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ETKiK =====' 134 sene evvel 

vustralga cô. • 
iler için sürgün 

geriydi 
..:::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:::::_ milyon artmııtır. 

100 mllyon insanı 1930 da Av•t· 
ralyanın amami 

besllyecek muaz- n\lfaıa 6.630,000 

Zam a d • d • 8 kifl olarak tetbit 
edilmlttir. 

milyon 800 bin Llkia Anıt· 
ralyaaaa made 

aazannı ' kiti Y•t•vor n i ıervet y. 
kata •Y• .=:::::::;::::;::::;:::~::==::::::::::::::::: l n b a t kav· 

Aftltralya berlee çekmek· 1 •eti artık iyice takdir edilmep 

lana ellerine fanat re 
idi ... k lttildlklarl .. 

tı.Wfll,..._. hakkında 
lanmıza malOmat verece· 

~lnmlzia kıtaları aruında 
yaDm buasiyeti m6naka 

Hlıannıa mllnad•lzlfjidfr. Yol. 
wı olmamaıından ba luta

... bnl tabit kaynaklanadaa 
kıtalar llyikile latifade ede-

4vutralyaam ........ , 
barit Mda Avrapaya ma

• Halbaki allua kı1aı ka-
Mmıı- 9ereced• azdır. 
Bitin Avutralyada yqayaa 

yek Oua lertlteHafn payi· 
Loaclra HkmeaiDia mecm8a 

y ... e .. ktedlr. 
.Ans•at,aaaa umaml n&fua 

800 bia kiti olduja bal. 
anm Mkeneli 9 milyon 

balmaktadır. 

Anıtralya ilk defa 1605 
,...ıade Avnpahlar ta

a kaıfeddmittir • Baranm 
• relen Hollandah r••l· 

,... Wr kıta bü:l•klaraa• .... 
ve ba yal m..ı.kete 

wataalanaa isaf etle « Y _. 
da ıt admı v-' ... rdl. 

iakat Cava, Samatra •• Bor· 
• tok snfhı bqka adaları 

pçlralt oklaklarındu pek 
•• kıav pdlklerl ba ada· 
•• .,. .......... cUr. 

l)lpr Avnpablar dahi bara· 
,.k mllhimHmemlflerdlr. AD· 
eltatt bet ... aoara ..... ., 

kltifl kaptan J... Coot ,. ., .. , .... ,,. ,..,. •.. 

bqlaam11tır. Ba lutuın yüz al&
JOD nGfaıa ferah ferah bellly~ii 
yolmcla tahmlDler yı)lllmtbr. LI· 
kin • dot,. talaaln Avnl8r..,._ 
nm altm11 milyon nlfua rahatça 
bellijebilec:.P.. dair oluldır. Ara· 
zbain yüzde kırkı hiç bir IU'•tt• 
istifade edUmeyea airi y•lerdir. 

Fakat memleketin raJ9t kötü 
olan iklimi de baranın pek mah· 
dat aarette lfletllaellae bir earel 
tetkil ediyor. Maalaua bGtlln Avu
tralyadaki araabaia ancak yllzde 
blrlade zerlyıt yapd ... ı mialaa-
11raa Avaıtralyadald iklimin tesi
rin atfolaaamu. Blth Aftltnlı
yada kabili istifade aruİDİa meC• 
maa oa bet ailyoo hektar tat· 
makWar. S.adu on iki ..Uyoa 
hektara tarla •• bahçe, kaluı ça• 
yardw. 

Zerlyat yapalaa arazldu 1936 
Hn .. iade lnrk Dç mUyon lfarl 
kantar (yaal yDı kllorramlak mik· 
yaı) baiday abnmııtar. Ba •iktar 
ln.Ut•edeki bir .... uk mahsale 
aaadlldir. 

Ş. kadar war ld Anıtralyada 
bir laektar aruld• 8,3 batar 
• ... , almdlft halde ......... 
22 batar .a ... ktadar. A...ınl
yaDID baidaJ iaulllba• •ealt 
yar111 aahalb ilaliyaea ..,,.._ke 
te oldajudu kalu yar111 bqka 
aemlek.tl•e ihraç edilmektedir. 

Blıtdaydan bqka AY111tralya· 
da yalaf, patates ve arpa dabi 
kDUiyetli miktarda ,.dttirebll .. k· 
tellir. Şl•al luımmtla tok 11cak 
-tekeden ....... IMJYalar .. 
T ...... ,. adaı•d• Avnpa,. mala· 
... , ........ ,.. ..... ktecW. 

(deftlll lthcld•) 
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Saatte 200 ki
lometre yapan 

lokomotif 
Japon m8bendisterl yeni mo 

del bir karton lokomotif iaıa et· 
mitlerdir. Lokomotifin saatte .SS 
kilometre ı&ratle tecrObeleri ya· 
pıa.lf n arul •iifklllletloe, rb 
l'U ve flrbuya kartı mab .. m• 
ti t•blt edd.Uıtir. 

Y akaada yapılacak teknik tec 
riibel•cl• lokomotlfia uaal ıilrat 
ve aakaveaet dereceıi denen• 
cektir. 

Lokomotif saatte 200 kilo· 
metr• katedecektir. Ba da dOnya 
m8nakalit llemlnde bir inldlib 
yapacaktı ... • •r Amerika par 

limento binaıı 
parlimen- hava bombar· 

to• ted6ir dımanlanndan 
ıılıgor mlt•ıir olmı· 

Facak tekle konacaktır. S.nm 
için binanın dımıaa çok kaim 
bir beton tabaka11 yapalacaktır. 
Caalar çıkanlıp yerine kırılmaz 
camlar konaeaktır. 

Bu ıaretle parllmento lza11, 
bava bombardımanlan unuında 
bile mlzakereye dewam edebil•· 
ceklerdir. • Din..,.,,. . ..,.,,.,. 
.... ..w. 

• er ı .__. ____ , 
Fizik, bitin 

aadalan, kav· 
vetl.tae röre 
«hafif., cortııt 
ve cy&beb 

diye ilçe aJarmııbr. DDnyanın eo 
filrlltOlii J•i Niyarara ıelll•i 
ıayalaaktadar. 

Niyararanaa ba rilrllthl 100 
rakaaUe ,Werilirse Nevyork IO· 
kaklaraam fllrllt&ıii 70 e aOıa· 
vidir. 

Hollaadada Utreht llniwerli· 
tealnia yeraltaada fnp ettirmlt ol 
dap filik llboratawanoda biç 
bir pllt8 dayal .. •akta ve ıı 
fın mltavl addedilmektedir. 

B• ılktaet, fbik tıcrlbelerl 
itle •-c11r. Llborat•ftım a 
varlanam ...... ltotwelaa_.... ... 

Böylelikle, hava aerrelerl va· 
11tuile aaduıa iatlprına mbl o 
lanmqtar. 

Bandu bqka, laboratavar 
odaımın davarlan iç taraftan u· 
danın aGfuaaa mini bir madde 
n. de artılmııt&r. 

8a ........ bara11 da din· 
JUID - aakfn Jerİ sayılmakt .. .. ... 

Atatiirkiin Hususı 
HQatın Film 
Türkigege gelen bir Amarikan l Kı•ea 
film operatörü tarafından 1 

5 yıl evvel çekilen 
esermeydanaçıkb 

lıtanbaldan blldlriliyor : Ebedi Şef Atatlrklla nı•I ve haıaıl ha
yatını lffbit eden .. bir Amerikan film operatörl tarafıadu budan 
beş aene ev..ı çevril•lt olan film bir tesacllfte -,dana çıkanlmlfbr. 

Ba Amerika film operatörO, Atatlrkle yakın arkadatlan ve c ... 
hariret TOrkl,.iae ald bir film çe.irmek az.,. budu bet HDe evvel 
memleketimize .... it ve b• filmi çe.niftir. Filmin bilhUla AtatOrk&n 
haıui hayatına dair k11mı tarihi bıymete haiz hal•amaktadar. 

Ba lilimclea but parçalana lıtaalMdda banyon yapılarak Atatlrklla 
bazunoda kendlaiae ,&terllalt H Ebedt Şef, filml alaa operat&re Utl
fatta balanm111tu. 

Ba filmi Amerika C•mharrelsl RooHvelt r&rmlf ve Atatlrk1UI J* 
.. Ylfile fevkallde allkadar olıaq. Fakat sonra ba fWa kaybolmQftar . 

Son defa flmrOlderdeki .. ,a çıkarıhrkeo bir k6fede kallllf fllialer 
de •.,.SUa çıkmlf, filim kontrol laefetl ._.Ya tetkll ederken M &.I 
de ran.1t ve hem• Vail ve Beladlp ...W Letfl Kmlar ke,tlyett. ha· 
berdar •dllaittir. 

Villyet, Parti H Matt.at Uaam MldlrlQIH de meseleyi haber 
vermlı ve ba&lala Aba ahwıı içla sabibiae mOncaat edllaiftir. 
Nihayet fil• bir kopyauaaıa abnmuında mutabık kalınm11tır. 

Bily&k kıymeti haiz olan ba filim TDrkiyenin bertarafmda röste,._ 
cektir. 

Halkevinin gazinosu 
Halkavi blauında dDndeD iti · 

baren bir raslno . faali,.te ,., 
balaa-ttadır. Sabahtan ıaat 24 
e kadar halka açık balandarala
cak olaD casino, emnUne nazaran 
MSI haMlyMler enedeeektlr: 

Halkevl rulaotada C..m.. 
Iİ akfaalan ev ork•tratı tar~ 
dan uçilmlı parçalar çahnacaktır. 
Ev ork .. tra11, maıiki öjTetmen 
okalaodan ve Diyarbalurdan rele· 
cek dererli müzik öjretmenlerlyle 
takviye edilecektir. Dit• rün ve 
receler paiaonan mllzik ihtiyacı 
plak .. radp il• , ..... retlrU.. 
cektlr. 

Gaziaoda .. ,. 11.ı.... •uos. 
U1DOData siW içlJecek ..,._, ... 
zete we mec:maalar baland•ralacak, 
oy•nla vakit reçlraek İltepaler 
sadeH aatruç •• doaiao OJlllJa· 
bilecektir. 

Guiaoda, arada •ad.. halkm 
aevk n lltH.dııle dlıalepaetl 
•• ,, .......... d .................. 
limalanaa ~-.. •aa.r ,.phnla. 
cakbr. 

Gazino y11 menimleriade, bi
nanaa Cenap tarafındaki bahçede, 
kııın alt kat salonda çahıacaktar. 
Gulno için yni ve aoden a6ble 
aım .. tır. 

Ofisten, Tarsus 
Çiftçisi de 

şikayetçi 
TarHılu ok•yucalarıaızdu al 

dıtmıa •lteaddit mektup, ora 
çiftçillain de iki aydan fazla bir 
zaman weçtlji laalde Toprak Ofi. 
ıiae tulim •ttiii ..... baba fiyat 
farkmı alamadıtmı -1abyor. e. 
llfftaplara balulına, Tanaa o&.ia 
deki -arlar, tediyatm yapdabil· 
... için Adana ofWad.. ceclvel 
bekl.ulitta1 aö,ı..ekte laftler •• 
Çiftçlaio, hllLtlMtln pal elda ... 
f•berlltlne arak aydarablhMk 
için paraya ..ıataç olcl9fa, lalkO 
...... ll•«ll ı lllr.-k Farclam 
slıt11ldlfl ba zımHda, Toprak 
Ofisi t .. kilitıadaki köstekleyici 
zihniyetin daha ne wakte kadar 
mllNmaha ılnoetlal ... ak edl
yoraz. 

lktle•I V•klll A11k•r•r• 
dilndU 

ADkara 9 (Huut) - lktllat 
Vekili s.m Day, y&Dlllda ,abH 
allrabbe ...,... nW •• ....._ 
tetkik .,.... eD1titl86 ...... 
dilr8 oldıia halde Zoopldata 
yapbi't tetkik HJabatmdın .. hrl 

-· dönlllftlr. 
Açıkl .. ekkUr 

s EylDI 1942 ca..n• rece 
si Atatlrk parkmda venslt olda· 
fmn•G~-..n.rldlM 
yelerlae .ı..k lotfaada w...a 
Sayıa V.U.ia AkH EJidofaa'a, 
caadaa 1ardtmlanaı ...... ı,.. 
lbrablm Bararotla'aa •• audd1, 
11Ue•I ça..... tı.dretlai aidatı
... 1ca,...t11 Halkewl IWslml• Dok 
tor Kemal S.br'a, alablarmı .. 
..-, • ........,. RMlbais Kum 
En•'e, a..._ Guet•aa, Wea 
T erblyesl Mldlrtl RJZa SalJh Sa· 
ray'a HJrayle açık t•kkllrı.lal· 
zi blldiririı. 

Adana K11 n Erkek LIHJe. 
rla4ea Yetlfealer ~eti 

idare H.,.U 

lltikbeli parlalı: .. ...ı.ket 
1 ketf.tmlftlr. 

Lakin ba k .. flae bir tirli in· 
dewletinlo dikkatini celp 
aavaffak o1a ..... tır. Oa 

.. e 90Dl'a 1ns1t.. la&k•· 

ıı .... _A_&_KE_R_L_IK __ ı iıgilızler Rıııel'in hHelerini öğreı~i ! 
...... cani .. katilleri draek 
- uak •• yalMal m-llbtla 

ya olacajaaa hükmeden~ 
.-Mine haraya 750 culyi 

. 
•• ıekMD ... Aftltral,. 
münbasıraa ılrlla ,..a ve 

rda olarak kal ......... 
..J:.t sarfında lartlt...._ 

z imparatorlapnan mala 
JWlerladea Avaıtralyaya 11 

...... yekOD• 200,00\J kitiye 
olllPlfW· B• m&ddet zar· 
kendi ihtlyarlle Avaıtral • 

Wç bir mabach> relm .. iftlr. 
9-dm ıonra da Avutralya 
.. ti olarak Avnpala maha· 

ı..vesini celbetmfttir. 1800 
• yapalaa ..... talarlrl 
bltiia Avatralyadaki ... 

••·• miktara ucak 5000 kiti 
tPlas 1811eıonra yui 1830 da 

t.Jarlrcle ba 70000 kifl,. 

ı.a·ac.t ba tarllatea ..a Avu 

·- aoı. .... - - .. 

bir aevzi harbi ise n k•dar kuvveti 
bir kaç laaftada yapratmap, hatti yoket· · 
•ete yeter. • 

Kaldı ki lıkeaderlyeye ba kadar yak· 
lattıktaa H bOtln M11ıra blklmtyet Oml· 
dl ita kadar artbktan aoara beklemek de 
fittir. Hlllaa yeni meni her iki tınf 
için de rahat dejildir. 

Hanı& tanf •avaffakiyet Omldloi ele 
reçirlne derhal y&ka.eceti tflplııslzdlr. 
Amma timdi • kati .. ,,.uaıdyet ıa1c11 
baari taraf lçia varittir. Ba ••ele arq· 
bulaya delen 

Marepl Ro-el'in boyana takvlp 
aldıtındu •• taartaza seçeceiia 

den .... wualarda 11k 11k balaMdildL 
Mımdakl Mllaver ord9iar'91aa ikmal itleri· 
al iç hatlar lnrladea yapmalan dolaya· 
siyle daha lyl •niyette qldaklan da ıoy· 
leadi. 

Haldkaha afak .. ....., ve 1.ıken• 
illerle de o11a Akd•bi atmak, larllt• 
nelen veya Aa.-ikadu Ulkıp Omitbar· 
D11118 dolatarak Slw.,.. 9armaktan daha 
kolaycbr. BOtOa balara rafmn Alman• 
lana t. H•kiyat U. ucak tiadlJ• ka· 
darkl ka11plannı telafi edecekleri ve reni 
lkııial •• ıtok lbtlyıçlann ficl .. bUecek· 
11111-blMll ...Wline de taama ltla ft• =-.W taW!MD detftttrecek bir tak• -.w.. kolayhkla tahmin ed~ 
.. w.ı Zil. "" ..,- evvel AlmaD orcla· 
lllDID .... Sow,et Ruyada firittlil •· 
azum mOca~ Wt detllle ey141 1011la· 
rana kadar b• ..... lplr takwiy•J• mOsait 

deilldb'· 

M ... ıı bir zırhh •• bir •otarlı tn. 
meale buı biıuliril... piyade k•netle
riadea ibaret ADdaa ılmall Afrikadaki 
Almu kavwetleriae ,...ı bir ••ya iki 
zarhla tü .. nla katalma11oa ba ııralarda 
pek iakla rörOlema. 

Ba akia olaa olaa ltalyaa ord ..... 
ca mevcat iN de .., ... ı Ro-eUa lqeı 
.. belısla ikmali .... ı .. deki zorlaktan 
dolaya .-..,e ikinci derecedeki ..... 
kallaadıta ba tlmenler lçia bl,ak ana 

1a.tenaedltl anlaııbyor. 

o laald• bls Rom.el ordunda .... 
taarru kanetiai tetldl eden Alman ti· 
•enlerinin Sovyet Ra1aclaki • ....,..,. 
ta .. aen Almanlar lehine d&Dıuden v .. 
ya mevlia dolayaslyle bir taVNJDa .. ,. 
dana r•lmedea ......... u. artbnlacak
lannı ıaanediıoru. 

Ba kanetl. •ki hallerinde bWak· 
..,... röre de arbk çok takvly• eclllalı 
EW...,.. m...u.rtal bir hamlede sök-
tlrmla..t pek •lakla oa.-w. 

nrlllder ... yiH ........ :wllMI• ......................... .., 
taama ...,.. ............ nwvet. 
leriadeo alWm ka;aplit verirlene o vakit 
bapkl ......,.. ltoalmq olaca;u.. 
da n..,.tı.rl tehlikeye dllfıbllir. Sa 
.tlflace U. onlar da teenni ile banket 
.... k sonndad1rlar. 

Sa Hbepledir ki her iki taraf da 
yerinde daramamakla beraber k•cllllrl 
tarafında11 yıp1lacak •• blylk zaylab 
mucip olacak taanUlarla da ı6kGaetla 
bosalmallDI pek lst .. İJOI'• Kartı taraba 

enell taarnsa f898Nk ,..,,.._mı we 
ancak oodaa 10Dra 1Dklea•eyl dlfl•I· 

'°'• 
Bir takım taarrad hareketlerle kar· 

111aadaki dtt•aaı ideta turna tahrik 
etmete •tr .. ıyor. 
M.,...ı Rommelin ıon hareketi de 

ba dlflaceyl t•yit MiJOI'. Hakiki 
~ hiç bir ...,. r&t-eden ve 
lal olarak d ...... üsfte ablmaUa bal"' 
lar • 

HalbakJ IOD laanketlerde Al .... kol• 
........ hareket iltikametlerlal batla ... . 
l8ilJle ,a.t ....... ...a.,m,w •. 

a. c1aM .., .. bir r11ter1t harekeli 
olablllr. F.ier laıtül• h• lauri bir v .. 
slyetl •laalt ıörw•k -kabil harekete 
.. , ..... tok ••llt••••• ld ........ 
ovaldtkaap~--......, '-tıımü 
ki -r.b ...._ rahneler at-
_,. .. 1at1aıqa bir ,.,.... 
... ,,. i& .... cakbr. 

Veba reait talamia ....... _....... 
re we bilyük tesirleri...._ _.allerl .,.. 
taak •var toPlara karta tllnkt bir..,.. 
ket iki taraf 1fia de pM laitll ,.._. 
•IJ!!· 

N"ıapetea u k•w .... yaprL.a çöl lır 
rebderiacle M,aı adedi a.tlalW. tr 
mln edleaiyor. H• lld taraf da ..-
radu " ltratalik lıU.a.den itlil ..,, 
çabpyor. Ro•"WU.. tlmdi1e ka ....... 
•avaffakiyetlerl de bua .,...,..... 
Amma ba •f• lnriU .. ba ~ 11-
ı.a.. dllpc.w.i pek Wt ı•ır• 



10 Eyini 1942 BUGON s 

''Teslim olmaktansa en-
k·az altına gömülmek,, 

Bu cümle Maginot hath istih· 
kimlarının betonları üstün· 

de yazılıdır. Bu kaleler, Alman or 
dqsu tarafaodan arkadan çevrilip 
alındığı için enkaz altında ıömülü 
kalmak müdafilerden bir çoiuna 

dece mitralyöz ve tanka karşı top· ı mıştı. Başka bir çelik can albnda 
lardan ibaretti. Uzak müdafaa için kmlan demirler, içerdeki ask<>rleri 
topları yoktu. ezmişti. Yar1m 1aat sonra, rarp 

Düşman taarruzu karşısında 0 blokunun mu.ttal kaldıiaoı ve içeri 
sahadaki piyade kuvvetleri de re· atalan infilak maddelerinin, aşağı 
ri çekildikleri için, La Ferte civa- katlarda durmayı imlıinıız kıldı . 
rındakl iki top kazmatıoın yardı ğını yüzbışı Boorroiınon, Chenoiı naıip olmamıştır. 

iki iıtiınası var. mile, Mal'inot hattmın bittiği yer· kalesine haber verdi, ve müdafi. 

M de tek başına kalmış ileri bir ka- lerio yer altı yolaodao •ark blo· Biri, ıırioot'nuo tam şarkın· .. 
da Hocwald kalesi, öte\ti de Ma· rakol vazifesi görüyordu. kuna çekilmeleri lcabettiğioi, faltat 

Kaleye, yüzbaşı Bourıuignoo bir küçük subayla beş ki•inin ka· finot'oon rarbıoda, bu hattın bit· .. 
tiri yerde Sedana yakın La Fert• muavini Sermone komanda ediyor· pıyı tatmak üzere gönüllü olduk-
tabyasıdar: lardı. larını ve itfaiyeci neferin, motör. 

Hochwald kalesini bir defa, Belçikadan g.,Jerek Sedanı ya- ler yaoındao ayrılmamakta inat et. 
1940 da, bir de bu seferki Alman ran Alman kuvvetleri 15 ve 16 tliioi de söyledi. 

ya seyahatimizde 1 s d ~ Sonra, telefo. 
rördüm. Fran11z- YAZAN· AT tt . a a na eline alan mü· 
ı.. elönd• ;keo b; - • l y ecme ın ·~· ... s ••••••. 
ıe de Marlnol· _ _ bız:ıat komutanla 

llQo bir madalya11nı vermişlerdi. mayısta, Maginot lıatı ınm ~font l ıı:ıoavinin, yedek yiyecek . undıkla-
Üzerinde aadece: «Geçilmez• keli- medy adı verilen bu ıon muıtah· rile, yer alb yolanda bır mania 
llleıi yazılıydı. kem ucano, yani La Ferle kaleıi kAarmaya ç~lııJhklar101, fakat iofi· 

Geçilmiyeceiine 0 zaman ben ile civarındaki iki top ku:mataoı lakl~ran ta~ıfe sığmaz derecede şid-
de inanmıştım. Kalenin, arka kapı top ateti altına almıştı. detlı oldornno, eşyanın tutuşmaya 
ıının da müstahkem oldui'unu gö Bu ateşe, Maginot'nun, daha başladığanı, infllik madd.lerinden 
rünce kumandana ıormoştom. «Düş rerideki Chenois kaleıi, 75 lik çıkan dumanın gitride daha bo· 
illan bizi çevirse de teslim olma- toplarile mukabele ediyordu. La ioca olduğuna ve aakerin sinirle-
yıı. içeri riremez» cevabın1 ver· Ferte'yl çevirmek iıtiyen Alman rinde tahammül kalmadıtanı bildirdi. 
inişti. piyadeıi kuvvetli keşif kollar1 sal· cheooiı kaleılndeki müşahit. 

Bu harbde, sözünde daran na· dırmaya buslamışta. 16 17 Mayii ler, bo haberleri aldıkça, 
dir Fraoaız kumandaolarandan biri j receıi bir çok renkli fişekler, ve l'•cenin karanlıiı içinde La Forte 
İdi. Filhakika, Kolonel Schwarz, 1 iiyah mermiler arasında büyük tabyasının çelik kubbelerinden, bir 
lllütareke imzalandıktan sonra da· çapta bir taanuz başladı. iki kaz. cehennem şehrayini ribi, kızıl alev-
hl kaleyi Almanlara teslim et matın müdafileri, saraldllı:larını ıö· ler, mor k1Yılcımlar fışkırdıiını gö. 
ıııelDl!Jlir. rünce yerlerini (bir~z ~ab~kl) bıra· rüyorlardı. 

Teslim olması teklifine •Bora· kıp kaçmışlar ve yırmı dort saat Bombardıman devam ediyor. 
dayım, borada kalacaiıml• ceva· sonra ordu komutanının emrile La Ferle, bir mazralın daha yıkıl. 
bını verdiiini Alman generali bize kazmatları tekrar işgal etmek İS · dıiıoı haber verdi. Düıman, şimdi 
•ıılattı. Ancak general weygand'ın tedlklerl zaman or1lara yerleşmlı i\tinci bloka tahribe çalışıyor. 
•ıari üzerine kaleyi bırakan Hoch· olan Almanların ateşile karşılaş· Saat 22 den 23 buçuia kadar 
lvald müdafileri, kendilerine selim mıılardır. bir aeısizllk oldu; ıonra aaş tek· 
duran Alman aıkerleri önünden, 17 may11 şafakla beraber, Al· rar başladı. Kötü haberler birbiri 
•.lli.hlarile birlikte cMaraeyez•i ıöy manların 210, ve 260 çaphk top arkaaına reliyor: Silah çanlarından 
lıyerek çıkmışlar, esir edilmemiı· lan La Forte istihlıimına yatma- biri daha tahribedildi. üç kişi aiır 
lerdir. ya başladı. Çelik kubbeler etrahn· yaralandı. 

M arinot hattının r•rp ucunda· da'\i kayalar d • m e t demet Gece yarıaı, başçavuş Ca1an 
ki ıon istihkimı olen La havaya uçuyor, fakat beton daya· dran1n yüzü parçalandı. Top ateıi 

F•rtenin ikibeti daha az şanla de- nıyordo. 11klaşıyor. 72 aaattir, dakikada 30 
iil, fakat çok daha hazin olmostor. Yüzbaıı Boarrolrnon, C~e~oi~ mermi atabyor. 
Çünkü bu küçük müstahkem yer kaleıiue telefonla darama bıldırdı Sabahın bir buçoiaada koma· 
S•dan istikametlerinden relen düş ve dOşman ateşinin iyi tanzim •· t.a Boarrairnon, bütün rarnizo. 
'ilanın şiddetli hücumuna uiramıı. dilmedij'ini, obüıleria etrafa diiı· nan Şark bloka içine sıiındıiıDI 
•ÖıünQ totmaştur. tüiünü ıöyledi. " " haber verdi. Fak.at yanrın doma· 

La Ferte tabyesini, parçalan Aldanmı!Jh, çunku ~u isabet· nanın insanı boimaya başladıiını 
1111f betonları bükülmüş çelikleri· ıiz sanılan ateşin gayeıı her top ıöylüyordu. Limbalar kararmıı, 
t., bu sefer ~ezdik. Gezdik demek blokunun etrafına derin huniler maske albndaki asierln rözü rör-
dorra olmaz, çilııkü zaten küçük açmak ve buralara gizlenip sığına mez olmoıJta. lnfilikların hava taz · 
~lan bu iıtlhklmın içi, türUl enkaz narak iıtihkima aald11maktı. yıkından rşya parça parça oluyor, 
•le dolmuştu. Bombardıman bütün ıün bü· yolu kapayan 40 kiloluk ıandık.lar 

Bu enkaz altında «teelim ol· yllk bir !Jiddetle devam etti. her darbede bir kaç metreye f.,. 
'-•ktanıa orada ıömiilü kalmayı Saat yirmiye doira, civardaki kaz• lıyordu. 
l'?clh eden» miidafiler yabyorda. mıatlarn rlcatın1 rören La Ferte Saat dört baçak. La ferteola 
la Ferte Chiers ırmağının kıvr1lıp komutanı, dikenli tel ve ray ter· üstünde kealf bir kera damao rö· 
•ktıtı ye4il bir vadi [ortaıında ya· tibatıoın tamamen tahribedildiiiai rüldü. 
llıp yı\tdmıı Fransız köylerine bek ve taarruzun yakın göründügüoü Sabahın bet buçuğunda tele-
elik ederken can vermiş, çelik el- bildirdi. Biraz ıoara, yer altındaki fon yeniden çaldı. Ağır, zor lşlti· 
~~~li bir şövalye ribi yatıyordu. telefon telleri de bozalmaş, işle· len bir aes geliyordu : Mukeler 
~ka bir yazımda bu iıthkimdaa mlyorda. Komatan rad70 vaaıtaıile, herkeıi bojayorclu, qajıdan ya· 
"•ca bahıederken, bir yanlıtlık Cheaois kaleıinfn Almanlara doira kar1 çıkmak istiyorlardı, fakat kod· 
~~but •kıiklik yaptığımı ıonradan baraj aletini şiddeUeadirmeaini iı- retleri kalmamı!Jb.. Ses keıildi. 
°treodim. tedi. Gece yanııadan bir kaç da· La Ferte'nin ıon haberi bu idi. 

1 Buraamın sekiz Alman tara 
ltıdao bomba ile ele ıeçirilditini 
:ııaıştuıı. Bir Fraoaız dostam, Je· 
d Lab .. quiere'in bu barb hakkın· 
~· Y•ni çıkmıf küçük bir kitabını 

:7d•rdi. içinde «La F ertenin mü 

d' •aııa k11mını heyecanla oka· 

'"· 
., Bu kale muharebesini, alika 
-~ hayranlık ayandıracaiından e· 
ti ltı olarak 1uıaca bahaetmek iste 

"· 

kika evvel fO haberi verdi: «Ta. Gün ağarırken, ~Chenoiı kale· 
arraz başladı.» Gerçekte, yalnız sinin gözcüleri, LaFerte üzerinde 
11k ıık ve ceaaretll keşif kolları Alman askerlerinin karaltı11nı rör· 
hücumu oluyordu. Almanlar, obiiı diller, ve ateş açtılar. 
deliklerin• gizlenerek etrafı keıfe. Anlaıılıyor ki evvelce bahıet· 
diyorlardı. tiğializ bombalar, kırılan top ka· 

18 may11 sabahı oldu. Top lesi atzıadan, rarnlzon aşaiı kata 
at eti arttı. Bu sof er Almanlar bah aıiındığı zaman atılmııJtı. 
riye toplara ve uçaksavar batarya. Fakat günlerce, Almanlar ve 
farı kullaoıyorlerdı. Müthit bir ıür· Fran11zlar, bu istihkimın içine gl· 
atle relen mermile! çeliie var· Tememiıler, geceleri keıfe relen 
dakça luvılcımlar ve alevler fırlı· iki taraflı kollar, altmıı feda kir 

•h La Forte dlierlerine niabetle yordu. lstibk.im, tamir edilen tele· askore mezar olan ba çelik ve 
•--· · k bi Lal 1 fonla, bombardımaoın daima arttı- beton yıiım etrafında birblrlerile "' -•yetı ço az r .. edir. • 

•'"4 d b ı tını bir kar. kere bildirdi. Saat on boğaşmaşlar, biç biri içeri ~reme-l • ört ıu ay ve a lmlf er bu · • 
ııı:ı, yediye dog· ra mülizım Sermone, mişti. • Yordu. Borada, rezdltiaüz di-
t" b bir tarasıat kuleıiain atır haaara Mütareke ... '1.28 Haziran 1940. , . ._ ilyük yer altı zırhlılar. sibi 

1•--tr-• d hl' ı ucnadıg· ını ve içercle bir kil~ük Gamı badı bir tay1are - ... ,rce uzayan e ız er, a- •· ... • 
1•tıaö le mahzenler Hba7la iki askerin öldiliünn, bet Fransız geoerah Hanbinger'i mü· 
.. , r r, demiryolları, Lı. ı d .ı. Cb ı W b ' " -.-.lala de yara an ıaını eno ı tareke şehri olan ieı aden e 

"'•kiaeler yoktu. iatlhklaaaaa bildirdi. Saat ıekizde rötürüyor. Han yola La Ferte'nln 
I~ La Ferte ıadece iki bloktan anlqll•ıJaa blr sebeple, ıllihlı ilıtündea geçiyor. TaYJaredek.i Al· 
) '•ttı, ve ba iki blok arasında, ıarp blokaaao bozaldatuna haber IDan ıabeyı pilota işaret ederek 
~:d •it.odan yüz metrelik bir yol verdi. Çelik kubbeden kopan top tayyareyi alçaktan açanyor. Gen .. 

1
' kloklardalü ailllalar da ••· ve mitralyözler, Mhaalaja fırla· ral Hatzlnger ayap kalkarak par• 

j 

1 

Stalingratta Rus muka
vemeti kuvvetlendi 

Sovget topçusu· bütün cephe 
boyunca baraj. ateşi tesis etti 

Moskova 9 (a.a) 
- Son 24 s.ıaat 

içinde Stalinrrad 
da Rus mukave-

Karadeniz Rus donanması Batum demeci ba Mbab• 
ki Loadra ru .. 
telerinio Uk laf": 
falannı ifral _. 

açıklarında dolafıyor 

meti aezilir şekilde kuvvetlenmiş 

tir. Cenab batı cephesine Alman 
ları püıkiirtecek miktarda takviye 
kıtalara relmiştir. Roa topçuao bü
tün cephe boyanca bir barai ate 
şi tuia etmiştir. 

Kafiraayada Ruı bomba uçak
ları attıkları bombalarla dai yol 
larım tahrib etmektedirler. Rus 
hava kuvvetlerinin faaliyetini önle. 
mek lçin Almanlar en son model 
bir uçak olan Meıserehmitt 109 u 
kullanmaktadırlar. 

BerUn, 9 (a.a) - Aıkeri bir 
kaynaktan O. N. B. ajanım& bildi. 
rildiiine ıöre bolşevikler 5 eylül 
sabahı Volkof köprü başına dalıra 
lar halinde hücam etmişlerdir. Çe
tin ıaaharebelerden ıoara püıkür· 
tülen Ruslar bir çok tank kaybet 
mişlerdlr. 

Öğleden ıonra bolşevilder ye. 
al bir hücuma geçmitlerae de bu 
hücum da düımana kanlı kayıplar 

verdirilerek püıkürtülmüştilr. 
Lıdoıa röliinün ceaabaada 

Alman kıtaları mevzii bir hücumu 
muvaffaklyetle neticelendlrmiıler· 
dir. Bir dütman rrabanon imha11n 
dan ıoara bir bataklık kenaraada 
ki Alman manilerinin kapladığı H · 

ha renltletilmif ve takviye edil
miştir. 

Sovyetlerin zıhrlı tanklar hima 
yeıinde yaptıtı bir karşı hücum 
ta.rdedilmlştir. 

Evvelki güo Leninrrat' daki 
mubuara cephesinden BolfHikle· 
rin topçu ve hava kuvvetleri hl· 
mayeıinde yaptığı hücumlar da 
kmlmııtar. Alman mevzilerini yar
mak içio düşmanın gece yarısına 

doğru yaptıii yeni bir teşebbüs 

maiile röıteriyor: 
Obüılerin delik deşik ettiği 

topraklar ortasında, kırık top ku
leleri rörünilyor. Bunlardan birinin 
kenarında, bombaların içeri atddı. 
iı r•alı )Arık iyice aezlliyor ... Ge. 
neralin rözlerinden iki damla yaş 
akıyor. 

General Hantzinrer 1941 de 
bir tayyare kazaaıada öldü. Yula· 
rıdak.i tafıllatı aldıiımız kitabın 
muharriri de beraberdi. 

Hiç şüphe yok ki La forte'· 
ola altmış bekçiıi kahramanca can 
verml!jlerdir. Marinot hattının kur 
banla11 yalnız bunlardır. 

Franaa harbi hakkınnda hii
küm vermek bize düşmez. Bagila, 
henüz ki1DHye düımez. Bugün, 
heo6z kimseye dliflllezo Hidise 
çok muazzam, pek yenldır. Onu 
iyice rörmek için zaman mesafe. 
sinde uzakla1111ak lizımdır. 

Franaa iki milyon eılre karşı 
yalnız yilz bin kurban vermiştir. 
Lehte olmayan bu nİlpet göriiaü· 
şilnüo hakiki manasını ancak ta· 
rih meydana çıkaracaktır. 

Fran11Z orduanu müdafaa et 
mek için yazılmış olan o kitapta, 
Marepl Petalnln Harbiye nuırlı
iını yapan müellif ıöyle diyor: 

« Aıkerlerl itham etmemeli, 
••dece altın ve betonla kazanda· 
caia ıaaalan bir •ldafaa barblnin 
kolaylık ve tevekkiil hava11 içinde 
bezmiş vatandafları, önceden kay
bolmq bir harbe ıtüriildeyen efen· 
dilerioi itham etmelidir. • 

Biz, heaGz biç kimıenln kim· 
seyi itham edecek vaziyette olma· 
dıiına inanıyoruz. 

(AlrfUl'du) 

! 
, 

bütün 11nıflara measup kuvvatle· 
rimizln miidahalesi ile akim kal· 
mıştır. 

Sovyetler ln1an ve malzemece 
büyük kayıplara uğramışlardır. Al· 
man savaı uçakları Seiıkarl ada-
11uda aynı iıimdeki liman üzerinde 
silihh bir devriye uçuşu yapmış

lardır. Liman teıiılerioe isabetler 
kaydedilmiştir. 

Finlandiya körfez inde bir mayo 
tarayıci gemi bombalarla yakıl· 
mışhr. 

Roma 9 (a.a) - Stefani aian· 
tının Kafkasya cephesindeki hoıu · 
si muhabiri bildiriyor: 

Alman ve Romen katalım ta· 
raf ıodao ıiddetli muharebelerden 
sonra zaptedilen No\loroıiık deniz 
üıaü, bu şehrin 3 tümenlik remi· 
zona ile Kırım muharebelerine iş· 
tirik etmiş olan büyük birlikler 
tarafından müdafaa ediliyordu. Ba. 
ruının müdafaa11 Sivattopol sava· 
şın a kumanda etmiş olan Amiral 
Oteabriuki'ye verilmiştir. 

Şehrin teslim olmaaından bir· 
az evvel kaçan Karadeniz Rus 
donanmalı şimdi Balam aç•klar1D· 
da dolaımaktadır. Çünkü küçük 
ve tesisleri az olan Batam limanı· 
na bq donanmaom bütün gemileri 
sığmamaktadır. 

Londra 9 (a. a.) - Stallnrrad 
durama, Mısmiaki daram ve Raz. 
veltin enfliıyona kar~ı koymak 
için ahnacak tedbirler hakkındaki 

mektedir. 
Stalinrrad'da Raılar darmaclaa 

kara ve hava takviy .. i alan Voa 
Bock ordaların1 elan dardarmakta, 
Mısırda da Rommel arkasını mdl. 
tahkem noktalara vermektedir. 

Timeı razeteıl Birleşik A....,. 
rikanın iktiudi daramaaa tabii 
ettikten aonra, reiıia hareketial 
haklı bulmakta ve Apaerikan ef. 
kirının ba harekete mlJsait olaca• 
iından ~üphe . etmemektedir. Ga· 
zete, Rozvelt'in lnıiltere için fay. 
da ile takibedilecek bir ömek q. 

receğl kanaatindedir. 
Daily Telerraph rueteal ele 

ayni fikirdedir ve Razveltln enflis. 
yon tehlikeılni ücretlerin ve fi7at• 
ların iıtikrar1 ıaretiyle zamanıada 
önlemek azmini tasvip etmektedir. 

Bu haaaıta Birlıik Amerika' da 
enerjik bir le!JebMı yapıldaj-ı tak• 
dirde lnrUtere'nin de k.endisbai ta• 
kibedeceilne ıüphe yoktur. 

Neaeı Cbronicle ıazetOIİ de 
ayna fikirdedir. 

Ruzvelt'in kooıre harekete 
geçmediii takdirde bizzat kendle 
ıinio harekete r•çecej'i hakkında• 
ki ihtarı Birleşik Amerika'daki iç 
iktisat daramonun ne kadar ciddi 
oldaianu lıpat eder. 

Gazete konrre rereken tecl. 
birleri almakta tereddüt ettiti tak· 
dlrde milletin Reiıi d•tek.liyec .. 
ğioe kanidir. 

Avustralgaciniler 
için sürgün geriydi 

- Baştarafı ikincide - 1 

Şimali ıarklainde külliyetli l 
miktarda ıeker kamışı ye· 

titir. Şeker kamııı mahsulü senevi 
orta huapla lurk milyon iıJari kan• 
tarı balar. Bu itibarla kamış ıeke-
rl yetiştirmekte Felemenk Hlndls· 
tanı, Küba ve Portoriko adaların· 
dan sonra Avaatralya dördüncü 
s1rayı işral eder. Çalışacak. fazla 
kol olsa bu mahsuller bir kat da· 
ha arttırılabilir. Fakat Avaıtralyaoın 
sek.eneıi lnıilizler buraya başka 
ırk.tan muhacir r•lmeıine şiddetle 
muarızdırlar. 

Avostralyan1n zirai maddele· 
rinden sonra en büyük ıervet kay• 
aaiı yirmi iki milyon hektar tutan 
ormanlarıdır. Buolarıa çoia rarı>

tad1r. Ba ormanlardan on milyon 
hektara muntazam sarette ifletll· 
mektedir. Her sene bir milyon iki 
yilz bin metre mlkibı kerede iı· 
tihaal olanar. Avaıtralyaaın bütün 
dünyada meşhur en mühim serv•t 
menbaı koyanları ve ~ondan çık.a
rılan yün ve yapağıdır. Kıtaaın 
iklimi kGlliyetli koyan yetlştirmete 
çok müsaittir. 

Avuıtralya her sene altmıı 
milyon loıiUz liralık yün ve yapa• 
ğı ve on milyon lnriliz lirehk 
koyun eti ihraç eder. 

Avustralyada beılen•n koyan· 
farın miktara yüz milyon ile yilz 
ylr1DI beş milyon .,..aadadır. DBn· 
yada biç bir me ... ket koyan ~i· 
hetinden Avuıtralya kadar zenııo 
deiildir. 

Madencilik cihetinden de 
Avaıtralya çok zengindir. 

Şarki Avastralyada Yeni Gal hii· 
kameti dabUiade ilk altta madeni 

1851 11aesiode ke!Jfedilmiıtlr. 1862 
ıenuinde de rarbi Avuıtralyada 
zenria albn madenleri işletllmete 
bqlanmqbr. 

1900 aeauinde Avutnl7a 
dünyanın en çok albn yetlttirea 

memleketleri ııruına reçmiftir. 
Umumi harpten evvel biHOa dGn-

ya iıtib.alitıodao Avutralyanm 

hi11eılne iıabet eden alabetler ıaa• 

lardır: Altın yüzde 10, kalay ytız• 

de 6,bakır yüzde S, kartan ve çioko 

yüzde 20 dir. Sonraları altın lttih· 
aali tedenni ederek 1936 MDaİD· 

deki iıtihaali ancak dünya lstihN• 

litaaın yüzde 3,3 kıımını tOfkll et• 
miştir. 

-\vastralyadak.i kömOr maden· 

lerinin huılib mahalli ihtiyaca 

k.ifi reJdikteo başka sezaevi bir 
milyon ton harice gönderilmektedir. 

Melboara• clvanndakl :ıı:enrfn 

linyit madenleri haatlitıaın bette 
UçB elektrlk kuvveti istihaaUade 
..,.fedUmektedir. Şarki Avutra). 

yada dahi rayet zea~n linyit Dl .. 

denleri ke!Jfedilmlftlr. Elektrik k•Y. 

vetl cihetinden Avaatralya dao,a. 

nın birinci memleketlerladıu sayı. 
lıyor. Karton ve çinko lıtlhsall 
cihetinden dünyanın lkiocl maaal .. 

kelidir. Blrlnciai ıimali Amerika 

müttehit hükClmetleridlr G • OÇ•a 
umamt harpten sonra ceoabt Awa-
tralyadı demir cevheri balanmq· 

toi". Şimdi Avaıtralya kendi ç• 
ihtiyaCIOI klaıilen dabilt iltlhael 

Ha temla edi1or, 
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UNÜLLEA ALDANIR 

amuk Uretme çiftliOi mUdUrlUOUnden: 
Müessesemize batlı Hacıali ve Abdiotlu çifliklerinden tehir· 

çırçır fabrikuına pazarlık suretiyle kltlü naklettirilece
en talip olan kamyon ve araba sahiplerinin müdilriyeti-
hem en mllracaatları ilin olunur. 2472 8-9-10 

Devlet Demiryollan dana 6. ncı isletme 
MUdUrlUQU arttırma eksiltme komisyonu 

raisliQinden 
Muhammen bedeli 16.200 lira tutan muhtelif eb'adda 13S 

S ikinci ıınıf kereste prtnamesi vecbile 25/9/942 Cuma 
nü saat 16 da kapala zarf usulile Adanacla 6. ancı itlet-

e müdürlütü bina11nda ebiltmeye çıkarılacaktır. 
Bu ite girmek iıti1enlerin 1215 liralık muvakkat teminat 

çeleri veya teminat mektupları, kanuni ikametılh veaka
• nlfaı hüviyet cüzdanı ve Ticaret Oda11 veıikalarile ya
rda tayin edilen günde 2490 No. lu kanunun emrettili 
·ıde hazarlamlf olduklara teklif mektuplarını eksiltme saa· 

n bir saat evvel Devlet Demiryolları Adanada 6. ıncı it· 
Wme müdllrlltü binamda toplanacak arttırma ebiltme ko· 

·ıyonu re'illitine tevdi etmeleri lüzumu ilin olunur, 
Şartnameler Adauada 6. ifletme komisyonundan, latan· 
da Haydarpapdaki 1. inci işletme müdürlüilnden, An· 
a 2. inci iıletme müdürlitünden Hacıkırı, Pozanb, Yeni
iıtuyonlan ıeflitinden bedelaiz olarak verilir. 

. 2441 1-5-10-15 

OoQumevi Baştabibi 
Dr. Süleyman Kuntalp 

Dotum ve Kadın hastalıkları müteba1111ı 

AIHtlln,,,,,. c.U.ti cifllll'lnda Ma.ı;. ,,,.,,...,.,, 
Di,,,.6i6i Bag Şnbti• ... , •• ,,,...... iidli 

T•le/on Noı 272 
1-26 2474 

Adana belediye Riyasetinden: 
(2000 adet bordur yaptırılacaktır.) 
t- Şehir dahili yollara vaz olanmak llzere 2000 adet 

1-ton bordilrün imali açak olarak ebiltmeye konmqtur. 
2- itin ketif bedeli 2213.41 liradır. 
3- Muvakkat temiaata 166 liradır. 
4- ihale 22İ9/942 tarihine rutla1an Sala ı&nü uat 10 

da Belediye encümeninde yapdacaktır. 
S- Şartnamesini görmek ve fazla malumat almak iateyen• 

leria Adana Belediyui Fen dairesine ve ihale günü muayyea 
.. tta da Belediye Encümenine mtlracaatları illn olnnur. 

246S S-10-15-2 

Adana As. Satınalma 
Komisyonundan: 

t - 5000 kilo ekstra ebtra Ayvalık ze1tlnyajı kapalı 
aarfla ekıiltmeye konulmuttar. 

2- Muhammen bedeli 6150 lira ilk teminatı 661 lira 25 
bruftur. . 

3- ihalesi 14/91942 pazarteıı lini aat lo-3o dadır. 
4- Evsaf ve prtnamesi her gün ~0~oada ı&illebilir. 
S - Bu taahhütten dolayı müteaahitleria •ermeye mec

IMar oldukları kazanç buhran vergileri ve lerebe damıa 
reaml ile mukavelename, taminat mektuba, t..n. ve ma· 
a1eae murafları muhammen bedellerine ilive edilmek 1are

tile ve mevzuat bedeli belediyedea alanacak rayiç 6-iad• 
alteahhide adenecek tir. 

6 - l.teklilerin belli ıünde ihale Aatından bir saat ev· 
veline kadar teklif zarflarını komİlyonda balundurmalan lü
samu illa olanur. 

27- 2 -6 - 10 2429 
................... !lml .. 91!!11 ................ 11!1!9! ... ... 

a.t11as Mltal ı CA V1T ORAL l Rifat YAVERC>ÔLU 
U. Netr1Jrat 111•11 Anllaa lulldail 1• ı BUGON Mıth111 

BUGON 

ASRI Sinemanın Yazhk Bahçesinde 
SUVARE 9,lS SUVARE 9,15 

BU AK,AM 
Soa oa ıeaenla en büyük filmi 

Türkçe Sözlü 

Namus Borcu 
2 Devre 16 kmm b~pıi birden 

PEK YAKINDA : 
Franıova jozefirı Saltanatta Kanlı ve bazin bir aık macerası 

ViYANA AŞIKLARI 
Belediye Riyasetinden: 

1- Şelıir balla ihtiyacı için 100 ton mangal kömürü alın
mak üzere kapalı zarf usulile eluıltmeye konulmuştur. 

1 

2- Kömüriln beher kilosunun muhammen bed,.li 9,S ku- \ 
ruı olup muvakkat teminatı o/o 7,S hesabiyle 712 lira 50 
karuıtar. 

3- ihalesi eylOliin 18 inci cuma gtıuü saat onda Bele
diye daireainde Belediye encümeniade yapılacaktar. 

4- istekliler ayn gün muayyen saattan bir saat evvel 
yabrmlf olduklara teminat makbuzlara ve Ticaret Odaımdan 
tutikli veıikalariyle birlikte teklif mektuplarını kanunun ta· 
rilatl dairesinde Belediye riyasetine vareceklerdir. 

M S- Bu baptaki şartname Belediye mubaıebesiade olup 
gormek iıtiyenler her gün muhasebede görebilirler. 

2- s. 10. 1~ 2446 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi komutanııoından: 
Gerek Deniz lisesine ve gerekse Deniz gedikli okuluna 

ikmalli olarak kayıt edilen okurlar ikmallerini vermeden 1 S 
eylGlde Merainde ve lıtanbulda yapılacak ol•n seçme amav· 
lanna girmiyeceklerdir. ' 

Bu itibarla tekmil ikmalli olarak mGracaat eden okurla· 
rın 15 eyıOle kadar ikmal ıınavlarmı verdiklerine dair balua· 
dukları ıivil orta okul veya liseden bir resmi tetkerenin ka
yıt ve kabul komsiyonlarına vermeleri aksi takdirde bu gibi 
ikmalli okurların 15 eylOlde başlıyacak olan seçQıe sınavla· 
rına alıamıyacatı ilin olunur. 

2462 5-8· ı 0-12 

Maraş AS. Satınalma Komsiyonündan: 
1- 100 ton kuru fuulya Kapudere istuyonunda döküm 

balinde talim edilmek şartile pazarlıkla saba alınacaktır. 
2- Mabammea bedeli 32.000 lira kati te'minab 4800 

liradır. 

3- lhalui 18/9/942 Cama ıünü saat 1 S de Merkez ko· 
•ı.utanbtı binumda saba alına komaiyoaanda yapılacaktır. 
teldilerİD belli sin ve Aatte te'miDatlarile birlikte komia· 

yona miiracaatlan ilin olunur. 2480 10 15 .. 
inhisarlar Adana 

Başmüdürlüğünden: 
Ceyhan Şimendifer iıtuyoaundan Kozan inhisarlar idare

li ambarma 942 mali yalı içinde naldolunacak tahminen (500) 
toa tuıua makavele akdi tarilaindea itibaren bir sene zarfın-
da tafınmuı 23/9/9t2 tarihine kadar 20 giin müddetle Ada· 
na inhiaarlar Baımldlrlüjüade, Ceyhan ve Kozan iDbisarlar 
idareainde mevcut fU'tnameıi Mucibince ebiltmeye konul· 
m111tur. , · 

Taliplerin 23 9-942 ÇarfUDba günü saat 14 de yüzde 
7 buçuk güven paraıiyle birlikte Ceyhan inbiaarlar idlrelİne 
müracaat etmeleri ilin olunur. 2482 10-13-16 

Adana Ticaret va Sanayi Odasından : 
Sicil ticaretin 8S numaruında kayıtla (Çukurova Pamuk 

Tarım Sataş Kooperatifleri Birliii) nde ikinci derectde imza· 
ya aelihiyetli Ahmet Mumotlu T arıuı Kooperatifi muhue· 
becilitine uklen tayin edilmit oldutundan Birlik namına 
olan İmla •llbiyetillİn iptal edildiii meıkiir Birlik Reiılitla· 
da abna11 4.9.942 tarihli yazıda bildirilmit olmakla ke,&yet 
iliD olunur. 2481 

Adana Belediye Riyasetinden 
(16000 parke l•t• alınacak) 

1 - Şehir dahili JOI tamirlerlade kaUaaal .. k H Toprakkale· taı 
ocakları ... .ıatmdaa olmak ıırtil• lSOOO adet bazalt parke taıınm 
••bayaa11 açık olarak ebiltaeye kOD•attu. 

2 - Ketif bedeli 1800 liradır. 
3 - Mavakkat t .. ıaata 135 liradır. 
4 - ihale 25/9/942 tariblae raıtlayan C••• fllDll ... t 10 da be-

lediJ• •cl.-iod• J•pılacakbr. ' 
S - Ketif ve ıartaamniai rörmek ve ba it hakkında fula •ıl• 

.. t almak ilteyuleria Adaaa B•lediyui fen ltl.t MOdlrllilae " 
•laakua,. peceklerla de ihale rilaG mun•a ıaatte Belediye Lcll· 
••la• •lracaatları Ula olnar. 

2484 10 tS 19-24 

Belediye Encümeninden: 
l) ~. Bulıur, aacleyat, beyaz peynir, Kapı, Talum 

p~ynlrl, lmema, Tereyatı, yoturt, Mkuru fuulye, ~ut, mm:· 
cımek, ~. kaplıca, kamdarı, ıut, uytiDtane11e leblebı, 
gibi maddelere teabit edilmit bulunan toptan ve parakende 
azami satlf fİ)'ab kaldmlmqtır. . 

10 E1IGI 1942 

Ceyhan Belediyesinden 
Açık eksiltme lllnı 

1 - 33 Namarah ıokakta yapılacak 3S49 Ura 13 k11nı ketlf ta· 
tarla moloa tqiyle adi kaldırım ve yaya kaldanm laıaatınıa 3/9/942 
Pe .... mbe f ilaü açık elulltm• ıaretiyle ihalesi il&ııı .atlrilmlf IMde Ahar 
edeD tek ilteklinin ıllrdOtll pey belediye encllmeniace uddı llyık rö
rillmeclijind• 2490 HJlh kanaoaa 43 üne& maddeılne tevfilı:laa ihale oa 
rla IOllraya baralnlmııtır. 

2 - ihale 14/3/942 Pazart••i fGnO ıaat 10 da yapılacaktır. 
3 - 811 itin mnvakkat teminatı O/o 7 5 hesabiyle 266 lira 18 ku· 

roştar. Katı tealnat banan iki mialidir. 
4 - Euut .. ye rirecek iateklilerin muvakkat teminat makbaa .. ya 

banka kefalet -.kt•plariyle kananen k9ndileriadea aranalacak Hıaikln 
üzerlerinde olda'kl.ra halda iliaen tayin olanaa wla ve Rıtta Cepan 
belediye salonunda hazar balaumaları tekrar ilio olanar. 

2485 10.13 

REFiKA TOMERKAN 
Biçki yurdu 

1/9/942 den itibaren kayt muamelesine bqlanmışbr. 
Kayt olmak ve şeraiti arıl•mak için bebekli kiliae ci•arıada 
Yurt mlldürlüiüne müracaat edilmeli 2449 

Hatice Sözü batmaz 

Biçki, di~iş gurdu 

1 EylQlden itibaren 
Sayın mü,terilerinin ıipariılerinl 1abab 1aat 9 ile 12 öileden IODra 

14ile 17 ye kadar kabule ve yarda yudm•k i•tl1en Bayanlardı 

kaydına bqlaaa11llr. 
ADRES ı Namık Kemal okulu karşııında No. 81 

2454 3-5-8-10-1 

Ademi ktidar ve BelgevsekliOlna 
KARŞI 

FORTOBiN 
Reçete 11• ••l•llr Her eczanede bulunur 

S . .,. /. ,,,..,.,,.,, Veiiletitd• Rıılı..tını ltıidü 

Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril 
Yatcaaıi civan No. 14 - Eski Sel&nik Bankuı 

Polta Kutuıu 105 

DOKTOR 
1 Kemal Satır 1 

Kısıltıı ı:iflf1'Ullla lli&libn ap111tı,,..,.,,,tJ.ld ......
.1uı,..a1ıu1e lıer •1111 luufalaruu Wale IMfl••ıffır. 

Saraç Latif Adaoğullan 
Bilumum Saraciya ve futbol toplan 

Siparif üzerine Avrupa kÖleluindea Alman 
ve lspanyol eyerleri yapılır 

Her nevi yeni bavallar balanar. Eski bavullar tamir edilir. 

ADRE8ı Ad••• A•f•ltrol ltık ........ . 
r•nınd• No. 87 2410 

ROLOG - OPERA R 
Doktor Tahsin Erna 

Memleket Hastahanesi Böbrek ve 
idrar Yollan Mütehassısı 

A6itll..,,,,,. llWün .,,.,,.,..,,,,,. ,,_,..,,,,, 

• 

luı6rıle IHı lıı11P • 

DOKTOR 
M. Nuri Vural 

lfutallanaa '* t6a -t 11 den 19 a kadar 
Mlallm apartmanı yanındaki 5 nuı:aarab 

muayea• lumfl'ainde kabal eder. 

Kiralık mağza 1 &atllık t•rl~ 
Tanuaa Baltala .,. ~ 

Veni aalcılarda SaUb Boana ca- köyleri aruaada ve Tlrko u. ~ 
.U kart•ında 18 derialik •• 22 warillwiadea Maluallda ~ ~ 
..ıaiade WOa bir ••iaa ldn,. da (S2) d&al• bat r-;da,,,. 

2) Sataşlan ve fiatlan aerbeıt bırakılan bu maddelerin 
fiatlarında normalin fevldade bir yübelit görülürae failleri 
h.tklnada ibtiklr noktuındaa takibat yap ılıcaktır. 2483 

..,uecektlr. Talip ~lınlana ,.ı :~=-b.~T'r::•. ~ _,,, 
baidaJ pannacla Üreçci Aniye tulle •ilracaa....."8 

f aaracaatlan. 8.10.12.14 2486 10-12-d 


