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Vaşington 2 (a.a.) - Haberler büro• 

ıu tarafından dün neşredilen bir kitapta 
birleşmiş devletlerin şimdi silih altında 
15 milyondan fazla askere ve 16-19 mil· 
yon ihtiyata malik bulundukl.,ı açıia VU· 

rolmak tadır. 
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FByatı 5 Kuruş~ur -- \., ___________ .-1 SiYASi, IKTI SADi, IÇT iMAi GÜNDELiK GAZETE 

JAPONYA 1 

Rusya'ya karşı 1 
Haricıye nazırı Toğo, bir· Rus - . ~i
man harbine muhalif olduğu ıçın 

istifa etmiş 

Ne gülünç 
bir iddia! 

Yazan: CAViT ORAL 
Ankara.Si 

H enüz büyük ve cihanşÜ· 
mal bir harbin, tarihte eş· 

•iz bir (elik.etin içinde yaşıyoruz. 
lienüz bu harbio başında mıyız 
)oksıt ortasında mıyız, ona da bil· 
ltliyoruz. Vakıa şark cephesinde 
ltıütbiş ve korır.uoç facia her rün 
biraz daha sertleşmekte, her rün 
biraz daha şiddetlenmektedir. Va· 
~İı Alman ordulara muvaffakıyetle 
Stılingrat önlerinde harp ediyor, 
l<ıfkasların Kaf tepeıı!oi ele ge 
Çiraıiş, Sovyet Rusyayı yıkmak için 
bn•uıı eneriislol kallanıyor. Valua 
Mihver orduları Oıtaşarkta yeni 
bir tauroz hareketinin imkin ve 
~1'•atlarıoı kollayıp duruyor. Fakat 
tıte tarafta da Demokrasiler bütün 
IGçleri ve kuvvetlerile1 bütün is 
tİbııtl kaynaldarıoı işleterek bir 
harp iradesi, döğüşmek ve ralip 
t•lnıelt azmi ve kararile hazırlan. 
"''ia Çalışıyorlar. Şa halde bu 
~lrbin neticesini tayin edecek bü 
~ . 

~ .. ~ nıl.\,. .. d .. lenin ya bAs\angıcırı. 
dayız veya da orta11nda bulunu· 
)atıız demektir. Haldkatte son zar· 
lar oynanmış deiildlr. Zaman ve 
~ldiıeler her hangi bir tahmin 
~eY•hot da bir id?ia için . pek er· 
•ıı görünmektedır. Vazı yet bu 
~•rkezde iken şu meşhur şantajcı" 
•ııyo, Gaydanm makalesine ne 

111•na vermek icabodor? Zıra hal 
t'n muharriri daha şımdiden sanki 
•rp kazanılmış, sanki balya bu 

'-•Pten muzaffer çıkacakmış ribi 
tillüoç ve kötü niyetlerini ortaya 
'lıtıakta ve sanki Osmanlı impara· 
l?rlııtanun hakiki bir miraıçııı 
~bi ltalya'ya büyült topralt pay· 
b·rı ayırmaj'a kalkışmalı.tadır. Böyle 
it İddiaya şımarıklık demek do;ru 

()1'-'•ı nu? Daha dün Veyvel ordu
'llııun önünde kendisini zorlukla 
A.frikada tutabilen ve Alman harp 
~•tejiıioo c'ahil olmasaydı, oradan 
• . •tılacağı mu ha~ kak olan İtalya 
~111 Gaydanın bu şeltilde miraa ta• 
d'Sl1tri yüztüz bir çocuğun yediil 
· 'Y•ia rağmen yine de «isterim de 
late. b" q ••mı. demesine benzer ır man· 

ra teşkil etmiyor mu? 
,. F •kat bizce Gıtydanın endişe· 
~ile de biraz halt vermek lizım· 
~•r. Çiinkü ltaly1' bir tok Afrika 
d:Slheıinde bile Mihver ortaklıj'ma 
ll len Vazifeyi yapamamıştır. Hat· 
._.kendisini bile mndıfaa edeme· 
daltlir. O ada bile Almanyanın mü 
()~•lesine ve yardımlarına muhta.ç 
~ 11Uur, E.ğer bug!in şimal Afrı-
1t"'~da yeni bir cephe kurabilm.iş 
)~ •upbe yok.tor ki bıı harek.etın 
~tde doltaanı Alman,.anm saye· 

dedir 

d, ~§te' Gaydanın endişesi de bun· 
d, lldılerı gelmektedir. Pekala Gay 
~ h' bilmektedir ki demokr11iler 
lltıı •rbı kazandıltları srüo ltalya· 
~ Çekeceği vardır. Tabii Gayda 
'd11'-'larından böyle bir ıey talep 

eltı,ı Ya? 

~'1d Onun kaadetmek istediği her 
lı.1 ' Alı:nanya olsa gerektir. Zira 
r,f Yt t•yet bu harp Almanya ta· 
~.~~daıı kazanılacak bile olsa yine 

·~·r ~.._ •nden eıntn rörünmemekte ve 
ta~.'0J•nın bu ortağına büyOk 
l. ·~ p l ... "lr tnrı· •y arı verip vermiyeceııoı 
''doti ü kestirememek.tedir. Zan 

~ ki Gaydanın timdiden yok 

Ankara 2 (Radyo gazetes•) 
Son gelen haberlere göre, 

Japon başvekili general Tojo is 
tifa etmemiştir. istifa eden bari 
clye nazırı amiral Togo'dur. im· 
parator. hariciye nazır lığı vazi· 
fesini de başvekile tevdi eyle-

lamak ve öjnnmek istodiii de bu 

dor. Çünkü kolayhkla zafer kaun 

malt, .zamana ve menfaatına göre 

kombinezonlara l'İrerek zahmet.iz 

toprak eodiamek ltalyan siyasetinin 

en karakteristik bir vasfıdır. Tarih 

bu İtalyan siyasetini meşhur Drei

bund ittifakında da bire röstermiş 

tir. Fakıt Sinyor Gayda şu nokta. 

ya iyice kani olmalıdır ki bugünkü 

.,.zlyette tarih pek de tekerrür 

edeceğe benzememektedir. Fikri· 

mlzce bu harpte Mihver kazen11 

da ltalya için netice hiçtir. Hele 

kaybederse zaten işi hntrandır • 
Onan için Mösyö Gayda kalemini 

daha aınteva:ı.i lşletmeğe dikkat 
elle naomleketine daha bayırlı bir 
hiımet etmiş olacaktır. 

Dlkkat: 8aı~ba~in Anlca. 
radan yollad1ğ1 bu yazı Poıtada ge• 
clkmlt••r· 

Alman köprü· 
cü koli arın -

don biri Stalingrad kuş~tıldı 
--·"-., .. ,.=~ • - .P • ~ -NOYROSISKI Vilki 

Uç istikamet
ten tazyik 

ediliyor 
An karaya 
geliyor 
Ruzveltin mümes· 
sili dün uçakla Ka 
hireye vasd oldu 
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Türkiye yüzme birincilikleri ------• 
1 22 bölge yüzücüler 

şehrimizde topland 
5, 6 EylOl cumarteıi ve pazar ıün· 

leri Adanada yapılacak Türkiye yüz 

me i>irinciliklerine girecek bölrelerin 

e~ipleri peyderpey gelmektedir. An· 

kara, Antalya, Burdur, Buru, Balıkesir, 

Bandırma, Eskişehir, Hatay, lzmir, 

lçel, Isparta, Gireıun, Kastamonu, Or· 

du, Muila, Samsan, Sivat, Sioop, Te· 

kir ai, Trabzon, Zonguldak, yüıücti 

leri şehrimizdedir. lttaı.bul bölresi ile 
diier oo vilayetin yüücüleri de hare· 

ket etmiılerdir. Her vilayetten en az 

sekiz yüzilcn i•lmlştir. lstanbul böl· 

resi oobet 7üzücü ile harekei etti .. 

1 
dik· iini ve üç te Bayan yüzücü retir 

Jerioi bölremlze telle bildirmi~le 
Bedcın Terbiyesi Seyhan Bölgesi Ad 

rdlr. 
ao• 
bati yüzme havuzunda seyircilerin istir• 

için bavuz'Jc iki tarafına elli ik 

ınetrelilt ıölgelikler yaptırmış ve 

dalyıdar ile !ribün soyuoma yer 

duş ve her türlü ıojok, ııcak m 

rabıt satacak büf• t••in edilmi 

işer 

san· 
]eri, 

eş. 

şlir. 

Haber aldıiımu:a röre bu mü 
müsabakalar için elli kuruş duh 1 

him 
liyc 

kabul edilmiştir. 

Seglıan ,,kibinin gü•e11diğ 
üzücillerden Halil Dolhan 

i 

Kahire 2 (a.a.) Ru?Veltin hu· 
sosi mümessili Vaodd Vilki bul'tin 
uçakla boraya gelm iştir. 

keti 
Ankara 2 (Hoıosi) - Meınle· 
mizl ziyaret edeceği bildirilt'n 
erilı:a Birleşik Devletleri Reiıl Am 

Mr. Rozvelt'in mümessili V 4ndel 
le.inin bu Cama günü tayyare 
ıehrimize gelmesi muhtemeldir. 
ki Kahire yolilo Ankaraya 
mektedir. 

Vıl 

ile 
Vıl 

rol 

-
Romelin taarruzu 

liği· 
Berlio 2 (a.a) - Alman teb· 

• Mısırda logiliz mevzilerine 
ıı Alman ve ltalyan motorla 
alarmın taarı uzunda düşmanın 

kar 
kıt 

30 
tos 

tankı tahrip edilmi4tir. 31 aiaa· 
ta ve 1 eyi O ide yapılan bu mu· 
ebeler ıayeıinde Alman ve hal· har 

y,a n n.vçıları 51 logiliz tayyareei 
şürmüılerdir. Bundan baıka 4 
gilız açaiı da kar41 koyaıa top· 

dü 
ln 
lar ı tarafından düşürülmüştür. 

kf' şif uçuşlara esnasında bombalar
batırılınış veya haaarıa uirahl· 

ıştır. 

la 
m 

üz 
Moıkova 2 ( a.a. ) - Ôil• 

eri oeıredilen Sovyet tebliii: 
1 EylOl gec•f kıtalarıauz 

1

' St alingndın şimal batı ve cenup 
at11ında düşmanla şiddetli maha· 
ebelerde bulunmuştur. Diğer cep• 
elordo kayded oier bir deiiıiklik 
oklar. 

1 

b 
r 
h 
y 

y 
Moakova 2 ( a.a. ) - Sov· 

et tebliği ekinde drniliyor ki: 

2' 

Finlerle mücadele eden çete 
roplarından biri bataklıklardan 
e ormanlardan reçerek 700 ki
ometreyi yaya yürüdükten ıonra 

nnzıo düşman mürıakalelerioo bü 

v 
1 

• 
1 
l 

cum etmiştir. Bu gruba karıı önem 
1 kuvvetler rönderilmiştir. yapı· 

an savaşta 750 düşman 1abay 
ve eri öldürülırüı ve bir çok mal 
zemo tahrip edilmiştir. 

Hububat teslimi 
devam ediyor 

Ankara 2 (Hususi muhabiri . 
mizden) - Ticaret vekaletinden 
aldığım malOınata röre, Konya 
ovasında geniş mikyasta mübaya• 
aya devam olunmak-tadır. Şiındiye 
kadar bn mıntakada teılim olunarı 
hubo bat miktarı beklenen seviye. 
yi aşmış bu'uomaktadır. Ş.ırk "İ· 
viliyetlerimizden ahnacak rnahıul
den ıonra muhtaç olanao milcta· 
rın yukarısına çıkılacağı aınu}. 
makt~ ve baı:ı yerlerde çiftçinia 
vermığe mecbur olduğıı hababa• 
tın daha fazlasını hükOmete tea. 
Um etmeğe başladığı boyan oluu 
maktadır. 

M•l•tra menaucat f•b• 
rlkaaında J•ngın 

ba,ıangıcı 
Malatya mensucat fabtl~11ındi 

dUn .~ir .Y•~rın başlaoııcı olmt11. 
f abrıu ıtf aıyesinln takdire d•ier 
ıayretile, renişletneıino lınkln ve
rilmiyerok ıüratle JÖodürDlmO,tllt, 



2 --------

TETK·i K=====~---f 

Modern harpte 
kalelerin rolü 

Köpek derisin
den ayakkabı 

Mersinlilerin hamiyeti 
Roman1ada köMle ve ayak· 

kabı derisi kıtlıtı hluedilditl için 
köpek derilerinden arakkabı ya• 
pLlauı tetkik. edilmektedir. Ya· 
pılan tahminlere bakılırsa. Roman• 
yada bilen 3 milJOn köpek var-

- Hava kurumuna 4 gün içinde -
PIHpialerdekl Co- ~=:;.X;::::;,;ç,====~~::;=~'!":" mi beyet11le her 
nridor ile ooa La Trl6ibı tlö jellftltlen ile- istikamet• •lef 
,W. Wuan dl· tihs effifi.Us 6a guıtla etme vazifuinde 
t- •üıtabke• .ıı-L- E'..1..1 D- M ~ laatayadlpai 
,.ıer1n Japonlar •~""'fi uug ou•r, •· yen ittihlrladır. 

-·-• 30899 lira teberru edildi -
tMahadu saptı, jino, Metelau, St•lln lıat- Marlnot bath 
-•i eflı:lnn lfll'llUll aiP,. tlilıtiUclaillİ 9 haziran 1940 ta 
&alae, bir .W.I iZll/a etligor W digor lci: rlcat emri verdi· 
tahkhaat muele1I ''Son ••lıllNHlerin .,.,. il 11ralarda1 parça 

••f · 
Bu rakama l'Ö•e, bu köpek· 

lerclen ıivil halk için 1 milyon 
ayakkabı deriıi çıkarakm•f· 

• k°fi:t::i ... , • difl •l..Uare Mgaıuualc mo• parça edilmlftlr. 
,...ı" ea •I- •rn t.JddllUlfın lcw•etin· Fakat b9 talıki · Ofi •i•<'••nın 
k....a lllltah· U. fipA. edenlere Alınan· mat ılıteminln ti· Amerlkada Kle 
k- mevkilerin ı.n •isal ıöderirlz. Eler mal batı •canda, .__._,,_n_ı_•n _ _. velanddan aldı 
..... releal•, Al•anJaunandanlıfı 6eton La Fert• k ... ında tı bir hah .. l'öre, Amarikan 

Merain 2 (Hoaosi muhabirimiz· 
den) - 30 ajııstos ıaf•r ve t•yyare 
bayramı mBna1ebetile Menin han 
karama idare heyeti, MeraioliJerin 
ylksek hamiyetlerlnden Tilrk hava 
karamana tıüyük teberralar temin 
etmqtir. Açılan ttbtrra deftedne 
30 ağaıtostan 2 eylOle kadar 30 
bin 899 .Ura kaydedilmfıtir. Bo 
arada Şefik Hariri 2500, Nazım 
Gaadur 1500, Reıat ArH ve Meh· 
met Miıkavl 1000, Ahmet Rama· 
zın 1000, Mehmet Akıl 1000, 

-1 • .._._ n.. k.' • a..1hL• ' «Barnam Baylet• sirkinde büyük ..... wsırh lcıgmet sıermesertli ı 11u -•.Hın .W• bir ... bı Juı bir yanrın çıkm11tır. Sirkte mev Tarau• çlftcllerl de 
ralmaktan geri Zil/rld httını ••P••I• hıç birine, yap cat ylzlerce vahfi ve ehli hayvan, Ank•r•r• h•r•t gön· dtr........... L-IL-- -·ıdı?,, hllcaalarda bir t k L f Ll h lk. d 1 1 - ...... ....~ .... ateş en ilr ere" etra ta.. a a ., vor ar 
Ş. IOll yinmi - zarar relmemlıtir. zarar vermemeleri için mitr1lyözle TartH 2 (Hnıaıl muhabirimiz 

,.. ....... tahkimat alanıada, 80· M etaktu hatbaa relelim ı Ni öldlrllmilftnr. Ô 1dürGlenlerin ara· den) - Çiftçiler .,.,.aa Halkevio 
Mm bir tekaik Uerlemeıi .. ydaaa un 1941 Stroma muharebe ııada, 4 fil, 8 Zebra ışeji, 8 d• de bir topl1nh yap••ılardır. içti 
.,.a&lil lliru kaW .etw. lerine alt elimizde Yam •ellf9U ve, 7 kaplan, 5 aılan• 3 karaca, mada, yeni pımak fietlannın ıaali 

S...a rapaea, •• Mannerhalm v•ikalerdan bqka veeika ,oktur. bir çok maJIDU ..,. lliemalild bar yeti koramadıtı bahH mevzu ol 
alstalık .. battı Raslan dardua Ba hatta ait baaı k11..Jar l'••nl " katlar Hlaomaktaclır. Yanrın, maf, 8· Mavaffak U1rar ile 8. 
...... ae de Belçikahların Albert Listin dai ve İltihklm alfreuleri ıirkte oyan uaasıada çı•mlfhr. Mehmet Karamehmet' Ticaret ve· 
L---•ı Almanları • Keza, Mı...ınot, t f d h m1a 1 f S d 1 .&.IC k klletile temua ••mor edilmiftir. ..... •• ara ID aa ilca a ıam11, akat Irk •• lr .... onn r•çeo ..... i Tazim ve Tebrik, •••• 
Metaklu •• Stalin hatları da mil bu hatbo ekseri kt1ımları, verilen k11tanberl kaybettiti filler 11 1 
tlafMJı temin edemem)flerdir. O emir &zerine biç dokanaJmadan bulayormq. r•flar1n• •t•lıdalll 
........... a am••i efklr41a olclaia terkedU•iıtir. Halbaki, Metaksu cev•Pl•r 
,nn, ord.a.rda da mllltahkem bat· hattmıa ba k ... ...,,, sara beton ., lıvef\• O.ter· 30 Ataatoı Zıfer bayramı mi 
lana dayaaanyacatı halıı:kıada bl· lannıa utla.htı, swek• ,a,aeek -d telarl ..._ iluell91De ReWca.._.... Milh 

bir n h t h b U --'-~- L- Ş.t ..... !' Parti a-.ı S.krete-'9k 1 P e .,... ... 1• .,. cep ane 0 op aa7-u. epey -k •alak.... rine çekilen t.- " teltrlt telr· 
Btmula beraber inanmak li uan uman mukave.aet edebUecek ._ ____ _. ıl çok rarfp raflar1na •ı•ğıdakl cevıplar rel 

118Cbr kl,I tahkimat davuı ıaya bir halde idi. Selialğio 9 aİNn bir davayı görmete baılamışhr. miştir. 
.... lif dejildir. ~·vveli ıana ıöy 1941 de Alıaanlar tarafından zap- Ba divada tabutunun paraaını l<ASIM ENER 
.,.. ki, ba barbia son tecrlbe- b haberi Oı:erine, Yunanlılar ba ve cenaze mHrafıaı ödemeii için BELEDiYE REiSi 
ı..I, ucak hat ualüa6 çilrük çı batta aaakavemettn vaıret•iıler bir heJk•ltıraı hakkında takibat- ADANA 
k.,...tır. 8• hat aıalü .,.,. IİI dlr. Niçin vu .. eçtiklerl ..ıo. de· ta ........... ktadır. Muele ıa BBylk Tlrk zafmoin yıl dönil• 
tem, Pramıslana, Belçikalıların, jiı.. de, baa11D aıkeri bir ..ırıe dar: an milnaMbetile l'Ötterilen içte6 
'Yaaaldarıa, Hollandalıların •ey• olmadıiı bellidlr. Bir ay evvel laeykelbraİ haı danalara tepkklr ederim. Se•sri 
1tatlana ç ... tli beton tiatemleriain ş iadl r•lelim Corrol'idor tahkl- talanmıt bir hastaneye nakledll- ler. C. H. P. Geael Sekreteri 
bir laatuiJetfdiro matma: o;kkate det• bir oJay mittir• d z ld L b 

Tabklmatta. 2 EylOI 1939 JI• dır ki, Japonlar, ...-tecı balkan- Buada bir kalb rahataızhiuı • ma oara a. me asa 
kadar, dül .. cek M .,.,.. lan, trl•I tetkilltlan, aa.-.w. daa allaiiftlr. 24 1aat ıonra ce H. T..._ 

•pti detit$rilaalt baJanayordu. c ...... tıerine ra;..n, MaaiUa düı ıedi bir tabuta 1erleıtirilml1 ve Ulucaml ve K•r•llb•I 
B• tarih• kadar, tahkimatta, siper, tüktea IOllrL Batan benahıHakl maarlıt• iötlrlllmilftilr. Buada o•ld•ra konır•lerinl 
irsi •• l'abion aınlil kallanılıJOrda. A llr ld fa ..... __ defin _.._i -J·rba ala bir 

mW 811 m a UMU lf a,_- 7...- w•pld•r 
~'akl ba aa~ daha on dördlncl fazla bir ZUlaD .......... " k.. .._ ... clrla.tttlr. C. H. P. nablJ• ocak koaın 
" OD befiaci Lal devirlerinde bi- - u .. DID afsuada ........ ldlh- Heykeltwaı derhal ewfne ,.a terine de•a• olaaaaktadır. Din 
liaiyorda. Atabaot, S-.-. StoWao· klmları ıutanıak içia, daha bir tlrllml, bir mBddet tedaviden Uhicami v• Kayalıbat •ldan, 
na ve1a w~barı batlan ba ay ajTaflUk zorunda kaJ..ılardv. toara iyllqerek itile nfrqmata idare heyetlerini aeçmiflerdir. 
ctlllled•dir. fakat bltiln ba bat Halbeld, hiç bir kara İltih~lmı ile bqlamıtbr. Ulacami idare heyetin• lnti· 
lıar, MolbuoaP., Enre de Sawote, mildafaa edilmi,_ Siarapm 11111 Şimdi canau defntden tir· bap olananlar şanlardar: 
Vlut HJ• Hoche ribl .. bir ka ı. ket tabat para11nı ve cenaze maı 88. Ealn Aiaoilo, Mehmet 

İle, J•POD hlcualanna OD, on iki Tiftik, Mehmet SOzer, Osman 
.... elanlar tarafından taarnu 1111 dayaubllllllftlr. Bltlil a. te r.-. iatiJor, heykelbraı da ba Akdai, Kerim Yönder. 
•ir•1mca prçabak dlfalfl•dir. tlttl ml1aU.dea IOlll'a, talatdmat parayı ••-'Jor. M8e111illiieı B8. EM Ata· 

N apolJODt alclalea kordau J•.-ınm, banan Hl " .. rbnm MahU...la uııl bir karar otlu, Mehmet Tıftik, Ahdallah 
ualW kabal .-ıdl. • da ba d ı~-.,,,, ...ıbl f v.,.cati merakla bekleairor. TllG. Oıman Akdat. eara ra • Jlll UI•• •• eaa Kayalıbei ocatı yenl idare 

lmnioDllr tabkJlaat YUatulle top- olmadıflDI kab.ı etmek ftnktfr, J---... --------1 PJelJ: 
ıaja pllclll. 1870 FrUllS boz Almanlar, mıhuara barblade 88. H ... E.n6s, Hilmi Şenol, 
pa•daa IODra, doiw lttihUala· inç rörllmemJı bir taktik meydana Yall Mu•wlnl lua,m•· Cabbar Ôısoy, Ali Rıza Akata, 
... ,...Wen culandıran r•aeral r•tiralflerdlr. Alman planör ve k••lll• ,., •• edlldl HIHyla Yargıcı. 
S.N de RMen'la blrbirladen .,,. parqltçll-'nln Eden-E.aöl iı· Mü•e11iUildere: 
Wr :f':: Wanan illilaU• •· tibka.lan lzerfu inerek blt&a Veli wvleimlz 8. Ali Rıza 88. Mustafa Rlfet Gllek, 
!-•- Beli ı:-=--ı T'-'-' L--.. ı h T...._ Marmaris bymahmlır·ıaa, Cabbar Ôzsoy. e... 1 ort, .,.:- , UIU •• uuryan nanl areketals &lr hale Burnu, Mestaoırade, Kocavezlr. 

V•dllOcla olcl.P pW, açılan bir l'•tirdlkS.I .,. bir f11ı _...,..,. 1-'n• de Edremit kaymakamı 8. Köprlköyl ocaklar1 konpelerlni 
pdiiiD lüMtiDI taJln •• taladld (Deva•• lçlaelde) C•ıp Aba ta1in edilmftlerdlr. J•pacaklardll'. 

Mustafa Gazi otlu 1000, Jozef 
Katooi 1000, N.Cati Hancı 1000 
lira vermiflerdir. Meninlilerln tak· 
diri• kart•lnaa ftlallleverlildrri 
lçel bölreılade derin yaakdar ayan 
dırmıştır. Teberru •• tanar• haf. 
ta11 S eyl6f • kadar ·dev... ede· 
cektır. 

FedaUrhkla, fera,.atle çahpn 
Mersin han kuramonuo d•t.U 
relti Bayan Zekiye Olraçay'l• çok 
çahıkan reiı wekili 8. Kadri Saban 
et1ya ve ldar• heyetinin dipr l'il· 
zlde azalarını candan tebrik ederiz. 

\ Batvekll Karsta 
- Baftarafa birincide -

Sankamlf 2 (a.a) - Batveki· 
limlz diln ıabah ta•t 9 da berabe 
rinde Orr•neral Orbay ve lçlocD 
amami milfettfı olclaia halde, Er· 
zaramdaa hareket etmiflercllr. Yol 
da H11ankaleden reoerken halk 
8qvekili•lzl alkıılataıı ve Ba,.n 
Saracotla1a bir bıket werllmiftir. 
Sayın ffat•ekil, Barada halkla ko· 
nqmaı, oolar1n ibtiy•çlarından ma · 
lılMt ediamiftir . 

Baradu tonra yollarına deva• 
eden Suacotla. ... t 14 t• ı•lari 
.......... tir. Şelarla ........... 
brl •• •ilki erklnla halk kendi
ılnl, karıılamıı ve bir askeri kıt'a 
taraflndaa seliıalaamııtır. 

Halkın alk11ları araıında yilrü 
yen Bqvaldlimlz iıtirahatlerl için 
hazırlanan ortaokula l'itmiıfer •• 
belediJ• tarafından hHırlanan öt· 
.. r••ei'fnde balanmaılard1r. Bi· 
libare ıehri l'ez•itler ba • .,an. 
da ukeri ve mllkl mle1Hıeleri 
.,. hutaa.,i rörmlflerclir. Bqv•· 
kiUmiz tut 16,30 da Kına h ..... 
ket et•lth•. 

Kara 2 (a. a.) - 31 ıjıı11to

ta Sarıkam11tan balkm tnahlrlerl 
araımda •Jl'•laa 8ıtftkUimiz Ylll· 
yet hadadmıda kendilerini kartalı 
1•a waJi ... ve refakatindeki ... 
vatla birlikte •ettikleri 1ollar 1 
serinde, köyllleriaizle koaqarak 
lhtl1ıçlarını dinlemif ve kentlhi 
rindn izahat olHak dla uat 19 
da tehrlaize l'•lmlflırdir. 

Sayın •İlalirlerlmiz tthrin aed 
ballnde .. .,ki komatanı, mlllkl ve 

ukerl erkla, kıta bir ukw tarafından 
Hlimla••lflardır. Vaktan ret ol
...... ntw blylk ca ........ 
iki tanhndı Wk a....uiwlaı .. .,...... .. ~. s.,... 
Bqveklllmlıl de Wr m&ddet yaya 
JlrlyeNk balkın ba canlı tezahlr· 
leriae cNa11l11nız arkadqlar?• di . 

ye mabbelede balanmQflar ve o
tomobille, lklmetlerlne tah•ı ecll· 
len Vali kd1t•i•r a r•bıiftırdfr. 

Yapağılı 
deriler 

Ticaret Vekaleti a 
kadarlara bir teb 

gönderdi 
Ankara 2 ( Huui maba 

den ) - Ticaret Veklletl ya 
tab deriler hakkında allkada 
ra t• tebUii pclermiftir: 

G&rllea llzna üzerine i 
edilecek kırpıl•ıı derilerin 
rinde balaaabllecek azami ya 
uaoHıi• bakkmdakl karar a 
••ı'i kalmak prtile yalnız 
rel deriler Uzerlnde balunabil 
azami yapalı az11Dlajıı tekiz 
time çıkarıl•11tır. 1941 k 
mevıimladen evel elde ol 
deriltrden üzerindeki yapaiı 
WI karlulmak ıaretiyle IOD 

Hkls 1aoti.. iadirilmlt bal 
laren bir def aya mahsaı 
ilaere yakarıdakl hlklmden 
iade etmeleri kararlııtırd• 
EU.lacle ba kabil malı olap 
karardan istifade et .. k il 
lerin 30 Eylıll 1942 ~ini 
mıoa kadar latanbal, lzaıit 
Mwıla ihracat bat \ontroUI 
rlne alracaatla derll•inin 
yalannı •Uhlrletmeleri lh 
1200 ırama kadar olan kaZ11 
rllerindeki :r•patı aHnlağa 
koatf!>l ,apdmuma ilzam 
yıp banlana yalnız ağarbk 
mıad~n muakabe olanauı 
kındaki karar mahfudar • 

Adanada kart us 
kaldınlmıyor 

Mevnk bir kayaaktan 
aldıtı•ıza ıöre, bazı lataa 
zeteleriala netriyatı akılne 
ıebrhaizcle kart uoliyle ek 
t..ıan •Jltl ve birlaclt..,fö 
nnda da devam edecektir. 
illa Adanada kaldınbp 

•amaaı ancak lkhıcltqrlad• 
alleoektlr • 

G•zetecllerlmM 
Londrade 

Lonclra 2 (e.a.) - Tad 
HtecUe; heyeti Loadnp 

olmaıtar. Guetecller lo 
lS ına lradar kalacaktır • 

,•===========================================================::::::=ıl ..... ,.warlalJ ..,danda birletl· 

,.et.. • 
Fakat voa KJ•t la •lalı kH· 

vetlerl 13 ma111ta bir pdik açtak 
... Mara Monta.dJ, ....... 
Man•re .. Val•cie1' .. ..,. 
............ ba tlrlil • .,c1aa1ara 
çarpbtı saman ne netice verdi? 
... r1ı1a..-.. ... ...,..... .... 
tirditi ilk ,.,takta .... .., ıök&ldl 
" biJditimiz l'ibi ......... Vw. 
dan, 8elfort bir kaç ..._ ~· 
dan IODla arkadan alındı. C.... 
..... Stalia battı da keza Y,le= 
oldu. delindi ve dlıtn. 

1 ddiamaa dayanarak ıana 
llJllr•rim ki, U..atlarımn 

toldapaa rapen Belçilwlaki Al· 

a-t kanalı 23 saatlik bir •ahar•· 
.... IOllH dlftlil balde, U.,e 
.,. Na•• a.,daalan ua •ld· 
elet da1anmı1tır. "'MeHll Na., 
lltilaklaluı ~ .. ,. 1940 tarihine 

u.tar. Lllp ..,..MMleki İltib· 
_......, de, il lsnl IAepoWlla tel

.. •' • .,,. Udar ..._.,. ... p .. 
... 'ıl ...... MaJlao atbl bU,Ok bir 
Ulakh:at ....... relince, baruı 
llDC&k • stı eke komilJoaa ... 
... ,,.,,.. u,.. .......... 

t\11' babte "-.. ..,, .... 

' [ ASKERLiK 1 ~'d=~~,~~~ STALilGRAD MUHIREBESi .ıı:k 
··============================================================-

Şark cepbeliamld unUt tertipli 
bir ııra takibederek HYelce tah

min ettfjiıals caa alacak noktaya reldl 
ve dayandn 

St .......... ,.nı Kızılordaa• cenp 
kwda ..-.., oeMp " ..,.,... JL4 1 n 
........... t ..... çnrUmek bendir. 

Almaa taunz• MtlıJah iki aya ,,.. 

t.11- --- ........ " ba taunau 111r-... .. Volp teni" aaklipt 
1•1ra11a1 k..- oW.tana rör• iMi ,. •• 
99q .. .._ fula.kalıal edlleblllr. Ancak 
ilk t.._.. ,.,.. ,_. olu Kvtk _ 
Harkof .... • ..._. .,_da 500 
kilometr.Ma fula Wr •t1ale W.ad• 
ğaadan H IOara AhMalar 4aba .., ... 
Kafkaı ıiJıUulae kad., lhrl•ıtl .. ı 
we daha mllhl• lllr ......, ~lr' ._ 
n recikaeyl tabii .....aır. '8tr1· 
KeO-,aya wardıkta we orada ~ 
,...- kadar kavnt aJ1rdıktan IOafll 

Uk ftlwl •ttırablldiklerl llıtlratlan Sta. 
Unrrad kar1111na ıilrmek cıW.. 

Garptan Kallç lttik•••tt .. •• batta 
Yakan Doa dir..;i latika .. &ık ilvebl 
.den kıtalar oldakt• mo6ı. ........, 
~....__. .... nnflülm. 

na· malik AllMD •i kanadı 1ani Kotel 
nikova iatatyonadan ıimall ıarkiye cloi· 
na U.U1en kol r•nltley .. iftrek, lbat&JI 
Vo~aya kadar fÖllMmedl. 

C.ap kanetlala ......... n v.,a da· 
ha dojnıa So.,etterla ha palarmı ea 
tebllk.U rör•nk ba lltika .. te albim 
arbb kaneller .,. .............. ileri rel· 
llİf ol1Caktır. Niteki• Uk za•aalarda ba 
iltikuı•ttea U. .. yen •• ber laalde aaa. 
törin olmuı mahte .. ı balanaa Al .. n 
kavntlerlne kartı So,,,_tler mUtHdcHt 
defalar kup bllcamcla balaadalar ve Her· 
ı ... ,ı Wr ka9 defa reri atblar. 

Şimdi hw iki tarafın tebllf Ye la· 
berleri ba iıtika .. ttea harekete l"Çea 
kunetlerla fOialdıtını H ba J•dan ela 
Vola-•J• ...... i• çalatbP1 l'Ölterlyor. 

Hatta bilia kanaatı-.lzce bir keç 

... •ıelill KalaakialaDID -bzl !il.· 
tayı ...... eden Alman kol•n• dahi ~· 
tl'ıkındaa daha blytlk bJr ihtimal U. Sta• 
il I8 dı __, kmadın• 1öaetilwl pek 
lla ......... 

Ç8ak8 baritaıa bak,ılına Eliıta Aıt. 
nkadaa zl1ade Staliarrada rakıad11 ve 

~tnlranıa ltrallnclen beki•• it. ,..ı 
Volsaaıa k .. n ... ı pek &il StaHarradm 
eeaabuac&. voı,.,. varılmakla da yapı 
labUir. 

Halbaki ba lı1reketle bwvetlerin bir 
mabat " hedefe kaqı tekslff iti de YU• 

dır. Sonra Almıa c••P kuadlDID .. t. 
laamuı .. ba •anevra ile daha ,.OHI 
temin ol-bilir. 

Bitin banketi• Almanlano fazla ka 
lan tek•ll lhti1at knntlerlle StaHarnd 
etrafmda topludıpu P.terı,or. 

()•• •ey• Vonnu iltikuletladea ~ 
ol turnalar lteW...ls ... 

tUdir. Çlakl ... .._. .......... 
dan ., .. ıa .. s. if.ı• •ki Stallorrad dlfll· 
rl ... lloeteftaa KafkUJ8 İıtik .. e~de 
..... ,oa ltılclar Voll'• nehri boJ911ca 
.....,,. Kızılordı yalaıı Doaet wft Kel 

kalyaJI, yani • mlblm 11aafl .,. *-1 
••hkalarile petrol uhılırmı, Volp .,..i 
bayatt bir tnd ve ikmal t•bek .. 1 by. 
bellleUe ka1m11. Vol,.anıa f8rlu11dald •· 
raıi • ıaımlarUe de ...... !a Tilrk ıtanla 
da ıaav11ola11 tehlikeye ıirer veya sDç 
iıflfade edecejl bclar azar. 

O dencacle ki iNi takdirde V< 
bir aldafaa hath olarak tatmak 
larclaa evvel Sovyetler ltla bir 
ballal alır. Stallarrad etrafındaki 
nbeala hedef ve ra1..ı budar. 

A imanlar Ye SoWJetler ..fat1 
IMıra1a ayırabilecekleri ka 

r•tlrmlt •• ba bö'gey• Jlimlflar 
ıinlik alablldliin• artaJtbr. Mah 
aklbetlain taa,,aa ..... de bir 
lıaJet OD ............... ftl 
S. ~ ..... svfmda bu ..wr 
., ............. ıöktlrllmeıı .. 
- ............ d •• ,. 18flll .. . 
•afmclaki ribi .., •• ,, .... .... 
•Bmklnd&r ve hattl oaclea IOllf• 

tlllfae bllı Sov1etf.erla yfae ba -
raya c1a,...n .. "Jad ... dad. 
luı llıHmılt ltellrlr ki ba. Aı...I_. 
ıttlklsl r ı ~ı Kaaılorn,. 
..... .,, ... ,.,......_s ... w·tP 
biz tuk ......... lklbetial 
itibar• Stallnrnd etr.,... ~ 
...... .,..... batlı olarak ..... k. .......... -........... ... ... 
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'Yıkılan koca dağdan 
mezar taşları : 

Sivaltopol'uo ya· 
oıbaşında bir dai 
vardır. Adı na 
clakermaıııt di 
yarlar. Beyaz, ki· 

L...;- kayalann oyulup çalışılması 
...._, olduğu için bu daita altı, 
tı.p..,iın derinliklerine kadar bü 
~~ ~r şampanya mahzeni haline 
~111u1tur. Ba kat kat, reolş 
~ k.vların lçiode milyonlarca ıi · 
L... "IDpanya, yıllardan beri din· 
~ektedir. Bu suretle lnkerman 
=-P~nya kavları, içtndeki

0 

yirmi 
•dyon şişe şımpanya ıle Si· 
~0pol'an1 turistler tarafından 
L...."•rakla rezilen medeniyet eser· 
"l'lllden biri olmuşta. 

liatb başlayınca Sovyetler, 
"1y,,e bombalarına karı• en emin 
hr olan bu kavların bir k11mını 

' depoıu yapmıılardır. Söy 
'k tine l'Öre bu depolarda en 
\ iı ilıı:i buçuk milyon mermi var· 

~ Sivastopol Alaıanlar taraf ndao 
~ıaıca lokermao şampanya 
~oa iki ehemmiyetli vazif • 
ı..~ J ükletilmiftir. Bombardıman• 
""' hiç zarar rörmiyen bu dai 
h.,ı_ tıı mahzenlere bir butaaı 
~tirilmiı, beş altı yllz J&ralı 

lıuıtır. 
~ Baaıdao başka, bombardıman· 
...- k.çao civar köyler balkı da 
~a kadın ve çocuklar, aıağı 
~"""11 iki bin i>eı yüz kadar Rus 
'"-bzenlerde emin bir 11iınak 

'tlardır. 
~ ~lı:erman kavlarının yeni ·~
~'ti arttıiı n yer .darlattırı 
' 0lacak ki yeni ırelenler eski· 
~bir kısmını kapı dııarı et· 
~· oa binlerce şişe şampanya 
~ •lı:. yollara serpilmiştir. Bu 
' k.rıaıtılarını, otomobille geçer· 
~)olların kenannda yıtıa )ı;ın 
~ ilk. Rusların kilometreler bo
~ Jollara Hrptikleri ha sırça
' 'Jni zamanda, Alman aıke-

l.akermao,a doiru yürllyüıll· 
tlçteştirmek lstedılderi de an· 
J0r. Nitekim Almanlar bu şi. 

lt111izlemek için rııolerce 
~ç bin kadın erkeği çallftır· 
ıotaada kalmıılar. 
l\l11lao orduıa Sivastopol'a 

İokerman'ın k.urtalmaaına 
kalmayınca Sovyetler, ba 

t· İçindeki cephanenin Alman· 
~Qe geçmesini istememifler S: ki aalr.er ve yaralılar, bin· 
~11iınmıı Rus ve bir kaç yüz 
" •liri ile beraber biç kim

clat.rı çıkarmadan lokerman 
trloi dinamitle berhava et. 

::.. çökmüş dağı yakından 
li ç bir dağ kayması, hiç 

'-f Oca;ı, yahat en büyük yer 
laııaııa parça parça etrafa 

i en muazzam bir abide 
Ct lnsaoa mezar olan ba 

ıt..~. dağın yı~ık manzaraaın· 
~an dehıetle karqık hüznO 

~ t6, Dağın üst k11mında, yan· 
l,~ı.n dehlızler, taı mahzen 

ve qaiıda biç bir iaıan 
n artık yerinden kaldırıp 

tialenen kanla esrarı röre· 
~ i İri ve beyaz kaya yığıa· 
t..~"'de eşine 1eyrek raılanan 
_-..,.t ve bir fedekirllk tra· 

\ ~ laa oYoandıimı dekorun bil
\, ~ beybetlle anlahrordu. 
t~ 1 '- kaç ail7on ton ve 

•aı. milyon metre miklbı 
'ti bir &ada çakerten dinamit 

' •• llarif marifeti kartıaın. 
:" teknisyenleri bili bay
"· Ba kadar büy6k bir 

t~ defada atılması ilk d .. 
a_ YorlDq. 

1 

kı1a111etten nasılsa sai 
'-c. birkaç kiti, içerde ölüm· 

aıaa.t•çen •llaaakaıayı ve 
.__ tıa11lardar. Hiç olmaua 

toe.klaraa datara çakı· 

ralma11nı teklif edenlere . karşı 
lakerman kumandaoı her RulDn 
dOşman eline reçmektenae orada 
kalıp ölmesi daha iyi olacağını 
ıöylemiş ve eli titremeden üç bin 
kiıiyi koca bir dağın kayaları al· 
tına i'Ömmüıtür. 

Bütüo bu harbde Rus maka· 
vemetlnln şeklint gölterea birçok 
vakalar yazıldı. lokermao, ölümden 
korkmayan bir azmin en sert i;r. 

netidir. 
Slvaıtopolda l'örüp işittiklerimiz 

bundan ibaret deiildir. Kırım iş 
l'•I edileli aylar ıreçtiii halde, 
dathk yerlerde çeteler S"izlendiği 
ırıbl, bazı mağaralara sığınmış 

Raı askerleri, i:ısın yaşatmıyacak 
şekilde alınan tedbirlere rağmen 
teslim olmamakta ısrar göıteriyor· 
)armış. Alman kumaodanlıiı boı 
yere telefat vermemek için bara· 
ları kaşatıp, çok sürmesine m11ddi 
imkia olmayan bu mukavemetin 
sonuna beklemeyi tercih ediyor. 

Banlar, bir harbin ridişi üze
rinde tesir yapabilecek hadiseler 
olmaktan ziyade, bir milletin sevi
yesini ve bir rejimin i"enç. nesle 
verdiği terbiyeyi g()lteren psikolo
jik misallerdir. Alman reneralleri 
göz kırpmadan ölüme kotan ve 
ula teslim olmıyan, halli teılim 

olacaiı saman bile, rene canına 
kıymaktan c;ekiamiyerek avacaa· 
da l'izlediti el bombuile bir k• ç 
Almanı öldOrmekte fayda rören 
ve insu hayatına biç deier ver
meyen bu haşin vatanperverliil 

hayretle anlatıyorlar. Silah bollu. 
;ana dayanan ba aaymz ve çetin 
insan mukavemeti Raıya harbinin 
güçlüğünn teşkil eden amillerden 
biridir. Bu gövde ıiperi ve tam 
yolsazlajan, üc; ınalük bir yai· 

maron o topraklarda haıule i"etlr 
diji akla sığmaz korkunç çamur 
deryaaınıa yarattığı engeller röz 

öntlnde tutularsa Alman ileri ha· 
reketiola zaman zaman ağırlaşır, 
durur ribi olmasan& ıaımamak li· 

zımdır. Yenilen maddi manevi 
kuvvetin büyiklüill, Almanyaoın 
katlandığı ölçilıOa fedaklrhklara 
ratmea, baprılan itin değerioi 
yükseltiyor. Kartı karııya boy ol· 
çüıen iki düşman kıyasıya dövü· 

şilyorlar. Tarih ve hidileler öyle 
retirmiştlr ki ikisinden biri, keo 

disiol ölmemek için ötekini ezme· 
ğe mecbardar. Çarpqmanın tidde· 
tini yıpan budar. 

Almanya, kıı relmeden zara• 

ri ıörloen kıt cephesini tehlike1iz 
ve - ıeçen seneki l'ibi - çok 
ııkıntılı reçlrmemek için Raıyayı 

ba ıonbaharda, ıilibınıo, ordaıu· 
nun verimli topraldarıoıa, zengin 

tanayi bölgelerinin en ehemmi 

yetti k111mlardan baıhca yolların· 

dan, alacaiı yardımlardan, bilbaa. 

aa peboldan yokınn bırakmaya 

çalışıyor. Bu uğurda yüz milyon· 

lak Milli bir kütlenin bütOn gay. 

ret ve emeklerini, muktedir olduğa 

biıtln feraıatl, ayni umanda en 

şimalden Balkanlara kadar bntnn 

Avrupaaın kaynaklarını kallanıyor. 
Ba kapa'-lara şimdi Rasyanıo 

ele l'eçen toprakları da katdıyor. 
Ba rayretler, ba kaynaklar, 

insan takatını ııar l'örünen ba fe· 

dakirhklar k 11a zamanda tilkene. 

cek ıibl midir? Hiç 11nmıyoram · 
Oç yıldır ıQren ve ıooa hi!a · be· 
lirmlyeo bir harbin pe~ tabii ola 
rak birlktirdiii ıfolr yorl'anlujıı 
ve ruh bezainllti ne olar1a olıan 1 
•aauam bir harp makineıl, •t8f 

hatta •• cephe ıerlıil• henllz biç 
akaamadaa ifllyor. Herk.. biliyor 
ld ıirltUea it çok ıabmetli, fakat 
ciddidir. fı4etlce nuıl çıkana çık 
sın Avrupuun tarihini deiiıtlre
cektlr. 

( Ailta.'daa ) 

BUGON 

Modern harpte 
kalelerin rolu 

I 

- B•şlarafı lıdocıde 

den ıorıra nasıl teslim aldıkları 

hatırlardadır. 
Alman Ştaka uçakları da , 

hali betonlara karşı önemli rol 
oynuyor. Almanlar, iıtihkiınlarda'ki 
allihlarao teıirini hiçe indirdiği gi
bi, istihkamların dört yanından bil 
yllk gedikler açarak, hücum kıta 

larıoın yaldaşmalarını kolaylaştırı 
yorlar. 

lstibkimlardaki kalelere, taraa 
sat deliklerine ve Kazamat yarık 
larıoa karşı kullandıkları endaht 
lı ıilihların mermilerine büyük bir 
ilk hız veriyorlar. 

3 7 santimetrelik tank kar11 . 
koyma toplariyle 2 ve 3,7 santi
metrelik uçak karıı koyma topla 
rında da, mermi ilk hızı çoktur. 

Bana, ıon mukavemetleri kır 
mak için, infilak maddeleri, alev 
1açan makineler kollanan hücum 
kıtalarının cesaretlerini illve etmek 
rerektir. 

A lmanlar, çeşidli muharebe 
malıemf'lini dikkatle ine .. 

liyerek karıılarındaki ile müsavi 
rö•mulerae, modern harbin götüs 
göğüse kazanılacaiını da hesaba 
katıyorlar. 

Her telmlğlo bir 01alü olmaaı 

rere~tir. Tabkimatta da, biraz H· 

ki, muhayyile ve tatbik fikri ile 
birlikte, mbdafaayı taarruz seviye· 
sine yükıeltmek muharebe u1alü 
ve vasıtası bulanması lazımdır. 

Ev vell karşıdakinin tahkimatı· 
oı bilmek ve tanımak icap eder. 

Eter, Eben Emaöl hücuma 
muvaffak oldu ise, banan Hbebi, 
Almanların ba istihkamın ne kuv
vette oldaiunu bütün incelikluine 
varıncaya kadar tanımalarıdır. Al· 
maolar, hakiki bbyüklükte bir ma· 
ket Oıeriode, azan müddet hücum 
yaparak, ioceden ioc~e tecrObe 
kazanmışlardır. 

Bir tahkimatın kuvvetini öt· 
renmek ise, ancak casus kollan 
makla mümldln olar. 

Pike bombardıman uçaklarına 
karıı aktıf ve pasif tedbirler al
mahoır. Blok halinde betoo kalla· 
nıtcak yerde, oldukça meyilli kaya 
cidarlarından faydalanmak daha 
doiru olar. Böylece meyilli kaya 
larıa •ltında, oyuklar açılarak top 
çaları ve mitralyözcüleri barındır· 
mak kolay olar. Bu t6rlü tahkimat 
hem uçak bombalarına ve topları
na büyük. satıh ve hedef göater
mez, hem de böyle tahkimatı giz. 
lemek çok kolaydır. 

1940 Haziranında, İtalyanlar 

Fransaya taarruz ettikleri zaman, 
bu türlü mOdafaalar iyi neticeler 
vermiştir. Böyle meyilli kayalardan 
faydafaoarak yapılan tahkimat ıa· 
yeıinde bir kam sodan af aklı bü· 
yüklü bir kıç açaklavar topunu 
koramaş olar. Düşünmek lazımdır 
ki, uçaksavar toplar, ayni zamanda 
tanka da kartı koyar. Nitekim, Al· 
manlar, Fransa, Rusya ve Libya 
muharebelerinde bana yapm11lar· 
dır. 

Hücum kıtalarınm cOretkir 
teıebbüılerine karşı koymak için 
de, ayni mOfreselerden kullanmak 
gerektir" Unutmıyalım ki; müda· 
f .sada olanlar klzamat içinden iyi 
göremez. 

Eter istibklmların arasında 
uyanık ve atik kıtalar bulunmazsa 
ve dlşnaan onlar tarafından total· 
mazsa, müdafaadakller hemen her 
zaman baıkına •ir•r veya arka• 
dan çevrilir. Mıl'inot ve Metakaaı 
hataları böyle olmuı ve Almanla
rın eline dOımOştOr. 

Keza, Correridor iıtibklmla. 

randa, o kalın betonlar, en fula 
24 aaotimetre çapında olan Jıpon 
toplarının ateşi altında belki harap 
olmamış, fakat iıtihkimlar böyle 
:oşmüştür. 

Tank karşı koyma topları, iyi 
iş görebilmek içio, ona kollanan• 
ların ceıar olmuı rerektir. Y ok.H 
balandap yerin o kadar önemi 
yoktur. Tanka karşı koyma topları 
taarruza l'•çtiii zaman dahi, ıı .. 
rinde baluoan toplar ve tnfekler, 
ne kadar mOkemm~I olana olsan, 
modem tahkimabn müdafaatıoda 

netice .. ene l'Öiüı röiibe .. eline• 
rek halledilir. 

Bu mada l'Özlerini kapayan• 
lar zaferinde yolunu kaparlar. 

Son muharebelerin verdlji mi· 
sallere dayaaarak modern tabkl· 
matın kıymetinaea tüphe edenlere 
Almanlan miıal ıötteririz. Eter 
Alman kamaadanlıtı beton ve zır. 

ha kıymet vermeaeydi, Sierfried 
hattını yapmıya kalkarmıydı? 

a. •••k•t Çekm•ıll 
Dit doktora 8. Ş.wket Çek· 

meril yayladan döaerek butalarıaı 
kabule bqlamııtır. 

Yayla körl•rlnln hubu· 
bat borcu 

Yayla köylerimizin tenzilitsıı 
fi~tlarla hububat hiliöaıet hi11ele 
rini halim milddeti Ticaret Veki 
letioin 3~-8-942 tarih ve 12148 
50210 aayıh emirlerlle eylOI niba 
yetine kadar azatılmlflır. 

~ - -_. ARİCİ HABERL-ER .-
~ ...... . . . . 

Ruslar Rjevi 
kuşattılar 

Almanlar Stalingrada Dalgalar 
Halinde H ü c u m E d i y o r ı a r 

Londra 2 (ı. a.) - Stalingrad 
şehrinin vaziyeti fenalaımııtır. Al· 
maolar dalralar halinde, Raı mev· 
zilerine hücum ediyorlar. RH hat· 
ı ... ında bir çok redikler açılmıf• 
hr. 

Moıko · '2 ( a. a. ) - Doia 
Kal kas yada Kızılorda Raı mev • 
zilerini tashih için Prokladnaya 
bölresinde bir karşı . taarruza baş· 
lam•ştır. Adı ıöylenmlyeo bir ı•· 
birde muharebe bütün şiddetiyle 
devam etmekte, Raılar dllşrnanı 

ayrı ayrı her evden tardetmekte
dlr. 

Stockbolm 2 (a, a.) - Alman· 
ların Rjevdeki kalabalık garnizo
na timdi tamamile tecrid edilmiş , 
balaamaktadır. 

Ruslar şehri kuıatmıılar, Al
manların bir parça yardım ümit 
edebilecekleri V elikl - La ki de· 
miryolana keaıaiılerdir. Ruslar Rjev 
hava alanına ba~imdlrler. Ve Al· 
manları, garnizona tayyare ile ia
şeden meoetmektedirler. 

Rıjew'de Almanlar mukavemet 
içi'l yapt•kları so~ derece bllyük 
bir rayret neticesinde eli ıilih ta· 
tan bütün ~erkekleri hatta işçi bö 
lülderine mensup 15 17 yaşındaki 
reoçleri hizmete almışlardır. 
Bu l'•nçler •taç kesmek ve yol 
yapmak için cepheye srönderilmit· 
terdir. 

Staliograd'da duram Raalar 
için vahametini mahafau etmekle 

3 Egl4l Perıembe 
TlrklJe Radyodlfls10• poıtalara 
TlrklJ• radJ'""• Aakara Radyoau 

7.30 Profra• " Memleket 
aut ayara. 

7 32 VOcadamaza Çalııtıralım. 

7.40 Alanı haberleri. 
7.55 -
8.30 Müzik: Karııık Protram 

(pi.) 
12.30 Protram ve memleket 

Hat ayarı. 
12.33 Mllıikı Karışık proğram 

(pL) 

,;, ~ 

beraber Almanlar çok b010k ka· 
yıblara uğramaktadırlar. Tımoçeo• 
ko'oun tehlikeyi Önlemek için lllfi 
derecede ihtiyat kavveti balanda· 
ğa kat'iyetle ıöyleniyor. 

Bertin 2 (a. a.) - Alman bq. 
kumandaolıiı, StaUnwradıa ceaa. 
banda Raı m6ıtah~em batlamua 
ne suretle yanldıtı hakkmda ı• 
taf jilltı vermektedir. 

cBa sahada Raılar, ıilılle ha
linda bir ıürü istihkamlar, blok • 
banlar, sabra mevzileri, kapalı •• 
birbirini rörllr ateı yerleri inta 
eylemişler; ba aabayı ~eolt bir 
iıtihkimat ıiıtemlyle örtmilflerclL 

Ruslar, ba iıtiblı.lmlardan 91· 
karak, birçok kartı hncamlarcla 
da bulunarak kuvvetlerimizi dar
darmaia t8febbilı aylemiflerdl. 

Fakat ne ba istlhklmlar, ne 
dı Bolıevlklerin &mitsiz makave
meti kıtalarımızı dardaramamqbr. 
Evvelce bildirlldiii veçbile, kıta. 
larımız mllıtabkem ballan yardak· 
tan sonra düşmaaı kovalaaıılar, 
başk.a bir yerde tatanmuın. mey• 
daa bırakmamıılar, ba ıaretle da· 
ha arkadaki Raı mlstahk.. hat• 
lanoı da yarm..ıardır. 

Arkadan gelen piyade kav· 
vetlerlmiz düşmanı blokbavzların· 

dan ve aahra mevzlleriaden çıka,. 
m11lar ve kqatma barekibııa l'i· 
ritmişlerdir. Dllşmao pek bOyllk 
kay plara uğratılmış, bir çok ntr, 
harp malzemesi elimize l'eç•lftlr.• 

12.45 Alanı haberleri. 
13.00 
13.30 Mllzik: Kadınlarcbn faaıl 

prorramı. 

t8.00 Proiram ve m-leket 
aaat &Jan. 

18.03 Mllaikı Fud heyeti. 
JS.45 Milzfk: Su ••nlerl. 
19 00 Konqaa (Ziraat ıaati). 
19.15 Müaık Danı mlldji (Pi) 
19.!0 Memleket Saat Ayan 

ve Alanı Haberleri. 

19.45 Serbest 10 dakika. 
19.55 Müıik: Beraber ıulu •e 

semailer. . 
20.ts Radyo ı•••· 
22.50 Y anokl Protnm H 

kapanıı. 

Dünyanın imrendiği iki sevgili ayrıldı 
• 

Fransadan ıelen haberlere göre filim yıldızlarından Tioo Rossi : Hollyoowd'a ritmiı olan bir Fraaaız muhabiri ba babranları şa ıaretle 
ile Mirellle Balin ayrılmai• karar vermiılerdir. Ba haber her anlahyordaı 

tarafta bOyük alika ayandırmışbr: Mirellle Balin Franıada çok beieni 1. cMireille Balla, Holywood'da Beverley HW.'ia •ı•tı kıımmda ki· 
len filim yddızlarından biridir. l; çilk bir villlda yerleşmlftl. Kendiaiai slyuet ettiğim zaman bir divan 

Çevirdiii filimler Amerlkada da alika ayandırdıiıadan artilt dört i ; üzerinde azanmıı atlıyordu. Bana ıa s81'etle derdini döktil: 
aene evvel iyi bir makavele ile Amerikeya davet edilrDİf, Holywood'• ! ! «- Saraya ne diye l'•ldim? ... P•riıte sevdiklerimin y....-. alıftl· 
ritmftti. \ i iım mahit içinde kalacak yerde neden bu 1eyabate çıkb•?... Keadl•e 

Fakat Mirellle burada çok kalamamıı, haıtalantındaa, bir ay içinde 1 İ Parlıte lmlfim hı.ini nrmek fçiu ıöförümll, oda hiısmettf•I, oto•obili· 

bir kaç kilo kaybettiğinden filim filim tlrketi mukavelenin bozalmaıını 11 ~I ve iki köpejHll buraya l'•tirdim. Aı daha P1•110• 0 da retirecek-
ve artistin Franaaya dönmes:ne mnıude etme;ı kabul eylemifti. , tam. 

Mlreı'lle B ı· · H il od'd b t d b bi hi "'- ı Fakat nafile ... Keadimi yapy.ılnıı, etrafıaı bomboı bl11ediyoruıa. a ını o ywo a •• • e ea ya ancı r ma t ruae --•- ı ktaa k k 
rika bayatı değil; Tino Roni'dm aynlmall idi. Mlrellle, 'Parla.- Ba m..tekete ana a ııamıy:ıcatım. Ha.talan•• or ayoram, S.wdl. 

te Tlno ile birlikte bir filim çevirmlı, ba ••nada sevlfmiflerdl. Amerika i ti• erkek de çok uzaklarda ... Hayar, ba1"'• Holywood,da aıla ••at 
dan teklifler baılayınca Mireille b~oa kalak aımak iatememif fakat ,. j ol•ıyacatım. Kantarato, para bana _.. ••· Tekrar Parise döamek il· 

. ' 1 tlyorum. nat hayatını bozmaması için Tlııonan yaphaı tavıiyeler llzerine miluk .. 
reye razı olmaıtar. . Q kadar mnteesıirdi ki .S1Uyedek ı3a bulamadım. Yalaıa kalmuı, 

• : 1 iıtirabat etm•l lflo luılkb-. fapkamı aldım. Kapıdan 91karkea 
Buna ratmen tereddilt lçlndeydı. Tlno Ro11I ba teredd8d0 ortadan : : d' a- 1 ü llL ,aa.rak hıçkara hııkara atladıfnu ıörda-. 

" 

• • L di 1 d A "k 'd .ı;.: • L d ı ıvanm _.er ne y ı .oyu T 
kaldırma ıçın .en ı e mera aya ıı eceaını ıöyledi, Nevyor. ra • ı· Bir f d .... _ı..a -amc>foadaa lno Roui'ntn Hıl vnL 1ı - ~~a~~·- ,~~ 
yoıu, ile, her aktam bir kaç farkı söyt.mek ilzere bir makanle yaptL yorda. 
Banan üzerine MireUle Balin dtı Amerikayı ritmete razı oldu. 1 MireiUe makawelllİal boıduktan IOD~.a Nevyorka relmfı, Tiao R-ı 

MireWe, Ameriltıda sevriliıinden pek azakta olmıyacaiını unoe 1, ... birlikte vapura adıyarak f"raaıayı doomilftO.. O zaman herk• '* 
diyordu. Halbuki NHyork ile Hollywood ara11ndaki meuf• qktan azua andı18 blrucla • 1Pt• ile babıetmifti. 

en yoll• ebpreıle 4 l'lln ıürftyorda. j Fakat btl ,.9da asan ıilrmemiı, atadan bir kaç aeae feçtlkteca IOd 

Artlıt Holywood' da yerl8ftikteo sonra Tloo Ro1111dea ba kadar l ı rı ukl 11eakhfla• llaybetmiftir. Nihayet iki artltt ayrılmat• ura •W• 
auk oldatauu anla)'Ulca ıinlr babraalar• leçir..p INıfladı. O umu ! •lfdt· 
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ASRI Sinemanın Yazhk Bahçesinde 
SUVARE 9,15 SUVARE 9,15 

BU AK,AM 
Türle lcalıramanlı/c w ci11anmeıtlik1oha•rİ 

Türkçe Sözlü - Türk Musikili 

SELAHADDİN EYYUBİ 
BOZ ARSLAN 

Boııı: Arılan tırlulan, b~tüo ıırlulara hazarlayan 

OSTAD: MÜNiR NURETTiN, SADETTiN KAYNAK, 
MÜZEYYEN SENAR 

PEK YAKINDA: 
Franıova Josefin Saltanatında 

Büyük Vals devri, Bir imparatorluk çökmesinin fırtınaları 
yaşayan, seviten, iki kalp 

ViYANA AŞIKLARI 

Nafia Veklletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

ı - Su ifl•ri Altıncı Şabe Mlldürlüiil bölreıi içinde Seyhan sol 
ubil ıala .. ve d91arj ıebekesile sın:1i lmalitı ve iıletme binaları inşa· 
atı ve ba kısma ait harita işleri. 

(tahmin edilen keşif bedeli fiat vahidi esası ilzerinden (8 000 000 
......... ) Jira ( 00 ) karastur. ( 

5
) 

2 - Elıı:ıiltme 21/9/942 tarihine rastlayan Pazertesi günü saat 1 
de Ankarada S• itleri Reisliii blauı içinde toplanan Sa ekliltme komls· 
yona oda11nda bpalı zarf asulile yapaJacaktır. 

3 - istekliler Eksiltme ŞartoamHi, Mukavele proj11i, Bayındırlık 
itleri Genel tarlnamHi, Umumi Su işleri Fenni Şırtna••i Ue Husasi ve 
Fenni Şartnameleri ve projeleri (50) lira (00) kurut karşdıfındı Sa itle 
ri Relalıilnden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye rirebilmek için isteklilerin (253.750) lira (00) 
karuıluk muvakkat teminat v.rmesi ve ekıiltm••İa yapdacıj'ı l'llnden 
en az üç &'Ün evvel bir dilekçe ile Nafia Veklletlae •üraeaat ederek 
bu if8 mahıas olmak ilzere vetlka almaları ve h• VHlkaJI röatermeleri 
ıarttır. • 

Bu müddet içinde vesika isteiinde bulanmayanlar eksiltmeye 11r•· 
mezler. 

5 - lıteklilerin tekjjf mektubJarını ikinci mıddede yazılı ıaatten 
bir saat öncesine kadar Su iıleri Reislijine makbuz karşılığmda verme· 
lerl lizımdar. 

Postada olan recikmeler kabul edilmez. 
2399 18-26-3 -11 

Yazlık Sinemada 
Bu Akt•m 

iki büyük ve heyecanh filmden mürekkep 
çok gllzel bir protram 

1 

lçtim'll, meraklıkh ve ••zı batından 
nihayetine kadar heyecanlar içinde 
bırakacak olan fevkalAde film: Palisiye filmi 

Gangesterler Katili 
Bet rolde: GEORGI! SANDl!RS 

G.,.. Cooper - P•al.ıte Goddard 
md•lien Carrol - Preıton Foder 

Gibi bllyük ve cmsalıiz artistlerin yarattıkları rejia6r 
Cecile B. Demille'in en bllyük eseri 

Zafer Ordusu 
Tilrkçe Sö~lii 

PEK YAKINDA: 

Binu Crosby - Gloria Jaan 

1 YlldızlarŞarkısı, 
Çok gUzel fllmlnde 

Satlık kahve 
Abldir paşa caddesi Şölea lo 

kantası '""111 sabahçı kahvesi 
bilamam mobilyası ile satlık~ar • 
lıteklilerin kahve haneye mura· 

2452 caatlan. 
3-4-S 

satıllk totoOr•t 
makinesi 

Markuı : Zeiı ikon. Ebadı; 
6.S-9. Objektif kuvveti: 1 - 4,5, 
Oto.atik deldaoıörii, sebpuı, 8 
adet .... ai q bir 9antaıı vardar. 

G&r..k latlyealer razetemls 
•~huebecillne mtıracaat etmeli· 
dır. 

DOKTOR 
M, Nuri Vural 

Hastalarına her gün saat 11 den 19 • kadar 
Müılim apartmana yanandaki S numaralı 

muayene h.ıın"'ıinde kabal eder. 

l•tiJU Llaibi ı CA V1T ORAL 

U, N••ra• Mldlreı A.Uat 1 
Rifat Y AVEROCLU 

S.lddafa ,_ ı BUGON lıfıtl .... 

BUGON 

Adana belediye Riyasetinden: 
1- Bilumum dükkanlarla, Tticcari ve Sınai müeaseıelerin 

kapılarma asılan Levha ve ıipere ait 942 senesi tahakkuk 
resmini gösterir tahakkuk müfredat Cetvelleri belediye ~li· 
reli tahakkuk memurluğunun kapısına asılmııhr. IAvba, sıper 
resmi kiracılardan alınır. 

2- Bu cetveller 25·8-942 tarihinde asılarak 4.9.942 tari· 
hinde kaldırıl•caktar . 

Bu resim Eylulun 1011u olmak üzere bir taksitte verilecek
tir. itirazı olanların on glin içinde belediye riyas~tine ittada 
ile mllracaat etmeleri ilin olunur. 

2427 27.30.3 

Saraç Latif Adaoğulları 
Bilumum Saraciya ve fut bol topları 

Siparit üzerine Avrupa köselesinden Alman 
ve lspanyol eyerleri yapılar 

Her nevi yeni bavullar baluoar. Eski bavullar tamir edılir. 

ADRES: Adana Aafaltyol l•ık Malaza•ı 
~•nında No. 87 2410 

Seyhan P. T. T. MUdUrlUOUnden ı _ 
ı - Stfer adedi ve posta at1rlıiı rayrl mahdat olarak her rünkG 

tren 1ef •rlerfne göre mevcad posta lan Adana posta merkezinden istu · 
yona ve istaıyondan Adana posta metkezine kamyonetle nakletmek şar· 
tile Adına poıta nakliye mlHeahhitliği, 5/9/942 Camartesi l'linü saat t2 
de Seyhan P. T~ T. Mildürlüill binasında arthrma ve kesiltme komiıyo 
nanda ihaleıi yapılmak üzere 19/8/94'2 taribjnden itibaren on beı gllo 
milddetle kapalı zarf asaliJe eksiltm•ye konulmaıtar. 

2 - Aylık mabammea bedeli (600) lira ve seneliği (7200) lira olup 
maY.akkat teımlnat (S40) lirad1r. 

3 - Ba baptaki ~artnameyi görmek veya parasız almak iste
yenler mesai dahilinde her gün P. T. T. Müdilrlüiil kalem ıefliiin• 
müracaat edebilirler. 

4 - Talipler:n şutnamede yazıh evsafı haiz balanmalar1 ve mavak· 
kat t•mlaat makbu vey• teminat mektaplarile Ticareı oduına kayıtlı 
oldaklanna ••ir b• nneye .. 1ma, vlllkalannı ve 2490 No. la arttır .. 
ekllltme ve ihale kanwnu hOklmlerine söre tandm edecekleri teklif 
melı.taplarını havi kapab zarflarını, birinci madde de yazıt. eksilt•• 
fÜDÜ saat 1 l e kadar komisyona tevdi et111eleri ilin olunur. 

Postada vaki gecikmeden m9s'oliyet kabul edilmez. 

. 2416 20.25 29 3 

Adana AS. Satınalma Komsiyonundan: 
Miktara Muhammen Fiab ltk T. lbale T. ihale Sa. 

Cinsi Ton L•. K•. Lr. Kr. 
Nohat 10 3SOO 00 262 50 11 9 942 10/30 
Tilm Merci111ek 10 4000 00 300 00 11{9{942 10/30 

1- Yukarıda cinı ve miktarları yazılı iqe maddeleri 
ayrı ayrı olarak açık eksiltme ile satan alanacaktar. 

2- Evsaf ve prtDamesi her gün komıiynnda görülebilir, 
3- lıtelrlileriq belli gün ve saatte te'minatlarile birlikte 

Adana askerlik daireıindeki ıatınalma komıiyonuna müra· 
caatları ilin olunur. 

2425 26-29-3-9 

ÜROLOG - OPERAT R 
Doktor Tahsin Ernar 

Memleket Hastahanesi Böbrek ve 
idrar Yollan Mütehassısı 

Abidinpaşa Miiılim apartmanında lıad•larını 
/cahle ba l•m• ır. 

3 yeni karar 
neşredildi 

Ankara 2 ( Hasasi ) - Bila 
mam maden kömürü ve Linyit İf· 
let•eleriode yer üslü işlerinde çı 
hşan if çllerin gündüz ve ır · ce 
poıtalarındaki sekizer saatlik nor· 
mal çdııma müddetlerine ilivetea 
üç•r s ate kadar fazla çahtbrıl
malarına izin verllmiıtir. 

Bı ıuretle çıhıtınlan iıçilere 
her bir fazla çalııma saati içln, 
fazla saatlerle çal1f111• nizamoame
sinin bilkilm ve prtları daireıiade 
manzam ilcretler ödenecektir. Mez 
ktr işletmelerde çahtbralaa bütüa 
ifçilw haklunda hafta tatili tatbik 
edilmiyecektir. Bana ait karara•· 
me n•şredildi. 

Memlekete yeniden gelen kam• 
yonlarm bedellerinin tediyesi ma 
kabilinde Ntıa ahnmuı hakkında · 

ki kararname D9fredilmiıtir. Ba 
1aretle sabn alınan kamyonların 
tahsis yerlerini Ticaret vtklleti 
tayla edecektir. 

Ekmek ve ekmeklik hububat 
lıtllallkinla tahdidine ve ekmeiin 
kart •ı.ıı ile tevzilae dair kara• 
na bu. aaddelerinin d•r:ıtirilme· 
ıl hakkıaclald kararname nqredıl 
mittir. MU i koruma kınaoanan 
muayyen IUCldesiae mllıtaniden 
Ticar~t. vek~letlnln teuıp ve Uln 
edectfı ıehır, k11aba ve köylerde 
ekmek ve ekmeklik hab•bat istıb· 
liki ifba karana aOtealcip m•d 

Münakalat 
vekilimiz 

Memleket içinde bir 
tetkik seyahatine çı

kıyor 
Ankara 2 (Hasasi •ahabiri 

mizden) - Milnakalat vekili A•i 
ral Fahri Eofin, yar1n memleket 
dahilinde bir tetkik seyahatine 
cı1'maktad1r. Sivu, Adana, Hatar, 
Koaya, Afyon, Elkitıbir ve ba 
vilayetlere yakın diğer bazı vila 
yelleri ıiraret edecektir. Seyahat 
15 wlln kadar ıürecektir. 

iktisat vekilimiz Sırrı Day da 
öbtı•rün Zonraldata harelı.et ede 
cek, lıtömiir işini yakından inceli
yecektir. -delerindeki eı11lar dahilinde tah· 
dit edilmiftir. 

Ayni kararın ikinci maddesi· 
ne •tai•daki ilive yapılıaqhrı 

c Prewantoryam •• ıuaator. 
yomlardald b11talara butahaneler· 
de tedavi altında balaaan ....... 
illerin ·günlük ekmek •ikdan 450 
l'r•m olacaktar.» 

Avni karana 9 ıncı maddesi 
apğıda yazıb olcl•ia gibi deifı 
tlrilmiftlrı c Kart asalii tatbik 
edil•lyen f8blr, ka .. ba ve köy. 
indeki sarfiyatın ikinci ve betiaci 
maddelerde yazılı hadleri tecavOı 
etmemtsi için icabeden tedbirleri 
almak hosasunda valilere mezani· 
yet veriJm:ıur. 

DO KTO R 
Turgut Soyar 

Herriln Hutalarını HüUmet Civarı lıtikamet Ecıaneai 
çıkmaz ıokak içinde no 121 de kabul eder. 

Haftaam Sah v, Cama l'iinleride öğleden sonraları fa\irl!"• 
caol bakılır. 

Adana As. Satınalma komsiyonundan: 
1- 270,000 kilo Buğday pazarhkla kırdınlacaktar. 
2- Muhammen fiyatı beher kilo buğday karma (1) k 

Ofia onbarlanndan lıer 100 kilo butclay nakliyesi (25) k 
buğday ve un çuvalları amortismana olarak (2S) k 
sermaye faizi ve riziko karııuğı olarak 71,S kilolak bir 
val unda 15 kuruı olup ilk te'minah 1215 liradır. 

3- ihalesi 7/9/9e2 Pazartesi günl taat 10/30 dadır· 
4- Evsaf ve ıartnameıi herıün komsiyonda g&rül 
S - lıtekhlerin belli gDn ve saatte te'min1tlan ile b 

te Askerlik daireıindeki saha alma komıiyo•una mür• 
ları ilAn olunur. 2451 

REFiKA TÜMERKAN 
Biçki yurdu 

1/9/942 dea itibaren kayt muamelesine başlan 
Kayt olmak ve şeraiti anlamak için bebekli kiliae ci•a 
Yurt mlldürlüiüne müracaat edilmeli 2449 

C. H. P, Koca Vezir ocağı 
Reisliğinden: 

Kocavezir ocağının yıllık kongresi 3/9/942 ıününe 
layan Perşembe gllnü aqamı saat 20 de okuma od 
yapılacatından ve bu ocata devr olan - Sucuzade •• 
zaçelebi ocaklarına da 11kayitb sayın arkadaşların o f 
o aaatta yukarıda gösterilen yerde hazır bulunmalarıı• 
ederim saygılarımla 

C. He P" Köprü sokağı ocağı 
Reisliğind 

Ocağımızan Yıllık ~kongreıi 6/9/942 Pazar günü 
de Ocak binasında yapılacağından ~ayıtlı aza arkad 
reylerini kullanmak üzere teırifleri rica olunur. 

2452 

Askerlik Şubesi Baskanııoından: 
1- 330 uıta ibtiyatlarla 320 dahil 332 acemi iht" 

terhisleri yapıldıtındu bu erler haftanın salı, perşelD 
martesi günleri 6tleye kadar şübeye uğrayarak ter 
ait muamelelerini yaptarmalan. 

2- 328 • 329 dotumlu usta ib-iyatlarla 316 dallif 
dahil acemi ihtiyatlardan lıenlz terldslerlne aı9t ma 
ni yapbrmayanlar vana bualannda şübeye uirayarak 
itlerini yaptırmalan. 

3- Ruhsatlı erlerden olupta muhtelif dotumlarb 
edilenlerde ayni fekilde ıübeye atrayarak terbii itler~ 
tarmaları ilin olunur. 

Adana Asliye Ticaret haki 
ğinden : 

Adanada lıtlkbal Pa.,uk Anonim Şirketine borçla Ada 
rapbabçe mahallesinden Y •r•n Meb•ed At• sade tllceard .. 
ifayi deynlnden dolayı aczi tıbakkık et•lt ol•111na mebni • 
ifla11na 13 mart 926 tarihinde Adana Aıl ye T carc t M.ıbk• 
rar verilmlı ve iflas tasfiye edilmeden ••fat etmiı olan Y 
Talibin veresesinden otla Rqen Güoerlz tarafından babalı 
Talibin alacaklılarile yllzie 10 llzeriaden kpnkardato akde 
konkardatonaa tasdikine •lltedair Adana Aıliye Ticaret .. 
18-7- 941 tarih •• 79-19 ıarıh k4rarile taıdik edilerek t 
kemui ticaret dairHlace de tudike iktiraıı etmit old•iıuldl' 
iRaı kanunanua 309 naca maddt1loin son fıkra11 hükıniln• 
hdd••• Adana Aıtlye Ticaret mıhkemesq.den Ndir olan 1' 
tarihli iflaı karannın kald1r1lma11na 31-8-9.f2 tarihinde kır'f 
oldaiandan keyfiyet ilin olaoar. 

_...... 
• 

Hatice Sözübatınaz 

Biçici, dişiş gurdu ~ 


