ve .au
hafaza etmek kudretine yeni bir 
delil sa1ılabillr. 

Kahire 29 (a.a) - Üttatark 

lııriliz hava kuvvetleri haberler 
bürosu bildiriyor: 

• Müttefik kıtaları destekleyen 
hafif bomba uçakları pazarteai 

günü Elalemeyn cephesinin şimal 
kesiminde müe11ir akınlar yapmıt· 
tır. Mihvere ait nakil vasıtalarına 
bir çok tam l1&betler kaydedilmiş, 
bir çok tank, nakil vasıtası ve 
müttefiklerin kara hareketlerini 
tehdit eden top mevzileri tzyya· 
relerimizin hücumuna uğramıştı ... 

Muharebe bölgeıi üzerınde 
devriye reıen av 'lÇaklarımız bir 
Me11erşmit düıürmüıtür. 

Uzak mesafe öncülerimiz, Mı . 
sır sahill açıklarında mavnalara 
ve bir motorlu nakliye koluna hü 
com etmiştir. 

Malta üzerindeki hava faali . 
yeti artmıştır. lngiliz avcıları pa· 
zartesi günü 12 düşman tayyaresi 
düşürmüş, bir çoiuno da ciddi 
surette hasara ui'ratmııtır. 

Pazartesi receıi bomba nçalt· 
larımız Tobruk'u ve muharebe böl 
resindeki mlhver deniz sahalarını 
bombalamıştır. 

Kahire 29 (a.a) - loıiliz or-

Müttefik hava kuvvetlerine a
ğır bomba uçakları Suda koyundaki 
ticaret 1remilerine muvaffakiyetle 
hücum etmiştir. 

Malta üzeriadoki hava faaliye· 
ti zayıf olmuştur. 

Berlin 29 (a.a} - Alman teb· 

liğl: 

Mısırda lnıilizler hücumlarını 
tekrarlamamışlardır. 27 - 28 tem 
muz recesi Alman uçakları Süvey.ş 
teki liman teıiılerini bombardıman 

etmiıtir. 

Rıhtımlarda, depolarda demir. 
li bolunan remiler araaında bom 
balar patladığı göı ülmüştür. Alman 
ve ltalyan uçakları lskenderiyenin 
bat111nda bolunan bir bava meyda· 
nı ile Malta adaaıodaki hava mey· 
danlarını bombalamıştır. Buralarda 
büyük yanıınlar çıkaralmıştır. 

Maoş denizinde bir Almnn ka 
rakol i'emisi, milteaddit Jngiliz 
muhrlpleri ve topçekerleri ile yap . 
taiı çetin bir muharebede bunlar· 
dan birini batırmıştır. 

Tekrar tekrar uçan lngiliz U· 

çakları dün Almanyanm batı taraf 
lan ve sahil bölgesine bomba at· 
mıştır. 

Dün gece Alman Savaş uçak· 
ları cenup ve orta lnl'!lteredeki 
silah fabrikalariyle demıryolo te· 
ıiılerioi ve bava aıeydanlıranı bom· 
bardıman etmiştir. 

Unlu maddeler için 
talimatname hazırlanıyor Voronej'in şimal bat111oda Sov 

yet piyadesi, tank ve hava kov. 
vetleri Alman blokhavzlarına hn . 
cam etmişlerdir. Fraosadao yeni 

gelen 323 üncü Alman tü01e. - Ekmelin vesikaya tabi oldulll -
ni bir karşı hücuma iştirak etmiş· 

--- yerlerde de Börek, Paata' ,,... -
tir. - k Almanlar Sovyet mevzilerine üç arna yapılabilecek 

1 
dd l .• 

defa hücom etmişlerse de her üç Ankaradan bildirildiğine röre, Ticaret Vek.&J•ti, 11b~ küm~ f b ~k içın 
hücum da püskürtülmüştür.lDOşman bir talimatname hazırlamakla beraber, makarn•• "'8 .k ıs t":bi a (

1 
ad a!ı 

h b d d b• k -ın pastabaneler, börelt,.iler arza ederlerse ekaıeff0 v1 esı aya L 
8b.l' 0 mndırı 

ınu are e mey ıoıo a ırço o yerlerden un satın T alarak bulundoldarı ••otıka ara ıoaa ı ır ve M· 
bırakmı~tır. bÖ le t m k b' 

Biri zırhlı olmak üzere yeni- hal İmalata başlıyabllirler. Bunlar, yaptıkları re • pat ak, 8 arna !S· 
d küvi ve emtalinl setbeıt piyaaaya çıkarabillrler. Re1mı ma anıların blldır· 

en 8 Alman tümeni bu ıon gün· diğine 1röre Ticaret Vekaleti, zaten bu ~akıatla hub~bat hakkında neş. 
~rde Don havzaaına getirilmiıtir. retmiş oldatu son kararnamede, Yeıika ıl• e~mek dagıtılan yerlerde yal· 

unlar 70 inci, 82 inci 240 ıncı nı• hububatın alım ve aatınunı meaetmiıtlr. Alakadarlara nazaran makar. ~4~ ıncı, 370 ioci, 362 inci, 37l .. 
mcı, 377 inci piyade tiJmonleri ile na fabrikaları faaliyete 1reçip plya1aya makarna ıevketmiye başlayınca 
24 üncü zırhlı tilmendlr. makama ile pirinç araaında tabii bfr rekabet doiacak, böylec! pirinç fi· 

-Devamı ikincide - yatı dOııcektlr. 

Patates 
isti hl iki 

Mllr müdafaa 
mUesseselerinde ve 

mekteplerde 

Çok Patates 
Kullanılacak 
Ankara 29 - (Hususi muhabi. 

rimizden: Yurtta Patates ekimine 

h ükOmetçe verilen flhtırnmiyet do

layısiyle ziraat veUleti a'eniş mik. 

yasta Patates ekilmesini te'Din et· 

miş bulunmaktadır. Buna wo" 
6 ro, 

milli müdafaa ve maarif müessese 

ve mekteplerinde Patates satın 
alınmağa başlanmış ve diğer gıda 

maddeleri yerine mümkün oldoiu 

kadar PatatH lmllanılma1ına gay· 

ret edilmekte bolanmuştor. 

BilOmum hastahane ve sıhb.t 
müeaseselerimlzde de bol nıiktarda 

Patates istihlaki lmkinlannın arq. 

tırılma11 ve bllha11a az bulunan 

ve rüç tedarik edilen bir kısım 

gıda maddeleri yerine Patates ika. 

me edilmek soretiyle kalori ihti· 

yacının da teminine dikkat edil· 

mesi alakadarlara biJdirllmiştir. 

İngilterede ko
münist faaliyeti . 

artmış 
BerJin 29 (a.a) - Yarı reım 

bir mahfilden bildiriliyor: 

Doiu cephesindeki vaziyet v 

ikinci cephenin açılmaaı imki:ılar 

hu1nsunda lngiliz ve Amerika 

basınlarında yükselen kö tümser se 

lerio ç oğalması Alman siyasi mab 

fillerinde hususi bir alakayla kay· 
dediliyor. 

lnıiliz - Sovyet anlaşma11nda 

Komlntern'in Büyülı. Britanyanı 

dahili işlerine her hang-i bir mü 

dah:ıleden kaçınacağı 

kaydedilmiş olmasına rağmen lnrıı 

terede komünist faaliyetinin artmaf' 

dikka ti çekmektedir. 

Çocuk hırsızları 

Şabaniye maballesinden Muı 

tafa oj'lo 13 yaşında Mehmet Şa 
bin, Asım oğlu 15 yaıında Mas 

tafaG ündüz, LOtfi oiJa 13 yaşın 
da Huluk Erıör ile Mehmet of lı 

Mosa Tokgöz adlı çocoklar Tura 

barının arka kısmındaki tahta pe 

de aralıfından 25 lira değerlod 

kaf.Jk, çatal çalmışlardır. · Çoco 

hırsızlar yakalanmış , haldarınd 
kanuni muamele yapılmıştır. 

Ba kGçült zabıta haberi dq 

lay11ile mühim bir noktaya iıare 
edelim: 

Son günlerde, mahalle arııılı 

rında dolaşan bazı çocuklarm • 
b'. J J J 
ırıslnin evini arıyormışcasına, yı 

hnt da evio a vlusuna her hangi b 

şeyi ni düşürdüğ-ü bahaneıile evlea 

fİrere\t hır11zlık yaptıkları ve bi 

hassa mahalle aralarında kö"' 

köme kumar oynadıkları l'Ör 

mı-kter.ilr. Allkadar makamların 

zarı dtkkıtioi celbederiz, 
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ASRİ Sinemanın Yazhk Bahçesinde 

BUGÜN 

Seyhan Valiliğinden : 
1 ~ 

S UVARE 9,30 S UVARE 9,30 Son kararnameye göre çifçilerin Toprak ofiıine teslime mecbur ol
duldarı mahsulü Taş, Kum, Delice ve sair ecnebi maddelerle fazla mlk· 
tarda karışık olarak getirdikler~ esefle rörülmektedir. 
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BU AKŞAM 
Türkçe sözlü Türk musukili 

LE YLA ile MECNUN 
Şiirler: Vecdi Bingöl Beste Üstad Sadettin Kaynak 

Mecnunun Şarkıları. • Münir Nurettin 
Leylanın Şarkıları : Müzeyyen Senar ·---------.;..s.-... _______________________ ___ 

Pek yakın 18 : 
Stan LoTeg Olioer Hardi Maklepde 

i A n 
anara Müdürlüğünden 

1 - Kanara gazozh nesi için 2000 :ızami 2500 kilo asit karbonik 

ııçık eksiltmcı usalile satın nlıııacoktır. 
2 - Moh:ımmen fi t kilosu 1 lira 25 kuruş olup muv:ıkkat teminatı 

234 lira 38 kuruştur. 
3 - ihalesi Ağustosun 7 cci cu un güııii ıınnt 10 dn belediye encü 

meninde yapılacaktır. 
4 - lste\dilerin şnrtnamevi gömıcık için he\ediye yazı işleri müdürlü. 

ğüue, ihale günü de muayyen santta teminat makbuzlnrlle birlikte bele
diye encümenine müracattlları illin olunur. 

2293 22~26-30~4 

• LU GiŞE· •• uGu •• 
Zengin olmak isterseniz asfalt cadde dört yol 

ağzında yeni açılan milli piyango Çukurova gi
şesi nden bir bilet alarak taliinizi deneyiniz: Belki 

bu uğurlu Gişemizden zengin olacaksımz. 
Gişemiz ayni zamanda her keşide için deoamlı 

numara abo11e kaydına başlamıştır. 
Ko•unuz va abone kaydolunuz. 

Zayi Diploma 

Çiftçilerimizden beklenilen, Ofise getireceği malını biç bir ecnebi 
madde ile karışık olmak11zın temiz bir halde te!llim etmeleridir. Ak!ll 
halde çifçinin borçlandığı mikdarlar bu şııttlar ılnhilincle ikm11l edilmiş 
snyılınıyacak ve mevaddı .llcnebiye farkı kıı<lar kendisinden ayrıca zahire 
istenecektir. Buna meydan verıneme\ı; üzere çifçilerimizin bu rıo~tayı göz 
önünde bulondnrmalorını ehemmiyetle tavııiyo ederim. 

Seyhan Valisi 
2328 

Ceyhan Belediyesinden : 
(Açık Eksiltme İiinı) 

Demir köprü ile Koruklu caddesi .arasında 105 metre 
uzunlukta yapılacak Toprakkale taşiyle µarke kaldırım ve 
beton bordür ve tretuvar inşaatı (5022) lira (70) kuruş keşif 
tutarlı olup 6/8/942 Perşembe günü saat 11 de ihale edtle

cektir. 
isteklilerin ihale tarihinden. sekiz gün evvel vilayet Nafia 

mildürlüğUne 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
zır bulunmaları lazımdır. Daha fazla izahat almak istiyenler 
belediyemiz fen işleri bürosuna müracaat edebilirler . 

2297 :l3-25·3 l-5 

Göksün Asliye ceza 1 

Hakimliğinden: 
1 

Sayı: 942 - 144 

ilin 
Adana Çiftçi 

Birliğinden: 
Mazot listeleri Muharrem Hil

mi Remo ve Jori Zablit ticaret· 

c Birecik Dumlupınar okulundan 

Satıhk fotoğraf 
makinesi 

Milli korunma kan11n11an muhalif 
hareketle fu.la fiatla buğday sat
maktan ııuçln gö~sünün köprü başı 
maballosindcn 288 doğumlu Hüse 
yin oğlıı Abttcı Bayram hakkında 
yapılan duruş11ııda: fıili sabit oldu 
ğondan neticeten on iki lira elli 
kuruş ağır pıırn cezaııile mnhkOmi· 
yetine dBir verilen 24/4j942 günlü 
karar hükmü katiyet kesbetmlş ol· 

hanelerine gitmiş olan ve mazotu· 

nu almıyan makine tahibi çiftçile· 

rimiıin teneke ve varillerini geti· 

rerek bir'un evvel mazotlarını al
maları ehemmiyetle ilin olunur. 

1• 938 939 ders yılında aldığım 11/6/939 
Markıısı: Zeis ikon. Ebadı; 

6,5-9, Objektif kuvveti: 1 - 4,5, 
Otomatik deklanşörü, sehpası, 8 
adet şıı~esi ve bir çantası vardır. 

' il 

( 

t 
1 

1 

i 

1 

ı' 

,· 

gün ve 45:~ sayılı il1' okul dip 

lomamı zııyi ettim, Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü olmadığı 

illn olunur. 
Birecikli Abdulballı oğlu 

Reşat Bozkan 
2327 

Acele satıhk ev 
Hasanağıı camii civnnnda 2 

odalı ve mutfağı, nltevli tu\uınbnh 
bir ev satılıktır. 

Müracaatlar : 
S sathane yunıoda tüccar 

Zekcriye Bakır 
. 2330 30-31·1 2 

Ceyhan Be ediye 
Reisliğinden 

25 Ura as\i maaı,lı Ceyhan 
belediye mesul ruuhasip\iji mün-

lıaldır. 
Memurin kanunundaki evsafı 

haiz olanların evrakı müsbitelerile 
Ce)han belediye r iyasctine müra· 
caatları ilan olunur. 

2322 28·30 1 

Görmek lstiyenler razetemiz 
muhasebecisine müracaat etmeli
dir. 

Kız Enstitüsü 
Müdürlüğünden 

f.nstitürnüzden muhtelif yıllar· 
da meızun olanlardan köy kadıniarı 
gezici kurslarına öğretmen olmak 
htiyenlerin şeraiti anlamak üzere 

en geç 1/8/1942 Cumartesi saba· 
hına kadar idareye baş vurmaları. 

2329 30 31 

Gezici blçki·dlkit kursu 
öğretmeni yetittirllecek 

Köy kadınları gezici biçki·di· 
kiş kursu öiretmeni yetiştirmek 

üzere Enstitülerde kız enstitüsü 
mezunları için bir lı.ur• açılacaktır. 
Bu korııla başan gösterenler ilk 
defa olarak 50 lira ücretle öğret
meoliğ e tayin edilecekleıdir. 

dutondau ilin oluonr. 
2326 

T. iŞ BANKASI 
Küç~jk tasarruf hesapları 

194.~ iKRAMiYE PLANI 
KEŞi DELER: 

2 Şrıbat, 4Magıs,3Ajastos,2lkinciteırin tarihlerinde gaP.ılır. 

1942 iKRAMiYELERi ---
1 Ad ot 2000 Lir ahit 2000. Ura 

3 " 
1000 

" 
3000. .. 

2 .. 750 " 
1500. il 

3 .. 500 " 
1500 ,, 

10 .. 250 " 
2500. .. 

40 " 
100 . .. 

50 " 50 .. 
4000. .. 
2500. .. 

200 " 
25 

" 
5000. .. 

200 " 
10 " 

2000. " 
TUrkly• 19 Bankasına para yatırmakla yal· 

nnı para blrlktlrmı, ve felz •lmı, olm•z, aynı 
~•mand t Uhıhzl d dert mle aluraunuJE. 377 

··~ "":; :: • "'. .:: •• - -.. - ~ • .. 1 

ON MATBAASI 

n bi Anadolunun en 
sistem makinelerle 

.ç ış n yegane matbaası 
.. tün Ma mesl Yeni ve Harfleri Çeşitlidir. 
Bir defa iş yaptırırsanız 

; MEMNUN KALACAKSINIZ 
r 

• Hariçten de sipariş kabul edilir 
-

30 Temmnz 1942 

YAZLIK Sinemada 
· BU AkŞAM 

Edebiyat Dün1aıının Güne~i .. Sinema Aleminin Zafer Tacı 
olan bir film .. Büyük lngiliz edibi (Bernard Sbavı) ın bütün 

Dünyada akisler uya!ldırmış (Pygmalion) nam meşhur romanından 
iktihıu edilen ve Piyesini Londrada biz:r.ııt oynıımı' o\an 

Sinernıın •n eo kuvvı!:tli Artisti 

LESLİE HOW ARD 
Tarafından şahane bir ta1zdo yaratılan 

BİR Kadın y ARATTIM 
Em'Jalsiz. A,k ve hısfilminin ille recesi rroünasehotilo ŞH ef Galası ... 

A,\t ve istr.ıp. Heyrcan ve t~6S~iir itibarile bu fil n cidıien 
mev!limin b'.r şah~seridir. 

iLAVETEN: 
ERROL FLA YNN ve OLIWİA DE HA W
ILLAMD'ın müşterek ve muazzam temsiller' 

KEŞiF ALAYI 
TÜRKÇE 

Pek Yakında 
En çok sevilen iki Büyük Artist lrıne Dunne ve Cary Crant 

öLlk GÖZ AGiRDSD 
ŞAIHllESER6NDIE 

Seyhan Daimi En~ümeninden: 
1- Adana ·Ceyhan yolunun 12 nci kilometresinde 3 met· 

relik menfez inşaata keşif tu~rı olan (4180) lira (83) kuruşı• 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 2°3/7/94?. tarihine müsadif perşembe gUJlİİ 
saat onda viliyet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3- isteyenler bu işe ait keşif evrakiJe şartnameleri11İ 
görmek için Nafıa müdürlüğüne müracaat edebilir. 

4- lateklilerin (313) lira (56) kuruş muvakkat te'mioııt 
yatırmaları ve bu gibi iş yaptıklarına dair bonservislerile (.SO) 
kuruşluk pul, iki fotoğraflarını ve Ticaret ve sanayi odasın• 
kayıtlı olduklarına dair vesikalarını dilekçelerine bağlam•~ 
suretile ihaleden üç gün evvel viliyete müracaat etmeleri 
lazımdır. 2234 8· 12-16-2 

Sanat ve yapı usta okullarına 
parasız yatılı talebe alınacak 
1942-1943 Ders yılı bölge sanat ve yapı usta okullarına parası• 

yahh olarak alıoacık talebeler balr.kmda yapılacak muamelaye ait ına~İ 
rif müdürlüiüne relmiştir. malOmat Buna röre; yapı usta okullarına ma•'' 
vekilliii, bölgtı 1anat olullarıoa da yalnız milli müdafaa vekaleti ile • 9 

lteri fabrikalar umum müdürlüiü huabına parasız yatılı talebe aluı•' 
caktır. 

Ankara ve İstanbul bölge sanat okulları özel elektrik şubetine P~· 
rasız yatılı olarak yalnız milli müdafaa vekaletl Ue askeri fabrik.•l'' 
he1abına talebe alıuacaktır. 

Bu şubeye alınacak talebelerin müsabaka imtihanları 2 Eylul Ç•'' 
şamba, diğer imtihanlar 20 Atustos Perşembe günü ~apılacaktır. 

---------------------------------------~ 
Kafkasyaya Bir Milyon Alman 

Saldırıyor _,.; 
- Baştıırafı birincide - TUccar ellndekl pe111&1I' 
Mo,kova 28 (a.a) - Reuter yağları Ji· 

ın hu!lu!i muhabiri bildiriyor : Evvolce satışına ruüsuJe e , 
Bu sabah Df'Şredilen haberlere len fabrika iıtilı,ıli pamuk y•f::. 

göre, Roıtof'un cenubunda Alman rından maada, tüccar elinde b•\, 
ileri hareketine karşı koyan Rus nup ten ·ke v, va ·illc ri ı io c!ei\ 
kılaları çok fena vaziyette bulun• mesi yüıüoden ziyan ulan patı1ıı~i 
maktadırlar. Çünkü almanların bu · yağlarının da vilayet dahilin~'ıı 
radaki kuvvetleri, sayıca bir çok tcırtipler dairesinde mahalli ıb 11 
defa büyüktür. yaçlara sarfı Ticaret Vekiletiodf 

Aynı zamanda Staliorrat da Vilayete bildirilmi~tir. 
şimdi ilci istikametten tehdit edil· B. lbrehlm Acar 
mektedir. Evveli Don kav!'İnde .;1 
şidıletli savaşlar olına~ ta ve bura Şehrimizdeki Malatya bcı • 
daki 9ovyet kuvvetleri birçok hü. iplik fabrikası mühentiisi B. lbÔt 
cuma karşı koymak zorunda bu bim Acarın lstanbulda Salur~, 
lucıuıaktadırlar. Saniyen, Tıilnili· fabrikasına nakledildijini ha ,~ 
yaııskaya bölgesinde Don'un c~nup aldık. Muhitinde kendisini ıe\ldif ıl' 
loyısuıa külliyetli miktarda yerlış B. İbrahim Acar'a yooi vazift>

9111 

mi« olan Alman kıtal.ırı da Stalin· muvaffak olıoa'1nı dileriz. ...../ 
~ - - ,,, 

grad'a varan y.ollara varmağa ça· da rece gündüz kanlı sav•1, 
lışınaktadırlar. yapılmaktadır. 150 kilometre .ıııd' 

Rostof'daki Alman kuvvetleri safede Don kıyıları küme tıalııJ ~ 
ise, şimdi cenubı doiru atılmakta· -ı ı • 1'9' 

K lr. Alman o ü erı ve yaomı• A ı 
ıhrlar. Borada Almanlar, uşçev o- ~ , 
K d d · lu 0 takı0p edi· tankları ile doludur. Soıı 24 11 ·r ra~no ar emıryo n _ u 

hbl .. d •ır yorlar. Bu •abahld a er -ore gore ıçın e cenup kıyHıoda aaıarı J,cı 
bu ileri hareketine karıı koyao k. b Al J f o" 
Ruslar. Alman ilerleyişini dnrdar• oprü aşı, man ar tar• 

1 
d'° 

mak için fena vaziyette bulunmak- g-eol~letilmlştir. Borün cepb' IJİ' 
tadırlar. relen haberlere röre, büyük. "' 

Stalingra.d'ı doirodan doiru - Alman teşkili borada yerleşııs•f 
ya tehdit eden tehlike Don kav- ilerlemekte bulunmuıtur. d• 
sinden gelmektedir. Almanlar başka nolr.talard~ b'' 

Almanlar, Volra üzerindeki Doou reçmişler ve kuv~"tlı 
naldiyntı h ıvaılnn borubardıman ıır f 
l!ıtwekterlir!er BLı tı daıı anlıışıldığr 11111kavemetlo karşıl•şmışları I~''' 
na gö c-, Alınanların ileri hava Cepheden gel~n bir t~tiH' 
alanları, şimdi p>!Y. muhtemel o~a Sev yet karşı hücomlarınır> I . 
rak nehre 150 ili 250 kilometre kuvvetltındiğini bildiroıek~ 
mesafede bulunmaktadır. oR.ı\l-

Voronejdo olduğu ribi Tsimli imtiyaz. Sahibi : C~ vız ok•t 
liyanskaya'da da Alınanlar Donu fJ. Neşriyat Miidürii: ",,..1 l) 
geçmek için sayısız büyük fedıa yt.R0U'"' 
kirlıldar yapmsktııdır. Köprübaşı· Rıfat YA M t' aı' 
ları kuralcuak istenilen ooktalar Ba11ldıtı y., ı suGON ·• 


