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Her iki taraf ta çok ağır kayba uğradı 
Baskıncılar 
ingilterege 

döndüler 
Alman tebliğine göre 

11 

3 torpido muhribi 
2 torbido 

2 nakliye gemisi batırıldı, 5 krovazör ağır 
hasara uğradt; karaya çıkarılan 28 

tank tahrip edildi 

ikinci Cephe 
meselesi 

Yazan: CAViT ORAL 
Çörçll Moskovadan döndü. in. 

riliz Başvekilinin birat. dıı uzun 
ıürdü gibi görünen bu ziyaretinde 

Moılcovada neler konuşuldu ne gibi 
anlaşmalarda bulunuldu, tabii bilmi
yoruz. Ancak Stalinle ve Sovyet 
aslceri şefleriyle yapılan bu müza 
kerelere general Veyvelin de ka 
tıldığı gözönüne alınırsa, aylardan 
beri g-azetelerde, radyolarda, •İya
ai mahfillerde ciddi bir mevzu 
feklini alan ikinci cephe meselesi 
nio esaslı olarak ııörüşüldüğünü 
lcabul etmek liizımgelir. Fakat bu 
husustaki kati anlaşma ne şekilde 
hailanmıştır, tabii bu da ~alOm 
değildir. Acaba Miıter Çörçil 
Mösyö Staline bir ikinci cephe 
lÇlllak için hakikaten aözmü ver 
tııiıtir? Yahut da lngiliz Başvekili 
Sovyet şefini i'arpte yalnız oyala 
illa hDreketleriyle mi ikna etme 
ie muvaffak olmuştur ? Eğer Di
Yep'e karşı ynpılno çıkartma te· 
•ebbüsüne bakılırsa daha fazla 
İkinci ıık üzerinde ·mutabık kalın 
trııt gibi görünmektedir. Zira Di 
Yep'e yapılan çıkartma büyülr; bir 
Cephe açmaktan ziyade Almanyayı 
i'arpte ihtiyath bulundormaia ça· 
lı,ırıalc ve gnrpteıı şarka asker ve 
kuvvet çekmesine mani olunmak 
istendiğini göıtermektedir. Mamafi 
ikinci defa olarak lngilizlerin rarp 
Cepheıioe asker çıkarmaları ve ge 
ti çekilmeleri bir ikinci cephenin 
hiç eçılaHyacağı manasına alınmama 
lıdır. Her halde Anglo-Sakıonların 
böyle kati bir teşebbüste boluna· 
C.lclarına bizzat Almanlar da inan 
ltlış srörünüyorlar. Çünkü doktor 
Göbbels'in Das Reich mel!mua 
11Dda 7a:ı:dığı malaleler Almanya· 
nııı böyle bir teşebbiisü beklediğini 
ı,aret etmektedir. Yalnız bizce en 
llıiihiırı olan nokta; demokrasilerin 
h11 sene içinde bu kadar eıaslı 
"e ÇOk ciddi bir teşebbüse geçe
'bilecelt kadar haıırlanmış olup 
1:>la.aırıalandır. Hakikatte bir ikinci 
~'Phe açmak için zaman çok müsa· 
•ttir, Almanya fark cepboılnde bü. 
Ylllt muharebelere aririşmiştir. Al 
lllıarı orduları Kafkaalara kadar 
llıarımıştır. Bu vaziyet Avrupaya 
•a'- ' · lb ~•r çıkarmak ıçın e ette de· 
lllı()kraıilere iyi bir fırsat veraaek· 
led' d ır, Ancak şu noktayı • 11n11t• 
lllıaa.ak İcab eder ki Almanya garp 
Ceph · · ·1 · ya eaırıı ve demokrası erın • 
ille • bb" - "de h •ıı bir çıkarma te1e usunu 

iç ihlllal etmemiş olmalıdır. Garp 
~Pheılndeki Alman bazulıiı ve 
l( illan tahkimatı da lng'İliz Genel 
) 

11~1bayını düşündürecek ve ibti· 
•t 1 h.,eket ettirecek derecede az 

Londra 20 (a.a.) - Diyep Şehrine 
karşı y11pılan baskına iştirak etmiş 

lan kumand11nlardan bir kısmının 
öğlede.o ıonra geç vakit lngiltere
ye döndükleri bildirilmektedir. 

Londra 20 (a.a.) - Müşterek 

hareketler umumi kararrihı şu teb 
liği rıeşretmektedir. 

Oiyep baskını hakkında, sabah 
altıda neşrettiğimiz ve Fransızlara 
radyoda saat' 6, 15 te okuduiumuz 
sarih tebliğe rağmen, Alman pro . 
pagandası, harekatıo aldığı şekil· 

den başka bir netice çıkarmak 
imkiosı:ı.lıiında bulundoğ'undan, bu 
baskının bir istila teşebbüsü oldu 
ğunu ve bunun Almanlar taraf ıa· 
dan akamete oir.atıldığ-ını iddia 
etmektedir. 

Harekata iştirak eden kuvvet 
lerin külliyetli k11mıoın yeniden 
i'emilere bindirilmesi tesbit edilen 
saattan altı dakika sonra yapılmış 
ve bu hareket karaya ayak basıl 
dıktao tam dokuz uat sonra sona 
ermiştir. 

Karada cereyan ~den çarpış 

malar esouında bir kaç tank kay· 
bcttik. Alınan raporlar muharebe· 
nin şiddetli olduğuna işaret etmek· 
tedir. insanca kayıplar her iki ta
rafta da ağırdır. Ancak bütün kuv
vetlerimiz loi'ilteroye döndükleri 
vakıt tamamlayıcı raporlar neşre· 
dilocektir. Bundan evvelki teb 
liide bildirilen '6 topluk bir batar
ya ile bir mühimmat de~os.unu.n 
tahribinden başka kuvvetlerımız bır 
uçaksavar bataryasını tahrip et
mişlerdir. Bugün ilk defa olara~ 
karaya tank çıkarma işinde ye~ı 
küçük remiler kullanılmıştır. lngı· 
liz hava kuvvetlerine mensup bü· 
tün servislerin uçakları kuvvetli 
düşman midafaaııoa karşı harekit-
0ta bulunmuş ve karaya çıkmakta 
olan askerlerimizi desteklemiştir. 
Geniş mikyaata bir hava muhırre
beai gelişmiştir. Şimdiye kadar ala. 
nan raporlara göre 72 düşman u· 
çaiı tahrip edilmiştir. Bu aayıda 
remilerin düşürdükleri uçak adedi 
mevcut de(ildir. 95 uçatımız kay· 
bolmuş fakat 21 av uçaiı pilotu 
kurtolmuşlur. Diier pilotların da 
kurtalmoş oldukları zaooedilmelı.te 

dir. 

ehemmiyetli değildir. Ve öyle zan
nederiz ki mister Çörçili Moskova. 
ya kadar rötüren ve gönderen en 
mühim sebep te bu ihtiyatkarlık 

olsa gerektir. Çünkü Garpta yap~· 
lacak v• muvaffak olamıyacak bır 
ihraç hareketi ne Düokerk çekilişi• 
ne ve ne de Yonanlıtan ricaline 
benzetilemez. Bu cephede muvaf • 
fakiyetalzlikle neticelenecek ciddi, 
esash ve büyük bir çıkış hareketi 
arerek manen ve rerekae maddeten 
demokraıilere çok ağna ve çok 
pahalıya mal olabilir. 8u sebepler· 
den loriJiz ihtiyatkirlıi'ına hak ver
mek icap eder ve fikrimizce ikinci 

• cephe için diioya efkarı umumi· 
yesinin çok istical etmeşl biraz· 
da mevıiınıiz olar zanoe._deriz. 

l 
Fr;nta'da Boulogne'e yapdan 
ihraçtan ıonrd İngiliz Komman· 
doları İogiltere'de karaya 

ç ı k a r 1 a r k e n' 

Berlin 20 (a.a.) - Alman or· 
dnları başknmandanlığıom hususi 
tebliği: 

lnhiliz, Amerihn, Kanadalı ve 
De Gaullecü kıtalardeo mürekkek 
bir tümen kadar asker kütle ha· 
linde Franaanın büyük deniz ve 
hava kuvvetlerinin· himayesinde ka
raya çıkarılmıştır. Bu çıkarma 
karaya çıkarılacak başka kavvet
lerin ilk dalgasını teşkil ediyordu. 
Sahil mu haf azaıunı temin eden Al· 
man kuvvetlerinin hareketi saye• 
:tinde, tankların da destetile VU• 

lcubulan bu düşman hareketi 
ağır ve kanlı kayıklarla akim kal· 
mıştır. Saat 16 dıtn beri kıt'a 
üzerinde silihh tek bir düşman 
knlmamıştır. Bu büyük muvaffaki
yet bszı kuvvetler hariç olmak 
üzere başkumandanlığın ihtiyatla· 
rmıı müracaata kat'iyen lüzum kal· 
maksızıo elde edilmiştir. • 

Kıt'alarımizdan gelen rakor-
lardan ve esirlerin ifadelerinden 
çıkarma hareketinin şöyle cereyan 
ettiği anlaşılmaktadır. · 

Bu ilk çıkarma kafilesi aabah
leyin açık denizde nakliye gemi· 
lerinden 300 ili 400 htıta aktar. 
ma edilmiı ve 13 ili 15 kurova· 
1ör ve destroyerin ve keza çok 
büyük av teşkillerinin himayesi 
altında saat altıyı beş geçe sahile 
varmıştır. Bu ilk kafilenid arlca11n 
da ilk ihtiyar kuvvetini taııyan 

6 nakliye ğcmisile üç yük remiıl 
ve daha şimalde 26 nakliye remir 
lik diier bir grup bulunuyordu: 
Herhalde b:ı grııp hareket ihtiya· 
tioı ve ihrac kuvayi külliyeıini 
teşkil edediyordu. ilk çıkarma ka· 
filesi Oieppe limanı etrafında bir 
köprü başı kur maia muvaffak olur 
olmaz bu gerideki ibtivatların ka
ra ya çıkarıımaaı kararlaştırılmı;Jtı. 

Bu köprübaşı kurulmamıştır. 

Karaya çıltan düşman yakından 
yapılan muharebeler neticesinde 
her tarafta darmada;.o edilmiş ve 
denize sürülmüştür. Kar.sya çıka
rılan ve ıonra tahrip edilen taok· 
lardan şimdiye kadar ~8 tane sa· 
yılmıştır. Bütün dayanak noktaiar1 
değerli tıahil raroizonu tarafından 
tutulmuştur; 60 ı Kanadalı subay 
olmak üzere Almanlano eline 1,500 
esir düşmüştür. Oü4ınanın uğradıiı 
kanlı kayıplar çok yüksektir. 

Topçunun ateşile 3 torpido muh· 
ribi 2 torpido ve 2 nakliye ıemiıi 
batırılmıştır. 

Alman bava kuvvetleri 83 düş 
mao tayyareai düıür.ııüş, huıuıi 

olarak yapılmış 2 nakliye remisile 
bir hücumbotunu batırmış ve bom
ba itabetlerile 5 kruvazör veya bil· 
yük torpido muhribi ile iki nak 
liye remiıini ağır bıı.ara nirat· 
mıştır. 

Düşman ancak ıiyasi maksat· 
larla ve hiç bir aıkert hedefi ol· 
mıyan bu çıkaı·ma teşebbüsilode 
bir yıldırım ma2'16biyetine uir•· 

mıştır. 
Batıdaki Alman muhafızları, 

bu amatör hareketine layık olan 
cevabı vermişlerdir. Alman maba· 
fızları yib.lerce meydan muharebe· 
ıinde bayraklarına zaferi takmış 
olan bir ordunun ıükOnet ve kav· 
veti ile bu dOşmaoın diier bütOn 
teıebbüaleriol de bekliyor. 

- -

K6MOR 
• • • iSTiHSALi 
ARTIYOR 

Bu yıl 3 milyo 
tonu bulaca 

Ankara 20 { Huıuıi m 
rimizden ) - Ticaret V 
tinden aldığım haberlere 
rao en ehemmiyetli topra 
aervetimizi teşkil eden köm 
ait iıtih1al rakamları ıeoenla 
ayında rörülen rerilemeoia 
01amen önlenmiş oldoian• 
son aylardaki faaliyetin 1 
aenesi için vasati bir hetapla 
milyon ton vadedecek bir 
yeyi buldoğunu röstermekt 
Linyit iıtihtaliode bugüne DıllmP'• 
elde edilen devamh artıf ta 
rini muhafaza etmektedir. Eti 
rrobuııun 1941 ıeneıindeki ı 
ton aylık istihıaline nuarM 
1942 aeneıinio ilk bet ayınck 
miktar 21000 tona çıkmıştır. 
I=-----~ 

Orel'in Şimalinde 
ALMANLAR 14000 

ESiR ALDILAR 
Kaf kasyada taarruz 1 

~:.!.~!d. rUzd• 1 
harekatı devam ediyor ·':.;~:::~~!:7ı:~: .. 

vaziyeti hakkıoda verilen r 
J.rdao anlaşıldığına göre, An 
ve lıtanbol şehirlerine ait g-eçia 
endekılerl harbin bışındaa 1 
aeoesi sonuna kadar penkeade 
yatlarda vasati olarak % 55 bir 
selme kaydedlldijini göıterıaekt 

--
Stalingradın cenubun~a , 
çok kuvvetli bir Rus şebe
kesi hücumla zaptedildi 

--
Berlin 20 (a.a.) - Kafkasyada taarruz hareketlerimiz devam edi

yor, Hava kuvvetlerimiz Karadeniz sahilinde 3 naldiye i'emisi batırmış . 
tır. Volra ve Don nehirleri arasında Staliorradın cenubunda yapılan 
şiddetli muharebelerde Rusların uzun zamandanberi hhlim ettiği çok 
kuvvetli bir şebeke hücumla zaptedilmiştir. Düşman bu muharebelerde 
18 ve 19 aioıtoata 3301 esir, 52 tank, 56 top, 90 mitralyöz ve · mayo 
atar ve 66 alev makioeai kaybetmiıtir. 

Alman hava kuvvetleri demiryola tesislerine ve düşmanıo reri iaşe 
yollarına taarruzlarda bulunmuştur. 

Orelio timal çevresinde bir Alman taarruzu eınaaında Alman kov 
vetleri 11 aiustoıtaoberi 14000 esir almıştır. 400 tank ve 200 top tab 
rip edilmi4 veya ele reçirilmiştir. Viyaıma ve Rjevin dojaıuoda yapı· 
lan taarruzlar Alman kıtalarının şiddetli makavemeti karşısında akim 
kalmııtır. Cephenin 4imal kesiminde bir çok taarruzlar kar.şı hücnmlarla 
püsltürtüloıüştür. Düşman bundan bqka diin dotu cephesınde 104 tay 
yare · kaybetmiştir. 

RECEP 
PEKER 

Dahiliye vekilliğine ta. 
yini Londra siyasi mah
fillerinde iyi karşılandı 

Loodra 20 (a.a) - Recep 
Pekerin Dahiliye Vekillijia• tayini 
Londra siyasi mabfilleriode, Mene 
meocioğlunun Hariciye V ~kil~iğine 
getirilifi derec..ıod• mOaaıt bır t .. 
ıir yapmlfbr· Bir kaç ıno evvel 

Menemencioğlo Hariciye Veklle

tine geldiği vakit Londraaıa 0 • 

kadar memnaoiyeıt röıterdi;i dOtO· 

nülürae, bu mokayeaenio ehemmiyeti 

L d'l' •• d .l--• l!ıkar. Ba r.en ı ırın en meyu-- ... 

bf il R Pekeri yOkHk me ma e er ecep 
. tl' b' d let adamı ve ıamimi zıye ı ır ev 

b. l .1• d-•tU olarak tanımak· 
it Di'ı iZ .,.. 

tadır • 
Tork milleti, Recep Peker aya 

rıada bir Dahiliye Vekiline malik 

oldaj'ııodan dolayı memnooiyet 

duymakta bıkbdır. 

Bu iki şehre ait 1reçiome eodekel 
oin 1942 aeneıi Mayıı ayında 
aati olarak 204 e çılı:mıı 
maaı s e n e o i o ilk 5 a 1 
zarfındaki yeni fiyat yükaelil' _...,. 
oiıbi olarak JÜZde 32 ye tekabll 
tiiaoi ve rakam olarıtk barWa 
iki senesi zarfındaki yOkıe1t11Mlil'!! 
men hemen muadil olduğ-aum 
etmektedir. 

Umami i'eçinme endekılai 
kil eden beş eıaalı gruptan 
birinde 1938 senesi vasatiıine 
cDs'I bir farkla 1939 Eyliilllae 
saran rörülen artışlar lıtaab.a 
Ankara şehirleri vaaatiti 
ifade edtJ;nce ~yle olmakt• s 

Mesken kiraları biç ar·t11•• 
tır. Teı:ıvir ve teshin masraflan 
de 41, diier ihtiyaçlar yilade 
fıda maarafları yOzde 138 Ye 

yim masraflar. da yüzde 181 
aelmiştir. 

Gıda maddeleri rrupa ı~ 
yükaeliıleri hububatta yüzde 77. 
ve mamuliboda y.üzde 121 
aehze ve ıneyvelerda yüzde 15 
ve etlerde ise yilzde 2v3 1 
maş, giyiın eıyasından elbiı1a1..ıııı. 
yüzde 157, iç çamaşırlarınde 
186 ve •yakkabalarda iM 
217 ye çıkmlfbr. 
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Askerlik 
4/man harekô.tında 

Ofisteki suiistimal 
Bazı kimseler ilçme suyu 

HEDEF Gelinini kaçıran 
adam! 

Orta Sarka sarkmaktır Y ogo9lavyanın bir köyünde, 
misline nadir rastlanan bir 

kız k.çırma vakası olmuştur. Da
madın evinde düğün yapıldığı tı· 
rada relioio ortadım kaybolduğu 
hayretle rörülmüş, derhal araş 
tırmalara girişilmiş ve şu neti· 
caye varılmıştır: 

~ kacak. benzin ve imanlar ev· 
~ vclce haber 
dikleri gibi ye· 
bir harp saf· 
ının başladı • 
a alamet ol 
k üzere aldık 
ı esirlerin mik· 
mı ilan ettiler. 

Alman Başkuman
danlığı şimali İra
na inmek ve Baku 
- Batum demiryo
lunu ele geçirmek 

saire ikmalini ya· , 
pacalt' diier ta• 

raftan da Azak de 

nizi sahillerini te· 

mh:lemiş <>lan Von 
Kleist ordusunda 

mühim piyade ve 

zırhlı birlildr.rini 

bu sahaya süre

cektir. 

Evlenme çağında bir çok ço· 
culı:ları bolunma1ma rağmon zln · 
deliğini muhafaza etmiş olan ka
yıopeder, gelinini çıldırasıya sev· 
miş ve civardaki ormanlara len· 

çırmııtır. 

sorguya çekildi Evvalk gun,tasısatın ilk 

tecrUbesl yaplldı --
Ofis ajanı mevkut Suadın bar· 
larda bir gecede yUzlerce lira 
harcadığı görUlmUf 

--Adana Toprakofis ajanlığında meydana çıkarılan ~uiistimal tahkika· 
katına müddeiumumilikçe devam edilmektedir. Dün de bazı kimseler ad· 
liyeye celp olunaralı: sorguya çekilmiştir. 

Evvelki gün şehrimiz içme su · 
yunun ilk tecrübesi yapıldı. Saba. 
bın saat onunda yapılan bu dene. 
mede yangın musluklarından fışkı
ratı sular caddelere adeta bir dere 
manzarası veriyor, ıo ile hayat 
arasıddald münasebet halkın yü· 
zündeki memnuniyetten okunuyordu. 

bu rakamlar 
srlnde duracak 

iStiyor 
(iliz. Y a l n ı z ;__ 

ılıyacıık yeni safhanın ne olaca· 
ıı araştıracağız. 

Bundan evvelki safhayı; Kızıl
lonun Kafltasyıı'dan ayrılması 
•e tavsif edebiliriz. Filhakikıı 

omuz ayının ba,ından ağustosun 
.ına kadar devam eden bu saf· 
da Almanlar büyük Don kavsi 
nden şarka ve cenuba doğru 
rlediler, bir taraftan Stalingrad 

' üne varırken diğer taraftan da 
İ oali Kafkas silsilesinin şimal e-

derine varmış bulunuyorlar. 
Kafkasya ile Stalingrad ara· 

ıda takriben 600 - 1000 kilo· 
~trelik geniş bir yarılt açmıştır. 

ırka dovru ilerliyen Alman Ön· 
,leri bir lraç güne kadar Hazer 
nizino ve Volganın Karadtınize 
ıküldüğü yerdeki Astrakan ,eh· 
ıe kadar vararak bu yarıiın şark 
ınarını da Volgaya dayıyacaklar· 

r. 
Bu suretle Kafkas ve şimal 

duları biribirindeo tamamen ay• 
lmış ve her ikisi de ayrı ayrı 

sndi başına hareket etmek vazi· 
ttino düşmüşlerdir. Şimdi bu ay· 
Jıştan sonra yeni b•şlıyan safha· 
ı Almanlar ne tarzda hareket 
:iecelderdir? Onu röıden reçire-

m: 

Bizim kanaatimizce Kafkaslar 
istikametinde hareket dur

ıyacaktır • Hedefi önümüzdeki 
>nba .. ara kadar şimali lrana in· 

' ıek ve BakO - Batum demiryo · 
nu ele geçirmek orta şarka sark· 
ıak olacak bu harekatın muhte· 
ıol teferruatını bu makaleyi takip 

f decelr. yazımızda nnlııtmağa çalı 

t 

aiız. 
Fakat şimdilik asıl mesele; Ö· 

ümüzdoki iki aydan istifade ede· 
ek şimaldeki Kızılorduya indirll 
oek istenen darbenin tahakkukuna 

alışmaktır. 
Stalingrııd etrafıoda toplanan 

1 oühim Alman k•ıvvetlerine raimen 
>U şehre kartı şimdiye kadar bir 
ıey yapılamadı. Bu; evvela Timo· 
•enir.onun mühim kuvvetlerini ve , . 
ıe bilhassa zırhlı ordusunu bu ıs· 
,ikamette çekmiş bulunmasından 
leri reliyor, ikinciıi de borünkü 
:>rduların talep ettikleri muazzam 
ıkmal işioin arazinin renişliği dola· 
yısiyle Almanlarca da kolaylıkla 
başarılmaaıodan ve aksamasından 
doğmuş olaa gerektir. Sonra bi· 
dayetto Kafkasya'ya "arşı süratli 
neticeler elde ederek Rus ordu· 
ıunu Kafkas silsilesinin cenup ya. 
maclarına atmak ve bu suretle aai
yaolarını temin etmek düşüncesiyle 
Stalingrada karşı kafi knvvot ay· 
rılamaması da bana sebep olmuş 
tur. Bunu bilhassa Sal ve Doo 
nehirleri arasında şarka doiru ilor• 
leyen Alman zır lı\i kuvvetlerinin 
rünlorednberi ilerleyen mühim te• 
rakkiler elde etmemesinden anlıyo 
ruz, Hnddi zatında bu saha geniş, 
tahkimataız, düz olduiu için Al· 
manların Kotelnikovo istaıyonun

dan fazlaca ileri gidememeleri ancak 
Sovyet ordusunun burada zırhlı 
ve piyade kıtalım itibariyle adet 

üstünlüğünü haiz olduğunu göste 
rlr. Yoksa manevraya en müsait 
saha bura11dır. • 

Şimdi yani safha başlarken 
Alman Baı \comutanlıiı her 

şeyden evvel bu zaafları giderme· 
ge çalışacaktır. Yenı evvela ,\zak 
denizi sahilinden boraya relen de. 
qıiryolun intizamla işler hale ıo-

Eier vaktile ve zaruret dola· 
yııUe Alır.anlar bu yanda daha kov· 
vetli bulunmuş ve Kalaç'ta imha 
ettiklerini biıdirdikleri Sovyet or
dusunun imhası sırasında bu cenup 
kuvvetleride Kalaç'ta köprübaşına 
yetişebilmiş olsalardı Staliorradıo 
düşürülmesi !pekala mümkün ola· 
bilirdi. 

Bu kaçırma vakası cebren 
deiil, gelinin de muvafakatile o(. 
maş, o da sevdalı kayınb basının 
aşkına kayıtsız kalmam ştır. 

Diier taraftan, mıntıka Müdürü hadiseyi ehemmiyetle incelemekte· 
dirler. Ofisin sair haftalara ait hesapları tetkik olunmaktadır. 

Şimdiye kadar başlamış bulun
maıı icabeden bu yeni tan

zimden ve kuvvet kaydırmuından 
sonra Stalinrradın etrafındaki taar
ruzun şiddetlonoceii muhaıı.kaktır. 
Almanların bu yeni safhada ilk do 
niyecekleri şey Stalinrradı düşüre· 
rek veya muhasara ederek Volra 
boyunca ilerlemek ve şimal Sov
yet ordusunu bu istikamette topar· 
lamaya ıığraşmaktır. 

Bütün köy balkı, civar or
manları adım adım taramalarına 
rai'men 1evdalı kayınbaba ile ge· 
Jini bir türlü bulamamışlardır. 

Zavallı rüveyi iıe, vefasız 1evri· 
tisinin arkasından acı göz yaşları 
dökmektedir. 

Alakadnrlnrdan öğrendiiimize göre, evvelki ıorgu hakimliğince tevkif 
e-dilen ofis ajanı Suat'ın son günlerdaki yaşayış tarzı kendisi hakkında 
zihinlerde şüpheler uyandırabllecok mahiyette olmuş, mahdut kazançlı 
ba memurun, barlarda ve sefahat yerlerde yüzlerince lira harcadıiı rö· 
rülmüştür. 

Valinin teftişleri 

Belediye reis vekilinin gazete· 
mize verdiii beyanata göre, ş6h· 
rin münasip kırk yerine içme ıuyu 
verilmeıine başlanacaktır. Evvelce 
de yazdıiımız gibi, bu sudan yan· 
gın moıluklarında, taozifatta, evde 
ve çeşmelerde de içme suyu olarak 
iıtifade edilecektir. • Sani Rönar 1 Norveç'in baş 

şehri Oılo'da 
ar janteler açılan adatav-

Vali, hububat borçlandırma 
vaziyetini yerinde tetkik etmek üze· 
re kazalara gitmiştir. 

Pazertesi günü, yanında Ziraat 
Mühendisi Murat Ôiol de olduiu 
baldo Ceyhana giden Ziraat Mü
dürümiiz Nuri Avcı da Akif Eyl
doğana refakat etmektedir. 

ve Kadirli kazalarında tetkiklerini 
yaptıktan sonra bugün veya yarın 
şehrimize dönecektir. 

Ceyhan 19 (Huıusi) - Vali 
buraya geldi; kaza hububat tah· 
min ve el koyma işlerile meşı-ul 
oldu. Kontrol heyetlerine ditektif· 
ler verlldi ve Çukurova harasına 
gitti. 

Bir terfi 
Vilayetimiz emniyet kadrosun

da 3cü ımıf muamelat memuru ve 

teknik büro şefi Zeki Us 2ci sınıf 

muamelit memurluiuna terfi etti

rilmiş ve yerinde bırakılmıştır. 

şaaları •ergi!indo, kılları ve de
rileri rümüşi tilkilere benziyen 
bir takım adatavşanlan da teşhir 
edilmiştir. Bu netice, Norveç'te 
adafavşanı yetiştiron çiftçilerin 
rümüşi renkte olan büyük ada· 
tavşanlarını mavi renkte Kastor· 
larla çiftle,tirmeleri 1ayesindo el 
de edilmiştir. Gümüşi renk derili 
bo adatavşanlarınıo beslenmesi 
çok batit ve ucnzdor. Halbuki 
hakiki gümüşi tilkilerin beslen· 
mesi pek güç ve pahalıdır. Bun
lara ıüt ve yumurta içirmek de 
lazımdır. Harp yüzünden Avrıı 
pada hüküm süren dehşetli paha· 

Vali, Kozan, Saimbeyli, Feke 

Adana Ağ1rceza 
terfi etti 

reisi 

Adana Ağırceza Reisi Ahmet 
Şükrü Esen dördüncü dereceye , 
~ahçe bakimi Salıihittin Okur se· 
kizinci dereceye terfi ettirilmişler 
dir. Otuzbeş lira maaşlı Ceyhan 
hakim muavinliğine Malazgirt hi 
kim muavini Cevdet Ünal tayin 
olunmuştur. 

Sanat Okulları hakkında 

Karne h1rsızlar1nın mu
hakemealne ba9landı 

iaşe teşkili.tının belediyeye 
devir ve teslimi ıırasıoda iaşe bü· 
roıundan 400 den fazla ekmek 

Zeki Us 29 senedenberi emni

yet işlerinde çalışmış güzide bir 

memuroınuzdur. işinde bavarılar 

dileriz. 

DUkkAnlar1nda rakı 
lclrmı,ıer 

Eğer Soyyotler bir kaç defa 
gösterdikleri şiddetli müdafaayı 
burada da gösterir ve Don ile Vol 
ga araaıodaki bu dar sahayı sıkı 
sıkıya ellerinde tutmaya muvaff.sk 
olurlarsa Almanların biraz daha 
tiınalden ve Kletskayanın daha vu· 
karılarından Don nehrini geçerek şi 
male dofru taarruz etmeleri de 
mümkündür. Bu da yine Stalingrad 
etrafında toplanan kuvvetli Sovyet 
yan ordu ve mevzilerinin kuşatıl
masına rider bir yoldur. 

lılılı: ve kıtlık devrinde buna bu 
gün maddateo imkin yoktur. 

Arjante adatavıanları fazla 
miktarda üretlldiklerinden Rönar 
Arjante kürkleri hem harcı!lem, 
hem de ucuz olacaktır. 

• • bir tamım 
Maarif Vcldiletiııce yaptırıla· 

eak nnat okullarının belediye imar 

karneıi çalan viliyet odacısı Meh 
met Akarla ıoç ortağı Mehmet 
Çopurun muhakemelerine. düo As
li ve 2 nci cezada başlanmıştır . 
Her iki suçlu da poli1e verdikleri 
suçu ikrar yolundaki ilk ifadelerini 
in kir etmişler, zabıtadaki itirafların 

tazyik neticesinde olduğuna söyle
mişlerdir. 

Sipahi Ocağında hurdavatcılık 

yapan Salihittin, Pekmez pazarın 

da oduncu Sabit, Refik Saydam 

caddesinde marangoz Mustafa, dük 

kiinlarında rakı içirmişlerdir. H11k 

larında kanuni takibat yapılnn ıuç 

luların dükkanları üçer gün müd

detle kapatılmıştır. 

Sonra yukarı Don nehrine akan 
ırmakların hep9i şimalden cenuba 
doğru bir istikamet takibettiklerin-

(Devamı üçüncüde) 

planlarına uygun olması ve Nafia 
Vekaletinin tasdikinden i'eçtikten 
sonra inşaata ba,lanmaıı vilayeti. 
mize bildirilmiştir. 

Mehınet Akar, suçu tanıamile 
karne memuru Mahmuda yüklemek 
tedir. 

Şahitlerin dinlenilmesi için mu 
hakeme 11 eylOle bırakılmıştır. 

•====================================================================• 
SOVYET SANAYi MINTIKALARI 1 ___ T_E_T_K_l_K_J 

•========================================================================• 
Ruslar geçen ıene Dnleper, bu sene 

do Don,,ç sanayi mıntakaıını kay• 
bettiler. Şimdi Leningrad havzası tehlike· 
ye fİrmiştir. Sovyetlerin elinde kalan sa· 
nayi havzaları nereleridir ve bunların İs· 

tihsal kabiliyeti nedir ? lsviçrodo çıkan 
rozette de Lauıaooe yazdığı bir makale· 
de bana dair şu malOmatı veriyor: 

1939 ıenesinden, bilhas1a Finlindiya
ya karşı yapılan kı, hubinden beri Sov
yet Rusyanın saoayi teşekküllerinde bü· 
yük değişiklikler yapılmıştır. 

O tarihtan ıonra Ural daiları yakı· 
nında, Sibiryada yeni fabrikalar kurulmuş· 
tur. Bu fabrikalar kurulurken icabında 
muhtelif cephelerin ihtiy4ç)arını temio et. 
mek, ıolh zamanında da şimendifer nak
liyatını azaltmak gayesi röz önünde tu· 
tul muş tor. 

Ruıyada başlıca aaoayi mıntakaları 

Moıkova, Loninrrad, Ukrayna, Volga sa· 
bilinde Stalingrad ve Sarakov, Moskova• 
nıo şimal doiusonda Gorki, jaroslavl , 

\ Urahla Sverdlovsk, M a g D i t o r o r. k • 
Thelia Binık, nihayet Sibiryada Konsnetzk 
ve Novoıibiraktir. Buralarda ilci büyük 
silib f abrika1ınd'ln başka biri Thellablnsk· 
te, diğeri Stallngradda muazzam traktör 
F ord otomobilleri tarzında 1eri Jarsolavl~ 
da otomobil, Saratovıda ziraat ileti f ab. 
rikaları ve diğer pek çok labriltalar var. 

dır. 
Bu fabrikalardan hepsinin daha sulh 

zamanında gizli şubeleri vardı. Buralara 
ancak partiye moıııup ol~n ve ellerinde 
huıuıi vesika bulunan fşçıler rirebillrdi. 
Gizli kısımlarda taok, zırhlı otomobil, top 
vesaire yapılırdı. Ayni zamanda küçük 
tadilntla bütün fabrikalar harp istihıall
tıoa çalışacak hale getlıilebilirdi. 

Ukrayna ve Doneç havzalarının elden 
çıkması Ruslar için büyüle bir ka· 

yıptır. Fakat yakarıda imacı 11ydıj'ımız 

yerler, Rusların harp sahnesinden uzRktn 
bir çok sanayi merkezleri olduğunu iÖ•
teriyor. Uralda Kousnetzk havzasının kö 
mürleri ve Magnitororsk demir madenleri 
bu fabrikalara lüzumla olan maddeleri te
min etmektedir. Bu madenlerde istihsali
tı arttırmak da kabildir. 

Bir kısım Ruı fabrikalarının geriye 
nakf.,dilmesine gelince; t~hdit altında bu
lunan yerlerdeld fabrikalardan bir kıımı· 
nın makinelerinin sökülerek harp hat
tından uzak yerlere gönderilmiş olmuı 

muhtemeldir. 

Fakat bununla bu fabrikaların geride 
kurularak illihaalitta bulanması arasında 
büyük fark vardır. Tabii zamanda nakli· 
yatın çok kolay olduğa devirlerde bile 
bir fabrikanın kurulma11 için aylar, hatti 
seneler lizımdır. 

Bu rünkü şerait içinde bütün fabrl· 
kalardaki makinelerin sökülüp götürülme
sine lmkin yoktur. Hiç .şüphesiz en kıy· 
metli ve en az yer tutan eşya nakledil. 
miştir. Meıeli Ukraynadaki muazzam tür
binleri !!Öküp nakletmek imkansızdır. 

Fabrikalardaki makinelerin nakli rüç 
olmakla beraber burada çalışan mütehas· 
ııs işçilerden gerilerdeki fabrikalarda iıti· 
fade edildiği tahmin olunabilir. Amerika 
ve lngilterenin verecekleri makinelerle de 
yeni fabrikalar kurulabilir. Fakat bütün 
bunların Rus harp 1anayiiodeld kayıpları 
telifi edip edemiyeceii hakkındı bir şey 

söylemek rüçtür. 
Bonon için Ruıların hakiki kayıpları

nı, ıerideki iıtihsalit miktarını ve lnriliz 

- Amerikan yardımının derecesini bilmek 

)izımdır.• 

lngiltere harp nezareti tarafından 
neşredilen bir broşörde de Rusya· 

nıo yeni sanayi mıntıkaları hakkmda şu 

malQmat veriliyor: 

Son 20 sene zarfında Sovyetler, Vol
ga nehrinin şarkında yeni sanayi mıotıka· 
ları kurmuşlardır. Bu mıntıka bütün Rus. 
yanın sanayi kudretinin üçte birini teşkil 

etmekte, silah istihsalatının yüzde otuz 
beşi burada yapılmaktadır. Buradaki ma 

deo istihsalatı şudur: Petrol 5 milyon ton 
yani Sovyetler Birliği lstibsalitının yüzde 
on dördü, demir ceyheri 9 milyon 300000 

ton yoni Ruı istihsalitınıo yüzde otuzu • 
çelik 7 milyon ton yani kömür 60 milyon 
ton yani nmam istihsalin yüzde otuz beşi, 
bakır 180 bio ton yani umum istihsalin 
yüzde dok9ao biri kurşan, 7,790,000 ton 

yani l1tih1alio yüzde dolr.1an biri, maore· 
nez 200 bin ton yani yüzde altı buçuru, 
nikel 10 bin too yani yüzde elli altısı 

krom 350 bin ton yani yüzde yüzü alü · 
minyum 700 bin ton yani yüzde kırk biri. 

Dokuma sanayi 1,100,000 metre yani 
Sovyetler Birliği istihsalinin dörtte 

biri, ayakkabı 46 milyon çift yani istibsa· 

linin dörte biri, ayakkabı 46 milyon çift 
yani lıtihsalin yüzde yirmi üçü. 

Merkezi Urallarda demir cevhe;i ve
rimi 8,500,000 tondur. Bu rakam Ukray. 

nadan geridir. Ukraynada istihsal bütün 

Sovyet Ru9yanın demirde yilzde on se 
kizini, çelikte yüzde yirmiıioi teşkil edi

yordu. 

Mamafl lıtihsalin artlırılm&1ı aıüm · 
lcündür. En ehemmiyetli çelik iıtihsal 
merkni Magoitoıorsk (senede 2,000,000 

ton) Zaltault (1,000,000 ton) Nizni Tagi· 
lsk ( 500 bin ton ). Tholiabinık, Sverd· 

lovsk mıntakalarında kömür ocaklarından 
senede 14 milyon ton kömür i!lihsalinin 
takriben yüıde onudur. 

LJrallarda Volga havali9inde Backneft 
ve Prikamneftte bulunan petrol 

sahaları ıenede 2,500,000 ton petrol ve· 

rirler. Buralarda petrol tasfiyeleri de var· 
dır: Urallar ile Hazer denizi arasındaki 
Emba petrol aahası da 750 - 800 bin 
ton petrol verir, bu petroller Orakta tas· 
fiye edilir. 

Üçüncü beş !enelik planın başlangı. 
crnda Urallar Ruıyanın on büyük makine 
sanayi merkezlerinden biri haline tetir· 
mişti. Başlıca 3 makinft fabrikası şudur: 

Sverdlovık'deki aiır makine yapan Ural 
Marşzavod fabrikaları, Navotagii'deki o
tomobil fabrikaları, 50 bin kişi çalıştıran 
Theliabinskteki traktör fabrikaları. Bu 
mıntıkadaki kimya sanayii fabrikaları da 
vardır. 

Urallardan başka garbi Sibirya ve 
merkezi Aıyada da bir Rus sanayi 

mıntıkası vardır. Borada K11znetz ve Ka· 
raganda köaıü,.ocaklırı etrafında iki bü· 
yük ağır 1anayi merkezi teşkil edilmiştir. 

Bu havalidoki inkişafı anlamak için 1936 
ve 1939 seneleri arasında şehirlerin nüfo· 
ıuoon artışını röz önüne almak kafidir. 
Yeni kurulan Kargandanın nüfusu sıfırdıo 
166 bine, Navosibirsklo 120 binden 400 

bine, Kemerodo'da 21 binden 130 bine, 
Stalinks'da 3 binden 170 bine çıkmıştır. 

Kuznetz bavzaaı. senede 26 milyon 
ton, Karganda 7 mılyon ton kömür ve· 

riliyor ki S o v y e t k ö m ü r iıtih 
safinin yüzde yirmisidir. Kemervottaki alü· 
minyum fabrikası Sovyet istihsalinin yüı· 
de yirmisini, Balkhaş'tald bakır madeni 
Sovyet istihsalinin yü%de yirmi beşini te · 
min eder. Bu mıntıkada senede 1 5 rnil· 

' yon ton çelik istihsal edilmektedir. 
Türkiıtanda Fergana ve Buhara ile 

Neftdağda p et r o 1 sahalarından senede 

11200,000 ton gayri safi petrol istihsal 
ediliyor. Sibiryada Kabarovoılı:ta bir çok 

fabrikalar açılmıştır. Sakalinin şınal kıll· 
mında senede takriben 420 bin too hail> 
petrol lstihıal edili7or. 
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Y asmalık Kurbanı 
A Gönül kocamıyor vesselam! 

Geçmiş; güzelim Bahir ı hüsnün. 
ULUNAY Kadınların ~oğu şairin: . 
Mınaını okumaktıı rısa ııantOrı Ethem Heyııı: 
ihtiyar oham da göol~m t~zedi~. 
Nehavendini söylemeyı tercıh edıyorlar. . 
Ôyl11 ya· mevsimin en güzel zevki oll\ıı plaj aefasını yalnız •orabı 

endamlı, .. üğlün vücatlu, c•ylan bakışlı güzeller mi !!Ür,.r? 
1 1 ·• - - ti yaldızla· Gün •şin altın ışıldı •Jk:şayış arı yanız gumuş vucu arı mı 

•alı? 

Etrafta arza meltemleri estirmelc, havranlık yakamozları ışıldatmak 
İçin mutlaka bayatın baharında mı olmalı? . 

Doksan yaşında bir kadıncağız bütün bu suallere kendı telakkisine 
iöre bir cevap uydurmuş: 

- Ben daha üç otuzuna yeni 
baıtım. Tam hayattan kim olacak 
bir zamandayım. Zaten "yaş dedi
iin deriye benzer; çektikçe uza. 
nır.,, Herkes plijlara gitsin de ben 
bundan niye mahrum kala1ırn. 
"lnıanın yaşını at Pl\Zarınd~ sorar
lar. Plajda değil. Şimdı herkes 
''ya~ı yüz olsun, baıı. bez olsun." 
diyorlar. E.lbette benı de takdır 
edecek "yatı yaşıma, başı başıma 
uygun biri vardır. 

D~miş ve yaşının ancak üçte 
birine yakışan bir ceaaretle bir 
ltndal kiralıyarak denize açılmış 

bununla da iktifa etmemi'; su mi 
likeleriyle yarışa çıkmak ister gi~i 
kaldırmış kendiul sandaldan dem· 

ıe atmış. w 

Hazan biilbiilünün ıon nagme 
ıi bir boğulma harhareıinden iba· 
ret kalıyor. 

Kimse ihtiyarları kendine ya· 
kıştıramaz; meşhur hiklyedir. Bir 
Yaşlı adama sormuılar: 

- Başın niye salJanıyor. 
- Nezleden. 
Belin niye bükülmüş! 
- Gezmeden? 
_ Ayakların niye titri)orl 
- Çizmeden. 
Demiş, bir tiirlü "ihtiyarlıktan,, 

d' • ıyememış. "h , l w 

Bu lı:adıncıığız da ı tıyar ıgı 
kendine layık görmlyebilir. Fakat 
doksan yasında bir kadın nine .t~k 

' başına binip denize açılmak ıçın 
bir saodıl kiralamaya kalkarsa 
Onun bu arzuıuna biç bir sandalcı 
"uvıfakat etmemelidir. Çünkü aı;· 
tık o bayat çemberinin iki miinte· 
hasının birleştii'i noktaya gelmiş, 
Y•ni yeniden çocuk olmuş sayılır. 
Bir çocui'a sandal emniyet edilir· 
tai? 

Bu doksanlık kad1n hangi ıan· 
dalcıya: "Ben töyle bir gez"'e ya
kcaiım. Sonra biraz da serin& .. 
lbek için açıkta denize rlreceğiml 
lııınuo için ne ücret vereyim?,, 

Dese muhatabının: 
_ Git işine Haminne! Aklın· 

dan zorun mu var? Senin şimdi 
Ocak başında oturup torunlarına: 
''l(ızun kızına ıöyle, kızının kızı 
•ilıyor diyeceğin zaman_. 

Sö~iyle ona hakiki vazifesini 
ihtar etmesi lazımdı. Bu itibarla 
h.n büyük annenin deniz bnnJO• 
111nda biraz acalplik görüyorum. 
Doksan yatında bir kadının ken· 
dini yosmalıi'a kurban vermek iı
te11aeıi bir bunaklık alametidir. 
~•kıt onun bu arzn1unu kolaylaş
tır-ları mesuliyetten kurtarabiJ. 
ltıek ancak onlarin da almalar1na 
birer "deli,, damgası vurm11kla 

llıılitakün olabilir. 
(Tan'dan) • Fareden aldı. 

ğım haber 
YA AN F ıare yamao 

Z hayvandır, Zeki 
'I A- NO midir. Zekidir. 

rcıııduğumda bu iktisat düşmanı 
t!çtık mahlekun hayatına dair bir 
el 111

1 •o okaaaaştum. Belki hayalBtla 
0 

'Ydo. Fakat fU hakikatmiş: 
~ Bir reminin batmuı katiyet 
il "bedince, belki de kaptan karan· 
' "-ıp ilk tahliıiyeyi ,indirmeden 
~el, tekmil <'ardonlar ve fındık 
laç.llları irili ufaklı denize keadile
li111 

•tarlarmıf. 
ti M .. burdur; kitaplarda reai111le. 

ele Vllfdır, 
'ıtt Biri kucağına yumurtayı alır, 
~ llıtG yatarmıf. Ôbilrii de, Ar. 
b tını kuyrğondan çekip kıymet· 
l>L bataıale, böylece düz satıh üze· 
··ııd, ' 

lllenzlll maksuda ulaşırmış. 
....._ 'f lllaartacmıa biride malını çal
......... ~'1dara el'a.... dediiioden 

.._., br-en•l•111 i•kh112 bir 

yere aımış. Amma gene aşırılıyor. 
Çıldıracak. Gözetlemiş ki ne gör· 
ıün? Mej'er, fareler biribirlerinio 
kuyruklarını ısıra ıs ıra, tavandan 
aıafı bir zincir teşkil ediyorlarmış 
En aşağıdaki kendinden sonrak.ine 
devrede ede karpuz aktarırcasına, 
yumurtaları t~vamn deliğinden içe· 
ri alıyorlar ... 

Alışveriş ettiğim bakkaliyenin 
itimada değer sahibi de şunları an
lattı: 

Fıstık çuvallarını esirgemek 
için, tırmanılması imkansız teneke· 
lerln üzerine yığmışlar. Telle de 
yere bıilamışlar. Birde ne görsün
ler. Hayvan rene ortahğı altüst 
etmiş. N.ıısıl tlrmanabildiiini araş 
tırmışlar, Mei'er burulmuş tellerin 
aruına, eskiden yere atılmış fıstık 
kabuklarım soka soka kendine bir 
gemici merdiveni yapmıf. Dükkiu· 
da ayni tecrübeyi tekrarlamışlar. 
Sıçan her Hferinde kendine merdi
ven xapmıt, 

Kapan kuruyorlarml§. Açılıp 
içoideki pastırma yok oluyor. Ya 
moda da bir kürdan buluyorlar • 
Kürdanı kaldırıp kapanı yeniden 
koruyorlar. Muzor mahlılk gene 
faka ba•ıyor: Yeni bir kürdan 
tedarik ederek yayı sıçratıyor. Ye 
meğini afiyetle yiyormuş. 

lşte fare bu kadar (yahut bu 
na yakın) bir zelLida-

Bakınız lisanı bal ile bana ne 
haber verdi: 

••• 
iki kiloluk bir kaşar tekerleği 

buldum. Bir ahbap bilmem nereden 
ısmarlamış. KiloH iki liradan bana 
verdi. Bu kadarla elbet istif çl dam 
gasını hakketmiı dejilim. Aldım • 
Sakladım. Fakat baıına bir jandar 
ma dikmeli. GOndilz bir talı.artı işi· 
tiyt>ram: fare dolabı kemiriyor. . 

" Aman, delik açacak! - ~~-
ye dütündnm. - Şunu koca ır 

tencerenin içine rizliyeyim. " 
Ü.tüne de bakır tepsiler, di

ğer tencereler yıj'dım. 
Bereket uykum hafif. Bu sefer 

de rece mutfak t•.raf andan bir tan 
kırlı ile uyandım. Kifir nasıl yap 
mış? Hangi maniveli kuvvetinden 
istifade ederek bu dünya kadar 
arırlığı yerindea tepret.aıif. Kapak 
lar, tepıiler hep yerde. F~kat a~e 
le yetiştirim için, poynır salım 
kaldı. 

Artıiı. 0 günden itibaren ara · 
mızda bir milcadele bqladı. Sak· 
l•madıi'ım yer kalmıyor. Fare de 
daima buluyor. Hedefe varmak için 
sarfeltii'i zeki ve gayret, benim 
saklamak hususunda aarfettiğimden 

asla q.iı deiil. 
Muhariplerin istibkimları f et· 

hdmesi kabilinden hiçbir mini _ile 
taarruzun önüne geçemiyorum. Us· 
telik de, iki kiloluk peynir, kapalı 
yerlerde durmak yüzünden kalın 

kaba küflenmete bqladL 
OOtruıu, bu milnaıebetle istif. 

çllerin halini dütündüm ve kend~
lerine acıdım. Yalnız fare ve kuf 
delil, bütün muzir haavaolar, ha-
ıerat tabiatin tahripkirh;ı ..• Hep· 
sile ~asıl mücadele ediyorlar? Her 
halde edemiyorlardır ... Her halde 
yığılmış pek çok mallar harap ve 

ziyan oluyordur. • . • . • 
Asıl söylemek ıstedıiım· şu. 
Ortada birçok ıeyler var: Ek· 

mek, yemek artatı, ıaban, ilb ... -
F are bmnlardan hiç birine dokun· 
mad;iı halde ille kqar Petinde ... 
Anladım ki, civar dairelerde pek· 
ili yiyecek buluyor. Farenin karnı 
aç deiildir. Düıtilğü kilerle~de 
~· yarılmıyor. Ancak . keo~ıne 
bırınci 11nıf, en hofUDa fidan CIDS· 

ten sıda taharri ile meırol. 
Farenin heoiiz müstainl olup 

fantezi Petinde olqu pek mini· 
dardır. 

( Akfam'daa ) 

ı 
BUGÜN 3 

Adanada Yüzme Sporu 
Tam bir 
gelisme 

halindedir 
Yüzme 

havuzunda 
Şimdiye kadar 8 böl-

ge rekoru ve 4 T Ür

kiye rekoru kırılmış

tır 

Türkiye yüzme birinciliii 5 ve 
6 eylul 1942 comarteıi ve pa 

zar günleri Adanada yapılacak

SPOR 
tır. 

Bu haberi okuyanların bir ço· 
ğu; bllhassıı Adanayı iki yıldanberi 
görmemiş ve Adaaa sporu ile ali· 
kadar olmamış bulunanlar hayret 
edecekler; hatta meraklı iseler se· 
bebini dahi araştıracaklardır. 

Sebebi çok kolaydır izahat 
verelim: 

Adananın iklimi sıcaktır, yazı 
uzun sürer. Çapkın güneş; Çakar· 

havuzda yüzmek ve çalıtmak için 
Beden Terbiyesinden karne aha-
mıştır. 

Bunlar sari ve su sporları yap 
malarma mini hastalıkları olmadı· 
ğıoa dair h&kumet doktorundan ra· 
porlu olarak havuza devam etmf.k 
tedirler. 

Havuzumaz 22 x 50 metrebo. 
yanda olup en •ıi yeri 1 metre 

yapmağa gayret ediniz.) Emirlerini 
vumişlerdir. 

Nitekim bir ay kadar önce 
şehrimize gelen Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel sekreteri Bay Mem• 
duh Şevket Esendal da Adana 
sporcuları ve idarecilerile temas· 
larını yüzme havuzu başında yap
tılar. 

Beden Ter biyesi ve spor ida. ....,,.,,...,...,,..,,..,...,.... 

mayı faydalı buluyorum: 
l 00 M. Serbest. 
Mahmut Dalban 
200 M. Serbest. 
Hıaltl Dalban 
400 M. Serbest, 
Halil Dılhan 
500 M. Serbest: 
Halil Dalhan 

kiye rokoru) 
' 800 M. Serbett. 

1,02,8 

2,40 

5,47 

7 ,30,5 Tilr-

ovanın ılalı: ve yomuıak havasından • R ~ ı • J_ ~ 
istifade ederek m.baharın son ay- YAZAN: lZQ IJQ lll A.JQTQ7'1 
larile sonbaharın ilk aylarını yaza ~ 

Halil Dalban 
kiye rekora) 

1500 M. Serbest. 
Halil Dalban 

11,40 (TÜi'· 

23,58,4 bağlar, ve bu al tun yurdun züm. -
rüd ovalarında daha ozon bal aıı 80 santim, en derin yeri 4,5 met-

re sa ile dola bulunmaktadır. 
yaşar. Nizami ölçüde olup ayrıca 

Çukurova, hararet memleketi bir metrelik (ilci), üç metrelik (.iki) 
olduju kadar hareket yuvuıdır ki tam dört adet atlama tramplen-
da. Kızgın güneşin altında yaşar- terimizle b•ş ve on metrelik 
ken (ın) ya da pek seven Adana· betonarme atlama ~kulelerimiz var-
lılar; iki yıl evvelisine kadar (Sey· dır. 
ban) nehrinde çok kurbanlar ver- Çukurova; zümrüd ova, alton 
melde beraber yıkanmak ve yüz. yurddor. Burada yalınız pamuk 
mekten zevk alırlardı soaam, boi'day ve• arpa retlımiy<'r. 

Hariç memleketlerle milli temas ya· 
Hatta bili Seyhan ve Ceyhan ne parken Türk Bayraiını ıeref dire-

birlerinde yıkanan n yüzen çoktur. tine çektirip iatidil martını her-
Karataş ve Ayu plajlarındaki fa keH ayakta dinletmek için milli 
aliyetlir de kayda dej'er. imanla çalııan Adanada yüzücü 

itte bu yDuiendlr ki Türkiye- rençler de yetiımektedir. 
nin en l'Üzel ve modern yüzme Milli Şefimiz büyük sporcu 
havuzuna iki yıldır kavuş.o Ada· sayın lnönü geçen yıl Adanaya o 
na gençliği su sporlarına fazla e- nar verdikleri zaman, geç vakitte 
bemmiyet vermiıtir. bile havazda çalışan gençlere le· 

Beden Terbiyeai Umum Miidür- sadüf etmiıler ve on metrelik lcu. 
leden (INôNO ŞEREFiNE) nidasi-lüğü Seyhan bölgesinin idaresinde le atlayan on yaılarında küçük bir 

çalıştırılan Adana Atatürk parkın. genci görünce, Seyhan Valisi ve 
d~ki açık yüzme havazu (pi11in); tfölge baıkanma (Böyle l'enç.ler ye. 
büyük rağbet görüyor. tiştirmenlzi l•terim. 

Borün (yedi yüz kırk)a yakın Banan t'ibl bir kaç havuz daha 

100 Kath Bina 
M abarebenin Amerika'da göze çarpan en büyük tesiri 90-100 

katlı bina yapılmasına nihayet verilmesi olmuıtur. Son seneler 
zarfmda Nevyork'ta 30-40 katlı binalar birer birer yiktırılarak bunların 
yerine en azı 80 katlı olmak üzere yeni binalar yaptarılıyordu. Amerika 
harbe girdıkteo sonra bu iş durmuşlar. Şiaadi Amerika'da yüksek binalar 
aleyhinde bir cereyan başlamıştır. Her tarafta: cGölderi tırmalayan bu 
binalar halk için eo büyük tehlikedir• deniliyor. "' 

Bu derişikliğe sebep tayyare taarruzu korkusudur. Gazeteler diyor· 
lar ki: cBir düımao t'emisinden açacak tayyarelerin Amerika ıehirlerini 
bombardıman etmeğe kalkışması mümkündür. Gerçi şehirlerimizde mü
dafaa tertibata alınmı,tır. Avcı tayyarelerimiz de bunlara karıl koyma· 
ğa hazırdır. Fakat 1>öyle bir teıebbnı olunca derhal tehlike işareti ve
rilecektir. Bu lıaret verilir verilmez berkesin sığınaltlara koşması lizım· 
dır. 70 80 katla binalarda, bu katlara İnerek aığınaia yetiıebilmek için 
zaman kifi deiildir.» 

Direr taraftan büyük bir bombanın, 80 90 katla bir bina iizerine 
düşerse, bu bınayı tamamen tahrip edeceği fiipbeaizdlr. Bu takdirde za· 
rar pek büyük olacaktır. Hem çok inaao ölecek, hem bir dakikada mil· 
yonlar kaybedilecektir. . · 

işte bo düşOnceler yüzünden yükıek bina yapıJmuı darmuıtor. 
Meşhur Amerika mimarlgından Harvey Viley harbden sonra dün

yanın her tarafında, bilbasıa Amerika'da bina intası tarzının tamam•n 
derlşeceri kanaatindedir. Mimar diyor ki: «Şimdiye kadar binalarda ara• 
nılan kalın duvarlar, derin temeller, çok kattı. Bu hem masraflı olayur, 
bem de çok zaman kaybedilmesini lcabettiriyordu. Harbden sonra bina
lar daha hafif olacak ve ucuz maddelerle yapılacaktır. Banlar öyle bir 
tekilde olacaktır ki pek çabuk inıa ~dilebıleeek, liizilm pOlüoce he· 
men ıökülüp baıka yere taıınacak ve orada yenldea kanJacaktır.» 

Miaıarın fikri kabal edilecek olaraa Amerika ,.hlrJerinin manz.,ası 
oçk detlfecelr.tir • 

recilerioden izahat aldıktan sonra 
ve yüzme hareketlerini de görün· 
ce (Adanada ıporun bu kadar ile. 
rl gittiğini bilmiyordum, memnun 
oldum, hepinizi tebrik ederim.) 
Domitlerdir. 
• Muhtelif viliyetlerden gelen 

Beden Terbiyesi muallim 
ve eğitmenlerine Adana bavozon· 
da bo yıl açılan (yüzme liakem 
kar•u) çok güzel netice vermiştir . 
Kurstan yüzme hakemi olarak 
memleketlerine dönen hu ıporcu
lar Adana havuza rlbi bir hava. 
zan memleketleriade de yapalma11. 
nı can vo rönillden arza etmiıler
dlr. 

Beden Terblyeıi teıkllitının 
en selihiyetli su sporları m6tebat· 
11sları Adana açık havuzunu bu
gün için Türkiyede ve Balkanlar
da hatta Ruıyada bile rakipsiz o· 
larak tesbit etmiıler; ve bu havuz 
da gö rdükleri günden rüne artan 
raibet, f aallyet ve intizamdan çok 
memnun kalmışlardır. 

B o güne kadar Adana hovu. 
zanda elde edilen Bölre 

yüzme rekorlarlarını •ıatıya yaz-

100 M. Sırtüıtn. 
Mahmut Dalhan 

kiye reıcoro) 
100 M. Kurbaralama. 
Muharrem Gülerfin 
200 M. Kurbaralama 
Muharrem Gülerrin 
4 • 100 Bayrak. 

1,25,8 

3,08,2 

Mahmut, Nihat, Muharrem, Ha 
lil. 4,51,3 

4 • 200 Bayrak. 
Mahmut, Mecit, Muharrem Ha 

m. ıı,35 

100 • 200 • 100 Ttırk Bayrak. 
Mahmut, Muharrem, Halil 5,34 

(Türkiye rekoru) 

Dikkat edilirse, bunların içia
de dördn hem Bölre ve 

hem de Tarkiye rekorudur. 
Adana; yüzme sporunda çok 

ileri adım atmaktadır. Bu varlıtı 
birinci plinda havuzu yaptıra~ A
dana belediyesine, ondan sonra da 
Adana gençlerinin faaliyetini d91. 
tekleyen ve koruy&D Beden Terbi
yesi Umnm müdürlüiüne borçW 
yuz. 

. isviçre'de filo 
1 sviçre, her taraftan icara ile çevrilmiş bir memlekettir. Bana 

için, göllerinde işleyen kiiçilk vapurlar müstesna, ne tiiccar, ne 
de harp gemisi vardır. Harbin iptida1ıni kadar ihtiyacı olan mallan ra• 
bancı vapurlarla retirtir, ibracatıoı da yine bu suretle yapardı. 

Harp bqladıktan sonra ifler deiişti. Tüccar vapurları birdenbire 
azaldı, bulunan vapurlar da, harp içindeki devletlerden birine men111p 

oldurundan denlzalhlann, tayyarelerin taarruzlarına aframafa baılaclı. 
Bunan üzerine lsveç biikGmeti kendisi lçio bir ticaret filosu vücuda re· 
tirmeğe karar verdi. ilk iş olarak bir lsviçre vapar id•reai kurda. Ba 
idare yapar tedarikine başladı . 

Bugün lsviçrenin 40,550 ton bacmlade 1 vapuru vardır. Vapurlar· 
dan üçü hilkGmetin malıdır, isimleri pdar: Saint Gothard (8 340 tonlolı:), 
Santiı (7,690 tonluk) , Santiı (7630 tonlnk, Cba11eral (4200 tonlalı:), 
4 vapar da lsviçre vapur ıirk•lf ~amı altında karalan bir tirketia 
malıdır. Bunların isimleri ıudan Colonıa (7,600 tonluk), Generoaa (2,600 
tonluk) • 

lnrilterenin harptea _.- 20 milyon ton, Belçikanın 420, ispanya• 
DlD 1,600 00() ton hacllİllcle vapora balanda~ t'ÖZÖnilne fetiriUne ı. .. 
viçre ticaret fil01aallO a• kadar kiiçük oldora anlqılır. lsviçre ~emil .. 
rlnln adedini artbf1119k istiyor, fakat biç bir tarafta ıatılık remi bala
mıyor. 

lsviçre ,...ıı•ri için kaptan ve mOrettebat bulmak da bir meı•ledir 
Açık denl•lerd• sefer ede~ek lsvlçreli denizci bulunmadıiından ecne: 
bilere bqVllflllata mecborayet basıl olmuştur. Bu yüzden İsviçre vapar. 

ları •ki Babll. Kulnlni andırır, kaptan ve mürettebat arasında her mll· 
lete m...,UP kımaeler vardır. Bunların çota Yunanlıdır. • 

J.Yiçre vapurlan Amerik• ile Portekiz ara11nda iılemekte 9fYa Por-
tıkisd... kara y9lile 1,viçreyı nakledilmektedir, ' 
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1 . A 

iman harekatuıda 
- Bnştaraf ı ikincide -

den bu çeşit bir taarruza mühim 
güçlükler de göstermtzler. Almnn· 
lar için bu seneki azami kedef (ik 
rimizce Klzılordnyu mfimkün oldu· 
gn kadar Volganın şarkına atmak 
bir taraftan kendi müdafaalarını 
Volga gibi bir maniaya istinat ettire
rek kuvvetlendirirken diğer taraf· 
tan dn Sovvyet ordusunu mtinkün 
oldoğu kadar vorimıız bir h•nter· 
land.ı !IÜrmektir. Bu iş oe kadar 
büyük mikyasta ytıpıhrsa Almanlar 
için o lcadnr kazanç temin edecek 
yani kendi emrine ve idaresine 

alıp tanzim etmek istediği Sovyet 
nra7.İ ve kaynaklarının elinde kal 
mnsını temin o niıbette kolayla1mış 
ve emniyet altına alınmış olacaktır. 
Kalı.as petrollerioio, mühim sanayi 
ve ziraat mıntakalarının ele geçil· 
mcsl dolayısile daha şimdiden bay• 
li kolaylaşmış olo.n bn iş ne kadar 
ileri götürQlürse o kadar fayda te 
min edecektir. 

Meselenin bugünkü safhası 
budur. Yoksa Kızılordunun ve Sov 

1 yet diyarının tamamen ortadan kal· 
dırılması, Japo•ı yardımına rağmen 
de mevzunbahs olamız ve bn i~ bu 
mevsimdeki Alman bedefioi teşkil 
ed .. mez. 

----- - - - ------
~------------------------------------------------

DOK Q.R 

Hergün Hastalarını HükQmet Civa rı lstiknmel Ecunesi karş ısında 
çıkmu sokak içinde ao 121 de kabul eder. 

Haftanın Sah ve Cuma rünleri~e öğleden onraları fakirlere mec· 
cani bakılır. 

2355 
1 

--------------------------~v --------------------' -
ASRİ Sinemanın Yazlık Bahçesinde 

SUVARE 9,30 SUVARE 9,30 
BU AKŞAM 

İki Şaheser Birden 
1 

VIL İAM POVEL - M.RNA LOY 
Gibi sinemanın iki büyük yıldızı tarafından yaratılan 

Yeni Sevda 
Neşeli, Nukteli, Sevimli, Fevkalade eğlenceli 

2 

Türkçe Sözlü - Şark musikili 

Kerim Racanın 
Hazinesi 

Pek Yakında 

SON CftRDIS 

BUGÜN 

Yüksek Ziraat entitüsü veteriner 
fakültesi as kert lnsmının kayıt ve kabul 

şartlan 
1 - Ankara yüksek zirRat enstitüsü veteriner fakültesi 

askeri kısmına bu yıl sivil tam devreli liselerden iyi ve pek
iyi derecede mezun olan ve olgunluk imtihanlarını vermiş 
olmak şartile talebe kabul edilecektir. isteklilerin aşağıdaki 
şartlara haiz olması lazımdır. 

A) Türkiye Cümhariyeti teb'asından bulunmak. 
B) Yaşı 18-22 olmak. (22 dahildir) · 
C) Beden teşekkülleri ve sıhhatı orduda ve her iklimde 

faal hizmete müsait olmak. (Dil rekaketi olanlar alınmaz) 
D) Tavır ve harekatı, ahlakı kusursuz ve seciyesi sağlam 

olmak. 
E) Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak. (Bu· 

nun içinde zabıta vesikası ibraz etmek) 
2 - isteklilerin müracaat istidalarına şu vesikaları bağ

lamaları lazımdır. 
A) Nüfus eüzdenı veya musaddak sureti. 
B) Sıhhatı hakkmda tam teşekkülü askeri hastane rapo· 

ru ve aşı kağıdı. 
C) Lise mezuniyet .,,e olgunluk şahadetnamesi veya tas· 

tikli sureti 
D) Okula alındığı takdirde askeri kanun, nizam ve tali· 

matları kabul ettiği hakkında velisinin ve kendisinin noterlik
ten tastikli teahhüt senedi. Talebe okuldan istifa etmek İs· 
terse okulca ttlhakkuk ettirilecek masrafları birden verir ve 
bu da taahhüt senedine kaydedilir. 

E) Sar, alı, uyurken gezen, ~idikli, bayılma ve çupınma
ya müptela olmadığı hakkında velilerinin noterlikten tastikli 
taahhütnamesi. (Bu gibi hastalıklardan biri ile okula girmez
den evvel malul oldukları sonradan anlaşılnnlar okuldan çı · 
karılır. Ve okul masrafları velilerine ödettirilir. 

3 - istekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şubele
rine istida ile müracaat edecekler. Ve şubelerince ikinci mad· 
dede bildirilen evraki ikmal ettikten sonra, Ankara da yük· 
sek Ziraat Enstitüsü veteriner { akültesi ukeri talebe imirli
ğine gönderilecektir. Müracaat müddeti Eyn1lün 25 ine ka· 
kardır. Bu tarihten sonra müracaat kabul edilmez. 

4 - Okula kayıf ve kabul. şahadetname derecelerine ve 
müracaat sırasına göredir. istekli adedi tamam olunca kayıt 
işleri kapanır. Ve kabul edilenlere müracaat ettikleri asker· 
lik .şubeleri ile tel>liğat yapılır. 

2395 18-21 .. 25. 28-1· 4-8-11-13-18 

Ademi iktidar ve Beloevşekliüine 
KARŞI 

FORTOBiN 
Reçete ile satlllr Her eczanede bulunur 

S. ve /. Maavenet, Vekaletinin Ruhsatını haizdir 

Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril 
Yağcami civarı No. 14 - Eski Selinik Bankası 

Posta Kutusu 105 

Saraç Latif Adaoğulları Deniz Harp Okulu ve Lisesi 
Bilumum Saraciya ve futbol topları Komutanllğından 

Sipariş üzerine Avrupa köselesinden Alman 1 - Deniz Lisesi birinci sınıfına, Lise birinci sınıfta 
ve İspanyol eyerleri yapılır ikmale kalan okurlar ile Orta mektep son sınıfta ikmale 

ADRES: Adana Asfaltyol lfık M Aaza 1 kelan okurlar, bilihare ikmal imtihanlarını muvaffakiyetle 
y nında No. 67 2410 verdikleri takdirde kaydedilecektir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~ 1~ 2 ~ L~e birinci ıında 15 yaşından 6 aya kadar küçük 

O.O. Yollan 6. ncı işletme Müdürlüğünden: 
Devlet Demir Yolları Sivas Cer atelyesi için Tornacı ve 

Tesviyeci alınacaktır. Taliplerin yapılacak imtihanlarında 
i gösterecekleri ehliyete nazaran dereceleri tesbit ve buna 
' nazaran da ücret verileceğinden isteklilerin bonservislerini 

hamile bir istida ile müracaatları ilan olunur. 2419 
20~21~22-23--25~26--27 

ÜROLOG - OPERA TÖR 
Doktor Tcihsin Ernart 

Memleket Hastahanesi Böbrek ve 
idrar Yolları Mütehassısı 

Abidinpaşa Müslim apartmanında hastalarını 
kabule başlamıştır. 

Makina Sahiplerinin nazarı dikkatına 
(Mütehassıs geldi) . 

ısilumum ziraat makinaları ve otomobil tamıratları yapı· 
[ır ve fenni surette pırese tazyikile yapılmış alaminyon piston· 
lar, makina yatakları, elektrik motor tamiratları, makina ve 
bilumOm yedek parçaları dökülür ve süratle yapılır. 

. ADRES · ....__,,..__., ..,.,......,,. ~ 

Yağcamiii eski selinik bankası cİ· 
varında (41) numaralı Başar döküm 
atülyesinde makinist Mükremin Çe
lik Bükerc müracaat. 

.2390 16-18-19-20-21·22 

olanlar kabul olunacaktır . • 
3 - Deniz Gedikli okuluna, orta okuld" ikmale kalanlar 

bulundukları sınıfın muadili olan gedikli okulu sınıfına ah· 
uacaklardır. 

4 - Gedikli okuluna girişte yaş haddi olarak :· 
1. Sınıf için 12 : 17 

il. " " 13 : 18 
ıll. ,, ,, 14 : 19 kabul olunacaktar. 

5 - isteklilerin Mersinde Deniz Harp okulu ve Lisesi 
komgtanlığına Gedikliye isteklılerin Deniz Gedikli okulu mü
dürlüğüne müracaatiarı 

2393 16-18-t 9-20-21-22-23-25-26-27 

. Sümer Bank 
iplik ve Dokuma Fabrikaları mü-
essesesi Ereğli Bez Fabrikası 
Müdürlüğünden: 

Fabri~ amız ihtiyacı olan 160 M3 çam kerestesi aşaiıdaki şartlar 
dahilinde 27 /8/1942 Parşembe rünü nat 16/00 da fabrikamızda açık 
ekıiltme ile ihale edilecektir. 
. Taliplerin ayni ırün ve saatte Fabrika• müdlirlüğüne milracaııtları 
ılio olunar. 

Eb'ad: 
90 M3 12 x 24 x 4, oo 
25 )) 24 x 24 x 4, 00 
25 » 16 x 18 x 4, 00 
20 )) 25 x ı 5 x 4, 00 
Kere3te: 
Biçilıoemiş, kuru, düıgün ve sağlam olacak, çürümüş veya açılmış 

budak, kurt yonij'i, çatlak buluomıyacak elyafı 11k, çıralı olacaktır. 
2397 18-19-20-21-22 

21 Ağustos 1942 

Bütün Güzel Film Meraklıları 

Yazlık Sinemanın 
BU AKŞAM 

Takdim edeceği ve lreo filıuinin unutulmaz ')ehhar Yıldızı 

ANNA NEAGL 
Tarafından C111ip ve göz kamaştırıcı bir güzellikte yaratılan 

-4 No. No. Nanette IJ--
Emsalsiz Amerikan Alamot Operetini görmelidirler 

Nefis şarkıları,, .. Musikinin.. ve Revüleria Filmi 

iLAVETEN: 
Bir Türk Geocilo çok Güzel bir Arnavut Kızının heyecanlı ve 

Merald1 A,ıc Macerasını Canlaodıran 

1 

BİR TORKE 
Gönül Verdim 1 

Türkçe Sözlü ve Şarkılı Fevkalade Bir Şark Filmi 

PEK YAKINDA: 

EMiL YANINGS'ia Uoutulmaz ŞEHVET KURBANI 

Filmiı1e nazire olarak yapılan mevsimin en Ac1klı Filmi 

SEFAHAT KURBANI F 
belediye Riyasetinden 

1 - Adana belediye lcaoaresi müstahdemini için 46 takım tolum 
açık eksiltme ile yaphrılacaktır. 

2 - Mohammen bedeli beher tqfnm 16 lira olup ilk teminata 55 
Ura 20 kuruştur. 

3 - ihalesi 26/8/942 Cuma günü saat onda belediye encümeninde 
yapılacaktır. 

4 -:- Şartnamesi h r gün yazı işleri kaleminde ıörülebllir. 
5 - lıteklilerin belli gün ve ıaatta ilk teminat ıııakbozlarile bir• 

likte belediye encümenine müracaatları ilin olunur. 
2382 13 18 21 25 

Doğum ve Kadın 
Hastahkları Mütehassısı 

Dr. Hamdi Onar 
Muayenehanesinde hastalarını ka· 

bule batlamıştır. 
Telefon: 239 
istiklal okulu kartısında No. 2352 ---

DOKTOR 
1 Kemal Satır 1 

Kııılag civarında Müslüm apa,tımanındaki muage· 
nehanesinde her gün hastalarını kabule başlamıştır. ' 

Beden tarbiyesi Sey
han Bölgesinden: 

Atatürk park1ndaki yüzme ha· 
vuzu, Adana Stadyomu ve Bölge 
binası büfeleri 31/Mayıs/942 tarihi
ne kadar pazerhk soretile ve ayrı 
ayrı kiraya verilecektir. Taliplerin 
24/ Ağustos /942 pazartesi rünü sa
at tıım onda Hükumet karşısında 

Beden Teabiyesi Müdüriyetine baş 
vurmaları ilin olunur. 

Satılık kısrak, tay 
ve aygır 

ltendi çiftliğimde y1llardanberi 
çok itina ile yetiştirdiğim halis 
lcan arap kısralr.larla ayni zaman 
larda üç, ilci ve bir ya~larındaki 
beş adet tayımı vo bir ııdet de 
arap ayl'ırımı satacıiımdan talip 
olaoların Ceyhaoda Sarkıntı oğla 
Çiftlikleri idarehanesine mürıcaat· 
ları. 2412 

20.21.22 23 

Bütünlemeli 
talebenin dikkatine 

Matematik, Fizik, Kimya'dan 
derş almak istiyeo Orta okallaran 
Erkek Lisesinde Enver Aykut'a baı 
vurmaları 

Zayi teskere 
Askerlik terhis teskererııi 

zayı ettim. Yenisini alaca" 
ğ•mdan eıkisinin hükmü ol
madığmı ilin ederim. 

Emirler muhallesindefl 
Durmuş oğlu Hasan 

Yetimler 
No. 2410 

Talebe kaydı 
Bolu ve Bursa orta orrnsf1 

mektebine talebe kayıt ve 
kabul edileceğinden Şarto•· 
meyi görmek istiyenlerin Ot• 

~ man müdürlüğüne müracalJt· 
ları. 

Memur ahnaca" 
Orman mesaha mernıı'~ 

imtihanı 8/9/942 Sah giiflıJ 
vilayette yapılacağından tıı· 
liplerin şartları anlamak "e 
görmek üz~re orman rııüdOr'" 
lüğüne müracaatı~ 

lmtlyn Sahibi : CA VIT oRAL 
lJ. Nesrlvnt Müdlirü: AvukattJ 

Rifat Y AVEROCL •' 
Ba11ldıiı ver: BUGÜN Wı t~~ 

' 


