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Milli Şefimiz Ankaraya avdet buyurdular 
1 
Tatil devresinden sonra 
Meclis Dün ilk 
toplantısını yaptı 

Auhra 3 (Hu ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::;:::== Ba $ v elri let vazife· 

~:~ )~,b~~~!~ Yarınki toplantıda Başvekili- :i:::te~·i;~~aF~~ 
Millet Meclisi bu- • k k T ıuer memur e-

rün ıaat 15 te mzz P T 0 ğ T Q m l n l 0 U YQCQ dıldiğini Başv"ki· 
talil devresinden - - __ lete Şülcrü Sarac· 

-- • 
istihsali artır-
mak çareleri 
işin tam mevsiminde istihsal daoasına yeniden bir 
hız oe,mek ve müstahsili ger ger istihsal vasıtası 
ihtigacına göre tak11ige etmek icap eglemektedir. 
Bugün öglt1 mıntılcalarımız vardır ki pulluğa şiddetle 
mühlaçtır. Yine ögle mıntılcaları,,,ız 11vrdır ki trak
tö,lerine Mazot 11e Yoi tedarik edem~mektedir. 

1H0 H O 
Ankaralıların coşkun 

tezahurleriyle 
karşılandılar 

; •:: x :=:o::x:c:: oooxe:=ı:= 

Ankara 3 (a.a) - Milli Şef 
Reiıicomhor lımet lnönü boıün 
uat 11,45 te Aokaraya avdet 
buyurmuşlardır • Reisicum\ıuru

muz Etimeaut'ta Başvekil Şükrü 
Saracoilu. Ankara Vali ve Be 

lediye Re1si Nevzat Taodoiıın; 
Ankara G moda ~ a büyük Mıllet 
Meclis! Reisi Abdulhalik Reoda, 
Genelkurmay Btıkauı. Vekiller, Yazan: CA YiT ORAL 

Aa r• - 3 

B Gtün sıkmtılar, bütün üzüo· 1-------------
tüler hep bir noktada top · 

lanınbltadır. Ba dn ist1hsnlitm aıal· Mealekf teknik okullar1 
ıı.asıdır. Senelerce istihsal bolluğa 

Parti Genel Srkreteri Memduh 
Şevket Esendal, Parti Meclis 

arurubu Reis Vekilleri, Parti idare 
heyeti nzaları, Mebuslar, Genel 

~çinde kriz geçiren dünya, bugün de h•kkında bir llylha 
kurmay ve Vekillikler ileri re· 
lenleri, Garnizon Komut ıoı, em• 
niyet müdürü ve merkez komu· 
taoı tarafından karıılanmışlardır. Ankııra 3 (Husuıi) - Meılek 

lltihsalitıo azalma:zı yüzünden ıstı· 
''P çekmektedir. Ha•p ö1cesioe 
k•dar dünya iktisadiyatını düzenle• teknik okulları açılma1ı ve ınev· 
ıı.ek , ilk maddeye bir kıymet ver- cutların büyiltülmesi hakkında bü 

Garın iç ve dış luııcnlarında 
toplanmış olan kalababk bir 
halk kütlesi Milli Şefimlıi coı 
kun teıııhilrlerle sellmlamıştır. 

ıı.eıt için bağdaylor yakılar, kahve. kOmet n>eclise bir layiha verdi. U 
ı,, dökülür, pamalı:ları başka iş yiha, totklk için Maarif ve bGtçe 

lerde kullanarak mikdarmı arz vt encGmenlerine havnle edildi. 
t•lep kaidelerine uydurmak için 
~lııılırken şimdi her şey aksine 
0lıııuştur. Bütün dünyada bir ham 
ıı.•dde darlığı hüküm silrmektodir. 

Harp san3yii her memlekette 
her şeyin batıoa reçmiştir. Millet 
lııır arasında münakale ve mllbade· 
lelerin durması her memlekette 
~htiyaç oisbetirıde bir sıkmta do 
ttırnıuştor. 

Bu halin daha ne umına ka· 
dar devam edeceği henüz belli 
~erildir. Belki insanlık ôlemi bu 
•rp fecaatinin her sahl\da olduğ'u 

tibi yeyim sahıısında do bir çok 
~1İiııtfilerlni daha çekecektir. lşte 

112iln büldlmetleri m'şgul eden 
:e hep bu üzüntülü istikbaldir. 
I Q uıesele harp içindo olun mil· 
•Uer içio olduğu kadar harp dı· 
~1nda balunan milletler için de o 
I •recede ehemmiyetlidir. Çünkü aç· 
ılı:, sefalet hiç bir ş-ylfl telifi 
•dHenı•z Bo sebepten bil ün dün
)a llleınlekctlerinde iıttıbsalı art• 
tırr:ı:ıak, dahili istibsııl ve iatibliik 
'f•ıında bir tevuun meydana gc· 
tir... . . • d d' l . b• ... eıc. •çın urmıyan, ın enmıyen 

ı 'r rayret, bir titizlik ve bir ça· 
i~tııa göze çarpmak.tadır. Bugün 
'hıncı derecede olarak her şey 
1
, lllal edilmektedir. Hor memleke· 
tın ,.. • . d • b' k ,~ .... •esmı ara 121 ır te fey 

lllelt bulmak ve oç kalaıamakbr. 
Bunun için ne çare lizımsa 

ile t • . ' d •dbır icap ederse Ç!ıkınllme. 
1111 •lınmaktadır. 

\) Şüphe yok ki bütüo dtinyanın 
.~'10da olan bo dert bir.iın de ba· 
d lllıldadır. Bizim de en büyük 

rt\'•la )ar rııxımn başında burüoun ve 
•lnı'tıın ekmek ve istihsal mesele· 
"• h•lletmek geliyor ve bn da· 
te:•ıı deieriol, ıreçirdiğimiz niıbe 
,.. •ıkıntah fU bir sene pek iyi 
Oıternıl b 1 

bı:ı: de . 1. u Unınaktadır. Şu haldf; 
ııtıbHl dava11nı her şeyin 

Ekmek karnesi 
hırs~zlığı 

Mülga iaşe bürosu hademesi 400 
den fazla karne çalmış ve piyasa· 
ya sürmüş 

Bazı kimjeler tarafından fazla karne kullanıMığı nazarı dikkati çek· 
mit ve alakadar memurlar işe ol lıoy-auılardır. Yapılan araştırma ııra11n 
da kauplar çar~ı11nda kast plık yapan Zekeriya isminde birisinin faıla fi. 
yatla 15 ekmcsk tattığı rörülmüş ve üzeri arandıiı zaman ceblode 7 ıi 
ağ'ır işçi, 14 de büyük karne o lmak üzere 21 karne ç.ıkmııtır. Karneleri 
ntre:len aldığı soraldoğunda bur-ları seyyar çerçi Memetten aldıiaoı 
ıöylemiştir. 

Belediye komiseri Mnhıln tarafından takıp edileo Mehmet çok kıaa 
bir zamanda yakayı ele vermit ve onun da ilzerl araıtırahoca 14 bOyllk, 
6 otır iıçi karnesi ve bir tabanca bulunmoftur. 

Mehmet ve Zekeriya derhal polis tarafından karakola aevkedilmif, 
ve yapılan tahkikatta bu karneleri çalan ve satan ele başınm Vlllyet 
laıe BUroıa bademeai <'lduiıı ortaya çıkmııtır. 

Hırt1z bademe derhal yakalanmtf ve karakolda vtrditi ifadeda 400 
küsQr karneyi kendiıinin çaldıiınt itiraf etmittir. Tahkikata devam edil. 

mektedir. 

başına alm .. k zorundayız. Çilıı· 
kü; ba davayı halletıaedıkçe 

fizilntüden ve sıluntıdan kurtul. 

lllıılt iaıklnlarını bulamıyacatız. 

Bunun için blltilo dikkatleri· 
mi~i, blitün dllşünceleriınizl, bütün 

kuvvetlerimizi me"eleyi kökünden 

çözebihoelt rayeıile istihsal saba . 
sındıı. tekaif etmtie çalışmalıyız· 

Vakıa ba maksatla geçen le· 

ne bir ziraat sef•rberliti illn edil· 

mişti . Vakıa memleket müstabıili 

çok ekmeie, çok istihsal etoıei'e 

çaj'ı rılmıfb. Fakat hakikat şu mer• 

kezdedir ki bu ziraat aeferberliii 

halduyle muvaffak olamamıştır. Zi· 
ra geç ilin edilen ve yaluız snOı· 

tabı lln bir niı'3etl aşamayacak O• 

lan el ve ziraat vasıtalarına daya· 

nan bir iıtibsal ınilcadelesladen 

- Devamı ikincide -

ıonra ilk defa olarak Refet Canıtez'ia Reisliğ'inde, toplan· orlunaa tayinine ait Caıı:burreisi teslteresiyle yeni İC· 
dı ilk Ö'lce Başvekil lıtanbul Meba1n Refık S11ydam'ın ra vo'cilleri heyeti listeıi okunda. 

vefat ettiiini bildiren Başvekalet teakert'ıi okundu ve Bnndan •onra, Mecliı günlü' demecindeki mad 
delerin müzakeresine geçild; • 

rahmetlinin aziz hatırası için Meocliı iki da\tika ibti 

ram ılikOtunda bolundu. 
Meclis çarşamba günü tl'.'plonecaktır. Bo celse· 

de Bafvekilimiz Şii '.<rü Saracoğlu, hükOmetinin p·oi· 
Müteakiben, Refik Saydam"m ölümü üzerine ramını okuyacaktır. 

Berlin 3 (•.a.) -
Resmi t e b 1 i i = 
Şuk cophesindo 
düımını kovala 
yan zırhlı ordu 
Kuban nehrinin 
yukarı mecraama 
yaklaşmaktadır. 

Ro:!luıo muhtelif 
unsurları arasında 

Cenup doğuda Stokholm 3 
(a. a.) - Havas 
(Ofi) aianııoın ho· 
saıi muhabiri bil· 
diriyor: 

1 R 1 . .. us gazete erıne gor 

Rus ricatı 
durdu 

Alman -Rus 
harbinin 59 en 

haftası baılarken 
cenap cephesin· 
deki UlllUIDİ vazi. 
yet şu 10retto hü 
la.sa edilebilir: 

temas kesilmi, ve Stalı· ngrat 0.e ze-
maham mu'c:ave· 

mat kmlmııtar. • d k• hJ•k 
Ba kesimin fimal rlD e 1 te ) e Bu cephPnin 

botııtada Fon 
batasında düıma h f ) d 
DID artçıları Ce• a it e i Bock ordusu 1un 

fa1ıluız ve hızlı 
naba doiro atıl- .. ---
m•ıtır. Bu nokta· Tlmoçenko'nuu ana 
da da ileri hare kuvvetlerl Kuban neh 
ket devam edl 

ilerlemeıi Novo 
riıiık ve KratnO· 
dar, Ma,.kap mü 
dafaacıları lç1n yor. Salık ile Doo rl Uzerlne - kıt•l•rı 

araunda Alman Kubanın yukarı mec 
ve Ruı katılan r•aın• yakl•tlıl•r 

flttikçe daha te· 
sirli bit ıekil al
maktadır. 

dOımana dojaya ._ __ _ 

doğ'ru sürmektedir. Savaş ve tab 
rip uçaklarından m\lrekkep bllyük 
teşkiller bıa mnharebolere müda
hsle etmlıler, Kaban bölresioin 
rerilerindekl Roı mGnalt•la hatJa. 
rını ve bilhassa Rı>ıtaf ·Bak O de. 
miryolıınu tiddeıtli hücumlara aj' 
ratmıılardır. 

Bfiyük Don kavsindo duıma· 
nın karşı hücumları püıkilrUilmü~ 
ve yeniden 85 hnk tahrip edil· 
uıiştlr. Pike ve savq uçaklarından 
ml\rekkep filolar ve uçaksavar 
bataryalar bn maharebelere mu 
vaffaklyetle iştirak etaıiıtir. Volıra 
üzerindeki naklivata yapılan gece 
bücuıntarında 2 Petrol ve 6 eşya 
remiıi bahrılmtf, başka 6 remi de 
hasara uğrahlmışhr. 

R'j~vin ıimalinde Volkof c'p 
beıiode ve Leoinrrad önüude kav· 

vetli dlitmao gruplarının, çok ıı· 
kışık vaziyttto bulanan cenup cep· 
heıinin yüldlaü hafıfletmek aaak-

sadiyle yaphtı devamlı hilcamlar 
uıuvaffakiyetllzlii'e oğraa.ıııtır. 

Alm•nlaran ln•nmadık· 
• lan bir h•ber: 

Çörçil 
Stalin 

mOIAkatı 
So1111et lıüldlmeti, derlıal 
ikinci bir cephe açılmasını 
lnıiltere ve Ame,ikadan 

istedi 
Londra 3 (a.a) - Nevyork 

radyosunun bildirdii'lne fÖre, Sov· 
yet bOkOmeti derhal bir ikinci cep
he 8 çılD'laarnı lnl'illz ve Amerikan 
hük6ınetl•indeo iıtemlştir. 

Berlia 3 (a. a) - Çörçll Uo 

Dojada Rus rİcllh dormaş· 
tur. Staliorrad !>zerinde tehlike 
biraz zayıflamıştır. Fon Bock or· 
dusa cenaba doğru ilerlemr ğe de· 
vam etmektedir. Kratoodar üzeri
ne llerliyeo kol en ileride buluna 
oıdır. Bu kol Piçoreskaya'yı reç· 
mittir H i'ÖfÜnllŞt röre Iİmdi 
Krasoodar'm ancak 50 kilometro 
ıimaliode bulunan bir noktaya 1 

varmıştır. 

Sayıca eo kvovetli olan üçüncü 

kol Kraınodar- Stalinrrad hısttını 

75 kiıometrelik bir renişlık üzerin· 

do Proletarakaya"dan reçmiı bolu 

nayordu, Mare~al Timoçekonun 

ana kavvatleri Kuban nohri üze

rinde bolanmaktadır. lkl tarafın 

ana kuvvetleri araaıoda beoilz te• 

mas baııl olml'lmı4tır. Salık böli'e· 
ıinde k.Gtle halinde yapılan yarm• 

Timoçeoko orduıanuo tol kanadını 
çok mlltkill bir vaziyete tokmak. 

tadır. 

Stalia ara11oda bir mOllkllt yapıl· 
d•i• hakkında Berlioe bir haber 
~elmiıtir. Alman mahfilleri, doj· 
ruluta üzerinde tereddOt edilerı 
bo haber etrafında motalia yüriU· 
mekten çek inmlıtir. 

Çanr . Kivr 3 (a.a) - Ruz 
veltin hu•oıi mümeHili, 11ılocl cep· 

b • l L A 'da açılaca . enın mut a~a vropa 
• - l • - Jeriıı• şunları 
gını ıoy eauş ve ıoı 

eklemlttlr: .. . t 
A ·kan ıtrattı ısı, ulu· 

« - merı •. 
b.1 ı. b' bat bolaıalc ıçıp Çil· na ı ece~ ır 

1 ôyJ• bir yere ihraç yapma• 
ıııyor. b'ld'". 

1 
"
• orada tutooa ı ırınden 

ıyız r, • 
ba~k• taarroz lçıo de hazırlanma· 
mız• iıakin basıl olsan.> 

Baıka yerlerde başrösteren 
ihtiyaçların Çine yapıl'° Amerikan 
yardımına teıir edip etmiyeceri 
aaaline, mllmessil meo#j evap 
vermiıtlr, 

Tehlike 
artıyor 

Bir lngiliz gaze
tesi " Rusyada 
2 sene yetecek 
petrol s t o k u 
var!.,, diyor. 

Anlı.ara 3 (Radyo razeteıi) 
Moıkovada çıkan Pravda raze. 
lesi, Raıyanın k.arşıleştıiı tehli 
keyl şa ıözlerle bclirtmektadir. 

"Cenup cephesinde vaziyd 
gittikçe f~nallşınalıtadır. Vatan 
üzerine çöken tehlike ründen 
fÜne ar ttyor. Alman komutanlığı 
eliode bahınan bütün kuvvetleri 
ni bizim cephemize sevk ediyor. 
Komutan emir vermeden bir adım 
rorl çe~ ilmolı memleketi düımıı 
na teslim etmek deınek.tir. 

Mü iafaa.. askere bırakılan 
toprai'ı murtafaa etmeven vatan 
haini korkaklara ve bozgoncula· 
ra karşı şiddetli tedbirler alın. 
malıdır. Düşmanın tankı, uçııiı 
çoktur. Biıim malzememiz de bol 
dur. Düşman ilerleyişinin önü 
ahnmalıdır: En eğır yüt topçu 
larımu.ın Gzerin ı1 edir. Çünkü, dGJ 
aıan her yere hoklariylo hücuw 
ediyor. 

Sovyet toprağının her karışı ~ 
Hı tlercilete mezar olma ıdır. Her 
kasaba, her köy b rer kale haline 
retirilmek tedir .» 

Loudrııda çıkan Taymis ga 
zetoıi diyor ki: 

«Berıia mahfilleri Ru91erın 
arazi ve malz"mc bakım odan ut 
radıkları kayıpllra bliyülı:: bir e 
hemmiyot vermektedir. Almanlar 
da bilirler ki bu kayıplar ko111y 
kolay zaferi temin edemez. Vol
ganın gerisitıdek• Rus kavveılt-ri, 
p etrol bakııorudao, Alınanyaoın 
ele reçlrdiği yollara muhtaç de· 
iridir. l 

Hazer denizi yolaylo yııbot 
ihtiyaçlarını kolayca temin cdebı 
lirler. o? seoedenberi •tok edi. 
len beoııoler Ruı ordulannıı ik' 
sene yetebılir.• 1 

Qazetecllerlmlz vı,.:
n•J• hareket ettiler 

Salzburr 3 (a.ıı) - Almanyada 
seyahat etmekte olan TürL 

·ı . d- Mü "b ~ gazete cı erı un n1 ten bura l . l . ya ıro . 
mı~ er. ve astııvonda proparanda 
dıure11 şefı. Salz.burr basın dai • 

f . . • · reıı 

şe moavıoa, propag mda daireıinin 
hasın delereıi taratandan k 1 mışlardır. arş an· 

• Salıbu.rg Valisi, Türk raıete
c.ıler fe!efıno bir lcabol töreni ter• 
tıp etmıştir: Vali •Öylı-diği bir nu· 
tultta Türk ıraıotı-cilerine "hoı 
reldiniz,, demiltir. Pazarteıl ıaba· 
hı bllyOk koaıpıitör Mosart'ın 
dotdata eve bir çelenk konol 
maştnr. Tllrk ıazetecilerı burnu 
Viyan•y• hareket edeceklerdir, 
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Askerlik 
Cenuba sarkmanın 

ı Almanlar için teh -
likesi var mıdır? 

1 R oıtof'un alın
dıj'ını ve aşa· 

ı Don nehrioio 
ı eoiş bir cephede 
eçildiğini Alman 

~~- ;_._~ - lerı emf\z. Şimdi Vo 

Büyük sanayi mıntı· ronti'de görül· 

Karınca ve 
Çekirge yiyen 

insanlar 
Avrapada çekirge akınma 

maruz kalan yerlerde hemen çe 
kirgeler imha edilirler. Fakat 
merkezi Afrikada çe\tirgelerin 
belirişi, afet d .. ğil bir nimet, be 
reket sayılır. Kuraklık zamanlar· 
da nasıl bizde, yağmurun yağ· 

ma!lı canla baş1a bf'lklenirııe ıner· 

kezi Afrikada da çekirgelerin 
kütleler halinde dir semte kon 
malım aevinçle kuşılanar. Çüoki 
merkezi Afrika yerli halkı Ç"'kir
geleri oburcasına yerler. 

Hububat Teslimi 
Hartiretle devam· ediyor 

ı d d dlliü ribi beş on 
ka arın an, petrol an, kilomotrelilc iler· 

1 ,smi tebliğleri 
ildirdiler. Bu ya-

ziraat sahalarından leme veya ıerile
mahrum edilen Kızıl menin ise artık 

rolü ve ehemmi-
Ord un un bundan son- yeti kaımamıstır. nın intişnrıoa · 

• adar bu vazi- ra Almanların gerisini Volra ve Kaf 
· etin daha hayli d•• fi k kas istikametin· 
erlemiş bulun. tehlikeye UŞ rece de ilerleyiş Kara-

1 ası mümkündür. taarruzlar hazırlaması denizi Alman sağ 
afkaslarıı doiru k J yanı için bir ik· 
a ilerleyiş Kı veya yapması O ay mal sabası yapmak 

lorda için. bir kolay beklenemez. '.tib~rile de Alman 
lilm darbe!I ol- _ -~ - .....:::::::::~ ~-::::::-:::-- -::- ..::;_ ılerı h ar e k et· 
a"a bile her halde kapansnı)'acalr. ı lerlne büyük hizmetler yapacaktır. 

ı üyük bir yaradır. Her şeyden Sonra bu !ahalar Ruslardan gayri 
h • · cenup .,.,.} Sovyet cep eıının milletlerJe me1kün oldojoundan İŞ· 

d h da asıh bir vaziyette 
ana 1 ava t• d g· ın gal, asayiş cephe gerisinin emni· 
a eski emin ve me ın ayan& 

1 an mahrum kalmıştır. Bundan 
aha mühim olarak Kafkas petrol 
riyle irtibatı da kesilıniştir. Do 

• ~ç gibi muazzam bir sanayi böl 

yeti b~kııuıodan dı Almanlar için 

büyük bir kazançtır. 

Holisa; Sovyetler Azak denizi 

ve aşağı Doo'nn cenup kıyıları 

önünde beliren tehlikeyi atlatamn· 

larsa . ki bnrünkü rörünüşe na

zaran hemen de rayri mllmkUndür. 

Kızılordunun Volra rarbindeki bü-
tün aksamının durumu tehllktıye 

girer. Bu Sovyet orduları bugünkü 

yerlerinde kalsalar bile artık Al· 

1 
e \ni, Kat kaıı silsilesi ile aşağı 
on arasındaki dünyanın en mah 
ıldar bir ziraat m~ntakatıoı kay 
etmiştir. Bu kayıplar daha bir 
)k sayılıp dökülebilir. Bizim araş
rmak istediğimb. bu delildir. Bu 
laylardan sonra ve Almanlar ~af
ulara doiru sarktıklarıaı gore 
uk cephesinde harp nasıl bir 

ı manlar için eıki korkunç kıymet-
uruma girebilir. Bizim araştırma.. 
tediğimiz budur. terini muhafaza edemezler. 

Prevantoryom ve Sna· 
toryomda talebe ve öl· 
retmenlarden ne Ucret 

ahnacak? 
Yiyecek maddeleri fiyatlarınm 

yükselmesi dolayısiyle, Prevantor· 

A şağı Don nehrini geçen Al· 
mnnlann Rostof köşesinde 

ıtlhim Rns ordu kısımlarını çevİ· 
ırelı: e1ir almaları veya yok •t· 
eleri tabiidir. Timoçenkomın lıir 
ıun kuvvetlerinin de Don dirse 
ne ve Volgaya doğra çekildi(ine 
azaran Kafkas istikametinde çe 
lecek Kızılordo k1smının pek laz· 

t H yomda tedavi edilecek talebeler-olacağı tuhmin edi emez:. atti 
a ordunun mevcut itibarile bü· de~ ründe 140; öjretmen ve me . 
Jk olduğunu kabul etsek bile Kaf· murlarJan 150 soatoryomdaki tale· 
ll ailsileaile hudut arasındaki va· 
ıti 250 • 300 kilometre genişlikle 
ağlık bir Hinterlaod 'içerisine 11 

ışacalt bu ordunun ne yapacağı 

>rulabilir. 

B urada ne ordonun cephane 
ve ıllih ikmalini yapabilecek 

1 .nayi, ne do iaşesini temin edebi-
ıcek :ıiraat mıotakaıı vardır. Kaf. 

• 11 dağlarının tabii mümaoaatınıo 

belerden 150 öğretmen ve memur· 

lardau 160 kuruş yemek ve tedavi 

peraaı ahnaca;ı öjnoilmiştfr. 

Futbo l turnuvası 
flkatUrU çeklldl 

KulOp murahhınları don fotbnl 

ajanı B. Mahmut Has'ın Başkanlı· 

tında bölge binasında toplanmış 
lar ve mevıimin ille fotbol turno 

l e bogünkll teknik vasıtalar kar• 
ı ımda bQyillc rolü olamaz, Bu cep• 

9 nihayet Almanların orta şarka va11 fikstürilnü çekınişlerdir. 

nllmüzdeki sonbahara kadar aar- Maçlara 6 eylOl pazar gilnil 
' ıp sarkmamaaı bakımından ehem· saat 15 te şehir stadyomuoda baş 
ıiyeti haiz olabilir. Yoksa şark lanacaktır. 
epheıinln bir parçaaı olarak artık 

Fikstüre ıö1e, takıml'1r şu şe 
31 oyuayamnz. 

Şimdi cenuba doğru harekat kilde karşılaşacaktır. Adana Genç 

ıpan Alman orduları Don ile A:zak lik - incirlik Gençlik KulübO, 
1 enizi nrasında burüa başladıkları Malatya Mensucat- Ceyhan Genç· 
,mizlıği yaptıktan ve daha cenuba lik Kulübü, Milli Mensucat - De· 

1 oğru ilerlemeil oiıbeten ufc1k kov. mirspor. 

Bundan bışka merlı.er.i Afri· 
lra ahalisi, bizde pe)nirle börek 
yapıldıiı gibi hamurla pişirilmiş 
beyaz karıncaları da afiyetle yer 
ler. Kızartılmış heya:z karıocala 
ran leueH badem le:z.zetine ben· 
ziyormuş. 

• 
Açlıia da- Hayvanların 

.. d açlığa dayan 
yanma mu - "dd t" • ma mu e ı 

detı muhtelif tir. Me· 

seli bir bey~ir kendisine ıu ver· 
mek şartiyle aç 25 iüa yaıar. 

Fakat su verilme:za~ beş iüo son 
ra ölür. 

Su iç:roelı: şartiyle kedi 15 
gün açhğa dayanır. So ve yiye· 
cekten mahrum edilen köpek ise 
20 gün sonra olür. 

Tavşan ı4 ıüo, güvercin 10 
gün, kırlangıç 2 gün açhj'a ta. 
hammül eder. 

Açlığa e·ı çok dayanan iosıın 
dır. Hint fakirleri gibi bütün ha· 
yatında açhğı tahammül eden 
insanlar vardır. 

• 
1000 gıl et1-

oel yapılan 
kayık ------·· 

Daoimarkada 
bir balıkçı, a
ğıyle rarip "v 
avlamıştır. Beş 

metre derinlikte •iıoa büyük ve 
aiır bir cisim takılm•ştır. 

Cismi çıkarmakta zorluk çek 
miş, fakat ç•kar1nca büyük bir 
balılc zanoettigi bo cismin 4,5 
metrcı uzuuluionda bir kayık ol· 
dutunu görmüştür. MütebaHıs!ar 
kay ığın 1000 Hne evvel yapıl
mı' olduğuna kanaat retirmi,Iıar
dlr. 

• Şişeler içeri· 
siode küçilk 
gemiler yapıl 

Şişeler içe· 
risinde ıe· 

miler matı sanatı 

Dıanim•rka da çok ileri ritmiştir. 
Uzak deniz yollarında seyahat 
eden Danimarka deoi:zcileri. ev· 
deki aileleriııe, nişanlılarına hedi· 
ye olmak üzere, boş şişeler içe· 
risine gemi, vapur modelleri yap 
maktad.ırlar, Bunların inşa edilen 
hakikilerinden farkları yoktur: 

devamı üçOocüde 

10 ·ağustosa kadar-
borcun yüzde doksanı teslim edilecek 1 
Yeni kararnamenin tııtbik şek lllerlni bizzat yerlerinde tetkik etmek 

üzere köylere çıkan ziraat müdürü Nuri Avcı ile mühendis Murat Ôğet 
Tuzla, Karataş nahiy~lerile merkez nahiyesinin bir çok köylerini dolaşarak 

kontrolörlerin borçlandırma muamelelerini tetkik ve lc.öylüyü yeni es•~· 
lar hakkıoda aydıolatarak dönmüşlerdir! 

Yeni kararname~ln tatbik şekline ıöre, bütün muıtahsiller araba· 
larile istihsalahnı Karataş, Misis ve roerkez Ofise günde v:ısati 100 . 150 
ton olarak teslim· etmektedirler. 

10 Ağustosa k"dıır borcun yüzde doksanının teslim edilec .. ği 
umulmaktakdır. 

--------- ----

Yüzme müsabakalan 
Cumartesi ve pazar ırünleri, 

Atatürk parkıodaki yilzıne havuzun 
da yüzme teşvik mü1abalc.aları ya 
pılmışlır. 

55 yüzücünün i}tirak ettiği 

muubakalar büyük bir intizam i· 
çintie cereyan :etmi,, 100 me tre 
sırt üıtü ve 100 x. 200 x 100 türk 
bayrak yarışında Tür1'iye rekorları; 
100 metre nerbe!lt, 200 metre kur 
bağalam31 400 x 200 bayrak ve 
50 metre küçükler arası yarı~ların 
da Adana rekorları kıaılmıştır. 

BÜYÜKLER 

100 Metre Serbesh 
1 - Mahmut Dalhan (Milli 

Mensucat) 1 dakika 2 saniye, 8 
salise - Adana yeni rekoru. 

2 - Adil Giray (Malatya Men
!lucat) 1,33. 

200 Metre Kurbağalama: 

1 - Muharrem (Milli Mensu · 
cat) 3 dakika 8 sııoiye 2 salise -
Adana yeni re koro.· 

2 - Mecit Gülergin (Milli 
Mensucat) 3.42 

400 Metre Serbet: 
1 - Halil Dalhan (Milli Men-

secat) 5 52 

2 - Hamit Üçer (Milli Men. 
ııucat) 7,59 

400 x 200 Bayrak: 
1 - Necit Gülergin, Mohar· 

rem Gülergio, Mahmut Dalban, 
Halil Dalhın ekibi (Milli Mensucat) 
11, 35 - A.daoa yeni rekoru. 

2 - Salibittin Kaya, Necdet 
Kıvırcık, Yunus Doysa\, Hamit Ü· 
çer ekibi (Aı:fana Gençlik) 13,50 

200 Metre Serbest: 
l - Lıltfi Erdem (Milli Men 

ıucat) 2,51 
- M, cit Gülergin (Milli Men 

sucat) 3 20 
100 Metre Sırtüstü: 
1 - Yunus Doysal (A. G) 

1,30 
2 - Mecit Gülerrin (M M ) 

1,33 
1500 Metre Serbest: 
1 - Nıhat Erdem (A. G) 

29, ıo, 9 
2 - Hamit Üçer ( M. M. ) 

30,54 10 
100 x 200 x1008ayrak Yarışı: 
1 - Mahmut Dalh1n, Muhar· 

rem Gülerrin, Halil Dılhan ekibi 
(Milli Meosucat) 5,34 yeni Türkiye 
rekoru. 

Mersinde spor hareketleri 
Tekrar Canlanıyor 

Mersinde bir zamaular sporun 
bir çok sahalarında olduğu gibi 
futbol ııahasmda da övülmeğe de 
rer başarılar kazıınılmış, genç isti. 

spor, şimdi yine yeni hamleler 
kaydetmek İ!ltidadını göstermekte. 
<fir. Bo enerjinin kaynagı ne oh. 
bilir? Yeni rekabet hlui mi? .. Bel
ki hayatta hemen her işte rekabet 
bazan çok iyi sonuçlar verdiği gibi 
sporda da faydalı oluyor diyebili 
riz. işte, Merainde yeni vücut bul-

- Devamı üçüncüde -

Ticaret 
Vekil i 

Batı Anadolu tetkik· 

)erini bitirerek An-

karaya döndü 

Ankara 3 (a.tt) - Ticaret Ve 
kili Behcet Uz, batı Anadolu vifa 
y·tlerinde bir haftadanberi yapmak
ta o(duiu tetkik seyahatinden dün 
sabah Ankaraya dönmüş ve lı.endi 
sini beklemekte olan Ankara, ı,. 
tanbut ve fzmir Ticaret 0.Jaları 
mümf'ssillerinden müteşekkil heyeti 
labol etmiştir. 

Küt"hya 3 (a~) - lktisad Ve· 
lıtili Sırrı Day maiyetindeki zevatla 
birlilikte dün tavşanlı linyit lııvza 
tında tetkikatta bulunmuş ve ak· 
şam Deiirmiuz'a riderek Vekil ora 
daki linyit ocaklarını da teftiş et 
miştir. 

iktisat• Vekilimiz dün saat 20 
de Kütahya istaıyonondan reçe 
relt yoluna devam etmi~tir. 

Haydar Aktay 
vefat etti 

E.s:..i Moıkova Büyük E.lçimi7. 
Ali Hıydar Aktay vefat etmiştir. 
Merhum ilkbaharda Kuybişef'ten 
mezuniyetle memleketimize rel· 
mişti. Tansiyon yüksekliğinden 
kalp ve sinir zayıflığından muzta· 
ripti. 

, ____________________ __ 

istihsali artırmak 
çareleri 

- Bıştırafı birincide -
fazla bir muvaffakıyet te beklene
mezdi ve rıitek~m de böyle oldu. 
Hor halde bugün ve işio tam mev· 
nunda jstihsal davasına yeniden 
bir hız vermek ve müstahsili yer 
yer ihtiaal vasıtası ihtiyacına göre 
takviye etmek icap etmektedir. 

Bugün öyle mıntakalarımı:ıı: 

vardır ki pulluğa şiddetle mübtaç 
tar. Gin• öyle mıohlralarıınız 
vıırdır ki traktörlerine yağ ve 
mazot t~darik edememektedirler. 
Görülüyor ki her ziraat mıntaka· 
mızın ayrı ayrı ve kendine röre 
ihtiyaçları mevcuttur. Onun için 
mümkün olan süratle her mıntalta 
nın bu ihtiyaçları Gzerinde dur 
mak ve teminine çalı,mak en önde 
gelen bir istihsal dııvaııdır. 

Zira bhi Ö:ıü'Düzdeki 'lene 
bollu(a ve refaha kavoşhıracak 

ancak ve yegane çare vaktinde 
a!ı:ımau icabede·1 bl1 tedbirlerden 
bıışka hir ~ey dejildi ... 

etlere ve ailebi ihtimııl Kerç ya· .. ======================================================================• 
.ff.~i;;~~~E~~~:~:;~~=:~.~: ro E N ı z c • L • KJ iSKENDERiYEDEKi FRINSIZ DONANMASI 

datltr inlcişıf ettirilıııiş, elemanlar ye 
tlştirilmişti. Bu parlık devreden sonra 

eyey varki, rakibsiz kalan ve bu· 
oun sonucu olarak da Mersinde 
gevşek, sönük bir duruma giren 

ıkametini takibederek hilen Voro• • • 

ei hizalarında asılı duran Sovyet 
1======================================================================= 

enup kanadının gerisine tesir yap. f Al b 1 d le ve icabederse donanmasını knllaoınllk ması veyahut logiliz donanmasının tear· k b rannya man taarruzu a' a a(ı 
:ura çalışacaklardır. Bo çar a· sıralarda ıarki Akdenizde bulunan suretile karşı koyacığmı bildirmiştir. ruıuna mioi olmatı bahis mevzuu olamaz. 
ekeli Volğa vadisini takibederek Fransız filosu Müttefik lnıiliı donanması v aziyet böyle olanca mukadduatı Olsa olsa Vichy hükOmeti lskenderiyede· 
~eselii bugün büyük mlldafaa hnrp· yau1nda lskenderlyede üılenmiş ve ar.a lnrilizlerin elinde bulunan Fransız ki gemilerinin cebren çekilip götürülme-
erinio yapıldığı Voronej hizala· v~tan~n Jü,ınan istilasıoa uğraması üze- filosunun Müttefiklerce lüzum görüldüi'ü sinden veyahut tahribinden sonra öç al · 

t ınıı kadar çıktıaa takdirde geri r
1 
ıne t u 

1
lirnanda ~alarak bilahare lngiliı- anda ya emre itaat edereı.;; bu limandan muk için bir gece Mııır sahilini ya'but 

.atan bütün Kmlorduoun şarki er ara ından göz alt l nezaret altında emniyetli bıcka ozak bir Cebelüttarıöı topa tutabilir. . Mareşal R ıoıı a ınmıştı. 'il t • . 
tusya ile irtibatı ttıbllkere dOıer. oaıoıel ordularıom M11ır limana &"İtmesi, yahut emre itaat etmediği 1kenderiyede mahpus vaziyette bulunan 
~lra Voronl!j ile ayoı hizada bn· hududunu aıııralt. lskeoderiyeye yaklqma· takdirde dövOşmesi bir zaruret halini •· Fran!ız filoaucıun sailam olarak Mih· 

S ' . d'k" S t sı Oıerine borada~i Franıız ('l d ı· l ı onan aratav ın şım ı ı ovye ı osunno u· lır. b"l' ver e ıne ıreçmesiııe ihtimal verilme mek • 
tayitahtı ve şarka doğru en emin roma Vichy h.ük~metile Mllttefik devlet. Acaba bo filo logilizlerle dövUıe 1 ır b~raber bu fıloouo Mıhver devletleri için 
olun aeçtiki Koybişef yahut Sama ler arasında ıddıolı tııüoa\taşaları mucip mi? Buna ihtimal vermiyoruz. Çüokil röz oldukça önemli bir kuvvet telikki edil· 

0 olmaktadır. . k l d 
a'ya mesafesi 200 kilometre ka· Filhakika eğor Mıhver orduları lılteu. altıoa alınan bu gemilerin top aoıa arı iği muhakkaktır. 
lar bir •eydir. Sonr11 bu istika· ) F ıökOlmn, ve c .. phaneleri dışarı çıkarıl- Zira bir zırbh ile üçü aiır ve biri 

v cJeriyeyi işgal edecek 0 u~sa ransız filo- ıınttır . hafif olmalıt üzere dört yeni kruvazör ve 
netle Uerliyecek Alman kollarının sunu ele reçı"rerak loglhılero karşı kal. h • 
· ü d · l d "" Binaenaleyh toplarıoı L 0llaoaııııyacak tak•iben b~ mu rıp ile dört deninltıdan 
)D n e tabii maoıa ar 11 yoktur. h d h"lindedir 8 be ıı. lanmıları i tiınal a 1 • n se p · vaz"ı tt d t · bren n kkep olan b f'I b"lh 

S h r b ye • lr er. Yaloız remilerinı ce Dl re u 1 onun 1 assa kru• 
:::~::rAı~!~lar~:r:!e ita~:; ten Müttefikler bu filonun şimdiden Is. zap.tetaıere teşebbüs edecek lngili?: kn~- vazörlerJ ltalya için çok cazip ve kıymet· 

luıoderiyeyl terked~rek Amerikaya yakın vetıne karıı Fransız muhafızlarının el 51• lidir. Çünl Ü ltalyanın yedi ağır kruvazÖ· 
arka Sllrkmalıı.nnın tehlikeli ola Mıırtinik fraosız ııömilrıeslne gitıneıini libile mukabele etaaeleri beklenebilir. Fa· Ü d b 
•·a"ı da alda oe\eb\\ı'r. Fakat b"ır b '- b üd f l r n en rşi bııtmı.nış ' e şitndi elinde yııl · 

& • istemişlerdir. Vichy hükQmeti u son tek. &at u m 1 aa ll'l'\milerin batın nıasına 
lef. bu"yu .. 1• sanayi ının\aLalarından J B 1 l nız i~i aj'ır kruvazörü kalmıştı,... ıı;. .. l"f' dd tt•• • d f ·ı ba cremile • mioi o amız. un ar nrill:z doonnroasını.ı 

d • t sah ı d ' 1 1 re • ıran en ngı tere 6 rı Bu seboptco; Mare•al Rommel Fran 
>etrol eo, ııraa 8 arın l\n mah. ya cebren istediii bir Umana rötürmek top ateşi, yahut torpili erile oldnklıırı yer- 'il 

·um edllon Kızılordunon bnodıın h .b I !lız harp ıremilerini lskend1oriyede ele f"· 
ve şayet mukabele rörürte batırmak bak. lerde birer birer ta rı adilerelc lco ayc.s 

\oora Almanların gerisini tehlilıteye \mu ilao etmiştir. · babrılırlar. çirdiği tllkdirde bonların Vichy hükQıne 
:lüşorec:e'- y•nı· 500 • 600 1·1'lometre B - F tine iade edlmeıine ihtimal veriltımez. 

11; .. " unun uzerlno raoıa hüL "me- ıı· Len· F .ı 1' 1 d h 
1 

h .. u "' raosız rtonanmn'lının oo on an a Zira Mihverin böyle büyült bir muvaffa. 
~erinlite girecek taarruz ar azıı:· disloe ait olan bu filoya loıilterenio reket ederek l~kenderiya öoilne gelip li· lıiyet üzerine Akdenizde tam bir hikimi· 
.. 111 ve yapması kolay kolay bık· yapacaj'ı ber bangi bir muameleye kuvvet· aıaodaki Fran112 harp r•milerini kortar· yet kazanmak için Cebelnttaraktakl l a~-

liz donanmasına meydan okumak üzere 
donanma kuvvetine ihtiyacı fazlalaşacak
tır . 

H ülasa: Frantanan hezimete uğrama 
sındao ıonra ötede beride kalan 

ve bir kısmı lskenderiveye hapsedile•ı 
Fransız harp gemileri Mihver ordusunun 
Mıs•ra nüfus etıneııl üzerine Müttefılderle 
F ransa arHıoda siyasi bir rerriolik do· 
turınaı ve bu r emiler hakkıoda Mütte· 
fiklerce verilen lcararı11 tatbikine henüz 
geçilme.mittir. .Zannımızca lnrilizler bu 
remllerı Akdeoızin d•tmda başka bir li· 
mana nakletmek yoluna tercih edecekler 
ancak mürettebatı •tarafıodaa buna mO 
m•oaat edildiği tak.dirde naçar batıracak· 
!ardır. 

Fakat tehdide maruz kalan mürette· 
bıt•o kendi ellerile ıremilerini batırmal•• 
rı da muhtemeldir. Her iki halde de ba· 
tan bu 1remllMin lıkenderiye sukot ettik• 
ten sonra İtalyanlar tarafından yüzdürn•· 
mfllSİne teşebbü• edilec~ği şüpbelidir. Mıi,• 
IOp F tan<ıanın lskenderiyedelti harp ,.eııı~ · 
leri mürettebatı Menelkebirde oldaju ,~· 
bi gemilerinin lnriliz dooanma11 tar• ıırık 
dan kolayc" batıracaklarını düşllıtere 
b •t • • ·ı b' 1· ötOrın•· a remı wı ıstenı en ır ımıına g t 
ie razı olacakları ihtimallerin eo kuvve • 
llıi olarak rörillmılı:tıdir. 
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Kısalması lô.Zım 
bir kuyruk 

f AZAN lstaabal fatbiaia bet ,OlilncG devir yıh ifin ortaya 
ablan bllp,k • 'ı'- arumda. bllttlD 711ılan okap· 

RaPIK ma•11 odefUlilaD dolaJ1, Saraybarna - Sirkeci ... 
HALiD ..aı•hf,... abp alıaadıtını bllm;yonm. 

-- M_.• 1muı Garptea pjeo d .. ı..,oı ... ., • 
tol-. Yeaiuptdı 4udarmaU Saraybvaua dolqıp onu ... ~ 
-- eren •• a,ı ............ de fabriblan, ... .,.. l~ • 
" depolan ile .... açıl .. iı, lerU .... ia eo 111• I* ..... çir 
ki. •e klrH "kilde cloldarap hem llamu bir kalaW•j•~ de ka· 
.._.khta .. bep olan bu 7ol, lnllabl ... lblm ............. Wr kayrak 
'-a latıabma tam •aauifl• iç aC11ıcllr. 

Etki •odernl•• yara11ndan relen d9hfetll ı.naın feryatl~rıoı, ıeca 
H.dos, lokomotif iailtllerlnden ve dldOkledadM .,_aktayıa. Al:ı teb 
ifa baraaaclaa at8f .. damu ı•ldiacle .W•lıılp titkm1or. 

l•dat llti,.a hitWt ... ba ..., ...., k•lak b.,,.ı.11cı dıiildlr 
._ bJt hir yaü dev, bara...._ • .,_. mltbft tolayaaaıl 

Sirkeci pnaı, taka taklıawt .. ,.ı.ndan lraldırınız. baraımı ,alha· 
.. parkıalD ...., .. ı olarak ıetil uuya 9ewlrlnlı; o ..... •ki ıaraJ 
.. kadar dll1-lı ... , Attı.er,. 8alll keadltlai ,.röttertr. b8k l.taaa..ı 
._derece bat ......... Saraybvrn•• dnı.,tırarak hlr treDi lnhıW pafla· 
t.. t0lata barlar• Batdat kö,kOollo 8fiffae1 hofultlala .,. O•kllclarm 
'-t•ma ptlrmek yetmiş tene öace blle W ka\alaattlı otokarla ,..tb 
4-lr10Uar1aın bfl'fok mrlôlan .,_., rlzelliUtrl brta•clıfl ıa •· :-da ise bir claayetfr. Çoklaaberi taarlaadıfl rfbl A~ .... ttdl· 
trlerlnio KDJf11padan iç dört kilometre u~ F atibla beldealal 
illa, ıelafrcilik ve uwk balı: .. mdaa fıtllıtafJ Wanfls. 

lıtıabalan b.n...a tMırlbat J•PID o ftotl yaruını k"patarak 
~I ballrıia hale retirfp ba dlla1a fheU .. bir çehresine eaki filzel. 
,..i .,.,.. 500 inci fellla ,..... ............. ıa.u.relea biriacl q. 

lll..ıacllr •• ılphalb ki ba fikir llaeriade 11JU1•17aa tek )dp 
hkt.rı 

(,.. .... , 
l' ahta kurusile J Gece lra ............ u.laia· 

lan "1=-~-=,·· .. ft .,- 41 .... illUcadele ha 851 dolq'JOI'· Nır•if? Tabtakuaı• 
.-~ ... ..--. Miltml r6ri· 

yell malt .. ar. 
Yl-NI Nıfu 1, 2. 4, 

S. 16, 32 al9beller• .......... Gı 
- •tddeleri iM 1, 2, 3, 4, 5, 6 
.... ti ......... ...,h ........ 
"-bildltla• ylJ8cek bmla•adıkla• 
;-r.n .. •P-.r•• • ~ ...... 

SU..yi devı•i iktiutçllan •· 
....._ iMi auarlytJİ çlrBtealer 
~·" Neo..- ................ ZU• 

... itti. Wıll• ... Jaupi hakb 
~ ~ .... .....,.. ki, Malt· ,....... -....ı talatab•n 
'-'t'k ........... dotra1etua dal· -. ••ı... e4ecektlr. 

.. ... b .. b ........ ~ 
........ Wsd ............. ela •• 
~de aacak UR miktarda 

"" ,-. ...... ....., karınlarmı 
~dlklan ...... tot••lf kabl 
~la hami haddine kadar 
"'--,arı.... Zira, ..... ,. u 
~. bltb zlnh ...... ., .. 
"-da .. llt uhibi olmakta rekor
~ .... Hır .. hlek amala 
,... kor.ama v .. dalı warı Kimialla 
~ ld.iniD boynu, kimiam •· 
: 4lfl. kimlaiD nhlr, kl-1n 11rt· 

dikenler, kilDIDID kaf88k lfla 
~'•tll bacak, ki•iaia çevik ka· 
~b .. Tabtak..ı.ra aydıkla
,. btpıiadea .. bram. U.b.· 

hkt.nız mı çarpfm as.fnd• 
:::... eptal kalı•..,_..,· K•kmı, 
._ - battl ...ıeuthae ıö 
!'#it 'fe evin te•hdltlae ıöre- yl· 
\it 1 , Ud yldni birden • dol9 
!it ~ itinde 1942 Atlantik bab · 
't • lllri tibi bot dar itin yolua. 
-· deı c TekalllJ• aoktuma 
h~Oailıl• ... ,. katiyen leilta 
~Is-... 

Ztrı, ne9flerlDID bekuJDa Jüa. ::--k bere onlarm da va11• 
......_ .......... ,en totalabil· 
~ lrab.,-W 

ı •• 
L.... ... iMia ta,..tad• belki ... 
~ton ..... • .... U• 
._: ..... r, • ., •• , ..... ... 
~ °'-'udı. Fakat .. l•W• iki 
~ V•r. Blrlac'ıiı Ne ,...k, JU· 
11... .. bala •k• olaJOll ....._ 
~ ..... k mecburi,....._ . 
~· .fkf aW: Malthat 
......_~ : ............ t••Po9U oa. 
~ .,... .... . 

talrınına -trayorlanaıt
Oedlım kir 
- O.ilkler macaalaa1a. Bil· 

tin ••nfulw tıkansa. P.acerele· 
na ~ pMllllle ııvaa•, 
•••ine koca bir ıioi lroa11. Orta 
•na ma.ı.tal bir talaaa otart8a. 
itinde klklrt rakda. Odalarda ................. -...
klrk Nida Mat bpah bJmoa,; bfl 
tlD •&• .. • temldeolrdi. (Sini, 
Ahan1a alma, •t8f uçra ... uıoı 
t .. ia için koayor.) 

Tahtakaraılle kınanan bitin 
o lataalar Yrl• bir ••il Ok defa 
lfittllıl .... ı ı6,....,. 

- P.td •• ,.,.,._., 

-o~--· .... w.,.., 
Demek mloadel• fikirleri yok 

bile. 
Halbak~ kınıtlw, kanat11ıı, 

wllc.._u yalaıı uap .... kle 
w.a,. ........ lı: ta .., .. et· 
tir• bitin ..... _... ..wtldarla 
•tr ..... batta onları 7-.~ ...ı. 
lerl Yardi. MiktarlanDI llaltbaı aa• 
..n,..laln lmklalarma kadar ço
jal._k alla pnluaea; batta 11fıra 
llMJhiek ml•klndtlr. EU.iacle 
nclJO rlW bir ,,.,_...ada cibaa 
ela ••YOat --- ki; bari relecek 
.-edea itibaren ılrfel.-io çatla• 
... ı• J•lmi bir •Tabtakaruile 
•Bcadele baftuı•, cSlnltlaelderle 
•llcaclele baftaıı• "' af8ak. 

( Akıı•'U.) 

Merslnd• spor ha· 
reketlerl tekrar 

canlanıyor 
- Bqtarafı lklaakle

.. ja -...,aa Devlet O...,,..,. 
PıalripOr O.fllk kallbl, for .. u 
albDa topla.,. ......... Mertllt 
1pGr lh•lude ...,iDi 1 F .,..... • 

.... ihmal ....... , kaWllJet· 
leri harekete ıetlrmlttir. 

M...m li•aa tlrketi at&lp 
fefl a., Ani Atakan flbl ... kit 
r-9 bir dealaclnin ba y111l klibGa 
..... kltllıllt'n• retlrilltl. bbe, 
bir tok tlrakkller, •awaffaldretler .. -...,.. 

Bir wakltlU fa~ t..ltte 
woloJbol., ............ Adaaa,. 
.... 99Ylre , ..... buk111 ... 
bila ntaa M..m, barllD, o Ada· 
*• • llo, &lf ... •lrecek kaür 
b- bllalfbr. Banan lçtadlr ld 
M_. ~ kallblnGD t•· 
ttkklll -.ı,. ta ..... lrl.;.lzi 
silerek k..a... a.ıtıın.w •ti--'°'" ............ __... ....,.... 

1 

a·uaON 
l 

HARic·ı HABERLER.:· 
Motkova s ( L Almanlara anre Berlla 3 (LL) 

L) - Sovyet e-

receyarmteblljiı Rus __ r,..,.,.....ı·catı· -~·::~:. 
1 afattot f8nll dan ötteaclitiae 

bnetlerlmlz K. r&re, qatı Don 
lcttb,., Tıimli· gı•ttı•kçe '•n ceaabaada, 
... kaya Y• Kase· Sovyet tetkilleri. =::1

:0::& hızlanıyor ..nA••ant•ı•d•· 
..,W•tl~· leriai:1 Alau pi-.__. __ ~ ,... ........ ol. 
far ya • _.....,.. .-• •-- L-.ı 
Baıka kealmler AJ 1U1 taranaaaa bir 

•• önemli bir manlar aM· 9o\ rraplara ayn-
•tiif'klik oldllfw 5u t.ıfbr. Sovyet lbt 

wıdiril••lttir . zayı· at ven·yor ...,_ ricati,rit . 
MotkO•• s ( ., tikte daha •Tad• 

L ) -Cepheci• 111111--· ___ ..._ ........ _ktecllr. 

,.ıea t•'sraflara VoroneJ'd• Sov- 4lllD k11'...,,.._ 

!::P ~::: yet kltaları Don'u ~::,:·ço~-;::. 
Don din,tiadeld 8 • ç t 11 • r s o", et tetldl· 
Al"*' taarru11 ---• lerl çeaber 
Wç bir terakki kaydd•emiftlr. 1f1M •lm•lfbr. 8a t•ıldller, imha 

R•ll11 armıdaa kartıhlc ta- eclil .. k lsendlr. Rfcat ..... dit· 
arrazlar Japmaktaclır. M•~811 ... -. Ama.._. lamredlri tae 
wı. •lt....H,.. bir elden öbl· ,.,_.. .,_.. lthealır ,.. 
dH ...-Htecllr. p a..kta " Alllaa bawa n...t· 

~.W..pa_. -.laarlrl.-. ......... bareklb. Sowpt t.fkll-

:taft raDJGr ı ........... --··--- twi •t.ekte. «Çarp ............. lltl.... 6. 
.,Udfr. Ş·hrfn lu,..mı el• pflr- BlkP9f 3 (ı.•.) - Blkntt-ld 
.. k içla Almular tanfuadaa J•· Finlandiya orta efçlfftl. lalkt ... 
pian t .. ebbG.tl• Sow71t kavvıtle- tinden ıldıtı ..W lıariae a..,.t
r1.m ptla mıkavemetlle karı ılq. tifl tebl"tde H.W..ki ye M0tkova 
maktadır. bllr.O•etlerl ......... .ur •hake• 

H,r mewd, her tepe " ber reltrl p,.a.üta oWwp ukkıada 
wadl ifia •rra •1" prpıpnılar J•• ,.ba11cı kaynaklardan J•Jdan ba· 
, ..... tadır.· Almaa'8r •tır kaJlp. berlerl bt'i ıantte yalanlamakta· 
lan •fn,orlar. Kıtalarmma rft· d ... •çe artaa faallpti , ........ dit a ...... s .... - Alan Orcla· 
- lıılr 9'tk liHl•ltrde ,. pek U lan batlr.e.adaa ....... teWltfı 
l•ffrebil-'f .,.,. lüç bir terakki f ırk cepla••ia cea•'"-la 
_..••-ittir. -....... dlfmaaı takip edea ... 

Aı... w..-... ........ .,. klllerl 
N1lacle bit' 1.,.. ..,.eti ,.,,. ri teı • piJade tlaenlerl yw 

,.,, d...... ardadan taraıu.dan 
maluma •• iMi ••lal• a..ırJOla· p.t.llea laata •aka.....el kı· 
nan k..U...1ae mini ol .. k için rarak K•• iltiU..tı.de ileri ha 
Sovyetlw alellcele StaHnrraddaa reketlerlae dewam etmf••erdtr. 
ceoaba çok iyi teçh'• ediLlalt taze ,. 
iki a1rbb ..... , .............. Çember lf'ae abnaa bir çok rraP% 
Şiddltli bir topta butrhtmcla lar l•ba edilalftlr. 
IOnra Bolfevilder b. mrlah tefkll· Hava tefklll.t ordun ileri 
a.ı. Alman ceaa••• rar .. ta • · .. anbtlal ••llteldı•ltlır .,. Sov· 
pi.bit etm'ıl-6. Fakat bir Al· P.t:lerla awi ileri lrtdaatlanaa 1'.,ar 
... z1rhlı tl••lnln blle11ma, bu ıı . blrlbirlal taklbecleo dalralar 
pllnı altlıt •halt ve 60 dlf... halinde taarrularda balaam8flar· 
taakı tahrip edllmlttlr. Det- dlr. 
tataflana• ... bleaıı ap ... lllJllı: Doa ka.,.. Alllan 
1ıblara atratdank .............. Ye.ltai;u ............ S..,et Up 
tir. '6111D1 •ptebıftlınllr. H.._ 

M- •••••ı teladlt ed• ta:;,arelerle.... ...ldr• •IW• 
..... ............. ....... ... lı:anetler .............. lttlrak 
ra Alma• kıt'aları d ...... ı cenap etmlfa..dlr. 
ı.tlka•etlade kovaı...ta devam Gemiler ve •analarla yıpı-
etmlftir. lan nakliyata kırtı pcı ririıil~ 

turrnl11 Mtic•We Volrada bet 
va,.r bombal11la babftlm ..... . 
daa bafb bet ., ......... .... 
batara ıtratılm11hr. 

31 temmazd.a t apıtota kadar 
bir z1rbh lrol Kalaç'ın ti•alt rarbf . 
.-ıeki bötredı b a ' ı k b ı " 
k-ı ıtır ve pek at1r t'pte ol· 
.U isen 482 tuk tabrib etaai .. 
tir. 

RJw'la ,._.. Set•,..._ 
da. de bir Eaç k.,. tunu et• 
...... dlr. Cereyan eden tlddetli 
••barebeler aeticeelade ~
m.kabll taarrblerlı, ıjlr .,. kanlı 
ka11plar werdlrll .. k nretile r-' 
pllklrtll•lflerdir • 

F•lladf ,. kaıf.,alDde •aha
._. byyareleri bombala"la iki 
Sowyet fllepW bMara ajrı...,· 
larcl r. 

BerliD S (a. a) - Krfkasya· 
daa ,a...... ba• .. cldel .. 
naklinde b!laaılao Stallqrad -
Noworolllk •••lııalau k.._ı 
...................... kklDda 
D. N. 8. alsuı qapiaki tabilab 

""'°" Motkowa 3 (a.a.) - So.,et 
bmmı, dl .. anı dırdarmak lfla. 
S..,.t •abaf'fblerlae t..U .....,. 
lar 7ap11&ktadw. 

1 .... t1a rueteel bUhaaa tör· 
ı. deaekte4ırr 

cSo.pt .... ....... bir . 
...... • KımlMI••• fayret •• 
baal.a.iol takib e'Cliror. MiUetla, 
erlerlaal-"ı H nbıylanmmn .. 
baret vı kabrUUDlıpa itimadı 
Yardır. Ordeda clemlr flbl bir eli. 
lfplia blkG• ,.,__, llailldw. 
Elllr verlllMClea hiç bir .. vz1 
hrkecltlae•elldlr. l..ır alaadaa 
bit adım prile .. ..ucllr. Mabarlb 
ebr .. .,....ldaa 1r...,...., ...... 
korkanan Reı oı..ta .,. vetaam 
bafrında yafamata llyık defilalo,• 

Ba r••t• -harlplere •• ,.. 
rola ile hareket et..ı.mı teklif 
ediyor: 

cKeacll• " vataau. için MI
.. kadar fUPlf8C.jl& Muewt. 
7ab.cta 1U11Dt• d•fUM• banan 
memleketi .. fellket ptlrentlal 
bili,.,_. Ha,.tı• hesaba kat· 
..ktma d ...... ı uec:eii•• , ..... -.-.. 

lloekcwa S (a. ı) - Birçok 
,..._..._.. Saik kıtl•lade Pi· ................. ~ ............. 
Dlı•- . .... ettltl teralrkiı. 
k..dWae .. anam ka11plar w.._ 
rilmek ıantile lllba1etleamlttlr • 

Moskova 3 {a. a) - Voronı · 

J 

4 Alul•ı S•lı 
nrk'J• R•d7odlflsy• poıdalan 
TlrldJ• racly._, Aabra R..,._ 

7 ;MJ Protram ,,. Memleket 
ıaat ayarL 

7.32 Vllcadamua çalııtıralau 
7.40 Atau haberleri. 
7,SS Mldlu Seofoalk parçal• 

(Pi.) 
820-
8.35 l.Yin ,..t1. 
t~ Profr•• ve 

Hat • ..,.. 
12'31 Mbllır Su Herl.t. 
12 4S Ajans ba._._i. 
lS00-
13,30 Mlıikr Şırkı .,. terki ... 
18 00 Projioaa .,. _ .... 

... t ...... 
18 03 Mlafkı Rad,o Salon or

k..tn.a. (Vinloaiat Necip Atk•)I 
18 45 Maıikı F .. t1 1a.,.t1. 
19,00 Koaapaa (dw ..... _. 

ıtl). 
19 ıs Maıdkı Fısıl H.,etı 

n .. o.a ik{ncl lutmı. 
19.30 M•l4ket S..t A,_. 

" Ai•M Haberl..ı. 
19,45 S.beet 10 d.lrtka. 
19.55 ~ Tek ve b:raw 

Tlrkller. 
20,15 Rad,o •aaet..ı. 
22.SO Y anald Prorr.. " .. 

kaD&ntf. 

DUnyada neler 
oluyor 

(Bqtarafı ikincide) 

Kara•ı çalııanlar taraf..._ 
bnana•ıyan ba 11aat den·aca. 
araaada çok J•Jıl•ııt1r. K•lnd
borr ı•hrladen bir r•ai ahç-. 
böyle 26S t:t• lferiline ra1et 1a• 

aatklraae awbteHf klçlk. ••pmt• 
l'-1 modelleri otart.aıtar. S..
lar yıpdırkea ,.oi ılteler lç•W.• 
de remi, vapar modelleri lap e
dilirken •İf•l.-ln bofuJarmm d.r 
hfl da .Wn&•• r•tlrll .. Ucllr. 

Ba ciaı 1a111t eHrlerlne alt 
bir mlH açtlmııhr. Sarada ıiteler 
lçerWae yapll8f1 .... Yeya va~ 
111 da hiç biri biribfrloe ben.._ 
lçerileriade remi b•lanan 160 
mahtelif bü78kllkte4ir • 

we .. ,ıa tarlalın ara11nclaa k•· 
dlleriae bir yol aç•11lard1r. So.,.. 
yet kawntlerl, Ud 7eal noktacl..a 
Doa'an bab kıyı11aa reç•lflw 
elde eclllea menden iyice J•lefi 
mlılerdlr • 

SATILIK BEYGiR ~1--...... H_I _K A_Y_E___.I 
-~================.=;;;;;;;;;;;::;;:====== YAZAN: Hikayeci== tel•••._ kw -1a•ıhrla••W ., IO• - Ne Jlpananız J•pmıL. Ben slae bef· - Peki, ne olaoak ?. 

kaldiüliiiVilıa:• .... lift .. bpı1t11da riria apk 1öalG old.jaaa törlemecli• idi .• Ba - Ne al olacık?. K&r beyfir ltlaize r•· 
el,....,.. (tathk benlr) Hini •erdi. Ban1a pehabhlr.ta k...,.. bir benfrln 150 ••P nr •ı? Size iyilik olna dlJ• .a1ııtora• .. 
rirlllace e•..aa tat ct8pll Wr aYll, awhda do- tabld+aı aerecle f6nllals?. - T•kklr ederim, uizia ... Zarar,-, 
lafaa tawalslar f6rllltcl0. Sonra, •na bir çı· Ba tanda bir •lddet k&"f& ettikten IOD• ls&r olıaaL 
bak içea bir adı• •8Jduıa 91kar, ıorardn ra tatr ... JH&f JIY•f J81911fUı be,tiri ,..ı KBçlk ada• Pf•rm•ı kalmlfh. Ô••r uta 

- S.,rlr itin ili ıeldinla?. ...... ,... ot.. 1awq pwq yolana devam ecH,_.. Bir Ud 
Ve m, ra•nllil ha,.,_ı tetkik eder ve Fakat-.. tartla ki, .,.,..,._ paradaa 1a1t ...U,• toan wakadaa ._...,... olan tafralı ela 

diflarlae bakarken, tafralı ••• .., .. INyfirh oı..... 25 lira tnail ......... sa • .. •k ... k0f9j0rda. 
..m1etlerinden bahled•dl. Nihayet paurllta lçbadea ba kadar ararla .,,.ı .. ktan ..... aa, - Ba,.m, bay-.. YaahthS.. olda, ba be1· 
rlrfı lir n bir ba1U .. klftlktea IOlft töz 150 125 liraJI aJarak dıpn flkanma.. o...,.c1a flrl •tmak iateaiprcha& Satılacak beyfir bq. 
•ue k..uir. ,... a,.ı kıta a.o,18 ada. ., pkı-. ka1d1.. · 

Ba, tabii pek karii bir itti. ÇIDkl k 11· - a.,_, .. 1JU1k etti& 81,ak Wr be- a. Hnlr ... ,.,...., fakat bana ...._ 
nda 300 liradan qaflJa bejrfr almak kabl ıa ... bıter.._ S..u •Wfab fok •a?. cllr. r-' •cet•• 
detildL Der. S. talebi pek hakli balu. Elioe iki - KaWI detti. bir kere Nttmd Ne pa. 

Tqra)ı, ıbd• aW.fl ~ 150 ın,. •kabil .. •klfbrar1111a. raJI ....., • Hyfİri verirlel .. 
bır Uj1t ı... ederba. ...,....... pek b1- Be ı..a ...... W- BAJ b,at111 a.- - 8iraa eve relir .......... aelatır•. 
,ak bir te•ılrle .,,.Wıj'IDı .,._... flD& 1.a.ıtt1. Acla•afls. elk.I •lllsrf ' - Eve releme-.. ...,.. p•Ull 1r-.... 

H .. aıa ıl katetl daaaeclea, ima \oyla , -..- teYd .... bir t.ırn .-....,. .-.. blllrfs. 'D lira ~ Herktıl clol.a-
blt'-•la Wr .-. arkanı•• kopr, bal1nrcla na d6a1Dce, waka,. •ta O ... ı '&o- thnyorıanuz.. 

- Bayı-. ba,_. af bir..._ clet•ldL Ben 125 11raJ9 .U.• .. Şlecll •na ec1.,._ 
- Ne var?. - Be ••ba bir ...._, ala 175 llrat• - .......... 
- Ba beJllrl .W..aa .... tlikbt ....._ lapnatler •• lenlll ....... T .. ..,,:P•nJI ftrmekteue be,ılrl 

ais ralfba .. JQ dit- . ,.. '°° lln ..... •.lıl ,..bjlaıa ft. •••• ıı.,,, eld8tana 16,ledL.Api ...... 
- Kar •il?. tta fok..._ ela !MD .... par.Jar1 flbr .. ta • ..,...,_._ 
Ba iddia,. bew t..wt .._.,. •• ... o...,, .._ dlflacllkha soan ıa teklif. :..V '5 llrw nrclı. OnlDde b.tka tels 

.ı ... ı pek clotn olUtu• rltlrıha... a.,. .. bılı .., ••• ., JOkt.. 
r1r ta•••• kirdir. T•ı il...- ...._ dl. ..,. ....,.,.. 150 lira ikna MIDla ve bir ;a.; ~ 
Der, •·•rabJI J•kalan..... t .... -.... .... 27 11-____ • ıaM... ... - • ,_.._.., • ela ba aat ..... 

-. • ..,.. 11n111&1 l•tiNC ...... ıı-.-..-- lltif.- edi,_-. Z.... onan da 1_.1 __ ~ 
- Ba beyrfrl itte-, katdlr .. Kar ber WI .... kltllk bir bahtlt w.nnıaı... ....- lhl•L wu-.. 

tiri he yapayıa?. ıtttl ~ da O.. .... taer.ı.. Klflk adaıı c.,._...ı pvlrdi .,.. ... Ura 
Fakat t•t'•b ba töaleri kati,_ dlal-• flbnbildl .• 

.. ..... •utuı• bir ıarette ..,.,. ....... - Sahhk lllr beJlislala ar - Peki ••• , 111•111 ba paralar 170 l!-tlr. a.,.aaı WJeD• eUlall • pcilaaı...W.. v .. bir d•~•lll ,._,.. ..aa.. B 17& Ur · i ..,. 
DIS • • 

ltw ........... ,..... kabalaat ,,. 
..... ? . 

Ba .......... ,_.. tabi daha zlpde 
kwzar, laaiııuaee-. raa. kıalıırhe P111ıl' 
.. .,... .. o ................. .ww 

Fakat .... ,.. ............ ..., .... 

yan etti. Hrm•:.O.w mta ..... ol- ;~:~.:. ., • ıat '°'"•· Kabil delil 
dr.t• d r JıesaW 125 Ura,. 1 ıır •• • ...__._ T al be • ı 

._,., t1kb. pvq ,.,,.. ,.,.. .... -.-· qr 1• Jf" ne muhabbetle baUyor ,,. 
.._ ........ ~ .. k.,_ adamı bak· rfdl ceplerilldeıı 5 lira çıkararak ,.,.,. ._ 

.1141. ....a.JOrdaı 
Mam. ...,. 11ltpr lıtlJ_. a - lleter lia il•••~ .... 
- Ne nr?. a11 I., 
- ... s' ... 77 .. ...,.., ..... 
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S~han Suhület Otobüs Sirketi ~üdürtU- u~~z~~~ku~~e~n~eş~~U~b~~,~ece~ge~çb~me~k~h~~ne~ni~z: ~ 
ğünden: YAZLIK Sinemada 

İ Sinemanın Yazlık Bahçesinde 

1 N 

SUV ARE 9,30 SUV ARE 9,30 
BO AKŞAM 

Dünyanın i ! i Büyük kahkaha krallan 
ST LOREL . OLIVER HARDI nin 

Bu güne kadnr çevirdikleri Fılimlerin 
ve en neşelisi 

Türkçe Sözlü 

en gülünçlü 

lltt-tJi ar dimektebte 
' z vk k hkah h erini takdim eder 

AYRICA: 
~ • Büyük facıaların büyük artisti ı · . , ~ 

-Aöv-··~RROBENsON--iı~--~-- - ,,_ _______ _ 
En on çevirdiği emsalsiz üper film 

A U LARI 1 i 

Pek 
1 • ·u 
ı' 

akın a : 

AHBAP Çavuşlar 
t Yarışlarında 

• 

:Seyhan P, T. T. Müdürlüğünden: 
1- idaremiz ihtiyacı için 1300 adet altı metrelik, l 500 

ndet yedi metrelik, 1100 adet sekiz metrelik, 800 adet do-
1 kuz metrelık ki ceman (4700) çıralı çam telgraf direği kapa· 
ılı zarf usulile eksillmeğe konulmuştur. 

2 - Karaisalı kazasmın Karagedik ormanından kesilip 
. Adanada teslim şarh olan bu direklerin muhammen bedeli 

'beheri sekiz liradan 37600 lira ve muvakkat teminatı (2820) 
lirad11. 

3 - Eksiltme 10/ 8 942 pazartesi günü saat 11 de 
ı Adannda P. T. f. Müdürlüğü binasındaki artbrma eksiltme 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Buna eit şartname 188 kuruş bedelle Seyh n P. T. 
1 T. Müdürlüğünden nlmabilir. 

5 - isteklilerin Ticaret Odasından 1942 senesi için alın-
ı 

ı mış vesikaları ve muvakkat teminat makbuz veya banka te· 
minat mektuplariyle 2490 nolu kanuna uygun olarak tan~im 
edecekleri teklif mektuplarım havi kapalı zarflarını· üçUncli 

: •maddede yazılı eksiltme günü saat ona kadar komisyona ver· 
• 1 meleri veya posta ile göndermeleri ilfin olunur. 

1 Posta davaki gecikmeden muuliyet kabul edilemez. 
1 - 24. 29- 4 • 8 2'l8o 
1 

ş,hir dahilinde işliyeu otobüılerimizdo çalışmak üzere aşağıdaki 
. , şart dahilınde biletçi ahn acftktı·. 

1 - Türk olmak ve 20 yaşından aşağı olmam~ k. 
2 - t!ederı i kabiliyet snhi':>i olma~. 
3 - lcab ~c.leo kef ileti temin etme~. 
Arzu edeolerin şirketimiz m:idüriyetıoe müracaııtları. 

23SO 2-4-5 

Makine, mensucat mühendisleri, memur 
ve ·stajyer allnacak : 

Ankarada Şirket Merkezi ile Malatya ve Adana Mensu· 
cat fabrikalarında muhtelif servisıerde çalıştırılmak ve 3659 
sayıla Barem kanunu ahkiınıoa göre aylık verilmek üzere 
Makine, Mensucat Mübendislrri, Memur ve stajyerler alına
caktır. 

Yaşı 45 den yukarı olmamak ve askerliğini yapmış bu· 
lunmak şartile Memurin kanununda yazılı evsafa haiz istek· 
lilerin mufassal hal terciimeleri ve bir adet fotoğraflan ile 
birlikte 15/8/942 tarihine kadar bizzat veya mektupla An· 
kara Y eni,ehir Erdoğan sokağmda Malatya Beı ve f plik 
Fabrikaları T. A. Ş. Umum Müdürlüğüne müracaatları. 

2351 4·8·12 

UGURLU GİSE •••• 
Zengin olmak istersPniz as/alt cadde dört gol 

ağzında yeni açılan milli pigango Çukurova gi
şesi nden bir bilet alaıak taliiraizi deneyiniz: Belki 

ba uğurlu Gişemizden zengin olacaksınız. 
Gişemiz. ayni zamanda her keşide için deflamlı 

numara abone kaydına başlamıştır. 

Ko•unuz ve abone kaydolunuz. 

ilan 
Adana Ziraat mektebi müdürlüğünden 

Mektebin bir senelik erzak ve sair ihtiyacı için Temmuz· 
un 30 cu Perşembe günü yapılon açık eksiltmeye talip çık· 
madığmdan bu milnakasanın on gün müddetle temdit edil
diği ve münakasanm 10 cu Pazartesi günü saat (9) da Hü
kumet binasında tekrar yapılacağı ilan olunur. 

No. 2353 

i 1 an 
Kanara Müdürlüğünden 

- Kanera gazozbanesi için 2000 87.ami 2500 kilo asit karbonik 

açık eksiltme osulile satın alınacaktır. 
2 - Muhammen fiat kilosu 1 lira 25 kuruş olup muvakkat teminatı 

234 lira 38 uruştar. 

3 - lhıılesi Ağuıtoıun 7 nci cumn günli SD'!ll 10 da belediye encij 
meninde yapılacak.tar. 

4 - lıteldilerin şartnameyi görıuok için belediye yuı itleri ıuildiirlü· t 
iüne, ihale güııU de muayyen snattıı teminat makbu2larile birlikte bele· 
diye encümenine müracutları ilin olonnr. 

2293 22~26-30-4 

GD M TBAASI 

1 ı 

ç 

i Anadolunun en 
n sistem makinelerle 

il 

u 
n yegane m tbaası· 

zemes Yeni ve Harf eri Cesitlidir. 
• 
ış yaptırırsanız 

KALACAKSINIZ 

BU AkŞAM 
·Gösterilecek olan ve mevsimin en caz•p ve blltün sıkıntıları 

giderectk Filmi 

KARIM ve PATRONUM 
Nükt ... , K• hıah" ve een n>f'vzuln şııh seri göıünü1. 
Güz,..I hi • v kıt g •çir nİ'j v ~ f'ğlcırmi, olursunnz. 

Bat Rolde: H.,llywooıl , ıu yeni Kraliçesi 

. Penny Singlenton 
iLAVETEN: 

Umumi istek üzerine 

·-= .. ~.~MİŞ-:--
T urkçe sozlu ve şarkıh Güzel sark filmi . 
Dikkat: Proğram saat tam 9,15 de Başlar 

Pek Yakında 
En nefis Musikinin en güzel Şarkıların Baş Dördüncü 

Rumbalann filmi olan 

M aviRumba 
Şaheserler Şaheseri ... . .. .................................. .. 

Doğum ve Madın 
Hastalıkları Mütehassısı 

Dr. HAMDI ONAR 
Muayenehanesinde hastalarını ka· 

bule başlamıştır. 
Telefon: 239 
istiklal okulu karşısında No. 2352 

DOKTOR· 
iilYlırglYlt S©yeır 

H.,rgüo Hastalarmı Hü~Qmet Civarı l,tikamet Ec7aneıi karşıınoda 

çıkmaz ıokak içinde no 121 de kabul edu. 

Haftao10 Sah ve C1Jma günleride öğleden sonraları fakirler• mec· 
cani bakılır. 

Satıllk Ev 
Ceyhanın eski hamam ma 

hallesinde belediye caddesin· 
de mümessil demirci Hacı Sü· 
leymantn komşusu kösker de· 
veci Mebmede ait dört odalı 
(800) arşın arıah üzeri çinko· 
lu bir bab hane satalakttr. 

Alacak olanlar Adanada 
ve Ce 1 handa seyyar gazete• 
ci ve iğneci Mustafa Kutcu
ya müracaatları. 2354 4 S 6-7 

2355 

ilin 
Adana halkevinde" 

Evimizde (İngilizce, Fran· 

sızcat Riyaziye ve Fizik) Ders· 

lerine ait lkmil k u r s l a r ı 
6/8/942 pertembc günü açı· 

lacaktır. Kayıt için halke\fi 

bürosuna müracaatları ilin 

1 olunur: 

il An 
Ceyhan Belediyesinden : 

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

uzunlukta yapılacak Toprakkale taşiyle puke kaldmm ve 

beton bordür ve trctuvar i:ışaatı (5022) lira (70) kuruş keşif 
tutarlı olup 6!8(942 Perşembe gilnü saat l l de ihale edile

cektir. 

isteklilerin ihale tarihinden sekiz gün evvel viliyet Nafi• 

mi1dürlüğüne veya Ceyhan belediyesine müracaatla müte· 

ahbitlik vesikası istihsal etmiş olmaları ve muayyen olar> 

gün ve saatta yüzde yedi buçuk muvakkat teminat. ve 

Ticaret odası ·kayit makbuzla11 ve müteahhitlik vesikalar• 

Üzerlerinde olduklan halde Ceyhan belediye salonunda ha· 
zır bulunmalan lizımdır. Daha fazla izahat almak iatiyenfer 
belediyemiz fen işleri bürosuna müracaat edebilirler . 

2291 23.2s.3ı.s 

~--~--~--~~-----------____,/" 
Satı ilk f otoS)raf 

makinesi 
Markası : Ze:~ ikon. Ebadı; 

6 5-9 Übi"~ tıf kuvveti: 1- 4,5, 
Otoıuatiıı; deıdaoşörü, ıebpası, 8 

adet şatl'Sİ ve bir çantası vardır. 

Görmek istiyenler raıetemlz 

Mürettip alacaO•~ 
·ıı 

Gazetemiz tertip kadrosu t~t· 
3 mürettip alacatız. Çalıım•" ,t 
tiyenler müdürlüjümüze ınlir11'' 
etm,lidirler. ~ 

tııı•ll· 
mobasebeclsloe müracaat 0 

dir. içten.de sipariş kabul edilir ~ 
~~-!!!!0~~~~~~~--·'!!'!!'9--...... ~~~ER~OCLV 

imtiyaz Sahibi : CAViT ORAL Rifat YAV r.~ ı1 ıı:•' 
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