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\. ____________________ ., 

Milli Şefimiz Dün Ankara Hukuk 
Fakültesini Teşrif Buyurdular 

Memleketlmize dört Ameri
kan tayyaresi mecburi. iniş yaptı 

L. 

Talebenin imtihanlarında hazır 
bulunan Cumhurrelsimiz ayrıhrken 
co,kun tezahürle selimlandtlar 

Ankarıı 12 ( Telefonla ) - Cumhorr~isim'2 düo ~sbah '"8lll 10,30 
ti Hukuk fakültesini ~ereflendirmişl«"rdir. Şefimi~ fakü'te roedhl\lirıı'l-e 
Maer f Ve\cili Hıısan A.ıı Yücel. Yüksek tedri~ırıd \!marn müdOrG Rflşat 
Şemsettin Sirer, i11kiilteı dckam profaıör F.nt Arsıtbuk v• profesôrlerJe 

•üaltr ·e hleh~ tarRf ından karş1Janmııı1ardır. lnöBfi doj"JUca profesörler 
oıl:uwn gitmiş ve ~ uıı bir dini "nmedtn sonra ımıflarda devam etmek· 
te olar. imtihanlar .. girmlşlerdir. Ş·f ü;Oncü ~nıfta profesör S~bri Ştkir 
Aosay•m bu\..nk muhıık@me osıılJe,1 ve profesör Bıha Kator'm c•.za mo· 
ha~ema nsolleri imtiha,Ja.rand s bulanarak taleb.nin <'evaplarmı diolemiş· 
lerdi-. Bıtııdan ~O'\T'I fa\ı.ü\tenhı \lıtt L:atıodaki okuma SRlonm:rı r•:r.en Şef 
profe5Ö•ler odasında bir 'miiddet d•ha diolennüı "'" Aaat 12 30 a dofro 
fakülteden ayralmıılardır. ş,f, fakilltetf teıriflerinde ve ayrelıılarmda 
yüı~e-vce genç hoca~çunmı coşk•uı teuhBrleriyle ve (Sıaiol) nitll\larivle 
ı !Smbnaw;lı1rtlır. 

Aokarıı 12 (a.a.) - Avın on 
üçiinr.ü cuma gllnit üç Amerikıırı 
tayyareııi Acıknra meydııoıoıı v• di 
te;o hir Amerikan tayyııreııi de A
rifiye civarıoa mecburi ioiş ysp 

1

öRFTIDARE6A 
Londra 12 (a.a.)- Royler a. 

iaosı bildiriyor. 

onşlardır. 

Devletler v• bnkuku dUvel 
kaldestne uyrun olarak bu dört 
tayyare He m6rettebah JÖz alt.na 
ahıımı~tır. 

ILD 

YOL VERGiSi 
MÜKELLEFiYETi 

Hithv Alınanyası il• Avrupa 
daki şniklerine k.ıarıı harp içinde 
ittifc1k ve huptsn sonraki devr.de 
karııhklt mUıaberet tlmeaioi taaı· 
yım ve loglltere ile SCJvyetler bfr· 
Jiği arasında altdol11ttao maalaedenirı 
m•tnidlr. 

ingilİZ· 
Sovyet 

Muahedesinin 

metni 

devleUerin dahili iıılerine karı$ma 
mak içio prenıipleri tlahilinde hıı· 
relı:et edecekluöar.' 

6 - Yükl'ek aldd taraflar bi 
rlblrlerioe bütün llctiNdi yardınır 
yapscaklardır. 

7 - Akid taraflardan her bi 
rlsi diğer akiri taraf 11.leybine mü· 
tevecc h ber banri bir ittifak akid 
etmemetl ve her banrl bir ittifa· 
ka iştirak etmf'meti taahhüt 
.. derler. 

Ankara 12 {a.e.) -Büy6k Mal· 
let Meclisinin baıünkü toplantı. 
ımda lstanbal, Edime, Kırklareli, 
Teklrdat, Çanakkale ve Kocaell 
viliyetlerinde 23 Teııriouni 1940 
tarihinde bir ay mOddetle illa 
edilen H99, 1209 sayıh kararla 
3 er ve 1249 taydı kararla da 
6 şıır ay mtı:ldetle Qzablmış olan 
örfi idarenin bitimi tarihinden iti
bııreo 6 ay daba temdidloe mu ... 
ade edilmeıi bale kandaki Baıvelıllet 
tezkeresi nlcenmQf ve lrebal edif. 
mfıttr. 

Verg i• kazanç ve irad sahibi bUtün 
haktkİ ve hükmi ,ahıslara te,miledildi 

vermiyeoler heder.en çıl•ıacaklar· 
dar • 811 gil>I k'mıeler ta'ııte"l.ım 
yerin rayicine göre bir yev. 
mwe alacaklar ve yı.,miyete. 
ıi~ hir .kıUIU yol vetailerlna 

I m a h s u t-p edilecektir . akil 

va11talıraodan belediyelerce alın· 

makta olan resme yol Hrfiıi ola. 

rak bir aıilttar zam yap·lacakhr • 
Her villyet mıntaka11oa isabet e 

den yol vuı-isi hualatıodao haıo• 

ıl ldare bilHIİ ayrıldıktan ıonra 
kalan miktarın yllzde .aliıi villyet 

ıt- KraHık hllktmeU ile Sov 
yet Sosvaliat cambııriyetleri arasın· 
dnki itt fak Ptucebinc~ yühelli akld 
t.,ıflar, Atıaaoya •• A•rapaaald ta· 
arraııa ve .taanuı harelr.etlerhida_ 
oouota mlişterek olu deYletlere 
~arı• yekdirrine b e r tii,. 
yardım .,,....urı .azaı.ereU• • 
lnnchtana twhbat ederler. 

2- Yil~k aki~ taraflar Hit· 
ler hü'ktlmetile v•ya ~er türlil ta., 
arnz fikriıaden aaıib bir ıantte •u 
feçmiyea berhHsi bir Alm&D hll 
ldlmetile beabansa bir mlbakenye 
•irifaeıılo, Almuya ile • • oaanla 
taarrp hareketlerind. •Gttenk 
balaoaa diter berlı~r 8'1 bir devlet 
le ber iki yllksek aldd M&11Dda kar 

tıhklı bir itilif olmadıkça mütar .. 
ke vı 111lh akdetmemtji tebhld 

Ankara 12 ( Huıu·i mohabi
ti11aizden )- N fı~oın yen.iden ha 
l1rladıiı şo.e ve köprüler lıanuo 
Prı l ıi llrili vekilollorio tetkikine 

'-ra1caq balaumı.ktadll' • Proi' , 

tollarıo ımflaodırı1ma11 e1111 üre· 

tine ba.ıulaomıf ve yollar devlet 

)QÜariyle viliyat yollara olma\: 
llıere baılıca iki luıma ayrılm•thr. 
Prı 1 \de yol ver.iti ba•eo oldaia 
tibi 18 y~pndH 60 '''ıoa kadar 
"kelllue b11redilmemiş , kıı unç 
~. irad Mhibl blltllo hakiki ve 
bllltıa t ııhıılııra t•ımil olanmattar. 
8talano iradları ve kazançları ço 
ialdıkça yol verrilerinin de muay 
ten ııiıbetl"'rde art .aası prenıibl 
~bıUeaa.1' tir. 

~aı t verrt haddi alta lira 
01a•aıt teabit ec! ilmiftir • V erflyl 

yollaraaa. l'eriye kalaaı da ufia 
emrine verilerek devltt yolları ve 
köprG'orioin ioıaatuıa tıbsislıno· 
cekt r. Proiede viliyetler uafia 
memurlarıoan Nafia V eklleti kııd 
roıana ahnmalar1 e1&11 tekliflen 
mektedir. 

ederler. 

\ 

· 3 - YllkHk aldd taraflar harp 

ıoon devreıinde Hlba teaia ot· 
mek ve taarruza malıavemet ra· 

,...__--~~--~------------------------~ 

Almanya ile aktedilen 
· Ticaret muahadesi 

Anlı:era 12 (a.•) - Bol'lio aVz_ 
1
• • b ?2 U zaa:k:U 

li,,lciye Vekiletinde Vekilet Uma a 1m1 l U u O 
-l kitibi BU ıülı: Elçi N11man Me· k 1 h • 
~--.eiotlu ile Almarıy•nıo Ao· 8 spres 8 88 rl• 

r, Bil.Ü< Elçhi Fon Papeo ara • • 

lO\da 9 T·ı•ioit.vvel 1941 tar .hli mıze galıyor 
il it Alman tıceret ve t9dıye .... it ııaaluına ek ol ırak lıba an· 

el tı..lir tatbikallıu fiyat b.k~mıo. 
tQ l•nıiıne ait bir muahede ••u 

~1-·ıtir. 

"•• vatanda• iki •r• 
"•dar nutu• cUzdanı 

••minin• m•cbur 
~ ~kara 12 (Ha1a•i muhabirimiz· 

lit ) - A"ltara vaUliii bir teb
lld , .. P'ı. N11ı.. katadı olmıyarıl.ır 

'J içinde baD• tedarik etmek 
"-tb-,iyetiodedirler. ld ay ıoora 
:"'"' lı:ontrol yapılacak ve nafaı 
~:iıtı.,, olmıyaolar baklı:aDda ta. 

~ tiritilecektir. Bundaa b .. "a 
ber yur ldaı nofoı Utıd1aa 

""-"iik dunmaoa kaydettirmek 

:'t~riyetindedlr. Nofaı kiiıdı 
-a_~••l.r viliyttten muvakkaten 
"~~"leri ••ıikalırı aıkerlik 
_. ta. rine cötllre rek m11ameleleri· 
..... ~i•tlara yaptıracaklardır. 
~ lki •J iflndı bu itler 

•• bet ••tud.. lonlda 

Haber aldıin• ZI rör•. Sey· 
han valil j-ine tayio edilmiJ otaa 
Bay Akif lyidoj-aa bufünldl tkı· 
preıle şehrimize relecektir. 

Çiftçi birliğinde
ki toplantı 

Dün saat yedi buçukta çiftçi 

birliliode Çul·arovamn petrol ve 

motorio ihtiyacını tekrar görüşmek 
llzere belediye reiıl Katım Eoerle 

çiftçilerimizin ve bayllerlo fıtlrekile 

bir toplanb daha yapılmıttlf, Ba 

toolantıya lıkerıderaodon döne:ı petrol 

of'ıi amam mildllr6 Talha Sıba&1ca 

ittirlk elm;ftlr. Toplantı iki Mat 
kadar ıürmüı ve eyoı mevzii iize. 

riqde aıun azadıya konuşmalar ol· 
mllftur. 

tunda aıkerlik vaıdretiöio ne ol• 
dalana lıbat 9Clttb.lecek vaziyete 
relecektit. 

,elerlol temin için keodilerile ay• 
ni fi~irde butanan diier devletler. 
le bu tfaıusta yapıla es k teklifleri 
mlişterekeft tetkik ve .kabul etmek 
a•zıuı11nd11 olduklarını bayın eder· 

ler. 
~o tarzdaki teklife icıti:ı.uen 

her iki yilklılı: akid taraf mah111 
ıaatıtı oeticeıioden nara taarra· 
zan tekrartnı vo Almanya taraf •R· 

dan veya oouııla Avrupaciaki ta· 
arru:ı hıreketlerinde milfterek b• 
laoao devletlerin her haori birlll 
tarafından ıalboo ihlal edilmttini 
ve tecavil:ıOn tekrarını lmk&oııı 
bir h ıle retirmek için lktidarlan 
da bilinde balaoao blltOo t•dbira.. 
ri alacaklardar. • 

4 - H ırpten aonrald devrede 
yDkıek akfd taraflardan biri Al· 
manya veya Oçilcll maddenin ikin· 
el f krasında zikredilen her baori 
bir devletle, o devlet tarafındın 

Matbuat kanunun• 
bazı maddeler 111· 

ve edlldl 
Ankara 12 (•.•) - M.clla bo• 

ıllokü toplantmnda 8ifvitU· 
lete baj'ı matbuat umum mildllr 
ltiiü t•tkilit ve vaıif elerine dair 
kanana baıı maddeler elllenmetl 
ha" kandaki kar un liyih11101n birin· 
ci •Gıakereti burlln yapıldı. Mee· 
liıia harilnkll toplantııuada kö1 
kananaaa ek kaaao teki fi tse~· 
de reçeo •Gzakwelerdeo eoora 
dıhillye eacllmealae havale edildi. 
Mecliı paaarteal ~· ,......_ 
cakbr. 

bu akid tarafa t~vcih edilmiş dev 
let harp haline ftç•cek olaraa dl 
;er akfd tarak ba şekilde moha· 
samata mecbar kalan tarafa a1ke 
ri müzıharet ve iktldarmda balu 
nan yard1111Jara yapacaktw. 

8 - Bu muahede mümküo 
ııldaia kadar çabuk tutik edile 

Dahili istikraz Ru CMdde iki yüktek akid tı 
rftfıoıha lflocl madileofo ilk -f le 
ra11oda yaub tekliflerin karşılaklı 
kabal&odea tocıra re.,iyette \ıa. 
lacakbr. 

cek ve taıtikli muahedeler Moakova· 
da teati edilecektir. Maabede tae 
tik edildjkten sonra derhal yürür 
lüğe gir'1cekUr. Bu maddenin bi. 
rioci ve ikinci uaadde&Mn il \t11 
mı yük.-k akid tıraflardan Al· 

ra.oya ve Avropıda Almanyanm te· 
cavüz hareketlerine -ve ooıaolı 
birlikte tecavüze iıtirak eden de"· 
letlere kartı d.,hal yilrürlüie ri 
recektlr. 

Faiz yUzde 7, ihraç 
flatı 95 olacak 

Baodaa aoura aeld:ıiocl auıd. 
de de lavib ediWiil ~bl akldlw 
dea biri tarafmdaa feebediUociye 
!radar muahede merlyette kala· 
calr.tar. 

S - Y Gkıek a\tid taraflar her 
birinin emniyet ve menfaatlerini 
dqilnere\t aulbao yeniden koral 
matındaa tonra Avrapada emol· 
yet ve salh için ıı\ı 1tir İJ birliii 
l!e çahımak laataıaoda m•tabık 
kalmışlardır. Bu maksatla birl9f· 
mit devletlerin aeofaatleriol r6· 
zetecekler •• k•dileri ifin araıi 
l"ealfl•••Iİ aramayacak ve dlfer 

3 den 7 diye bdar olan mad· 
deler 20 yel yllrilrlOkte kalacak 
vı ba müddetin bitamıada akit 
taraflardan bira 12 ay evvel haber 
~eraıeıte muahede bir teM dııha 
aıaauı olacalr.ttr. 

ltb. meıbotd-. 12 Temmuz 
1941 de lmnlanan maahedenla , .. 
riol tatacakhr. 

Be muahedeyi lorUtere adıua 
hariciye naz•re Mister Edeo Sov 
yeüer birliii adını da hariciye 
komiseri M. Molotof lmıa etmiştir. 

ASKERi VAZIYET 

Ankara 12 ( HoJDıt ) - lSO 
milyon lirahk lıtikrazı dahili tab· 
vilih çıkartlma11 bakluodaki b 
nan liyih11ıma blid~e encü....-.. 
de tetkikine deva* ediliyor . 
Uylhaya r«>re, bu tahvi'it yöı 
lirahiı 9S lira lhraç fiatlle piyasa 
ya çıkarılacak ve ylbde yedi faiq 
tibi tutulıcakbr • Evv.,lce çıkar.&. 
mıt 2S milyon liralık ta1anaf bo· 
0019 a&ttf• hemen hemen bitmek 
il:ıeredlr . Bu earetle çıkanlallf 
olan 75 milyon Hraltk taıamaf 
bonoları çok k11a bir 2amanda ... 
hlmııtır . 

Harkofta başlıgan Alman taar
ruzunun hedefi ne olabilir? 

HarkQf&a yeoi Mihver taarmu: Meier biz o yazıları yararkeo lerioln :raptan dan sonra Roıtov mev 
iki baha sOren bllyük Harkof ta· Mihver oıdalara Harkoftı yeniden klini, çevreııindeid Sovyet •rd•la 
vqı, 19 mayııta bitm{J olma11na taarruza baflamıılar. Alman reımi rUe birlikt& aımp ioaba etaek .. 11. 
retmeo o tarihtenberi doia cep- tebliii ideti veçbiJe b11 b•Hıta ıadııu mı güdeceklerdir. 
beılode elıemmiyetU muharebeler biç bir ıey söylemedi. Yeni taar· Harkof zaten MJbv.,in elinde 
olmamatt burada beklenen Mihver roı• haber veren Raı radyotudor. bulondujıı içla ve Harkof dota· 
ilkbahar taarrazaoon ıeclkmelİ ve Fakat bu da ~iç bir tafıilit ver• !ondalıi So.,.C kavvetlerinlo 
batti olup olmıyacaiı hakkında ıaeditl lçio bu muharebenin İnki~af Jao ıka)dwll...,•rt bir hedef olta 
bile bir ıGrll mütalealarm tilreın• "• ıümolloe dair şu .anda f aıla de p•k fok mlcta olaıı Moıkova. 
ıirie tebep olm••tu. bir şey bUemlyoruır. 1 kati' baradın bir ihata t--L. 

... 'f .• ·ı . ..,_ 
8i:ı dala& dlln Mihverin Sovyet Yalnız tabmio edebiliriz ki ba ....,.... ~l'lf' ecnıyeceti içio Mlb 

ordotanoa b11 yal kati ıorette ta• yeıai Mihver taarruzundan makaad .,., kavvetlerinio lsyam cenapla. 
arruza mecbur oldoj'1ına ve ba0tı takriben 1syom dolaylarında Don•• rında Donez ve O•kal oebirleriai 
yap,.aqpak intihar demek olacai•· nehrini doğ11y1. doğru ıeçmek .,. l'eçtlkten aoora penap dotaya d 
a' yaa-Jıktao IOora yakın bir rilo· Rus cephesini llk evvel a..r•• meler; ve ;~ ıuretle Roıtov'a , 
de bir olıay ol•uı zarori olan Mih. yarmak olacaktır. çevre er;a e 1 Sovyet ordalarlJle 

• • taanaaunaa r----------Y A Z A ,. birlikte, _....._ 

~::~:E:~~::: Emekli General Hllftl Emir · Erkilet · E~~~~: 
olmaları muhtemel olaolaranı ıara· Fakat bil ~.,.h-::::~v~:. Harkofan cenup batre'erind 
layarak içleriodeo tıarnaza ~ecik dir? Y · ..,.. ceo 1 Rottov'a karşı bo ıuretle ılmald• 

:;:,.... _.. O•kal nehirltırini bOyük bir harekete girişilirken Sta• 
tiren 11bebiı nihayet M bveria da. nodan ek~ri•I tahmin ettliimiı Milı lino - Tıranror cibetleriadea 
ha evvel kendi c_,,heliai diizelt- reç-- kavvetleri bilh11aa şt. cepheden de taanaz ediltcefl ... 
mek ve k•ı mewal•inde içerilere Y., k H k f d " dalcl bi Kerf'_ ve Kraıoodar . .. .....__._ 
nüfaa ederek tlJıtdJ ricat yolları k• .... .taaett ar o oraıan .... ----

.so.,,.a orclaıun11a imhan rayeılni 
ıllmit olan bir takım RUI aDfnse 
ve tetelerlef teaaldeiaıek ıa.tly•t ~ •i takip edecekler, yokn cenup 
arsude Slvastopol•n aapb olabl· doio iıtUta1Dettade llerUyete1' Kra· 
deceklal ileri. alnllftllk. aatoruk ve VoroıHoftrad .. bir. 

de llerl•erek Roatovao 

ile .ceoaptaa •avaulul k:----~ 
. 8111at R..ıcwu k•clW ele, 

-Devw ltlAoldil-: 



2 BUGON 13 Haziran 1942 

Siyasi iktibaslar 

S vy t Ruslar ancak Avrupa hattında Kuleliburuaz· Yeni Ka-

~~:·:::,~::· .~;:. b~~:~~.~~ 14 ~::::.. e~~on~:ti~~ ::~:k~ :.~;::i!~:~"::i:· :~ T es 11 m al md ı Seferle re 15-20 1 /EJMJiJ./iJiJJ:l.ıdJlf 
hııdndlarıoı ya: tmaya çalı~dı Ciba iildirler. h • d b a ş 1 a n a c a k t 

IO lsti<b:li içio, Alaıanyaom ıa~- :::,;7a çolı1nıok- 18 - Soo ~t lid·rleri Al· a z 1 r a n a • Piy Sada y&u Uiıdı Vfl 

dırışmdım.evvel bnoaa tahak"oku ıyi g 6 dı d~fter sıkıntısını önl~mek için kA 

oldu, çllnkii bndudların be isa· Be1f!r cııımivetlerini en iyi lda· 1non ozıanun an lııtanbul 12 (Hnquıi)- M·loakaieyo açılmak üzere l:oluoao Avropa kıt "e makavva ith ,ua birliii keo 
betli t 1shihi, Moskova ve Leninr· re tftrzını keşft'ttiğioi ta1avvur e onra. kendilerine hllttı irio Bola ar demirvolları idareslle bir anlaşmaya varmnk maksadile 

L l k be ı.. b l ... 0 1 l ı· i 1 <'I stoklarandao yOıde 30 on karh rad gibi bsyati meraez eri ay t- den veya bana inanan ht"rkes, ta· /c.,,rıı u;, iı eıme~ Sofyava g:den do\(oıuncu işletme ıııDdürü Sabri senin re • 1t a lındnki 
d R , 1

- ·ı.... l • im ..1 k k l ? h ıi"e perakendecilerine verm, i' ka· me eo wı arın çe.ı ... tı eraoe • bll mGmltün mertebe ba usuHi yay uen or ugor ar mı eyet 1 tanbdıı döomü~tOr. ' 

kin ~·erdi. 1 mak iıter. Ros kominiıtleri lnun• Böyle bir tıi•le~me ba"kında Hov.,t reisi yap lan anlaşmalar bakkmda şu izobııta vermiştir. rarlaştırmııtır. Burılarla mektup'uk 
Lenlngradı mildafaa için, Rus· ların sasdeti için en iyi bil~ O'Det hiç bir korka beslemetiiklerini sö 'I· « Uzo o~ öprü ile S v 1 nrrad ara undaki demiryolu k1tmıııd .. , TGrk ~arf, kiğıt vo sairr. yapılacak tar. 

ların Finlaudiya körfezini ve Balhk t ş•klini bulduklarını sanıyorhr. Fa· temek fu7.oll olur • Fakat şuna işa· devlet demiryolları idnresirıe intikal eden blzmdlerin uki şekil le tek· 
tahilioi kontrol etme11i ~arttır. Sov 1 kat bu, diter meaılekf.tlerde ihtİ· ret etmelidir ki Sovyet hükOı:.ırtİ· rar başlaml'SIM temine mııtnf vazifemi~ nıuv1ffa ·ivet1o S0'18 erdi. 

yet endüstri,inio bayati noktaları laller çılrıırmak iç1n slya•i nllfaz nlo gtçm1~tıski bütüa milletlarara• A ikadarlarla yaptığımız t~m ıs• l O ter taraftan öğ'•endijimize 
yak.mıada taarruz için atlama tahta kullaom"k istedikleri D'l •a\1011 gel :1 mü ıasebetleri tarihi bir aodıı lart bitirerek 1.tnnbula döndük gö• , Mariç ve Ardıı köprüleri U· 
tı vaıifeıioi~öreb lecek ~iiçük dev meı. Hakikatte vniyet tamamen yıkılcmaz • Borıdan ötürO .Sovvet Yeni yapılan köp ülor tamamlnn· zerinde aeu lokomotif geçirmek 

letlerio bulu maması da avnı dere- başhd11. Biızat Sta
1
inden duvdu hOl:Omı"ti ovvelce de eöyledigirn mış oldcğandan Aııkaradao gele· ııorelile Y"P laca\( tecr~b,ler bu· 

cede lllzumlodor. Bu deıneltdu ~i, ğam ve fazla olarak birden fazla gibi baki ·i harp sonu vaziyetınio ce\t tıaliıııata gö·e, J 
5

_
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huiran güne kalmı~h,.. Bu tecrübeleri ya 
ıevkülce)Şi ihtiyaçlar dolayısilf'ı Sıu fırs tlarla on zamanlnrda Sovyet ue olacağını Öğ•eıımek için endi· pac k memo~lar, dün ak1ıım Edlr· 
yet bükOıneti, Alcaanyay4 karşı bnkOaıeti terofı"dan alenen beyan şededir Almany"ya ç ·k yordamı ~ra ında lstaobol-Sofya ~ren~rl neye ritmi,lerdir. 
kendini müdııfaa için 1941 haziro· olondoğu gibi 1' •t'i~etle söyleyehl· dokunmuı olan btimeml besten· ışlem.-ğo ba,l yacakt r. Mouç kop· Hat işletıne~·e açıldıktan sonra 

• Ticııret Ve\ileU mlıf•tfş· 
liğine Ticaret Veka'eti iaşe milfet· 

tişlerindoa Ahmet Dal.ulıç tarin 

edilmiştir. 

• Sümerbanka f ııbrika ibtl, 

•açlarının ik1Dali için bOlr.Qmetçe 

bir buçuk milyon lira )'ardım edil· 

mesi ha~kındaki knnun liyibası bnt nında işgal etmiş olduğa hııdutla- llrfm Lıi Rusvıı b:r • yaşamaya bı. mi' Bolşevizm korkusu , kı:ul t<'h rüııll Y'niden yapılmıştır. her gün saat 21 de Sirkeciden 

rı i!lt<ımekde hııl:lıd r, Mohtomel ra\tma » ıiya.etin6 riayeti an.o et• ike yioe bize U>usallat o'acak mı? Ard11 köprüsQ do yeni olmnk· Sofyaya bir katar hareket ed•cek C'l encilmenin<'e kabul eıUlmiştir. 
tir Misna vıırriar k j 0 dıı Ras - melttedir. K.,ndı k.1bnl ettiiioio en Yo~H dOo~·a bar şından canlı ve la beraber m11vskkat ıisiemdedir. ve ertesi rllnü saat 9,30 da Sivl• 
Alman harbinin başlı:ıngıctnde mu uyğon olduğuna bıışl:ıılıırını ikna iç:n ~ ağlam bir realite çıkaracak olan Ba,,un14 hPraber her iki köprüdea Hrg•ada varacaktır. 
vakkat mahiyeti olaa R111 - Po· yalnız k~ndi sisteminin tabakku\rn bir bi leşme için sıımlmi otarak de trenler serbestçe ve tam emui· Tr e:ıin Sofynya varış ve Sof. 
lonya hudndları olap bonon da ve meziyetleri misalinr. dayaamak· gayret sarfaoa hazırlandık mı? yetle g•çebilec u:r. Uzu köp•Ü· yaclan ayr·h~ saıstleıi hcmü:ı: teıbit 
timdı iki dost memleıı.ct oldcığunu tadır, Bana ıöre • yal.uz bu son den sonralci Kult1liburgn, Yeni Ka tııiilmemi~tir. 
ıö tieınekle bııh.iiyarhk du ,duiom 7 S • Stalin /ngilter~ oe "'a:lİ}•et dünyny• ıvtao b lir · istik rnağaç ve Kıırlı~Ö) idasvonları ida Sivilinrraddard•ı her gün 16 45 miştir. Eti Bank bu sermayenin bli· 
Polonya ve Sovyet R sya aratnıda Birl~ş;/c Amerikauı liit k~rşısmda birl•şmern~:ı~~ l ~~ remıı tarafın<la11 tes'hıehnm•ş bu de bir kctıır ~ ahacai· ve erteıi 

• Etibnnk urmayesinio yirm• 

mllyorı liradan 100 milyon lirayl! 

ib'ii'ı kanun lirihası biltce encil 

menince mG cakere ve kabal edıl · 

k.,t'i •eklı t,~bit edilecoktir. samimi olurııak Sovytt vij11 'D' ı lunınakledır. Hıltan bo kısmını ida gilnü 6,50 de Sırkec:ye varacaktır. .. • n11sıl tosawa1 edi· b ii k • h t 
Sovyct hüıı.Qmctinin topra~ ka maziye fr 8 r ger çe meftJ ıt· ıe edecel memurlıır, bogOnlnde Şimdilik staobo'lı Sofya ara 

zrncında dobıı fada istemtie hiç !JO'? zardır. lstanbnlde:ı bımıılı:et edt'Cl'klerdir ır> smda ekııpres lreol iş'emiy•ce~tir. 
d · 79 Af• • R 1 .. it hatrcdecektir. bir niyeti buluoma<lıfın an emı · Bu suale C'9vab v"rmt>lr. çok : nıçın US a1 mu 6• ---- - - -

yük kıKmmt Öollınü:r.dek' k•.ı mev· 

siminde kömllr ihtiyacım t'mine <JI 

tiındideu kömür stoku yapmağa 

nim. gnçdllr çünkG İngiltere vo Ame•İ· Jikleri N bilhassa 
11 - Rusganın sa11oı 'Dl hyı bcoim tıısnv\ urum ıla belki oskeı; müşahitleri 

barıı ıageleri ne· bir ç•,k lngiliz ve Amerikalının uzakta tutmak is· 
tlir ? kinden boşko tnrllidür. tigor ? 

Ro•yanın savaş gaye!İ, Bilvük 16 • Muharebe Rus tel8kki Evvel~i ccv.ıptamn bo oııli 
Biıitıooya .Ye Bir 1e~ik Ameriı.ta Dev /erini değiştirdi mi? a,dmlatar • G·miş roikrııste ~yol 
ietleriaınldnio aynıdır yıt0i: taarru· R I d düşmana kll1Şı iı::i h~rp. dahıı doğ Eğ,., bu us rın, kan i mem• 
zıın ı ihııi bo:rg-onh ğu, cıhaoın so:ı ruıu ayni afete bı.rşı yalnız bir 

letcatlt<ri için en eyi iktisadi lt'-lkİ· 
llı.i muharebeye aid b1&dı1elorın te· lltın tarzı bakktndaki fıkirlerini harp idare ettik • Bu , kısmen 
kerıürüne karşı ımaiyett• butooa· terk ettikleri mlnat1na lae, şa bal reddedilmez cotrali vuiyetlordep. 
caiı l'arantı3i. • de cevab tııbii menfidir. H .. kıkatta lı11mon do mazide birbirine karşı 

Sovyct bükGmetiain bar•f ra· l alik.aıız ve h•tti ıiddetle baaım nazi ordolaraua ve on arın yıldı•ım 

' 

•• •11 barıı ve emıyet içinde Roıya b f f ,_ 1 hükQcnetler aruıoda sıkı bir dost.. harbi ta iyesine mava &1101yet e 
alo relııı-neıiae !mir.in verecek bir k ı_ d' A luk iklim:nin sü•'atle yarat.iması .. knrfı oymaya mode ır Y"f&ne 
eaa1& mustrnid Avropa ve cihaoıa Avrupa milleti oldoklımoı mPyd• gOçlüktendir . Hepimiz bata işle 
'loenıdeo taı zıaıidir. Cibaı şümul bir dık - zannedersem istiııoasız · üç 

na çıkarmışdır. f,.•imai ıishımleri. ıörüş tarzına ıöre h ·rb ıoou dnn . ... memleket de • - ve bu bata1ıır , 
yası hıııdundıı Ru~ telbkisi şu tarz nin temel yıpııımın kıymeti bak samimi ve sıkı bir işb·rı ği beki 4• 

da hulasa edUetilır, ııanırım: Sav· kında bo. manidardır. Falrat rea. meden evvel ih •imamına mecbur 
l ıi•t oldoltları ve real'ıt olmayı öi F ycıtler kuvveth bır ugihz - Ame olnui:1maz triiçlükler yarattı. 4• 

rakao ve Ruı bloku tısrahndan ko- rf'ndillleri içi,., faydalı bulurlarsa, k .. t eminim ki doııtıok aür'ntle in 

b siyasi ve hoku\i ıiıtemleıindo e. Lı··af etmekte ve millet erimiz ara ranacak barıı içinde ir dlinya ta· ... 
R bemmiyetli iılibat yapab Jirler. sında._ •1 müna5ebet fevkali te bu 1avvor etme• teair. uııar iatıkt>al ıı. 

ı Almanya ile yeni 1 

biranlaşma yapıldı 
Karşıhkh olarak ihrac edilecek malla_rı~ 
fiatl arı tesbit.ve anla9ma parafa edlldı 

An'kara 1'2 (l-lun•i muhıtbirl· 
m'z-leı) - Türkiye ile Almanya 
ara!mda son ticaret anlaşmııs1 mu· 
cibioce ~arşılıkh oluıık ihrac edi 
hcek m!lların f ot tesp'ti bn,uıau 
da yapılan müulcerelet neticesin · 
dıt anlıış-oaya va•ılm•ş; anl~a pn· 
rıfe adilmistir. Tü k Almen ti 
cuet muabed 1sinds hilkOmet ve 
hU Qmete bailı müea1~seler tara· 
fından r·tıriıectk 55 milyon lira 

kıvmetiodeki maddelere aid bir 

liste ile buoa mu\&bil veril"c' k 
ma'lar•n bir lishıi ol.iuiu oıalOm 
dur. Karşılıkla olarak gönderilecek 

ol an bu mal arın f iatlarıoa herpde1n 

Önceki fiatlarıoa niabııtle yilzde mu· 

ayvea bir 'a 11 yapılac ıkhr. ~o f ı 
at tespiti s 1n anlaş'1la ile serbeat 

ticarete tahsis edUmiş otan 45 m:ı. 
yon liralık k11ma şaoıil d' t ittir. 

S sbun fabrikısıö ·lui, ,\rı-

f4ır, a m:ktarda sabu!l huh-ıdoğurıu, 

f~kat hııı.usi menfontlar p·şinde 
koşan baz• kimselerin piy~!itaya sa 

bu'\ çıkarruatlılıbnnı ileri si.ircrCıt.. 
ub nuo da tevzic tet.i tutıılınasııı• 

i•temei, kara? verm'ş'erdir. 
Bu taktırde sakl11M11~ ıabon· 

larm p·yasayı. çıkar.lacı tı 15mido· 

dilmektedir. 

P•mup r•I• flr•tl•ra 
Ş$lırlmiz. Fıyat Milrakabe Ko· 

miıyonanca evYclce beıaona ,,ey• 
tabi tatulan pamuk ;yagınan f yall 
perakende 92, t pt an 83,S kurot 
olrrak teıbı t edilmi4tir. 

Petrol Ofisi umufl'I my· 
dUrU Ank•r • r• dönUr•' 

Haber a dııiımızıt göre M nU" 
kamızao totk.lr.lerioi bitiren Petrol 
Of si uınllm mil tftrli Bay' Talh• hakkında çok realiıttir. Harb acl· 77 • Rrııga cihana karşı laamaktadtr · H rp ıonu rıı:ll ıa T Urk . Butgar ve TUrk Toprak mehsullerl 

ıı~betleri niıi hoıim •decek ı•yasi ların D kaybolması DZUD zıımhana kendini lıili galnız tab'ırl•rle timdi b11 dcıat uk hisle - l11viçre ticaret anl•t· l umum mUdUıU Mersind..• Aokaraya dö ıectlttir. mütevalr.lı.ıf oldujuaa ve si i sız ... ---------------
lanmamo iae 81 cık umumi olmak mı teUikkl l'digor? riofl tercüman olmak vaziftsi üç malara Bir haftadan beri Çukoravada mürekkep heyet H .tay ~iliıoti 

'·ı s,buncu bu 58b!h tayyare 'ıt 

l.rtl·,ıe mümkün bolnoduı· o bir M 'ı.ide S ıvy•t h"'kOnuUnin memleketin hülıOmet adamlarına Aokara 12 • Hosuıi muhabiri· zirai vaziy~ti tetk·k etmekte olan 
" u ' dahilindeki t(ltk•klerial bitirmitl•r'-düoy:ad.-. ~ulbn muhafazaya sadece vuiyctini, kendıoe kaışı diğer düşer. mizdeo) - Aokaraıia imz1lanaıı toprak mah•ulleri umum mQdürü I ı 

• /ı -' dlr. Dün ç~l vilivet:n:n malıtO liberal idealizmin kili crelmiyece meml• ketlerin vaziyeti tayin etmek 20 : Borıtt kon 11ran rınua ~1 ürk . Bulaar ,,.. Tu~ k . f v'çre Ah•en Beııcriı, meclis idare aza 
• .,. • " eı vaziyetini tetkik etmek üzere Mer' tine kari olan Rıhlar, istikbal hak te idi. Bu da, ~ötii ııi11ıtli komşD· Rasga nasıl bir Of'• tic•r11t enlaııunlarının taıdiluoa da· ıındao Rıdvan, alım mürliirü N ıri ııir e gitm·ı'erdir. Ce,hao ve h~v• 

kıoda çok realisttir. hrın aratında kendini yaloı:ı. hi•· lok olacaktır ? ir k•noo la~ih lan dua iktisad en. O ·ak, ıatıt mn lür moavioi Ferid, li••ndeki alım merkuleriaio işlerl· 
12 _ R uslar ı'ııcıl ettı'fı· setmekde imil olan bolrvi~lik I .ı 

1 Su , yeşil ma•anıo etrııfıoa cümeoinde göıGıülerek taıvip edil- mmtaka mlldii•ll baan KiJ.ıyaoilu ve ni fÖrınete Ali Şülı.rll ta)'iD e"' m•mlelcetler~e lco lrorküsuna dayonttıJi bir buıomettl. I O f 
1 

b . • 
.. 111 m'ı•lt'rd'ı•.. muhatebe ~ootrolö tO mail r-ldan miı ve vazi et ıtŞl'la gıtmiştır. Ş mdıki bald~ istikbal heoüz ay· (Devamı üçüncüde) ,. 

mınıımi tesis ede· ~~=====================:::::::::=========================================================================================~ 
.i1.:1;;:;:;~f .. ~iç•ş~:~ 111 Tarihi Roman : 60 1 Z 1 N D 1 K L A R c.- "h u 1 
etı•ğ'• memleketlerden b~hsedıime~ .---;;;;;;;============~=::===:=:.=~:;==:===~7=:=:==::==:= ÇEViREN ı 1Jemz . ggur -- - · 
i8teniyo,,a bu ta\.dirde cev~b men = laAı So sr 5 sınkı Lırda 00-,t nalla ko,.ao Fakat oıııuziıırı yavaf ya va~ dalgalanma daima öte~ini dlişünllyordu. Gerç kalbini S l elinde birer a.üçük trampet, birısioinldodo .. • 7 

fidir. Fakat ovye eaıoiyelı için L d bı'ol•rce alta nal ıesler·10... benzi• ordu. ta ba~ltdı. Sanki fartma ile mücf d ,le diğer kadmm yabancı güz• 1 1iği çoktan k b h' iae ç•olayan bır çelik çubu .. var ı. .... ... , 
lüzumlu mmtıı aıar • 

19 

••vzıaıı k rdeo bir barma ar· ac na andırı)•ordo. teshir etmiıti. Bu k •dın şimdi kralın or s .. nıud hemen yerıoden kalı..tı Al· ç.,mı: çobokları'\ sesi İte QZ8 ta ça•p ŞllD 
iae, bu mmtakalard" boloııao 1D4taı par'lo öoOode yerlere ka<l.r eğilerek ı kılı çların şakırtısını andırıyordq, Bu Çehresi kıplrnm z1 idi. Gözleri hafıfce dugahıoa doğ'rn yol ahyortfu. Oııu takiıı 
leketler Bırliğin içiodt ki mOıtakil _ Beyim l dedi. Etor mliuad"n botuk gil üUllye Rozvita'n•n kemeoç"sin· kaprnmışb. Doduk'an Hoki danstan doy· etmek ne p ıbuma oiursa olsan ele geçir· 
cü11 buriyetler ribi Sovytt Sosyalist oloraa cariyen sana kıl.nç dao!lı oyoı· den çıkan tek ıuli fa laat kanı kaynatan dui11 ıztırapla acı arı kıpırdayordu.E .m~k ı,.tiyordu. Bütlln bu ıiilşüoceler Ze 

Cü:nhuriyetler Bırlijine iltihak ede Y•cak. iniltİ'er karaş•yo da. Brylor tahammül edemediler. 'lerl 11Qbia1yı daha cazip ve mukavemet ediJ· 

cekdir. Beıenyö beyleri blribirlerinio röıllne Kılınç şirı ı·k gibi parladı ve kadı· patl.rcaııaa alkıılayorlar bağ1r1p çıim mez bir h.tlo koyuyordu. lçinılo hu fırtı· 
anlayı,a. baluıtılar, ıoora biıt6a dikkat• nın başunn Ozerioce dordo. Seruza-:i aol yorlardı. mılar koparken haricen gayet aııkia g& 13 - Raslor Almanga İ· 

çin laanıi iktiJaJi 
sistemi düıiiniigo,. 
lor? 

Sovyet balı.Gmeti nazilerle Al· 
ınan balın araıında daima bir ltf· 
ril' yııpoıqdır. Nazizmi ve biltOo 
rerlerini yıkmaya karar veraı\fH• 
ele, Alm.tııl.&r keoJi t t çecekteri ata· 
tüdeo memnun baluodukca ne Al· 
man balıunı Y•kmayı ve ne de o• 
oon i1lerine lı.au11rayı istemt ktedir. 

Ş i halde Rollar bir taarruz 
ocatıodan b&fh bir ıey olmayan 
aaıyooal aoıyalıam ile bitlere olan 
baihlıklarıoı terkederae Almanya· 
da her banfİ bir iktisadi ıiıtemin 
ku;ulmuıada iırar edecek dei ı. 
&er dır, 

lerilo Ser.. • ı· ı k ı dan tuto Muı;k birdenbire suıtu. Her tarafı 
, ..Zlld ID ber hareketini dii.kRtJe enııİo parmaii e 1 IOCtD QCOD • r ilnüyorda. 8atil" Karcı 8f'~CnyÖlerİll bll 

talubş koy•ldolar. yorda. bir ıükOt kapladı Seruzad'ın dideri bQ. ıan• ifar•t etti. 
Afka veya kaoa •u•amaya Jolilet Ş mdi kadın hareket etti. Y. avıı.. lı.6 1dü. Kendini yeıe attı. Kıhncıo kabz.,. s· k ? 

b 
L 1 d 1 d 11· Aln..ar'ın Lacaiında s'ıvri acn iae ken - ız aç okcil tedarik edehilirıılr ıı eden a _ .. ı 11 

ç •oaanı b'1, tık kadınlar mairur adımlarla çadarı dolaıtı e 10 ekı .-- .. O 
• - ü d L ü t k dı' ..,0-kı"nde idi. Seruzad'ın ateı «ibi ya - 'uz bölüaUmüz var beyim. H•" berkesın on n • pea 0• dir• n hliyük za. kıhoç etrafında •im ... ek &İbİ ı ra '9 •.· • " bö'ilL 

bü n ... ... lid bi .... 0 ba,1 'a ıözleri Alpu'ıokileri arayordo. ıııto YGlmiı atlı boluour. ferJerdeo ıonra tun mill• Un h•yecan vltler ç ziyordu. Ba öyle fc. vka e r - d 
d ld b ı d I Fakat bat but ocıuo göziine bakmadı yal. , Çadı ra derin bir seı,izl!k kap'a 1• içinde ol o an ;an.an u sev oçl~,. ı.. manura idi ki ioıana .. nlLi ateı en yı .to· b' 1 B' 1 b d'kk J 1 Al , h e• 

• i - t L bi ,. oı• bati e aeıimladı ve yavoı :r ııoı e oy er Otün ı at eri e pu m Çt' r t'raL ettı'kltrın ı0• erme .. v,.ya r kah l ı o bı·ısı· nı· veriyordu. .. 
.. ar a oyoıy r - Eilence Ufi J dedi. aial tetkik ediyorlardı. Bundan 101 '' ramaoa bütüD b,olilderile b~t aodıklaram Trampetlerin seti hu an biraı daha b b "'H b ' d 1 "' 

J d l Genç baıbo"'un traaı da dl-"er Be· ff'DÇ aı 1•15 urto ıı ya önerelc kat bbar lo!!İn oyoar •' 
1
' y6ksel yor ve b ı.lanı"ordu. Rozv ta :ıı:a• 15 115 l b ı 1 

11' • • ö dil R ' h , i cen)Ölor r bi kavoayordo. Fakat ··ç nde aıi; ir İl&D a Seruad kemer.mı ç ı ·zvıta &· !Dan •••ao kemeoçesıod• parma anı v , M d b d' 
ı ı.J k • 1 i B kayna•an "I X...o bı'slere baLlın ol"'ası Ji. - u'•a ieı oruyu Ötlür 1 de '' oımmıo İyaklaruıaaı1. armızı çı~mo er 118İ1 doiro •iiratle indiriyor ve f m· " ·• " a• • ... l 

" k b l . b k 1 ı zımdı. H·lr "ec::«-nyo· aenl!lerioin hayattı bti-~·ar birden yerindeu fırlayıır.ıık : l çıltardı. yo 8 ranuo •r1nıo bArptekı ay ırıf Ar· ,. u v • " K 1 h d bul 
b .ü11 ve bey nı taklit ellıyordo. · iki büyiik uvkleri vardı. Birisi harpte - im ere licum e ecej'İZ bat Scrazad ıimdi te el tcan. '- dedi. 

dan aararmıı o'ao çebretinl yukarı ttal· Ş·mdi aerozad hahnıo ortasında dur· kahramıın'ık, d i"i he afııııdı. Alpar'ıo _ D hı aoruyormu
9
un? Tuo•rı•" 

darmıı beylerhı Öollode ayakta dur~,ordo. muıto. Kıhnç başaoın Gzeı(.ade Öyle b r ruha dıs bo ıkı ş .. y fçio yarııyordu. O.ıun . öteılode Arpad beyleri yeoi Jiolil•'JI 
S•i elinde~ i dar yiiılü eiri kılıncıouı aü·atle dÖ ıll)'ordu ki adeta b•il tlıerin• da hayotmın he< efı bonlard•. Fak

0
at keo. harp ediyorlar ... 

Iİvri •c• yerdeki balıya doku110,ordu. ... ç Zi'• .balınde bir rümüı balo ç•ziıor· disinin aradıtı kadın bu detıldi. ıilnde 
Birdeoblıe trampetler i•:m.;a bq• da. ILal~laruıda bıç bir baıekct )'OILtu, adırapı. kıvraoau bu kadaıu 1eyrederlı.t.D 
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IS Hulru 1M2 BUGON s 

Askeri vaziyet Çocuk Esirgeme Kuru 
Baıtaraf ı birhıcide imin cenabaodao dola,mak tliretile u A K • 

\"tır itrat..-jiıi balm11ıodan, çok d• Tobrajua ceoubuoa varabilmittir. mu mum 1 ongresı 
ğeıli b'r hedtf t~şkil eder. Bu mükemmel hareketin ltati bit 

Çünkü bu JD@Vkii kaybetmekle netice verebilmui için, Rommelin Dü i'} kü toplantıda umumi idare Dış Terbiye - iç Terbiye 
y Bir nıeılektaşueııı., g•çeo fÜ'l 

0 klmll adaı»,. 
AZAN yethm~si lüıamıandao babsed•rker. bunun u oldn· 

Ruı cephesi evveli so'11nu ılP.ıyıya• kendi ana z1rblı ı.ı U\ ô'/efleriniıı ar 

cak bir y~r butıuna?.. Bundsn baş kumdan 8. Hackeim ijzerlne yü heyeti seçı· mı· de Yapıldı 
R E P 1 K p a aıl-tt 11ak için bir elçi tipi •~çiyor v .. aıyor ki: ka R.>Jt ·von saptı, Moıkova ve r6ttüiil ltalyaa z rhlı ve nıotör.ü 

Lenirıı-rAdın Kafltat)4 ile doğrudan kuvvetleıiııin bu mevkii uçak yar· Ankara 12 (a.li) - Çoenk rı · H A L 1 D " Dil bi'ecekı mu&'Lele bıleceı; h1zır c"vap Yf ma· 
K • Q A Y 10 J1atlı olacnk; haf z ı~wıJa, fiyinınuiode, ikrıunıncln, doğruya mııv.o Jl larırııo keıHmesi dımilt'> zapteder~k Rommel 9rduso- ıir~ııme Lı:urumu umumi kouırrc.'l!İ 

yani bol bir petrol vt b•nıin str nun arkaı le !ağ yanın• doiuva ve bogün 11aat 10 da H '~o Sakanın re. 

toplanma lnlL karar verUmiıtir • 
Korumun umumi merkn h•ı"'
aıil:ırİ} l~ yedek uihr seçimiacl• if at V• telrıunde falso olmıytcak- Apıaı şapırdatmıyacık, lokmal'lr& 

hapır bopor, obur gibi yutmıyacak, ilih . .,, Hf'pti dci•u 1 Hele bir el· 
Çİoln, büvlik bir sof adıs, mue l, şeftali çt.kirdekltırinl ağıtr <lan, nl~an 
Yorir.de ınf •ok atar g bi lak lak l&'>aams fırl .1msıı ve oola11 yap'lla 
d"ı d m ıklım rcbi önüne &ıralacnaıı pl!lk ayıptır 

vitiodeo mahrumiyet1eri demektir. ceonba karşı kornma11 lbımdı hal iılitinde ildoci amomi topbntııaı:u 
Velhasıl ıörnlüvor ki Rostoy. yan !.:olu bur.n f3pawaymca asıl yap'D ştar. ldııre '-'9 bOtç .. e:1cihıı6u-

1'onr11 konrrro m 11aiıio ııon v.,. 
miştir , 

ou ı.:;ptı Mıhver için bilyük bir 
0 

knv11et Tobruğu zııptedecek yerde ler: raporları k•mınuş V6 bütçe 
huımiittti haizdir. Bı.bt!sus Roı. Ayn el Gazale ila 8, Hacke'm ara encümeni raporu aynen kabul edil 

Ôğledeu soura koc.grc oıina
daıı bir kısmı koruman Keç ar.. 
deki Çocuk Yovatını ziyaret et Fa.at acab•, yakarıda ıaydıtımıı mu·yetlerle ortaya bir ••Umll 

adam,, çıllmış ola" mu ? Beuce reseni ç~ıtilen şahıs, •ııd~ce ıosyete ada 
•ıdu. Asıl kim il a :iam bQtila dı4 hareketlerde kuıuru olmadıktan bat· 
k, ah lk buıasaada da kemale errnif, ÖzllnQ terbiye etmit bir fnsana 

tovla beraber bir çok Sovyet kuv• smdöki roayin ıarlalaıınJao bir yol mittir. 
vetlerinin imha edilmolori ihtimali açarak geri iı., mu "atalHmı teroiue l iare encünıeniuiu raporuoda 

de bulandoğaadan ceaoptıı tauruz çalıştı. gerek takrirler ve gerek dojum 
etmekle Mihver lki katlı büyük bir lnfiUzter bu oınada ite seyirci işleri bak"ında nıobtelif mesalel11r 

nı:ıtir. 

Koruoauu ıerkez a:ılhkları 

denir. 
zaf ıtr ka:ıanmıı olur. katmıyacaldıırı tabii olduinndırn üzerinde hararttli müzakereler cer şu 

bem B. Hsckeimdeki Frau11z rerıe · 

zevataeçilmiıtir: 

BaıvekiJ Doktor Refik Saydallt 
Ati Çetinkaya, Hasan Saka, Do 
tor Fnad Uaıay, Faik Kalhkkıru, 
F~lc Ô.ıtırak, Recrp Peker, Kemal 
Goieleş, Geoera1 Kb.ım, Doktor 
Behçet U71 Reş•d Nuri Güotekia,: 

H ç elioi ıiirmıden irıciri ç•taUyle totop ıayet mahirce=1ioe b·ç1iiy· 
le dörde ayırarak kaballl arını yine bıçaiiyle yiizeRt oe parmaklar.nı, ne 
•i&101, ns bavluauoG kirleho adam ıJofra muaıereıl .. allerini biliyor, de. 
••~tir. Banu öğ•otmek de, ôirenmek de kot.ydır. Attl ~liç o!so maoe 
viyat terbiyeıiode aİta•aşına'ttı•. Biz.do "'elinr, dilloe. • ~e!ıne ;ınğlam ol. 
lllak di 0 bir ıöz vard r iı.i, kim•l adaııaın tam t uvırıd r Elıne sıığlam 
bir ~da~ emniyetlidir, tok ı&ıUidür, hakkı oland n haşku11na gôı dik· 
aae:ı. Oi be aa;tam ohıuc' da ••veıellk yıpmaı, !tr la1ar, küflr etmez. 
Beline s•tl m 0 ciott .. y.Uer•, ev yıkacak Vfı nKmusa s ıtaşacak ıekil· 
de dlltkii.ıltil::l yokt•r· Ba atat.r sö.ıü baş~ı b"Şll'lt bir ııbljlc ıllbtora 
ve terbiye lıı.itabıdır. 

Bir cemiyet yalnız dlf manuraııı ile df'f ı, tç roauı.arasiyle d~ ken· 
dini fÖ•termedikçs kemale erm'1 Sayılamaz Ye böyle ideal bir Cemiyet, 
hem ilstü hem öıll terbiyeli insanların çoktağ1yla kurtllur. Yemek ye· 
llletiol biİdijıimiı kadar hakkımız olmayan yem•ğ1 erHt, kadın, i~
bal el ıilrmemeyi bil;saem:ı de lbuDdır. Ht!r kiro k;, hakkı nlandsn 
edeple yeınealoi, hakkı olmıyandao 41a el çekmeıini bilir, iıt• ''kimil 

•dam, odur, ti keadiıidir 1 

Bu yazın başında 
harb sahalannın 

unstardiOi ınanzara 
Y a Z a n Harbin şiddet· 

lenm• 1Devsimi 

tlecmed dln ı..l•n hu yaz bıı f 
a • d • le ııuda sava' sa 

batarı f1mdılı~ müttefik sillhlarır.a 1 
rGlüaıııer görür ilyor. l 

Rat crphetinde, lnıtanberl 
ıöyJeaeo ve betıl nen Alman ıal 
dtr111 her.üz ba,lamamlfhr. Alaıao 
bat~amandanhtuna b6ylll& h"eketi 
t•c•kt.rmek lçın baldat• "bepler 
'• o'urN olHsı; kart• hnf ber 
teçeo rünll keodllİ için bir f araat. 
Al•aoJa benbtna bir zarar ve 
tıdreb:z'ik aayıp öyle ıö.teriyor. 

Lioyads, bfttila klf birlktirH .. it 
Aı.'° ve ltalyao kavv1tlerlle 
bat••yao taarru M bverin amd~ta 
libi relımedL Genıral Ro-... a 
~l ortuıoda cuareti ve utahkh 
Çellrme harektti ı. ı'lisleria. •r~· 
lld(. balanm111 My••iade verımııt 
k.ldi. Sillbça, bl.hdt• taok ve 
"ker aaym bakımından Almaala· 
ra l\ıtlo olmıyaa loriUzlerio blr 
baltaclar tataa..ları, yıldırım bar· 
biıatn ıaya dilıttl ;&ne ı&pbe bnk· 
libJor. Ôıle aolaıılıvor ki Alam\ 
'-•11 dlşQnceti, ~öıd•, ı cakhrm 
""barri bir hareket• tPDf•l ola· 
C.k k•dsr ilerledii"i ha mevsimde, 

..., .... ıuola l r·lıderl ,,,artma~, 
l'obrwt ve Soıl•• ribi tataoma 
~lerinl ele ff!Çırdlldeo aoora lutı 
b·klea.ek, Ru1a wbioi bltiıioce 
bea~i de J ·ponyaoıo Hind .. t1nı aı 
ll._,,.uile barU~t• M11ar iserioe 
)tl ll•ye ç •l•t••kt•; Ba plloıa 
"" lı ·-· bile r•t•kl•pait olmak 
"" -~ktır. 

R.. cepbetlod• ve Ubyadakl 
~ dar... ka• ı•hk l ııilis tayya· 
~ Alaaayava ıllrekli akuı· 
~ h.,bin ba ıa.buında, ortaya, 
..._ba katalacak yeai blr uaar 
kor••ıtar. 

D&ta,aaın öbllr tarıianda da 
hlaUik var. 

8-raoe k•dar ardııırıı safer· 
'- ltuaaaa J•poa kavvetlerinln 
Nclaaa tera rıt•ey• bafladı. Mer· 

:- de.Uıi ve Miclıray adaaa deniz 
~lrebel•l, S.1110 beahaetı, J•· 
bı Ja111a .. ldd.. hep blftn U. 
.,._t.ra aaldırıelu• ••••1• batlı· 
ti Wr kawveda Palifl~te beU.di· 

l ._ •'laaettlr. Aalat•l ..... dar ki 
, 'hn donaum ••• b• denlal•rde 
~it her •lledıtini yapamı,o•, , •• 
, tirlfeceti if'erd• bayık 1ı .. 
--~ ı&ae almak sorandadır. U 
~. •• reoıı yerlere det·lmıı .._ietlwlo baıhca dettetl ve der 
t-. lalylk tarp ımaluda aaava. 
"-Ilı t~ lı.onJacasa olan dooan· .. ;:· .!:°8'• lıPt.Jl~ barcı1a· 
~ ,_~ iki dea1& ••lau•be· 
'-ılİ t..-._. aeıloeler ktndlalal 

4iltl•cllrte 19r•kdr. t.tidvır 

\ Tao'daa ) 

ıa vafı, derı ildlf i gibi, Amerikanın 
tam deniz listODlüin sayalmua b:le 
Puifik lıarbioio alt1Dcı aymda 
Anrl11 Saksoolarm ~atkmhk ve 
hszırlık devre"ini atarak h'ç ol· 
BlAH& miidaf ıaa haline 1'8Çtildtıriol 
l'Ö•torir ki asarı yılları beıtaba 
katmış basırl•t• bitinceye kadar 
her h fılikeyi fÖH atrı,ış bir dev· 
let bakınunden det•fr bnyllk bir 

varııdır. 
Fakııt dOnyaoın birbirinden 

aıak ve dsjıoı~ bu çöl, lutra, ha• 
va, deniz barb alanlarında olup 
bitenlerin hf' p ıl, eninde SODanda 
Roı c~pbetine bajhdır. Bunun 1 
çiadir \i bOtOa gözler merakla o 
terafa ç&vHlm'ftlr. 

Birkaç rllodür Almanların Si
vastopola zorladı'lları haber v.ri
liyor. Ba •areket, cenuptan Kaf. 
kasyaya eriımek iıter ıör&oeo ve 
ıerlıiade denizden tehlikeli bir 
kale bırakmnk istfmiyea Alman••· 
na Kerçten tonra iktucl hazırlık 
lflne benalyor Sovy~t tebl ii ve 
habe•lerloln aa1ıf ifadeleri hUcu· 
maa kavvetiol röstermelr.tedir •. sı. 

vaatopol blr rösterif barekt timi 

dlr, yoksa bllyük taarroı bu lima· 
oıo dq...Ue mi hııJhyacaktır? 

Baoa kea•i mtk lm'clnııı. ollQakla 
beraber, ı:ırk ctphH:nde bU) ilk 
llereketio pek ya\ ar.da haş'ıvaca 

tına biibnetn;ek yanl•ş o'rnaz. in· 
flltere Iİe f\meti~BPln kr.raya Ç! 

luı bareketinP. hıızırl~rm ribi gö· 
rllomeleri, l ~riliz tayyareleriolo ber 
flnkü almıhn, ve nihayet .birkaç 

rnn evvel Vatinrtondın relan bir 

haberin Wldirllditl ribi loıilter• 
ve Amerika Ue Sovyot R111ya ara· 
sında, askeri yardımlardan bqk11, 
R:ııyayı tatmin edici politjka ko· 
nuıma ve anlaşmaları olması Al· 
.. oya vt Raıya aruında kı1uıya 
barbia blitila tlddetile sür Dp gi
dee•iini ıösteriyor. Almaolar, ba· 
aarladıldarı pl&aa pre, kıı gelme· 
41ea ö1cı bChllo Raıyayı ele ••çir· 
_. bayalitae kapil .... lar bUe, bir 
kaç ay içiacA., Ruıyayı baıbcı kad 
ret H lcaya•klarandaa yokauo bı 
rakarak tat•oıHıı kolay bfr lrlf 
crpbeai yepacak yen kadar l'ide· 

ceklerine ve bllbatH, çok mnbtaç 

oldakları potrola eriteceklerine 

ınvenlr rörllol\yorlar. 
( .\k,a10'da11) 

Adana 
Biçki Yurdu 

Refik• TUmerk•n 
14 Hazira11"claa 19 Hazl. 

ran'a kadar devam ed~cek 
olan 11enelik sergimiz Halke
vinde herkue açıktır . .......... 1., ••• 

14 d•• 18 •• ll•d•r. ·-· 

Ooun için Sovyet leblitlnio rali Körıigin kumıandanlıiandakl bur yan etmlıtir. 
Harkof bölgesinde baş•adıiını ha Fr:ınsı? kuvvetleıioi Hiodli \'fııniı Nihayet ıapoıd ki tetk•klet ku 
ber verdij'i yeni Mıhver taarruzu kıtalıırla kuvvetlendirdiler ve hem rul'6 e as uiıamoamesinr. taaUOk 
rğer vaki ise, bıınun neticede Roı· de Tobruk cenubil6 Akroma böl eden maddeleri ihtivcı ettii-inden 
tova zapta ve çevresiodeki orda. (Hinde toplanarak bu mıotckadan umncni merkez heyetinin va encü 
lara saran hnh:1ya mOteveccı'h ola· h d meı:ıio H&9ı nicamnımede teklif -r ~., A ojra mayin larlalarıodan 
cağı pek memoldor. yol açm•i• çalııao Ronımelio 8911 ettiii tadilleri kurumun geliıım faa• 

Doktor Galip Kıhr"maa, NaklJ9 
E.1rün, Doktor Fatma, Galip GGI Mih~erin, Hsrkof ceouplarm luıvvetlerioe ber cihetteu taamı:ı liyet ıabulyle ihtiyııçlannı hrşıh 

dan Ro•tova karıı ihata taarruzla· ettiler. Ba ltlretle onan doio isti yacak ,ekilde hazırlayıp bir pro. tekin, Nail Ereo, Soad Hayri 
Nazmi Toker, lllsao Pehliv.nla ' 
Doktor Yoıof Hikmet Oktay, H ' 
oll Kitapçı, Tabıin, Nc11id Fırad. 

"• inkif ~f ederken merk,.zde M1Jıt· kametinde El·Adew Capuuo yo js halinde miizakereye koymak 
kovaya karıı da biivilk ö'çllde bir landa Uerlem;ı olan öncUlerini .-e· ilzere omurni konırenin gelecek 
ihata taarrazunan belirm..J de ka riye ıllrdliler yıl IHJI& içinde tekrar Anlcaracla 

~-----
bildir. B. Hackeimio zaptoluııaııııamatı -

Ubyada 
Rıısyada buyQk M"hvor taar 

ruru lıeklenirlen şimdi 50 derece
yi aşmakta olao Ubyaoın ıuıu2 
çöl ııcaklaranda ve hm fırhoala. 
rında Alman - ltalyao ordusunun 
taarruza reçmeai kolay izah edlle. 
bilir bir hareket dejildL 

yll:ı.Ooden üç taraftı1D dilıman mev 
tilui ve mayin tarlolarile aanlmış 

bir halde, pek fÜÇ ve kötll bir 
d11ruma düımüş olan Rommelin &11l 
kuvvetlerinin bir foliket• uiraıın· 
yarak nıtelik arkalarmdakf lı filİZ 
mayin tarlalarım temizlemeleri as• 
keri bir harikadır. lst• örgeMral 
Romınfll, bu pek kötü vaziyette bir 
milddetteoberi menilerini tahkim 
ederek kendini toplam•ı ve iki gila 
denberi 8. Ha<'lı.eime yeniden şid· 
detli taarra:ta reçın=ı bulunuyor. 

Ruslar ancak 
Berllnde 
dururlar 

Kadirli ve Kozandaki 
çe itik sahalarını tet . 
· kike bir fen heyeti 

(Battlırafı ULinclde) 
• 

<•hırmadan e"vel Sovyef hl\k-Gmdi 
ıle bir i .. birliği ve dostane müna 
ıebetler temin edebilmemiz drre-
ccsioe bığladu . Tdıcrar edeyiaı 
ki R11dar realısttlr , ton 20 sen• 
lık bidiselerin tekenürllne mani 
olmaya karar vermiılerdir De
vamlı b'r barıtın hıui bir idea· 

gidiyor 
Aokara 12 (t-luıasi) 

Bu taamızao ne hedef v& ne 
de hakiki aailuDJ bili bllemiyoruı. 
Evet, Malta, ayl ırla bombalanır
ken hulı:es tahmin etmifti ki, ce
oobt ltalyadao L•byaya aaker, ta~k 
veuire dola Yapar kafileleri fellp 
fİtmelt. tecUr. 

Fakat oiçio? Y azm ba sıca
iuıda büyük t ıa,ruzlar pek güç 
olıcağı.ıa göre, o vakit, Mihverin, 
sonbaharda taarrozi hareketlerine 
reçmek üzere, ıimdidea hazırlan. 
ınaktı oldoiu ve ba suretle Mat. 
tefikle·in Hindistana rönderebile• 
cekle1i Ur çok aıkeri M111rda alı. 

koywalarma sebebiyet verilmek is· 
tendiğl dofru fikir Ye roiUlhar.a· 
sana aapmıttlk. 

Burası çöl orta11nda ıayu olan 
bir kale halini almıf ve kahramanı 
da Alııısh Geneul Köniiin kuman
da ettiği bir hür Frao111. tllınt!oİ 

lizmle mllmkün olmayacaima ka 
nidirlttr. 

Biz de azlyctiıı roaHtelerintı 

uymaya karar vermi~ bulunuyor· 
sak RGılarda mükemmel bir müt 
tcıfik buhırnz . Seri bir karara 

uuiyet kararının fek kinden ıonra 
bu ~eoe çeltik ekimine mlbaade 
.diJcn Ka~irli ve Kozan "aıaların.. 
da mabalıt komityonlısrca iıia va
rilen sahaların, fen hıııveti rapora 
müoderecatıoa ve 3039 sayıla ka. 
nun ile bo kanunun ıareti tatbikı· 
na dair talimatname hilkhılerioe 
temamen riayet edılerell ekil·p e 
kilmediğ'ııi mahalllnde tetkik ve 
gereken tedbirleri almak lisore ba 
günlerde Kaoirli ve Koz.ana l:tir fen 
tetkik h.,yetınin harelret etmek n olmaşhr. 

Ba yazıyı yn·p b'.tirdikten son

ra 8. Hackeimin R ımmel kavvetle 
ri tarafmdan zaptedıldijini bildiren 
Alman tebliği relmiıtir. Bn mllatah 
kem mevkiin ıeptıodao &oora şima• 
li Afrlkadakl bımıUtm mftteakip 
inUıaf 11yrioi , yarmkl yazımı7.da 
miltalea edecetlz. 

• Ca•lııart,.etten 

varmAmız Jiı.ım l'ele:ı b:m1 hak 
kında~ i rörüıümüı meselesiJıi son 
dakikaya lı:adar nıoııllAkdıs bırak 
mamaklıtımız bını f Öre çok mi!· 
bimc!ir , Bütüo dunyaoı iıtikbaU, 
biç olmızaıa ömrüıullzUo devamı 

müddetince , barış 
1

koaferanauıda 
verilecek karara bsjlıdar . Ba 
kooferanıda veril~cek kararlar10 

nre lıuloodoğu halw.ır alınmıştır 
Bu beyetan aykm görecl'ii N 

halar bııkkmda kat'i ve zecri •• 
aını:ılcı tatbik cıdilecekt'r. 

Göud• riltcak heyete mıntıka 
çt:ltiıt müteba11t ı da r.-fııkaf ed .. 
cektir. 

Bu 
Gece Nöbetçi Eczaaı 

HAibnki Almanlar. dot• c•p· en iyi o'maıı için müaıkllu olan Yeni eczane 
lıesiade reci• tirdiklerl bOyak taar 1 T K v ı M1 her ıeyl 1apmak fepbeli• çok iyi· 
roz ytwioe Libyada harekete f•Ç· . -~ dit • Bu ' enth encJitetl , taa.'&f ( Belediye yanında ) 

tiler. Ro-elln 9'Jİ'O Alman t91• 13 Hazlı.. 1942 dan sonra barı41 ıauhafaza olaa . Zayi vesika 
lı.illeaiaden •llrekkep b61ilk b'r CUMARTESf Amerika Birleşik Devletleri , Sov. Ad · zublı ve mot~•Ui kola evvelce de ana ·'"~iaad mlldiirlyetioden 

YlL 1ı11ı..11 AY 6 c· yet Rasya ı lagihere ve Çın hü· almı.:ı oldog" u 185 anlattıiımız gibi El Mekili ÜHlln- ı T" • ı un : 16t Hmr 9 v m numaralı doktat 
Rumi ıssa. 11..... 3t Umetleri arasında daha elı'velden ma tn.aahlamıa it ·L 

den hareket ederek Gaddel·Ahmar ı- • a vesııı;amı za,ı 
Hlcrt IJ6t. C.masl1el'eYel 28 mftzakereler yıpılm11ına lllzum ettim yenisini alacııiırndao eakial-

üzerioden ilerlemif ve B. Hacke· .. t · S O N gos erır • - o~u hükcnü olmadıtını ll!n ederim. 

eı===============:======================~=~~ 
Bu Tarlalar Verdirdikleri Zayiattan Ziyade Çölde marn tarlaları J 
Harekatı Tahdit Etmelerinden Faydalıdırlar 

Eski bir uker oJ.n lı riba Bııvelı:.ili Miıter 
Cburcbill, <6l maharebelerlol deol7 hıırplerint 
bevz~tmifti. Bu ıefer Almaolarıa aa!darımile 

baıhyaa barp yalnız cereyan tekli itibarile de· 
tll, çölde lol'iliılcır taraf ındao l'eniı mikyaata 
t,sı. edilditiai öir.Ddiiimiz ••yo tarlaları iti 
bariyi• de deniz harplerini hatarlatmaktadır. 

Valraa çölde mayn tarlalımndao bıbsedıl 
dijini ıeçen kq da duymaıtall. Aıedabia'd&rJ 
fl!riye çekilen Almanlar reriluiode bir aıayo 
taıh11 btrekmıtlar ve bir miktar lol'iliz tankı 
da ba tarlalarda hasara u;ramııb. 

Fakat bo mayo ıahııı her halde mabdat· 
taa timdi İl• Tobraktaa bao11n cenabaodaltl 
200 - 250 kilometre:ik çok dffinlii;ne kadar 
olan aabanın - l'eoe be lıbath yollar ba u. 
hıdan ıeçmektedir - mayo tarlalarile kapın· 
dıiı, AlmaalartQ bası zayiatlar pahaı•na da 
olaa ba tahedan redikler eçarak tarka reçtik· 
lerial; fakat ba mar o ıabua Alman barek&bnı 
tahdi.:1 etıicten bq~a, ı•baauı ceoabunda kalan 
Hllr Fraa11s •e Hiot:ı lutalarau Alıaao l'Hi 
mnaaa1a11oa bilcamlan ıebeblle, Rem•elio bll· 
yilk mllf killita utradıtını al •n• haberleri bil 
dirmtktedir. 

Şimali Afrikadald tDabarebe h•6z tona 
•rmediii içlo netice kıt'i olarak belli olma. 

mııtar. Fakat laıillzlerin rerek müdafaa ve 

ıerekH taarraı bakıınmdao f9Ç90 k ttakiaden 
çoic daha mOtekimil bir va:ıiydt• balaodaldar1, 
mub ırebeaıa loriliıler larafuıda, tski ve naıa 
ran çok daha iyi uvk ve idare edildiii röı. 
den kaçmıyo•. Ba da harbe daima baıırlaksıı 
ve kllçllk ot.rak rfren lar·nz ordoıa.ı:ıan her 

harpte gC>sterdiii lrudar. Ancak zaman, bw 
orda1a mabe .. , •baJ ve komutan bakı••· 
dan 1etlftlrir, iyi ••••balan bata s•tirlr ve 
bulara ievk ve Wa...,t 6fretir. Geçen katla 
b9 ıu uuuacla pllu terk kradu ,.a. 

ı.nelı te;1ir. 
Buna kıwcı uot ettikten sorua bu yuınıo 

atıl maksadı olan çöldeki mayn tarl"tarı bah 
•lno ı&vdet ed•lim: 

Denizde remilere karşı oldoğo ribi, kaıa. 
da da motörln ve zırhl vasılalına kartı mayo 
lar ( !Ağımlar) vardır. Biz. müteaddid vt!ıilelerl• 
bualardao bahsetmiştik. Ü&erioe b:ı.sıldıiı Yllkll 
tazyik n. harekete gelen bir fünyenin •teıil• 
lçeriainde baluoan 2 • 6 kilogram aiarlıi10daki 
lnfılik maddeıi patlıyan ve üzerinde bolaoap 
vaııtaJ• havaya uçuran veya bir kısmıQJ ko· 
par•p atan bu liiımlar bemen her ordada kal 
-laaalma~tad1r. lçteriodekl infilik maddeaiolıı 

bllyüklütiine röre, bunların teslrleı i de fazla 
olacatı ribi. ıaral arının alttı veya f azlalı;ı da 
isabet ihtimali artırmaktad11. 

Vaaall olarak dört kilo ajırlıtıoda olao 
lltımlar at1r tankların tırtırlanm, tekerlekle· 
rlnl aedelet-, unketteo ahkoyar. Küçült tank
la•ı psrçalar, yahat devirir ve içeriıiodek ileri 
de öldilrllr. Her iki halde de taoldar iıe yara. 
maa bale relir ki aııl matlup olan da budur. 

Fakat tek ııra mıyn çok ioc6 b~r wloia 
dır. Dalma ~nteaddit ıtrah yapıhrlar. Tesirleri 
ancak o valut fazla olur. Biıioci llrama nra· 

ıından lr.•z~sl7. reçen taoldır ikinciye çarpar· 
lar. (Deuııılekı nıayn h!ltilırı da böyledir). S
nun lçin ·de ikinci 11raoıo . lliımlara biriacfoln 
boıluklarınıo ortasına relecek surette t•rtlP 
edilirler. (Santraaç tabtaıı ıeluiade). Hattı 
kuvvetli bir mini için tn u Qç vey• d6rt ~ıra 
lliu• teeiı olaoar. Şimdi dört ,.. Oz,rıae 
tertip edUdiii kabQl eder •• llt .. larıa araım· 
da 2 metre mesıfe bı1land•a• hesap eder · 

.. k, bu tarada bult bir ... ki• ve bir kilo 

metrel k bir cebbe lfla 2000 l•iua, yani vau · 
ti olarak, d6rt, bet kilo hnabile 8 10 ton 
lafilak .. .w..ı rer•ktir. Ba ıa .. ap yalma .... 

z:ın önündl)k~ !e.k bir mani mıntıka .. nı gö.te 
r>r. Bu mevzı ıyı müdıaf aa ediiirae bu naani d 
. F e 
ı-;e rırar. akat timdi lnriliz teblijinde bah· 
sedild;ii g.bi, böyic ruüdafaa edilen m~v.ziler 
Ölü11dc deiil de iıtinal nQktalarından teıekkll 
eden bir mevziin arahklaranı d1>ldarınak ve 
mayn hdları müdafaa edihnedilrhıri 7amao dahi 
reoişlikleri ,fo•ayuile dllıru~u hat ekitım tab• 
diden. bır vaziyet JktiMbetm~leri lcabediyoraa, 
o vakn bu beaabın on, hatla y'ırm'ı • ı· · ı • mıı ıoı ıı • 
mak dahi bllyilk bır rakam sayılmaz. 

Çölde mayo nunbkı:ları tesiıioin blrlod 
ıGçlGiü bll ço~ mühim mıktardakl iofillk 
ma:ide,i ~btiyacıdu. Öyle aolııJıyor ki, lnr Ua 
ve Ameıualılar ol ele vererek vo çok renif 
malzeraa s11fı pabaıma da olu, Rommel'ın 
hnrekihnı tahdit ıt..r, ona iıtedlfi ~bl 
manevra etmek fıraal .,. imkinaoı vermemeJI 
düıllnmüıler v• laerlaalde tamamen olmaa 
dahi kıımen ••"Jfak olmuılardır. 

Filbaklk• yeti ketf edilen mayo hatlarını 
ve tarı.,.,.111 ortadan k.aldırmak pek fllç d 
jildlr • f opç• ateıiyle ba ıahaları taramak~ 
,.,._ .,.,... -~ilerle beraber lliımlar1 da 
_ • .ı.a-ak ' ~ed.kler Jtraa'k kabildf S r- L 1 ... _ • r onra 
cJJaıla11 ••Mr Ja ~nur ıat-lın y p 1 , .. .. 

, T 8 1 IDlf .... . 
larıa 1erlerloı p111lalar İnneıil k f -'-e et et•- ' 
tedbirler almu Ja Ilı.bildir y ı • • nı.ı eter 
caarnlar her tarafa 1erpiln1lı , hudutları belH 
olmıyan sahalara daialmlJ ise h k" h 

' are at ıı a-
11mn heır yrınmda bu teblikenio ._ d' i . .. 

• , . . • ıı;en ıs nı IOl-
\6' IDSM ıhlunalı oldorundan bi''ıh Lf. 

.. .., t asla .llr1111 

v mot~r!ü kıtaların harekiboı tahdidetmek • 
süratler1nı ualtmık imk.ioı ·artar . ln6fliderha 
ıon Libya barekltında bundan faydalanarak 
Rommel'ln reçen kıı kuvvet BıtBallıO defi, 
ınaovera kabiliyeti ybhdea kaaaacht• ..,_ 
len t•krar ....... ....., .,.•alan ..... 
kWlr. 
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Yazlık Sinemada 
BU AKŞAM 

Büyük Sinema Müsameresi 
Bntüo Ş"bir halk nın beğef"ec•ği hatırası nnutulmıyacak oJım 

ıanat v" aşk süper filmi •. Bütün bir hayat olan artl tik bir şıheser 

Son Ayrılış 
8Uyuk bir aşkıo, dinmeyen bır ıstırabı.,, eliaı b'r h • l.'ntın roınını 

811ş Rollerde : M ~RIANNE HOPPE ve HAN5 SÔHNKER 
1ı·e Dekor içinde bütü11 düllya 

lıave 'en : 
ERROL FL YNN'in en büyük filmi 

Vatan Kurtaran 
Arslan <Türkce) 

. ' 
Dikkat : Masaların erken işgal edil· 

mesi bilhassa rica ulunur. 

Pek Yakında: 
IARBAR' STANWtCK va FRED MAC MURRAY 

Günah Gecesi 
. 

Büyük filminde 

Çukurova Pamuk Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliğinden: 

Çu\curova Pamuk Tanm Sat ş Kooperatifleri Birliğinin 
Genel Kur ulu 29/6/942 tarihine müsadif pazartesi günü sa· 
at 10 da Barlık binasında nomal olarak toplaoacaktsr. Mezkur 
Genel Kurul toplanhsına ait ruzname apğldadır. 

-Ruzname-
1-Yönetim ve korıtrol kurullara raporlarının okunması 
2- Bilinço ve fıat farkı hesaplarının kabul ve tastiki 

ve Yönetım ve komrol kurulu üyelerinin ibrası. 
3- Yönc tım kurulu üyelerinden müddetleri biten iki üye' 

nin yerine y~otdtn ıki üye •namuka~ell"Damcnio 26 net mad· 
desı mucibtoce ayrıca iki yedek ü1 e seçimi. 

4- Anamukavelcn1ı menin 38 inci maddesi mucibince iki 
kontrolör ıeçimi. 

5- 'Y öndim ve kontrol kurulları üyelerine ve eksperlerine 
verilec.-k ücret ve bakkıkuzurlaun tesbiti ve Birliğın bthçe 
ve kadrolarının tanzimi ve Yüksek Ticaret VekAlttıoin tasvi· 
bindtn gtçiriıdikten sonra tatbık edilmesi hu.susuada Yöne
tım l.uruluna selabiyet verilmesi. 

BUGON 

Adana Birinci icra memurluğündan= 
2004 Sayllı kanuna göre gayrimen· 

kul satış ilanı 
Alacaklı: Tubafıyeci Lutfi Haklı 
Borçlu: Nacaran M. HüsPyin kızı Nazife Haklı 
Gayri menkul: Tapunun 15,5.94~ tarih ve C9 No. 15 de 

ka}'&th çıldll'ım mcvkiiodeki tapuia kırk bir bin üç yüz alt· 
mış sekiz mPtre murabbaı ve mesahııda dört hektar 2444 
metre murabbaı tarlanın > irmi sekiz sehim it•barile yedi sehmi 

T <ıkdır olunan kıymet: Beher dönllmü otuz ht>ş liracl•r. 
Satış yeri. güo ve saatı: Adana icra dairesinde 7 /7/912 

salı günü sut on birden on iki}'<' kadar ve ikinci satısta 
17/71942 cuma günü ayni saatta yapılacakhr. 

1 - işbu gayrimenkulün artırma şartnamesi ıS.6.94'2 tari· 
hinden itibaren 942/1165 No. ile Adana icra Oaire~inin muay· 
yen numarasında herkesin görebilmesi için aç1İdır. handa ya· 
zılı olanlardan fazla malumat almak isteyenler, işbu şartnameye ve 
942/ l 16Sdosya numarasiyle memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 • Artırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin 
yüzde 7 ,5 nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektir (124). 

3 • ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarım 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilin tarihin· 
den itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte me• 
muriyetimize bildirmeleri icap eder· Aksi halde haklan tapu 
sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler arttırma 
şat tnamesini okumuş ve lilzumlu malumat almış ve bunlan 
tamamen kabul etmiş ad ve itibar olu11urlar 

5 • Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa ba· 
ğırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma 
bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya 
satış istiyenin alacağma rüchanı olan diğer alacakhlar bulu
nupta bedel bunlarm o gayrimenkul ile temin edilmiş ala· 
caklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere artırma on gUn daha temdid 
ve onuncu günü aynı saatta yapılacak artırmada, bedeli sa
tış istiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklıların o gay· 
rimenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartile, en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilemezse ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. 

6 • Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse der• 
hal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale karan 
fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan 
kimse arı.etmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı 
olmaz veya bulunmazsa hemen onbeş gün müddetle artırma· 
ya çıkanlıp en çok artırana ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen gfinler için yüzde beşten hesap olunacak faiz 
ve diğer zararlar ayrıca hOkme hacet kalmaksızın memuri· 
yetimizce alıcıdan tahsil olunur. Madde (133) 

Gayrimenkul yukarıda gösterilen 7- 7-942taribinde Adana 
icra Memurluğu odas oda işbu ilan ve gö~terilen artır· 
ma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur. 2116 

6- B rliğin İf siyasastna tanı.im ve icabmda Yüksek Ti- 1 
car:t Vt:llaletinin muvafakahnı almak ıartilc taşauıı mal al· 
mak ve lüzumlu görecc-ği tesisata yaptırmak busuılar1nda Yö· 
netim kuruluna ıclibiyet verilmesi. 

Oıtak kooperatıf mümessılleıinin mt'zkQr tarih ve ıaatta 

942 Modeli 
T El E F UN K EN radyolanmız gelmiştir 

Birlik binbsında bulunmaları rica olunur. 2ll 7 

Elkoyma Bürosu Şefliğinden: 
Hububata elkoyma küme hey'etlerine daha on üç kişi a

lıD•cağından Lise mezunu, Ôğıetmen, Eğıtmenluie tecrllbeli 
ve bilgili çiftçilerden seçim y•pılacakt r. 

isteklilerin Valiyete müracaatları ilin olunur. 2118 13·14 

jfBD••u:•ııı:wmouııınııııı..uıı :oıwnıuıuııuııımıım:111mr.' 

1 Mevaimin llerlemi' olmasına raOmen 

AlSARA' SINIMi\SI 

Hiç bir tertibat ilavesine lüzum kalmakeızın mütemadi 
ve mfitenavip ve kısa, orta, uzun dalgalar üzerine çalışan 
154 GwK modtlleri radyo meraklilarına hararetle tavsiye 

olunur. 

TELEFUNKEN 
Nihayet kendisi ve ismi emsali radyolar arasında 

arasında temioat ve imtiyaz remzidir. 
/sla/ıiqe, Ulukışlo, FeJJzipaşa fle mütf'madi cereyanı 

el~ktıiki santralı olan şantiye me1kezleıine ta11sige 
olunar. 

IŞIK TiCARET EVi 
Aefalt yol No 71 : Telefon 80 

Radyo mütehassısı Mc..ZIMRE ya1'ında fe-nni ve modern 
radyo tamir atelyesini açacaktar. . 2026 

Büyük ve miistesna fili:nlerile halkın so~suz rat· 
bet ve Alakasını toplamakda devam ediyor 

i 
1 
ı--------------------~ 

Harikalı fi/mletln kadreıli garatıcısı 1 Tarsus Satın Alma 1 i 1 an BU AKŞAM 

ERROL FLA YNN 1 koml.SJOOU. ndaO Osmaniye belediye 
Tarafırdan mil İDe ender tesadüf edilir bir IDtilteaameliyet : riyasetinden: 

ve gOzellıkde yaratılan göz kamaştırıcı aabnelerile ıaGıteına 1 Tarsus Birliltlori için kapnlı 
Kasııbam·zın elektrik tes'aab 

bir ıat.uu olan 1 ı:ar ıuut:le 30000 kilo sığır eti ve nın lıap•h ıar( Ulu'o il1' eksiltıa•· 
~..,._..,_V ..... A ...... T.A •• N.""' .K. u· R ..... T.A~ ;;A· N ..... y '\W ya 15000 kilo Koyun eti ile 300 aine tıılip zubıır etmf'd ifoden ek r ,, ,. b'o kilo ıamıın sabo alınacaktır. &iltm• 15 H ıdran 942 pazaPteıl 
~ ARRLAN 1 Şırtnaıneai Tanut rarnizon koma rünün• kııdnr uzatılm ıtır. T11lıp 
t ~ ~ ta"lıiıoda ıöıülebilir. S r· r etinin olanların ogQn saat 14 de Beledı· 

... • '-1tJ. Türkçe Sözlü ...,. • .. muhamm-n ·l>edeli 15000, koyun yemiz eocümcoine mnrac1atl"" 

• Büyilk tarihi filmi gö•terıyor. 

ı lıı. \ saat daio i bir heyecan ve hareket kayoe tı .. 

1 iL~ ~~TEN: (Hindistanı geziyoruz) 
nm 1 ~ok cnteraaan bir k111mllk Seyahat fılmi 

l .. :•mm• 

etinin 15000, ve ıamaoın 15()(!0 2106 11-13-15 

lira olup etin mava~ k •t t ~minah 
11'25, s ımanındıa 1125 lradır lhal,.ıi 
19 baz'ran cama gilnll saat 14 de 

Taraıu a111bo alma komısyonanda 
yapı acaktarl T cklıf me~ tı.1plarınıo 
ihale saatinden bir ıaat eviel•n• 
kadar komla ona verilmesi lizımdır. 

2054 2-6-9-13 

Bir Tashih 
12/6/942 tarihli 546 numa

ralı ıazctemizin 3 üncü sabi· 
fesinin son sütununda çılcan 
Tarsus Sulh Hukuk Hakim· 
liğe aıt ilanın duruııua tarihi 

13 Hn=ran 1942 

Asri· Sinemanın 
YAZLIK. Bahçesinde 

Suvara e k Suvara 
9.30 u a. şam 9.30 

iki türkçe şaheserden mürekkep. 
büyük program 

1 
Eddıe Kantor'un 

Türkçe sözlü orijinal şarkılt 

Ali Baba Kı~lar Pansiyonunda 
Sinem..ır ı l'D giiı."'l ~ar\ınlnrı •• Kabkah~lı !I hnder .. Mibik ,,e 

ş~rkılulı eOclenmiş bü~Ülc ko:.edi 
DlKKAT bo fil ui llÖrml!ve g~le~6k s~ı,ir<! lcrin kı>hkehadfın ba· 

yılına -ıı.:tk içirı t "dbir ittihaz etmele•i h..,ııiv~ olunur 2 . 
Mısır'ın sahhar yıldızı 

Ommü Gülsüm'ün 
Türkçe sözlü - J1 rapça şarkıh 

Harunu·rreşidin 
G6zdesi 

Tarihin en kanh •tk macerası. 

Şaheseri görülmemit bir muvaffa
kiyetle devam ediyor 

Pek yakında 
Greeta Garbonun Son fllml 

GÜLMEYEN K t. DiN rürkçe •özıu 

6-ncı Demir spor kulubü 
başkanhğından: 

1 S/Haziran/942 tarihinde saat (17) de Adana gar salonun· 
da kulubümüzün umumi koogrcıi toplanacaktır. Ruzaam'! e
sas nizamnamenin (61) maddesinin tadili hakkındadır. Bütün 
kulnp azasının tefritleri ıica olunur. 2ll5 

T. iŞ BANKASI 
Küçijk tasarruf hesapları 
94t iKRAMiYE PLANt 

KE,IOELERı 
l Şubat, # Mugıs;,J Aiustos,~lkineiteırin tarilıleı inde gapılıı· 

1942 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Ural_. 2000. Lira 
3 1000 .JOOO. - .. 
1 .. no 1500 . 
) soo 1500 
o .. 250 t- :l500. 
~ il 100 4000. 
)0 .. so ., 2500. -

200 25 5000. 
200 .. 10 it - 2000 • .. 
TUrklye 1, Bankaaına para r•termakla y•I· 

nız para blrlktlrmlt ve faiz almıt olma:ı. •Y"' 
•m•nda t•lllnhd d• denamltJ olurthanın~ . '!t.71 

Fiat Mürakabe Reisliğinden: 
1- Bcyennameye tabi tutulan pamuk yağının fiatı aşağı• 

daki şekilde tesbjt edılmiştir: 

Parak~ndc Toptan 
Fiat Faatı 
92 81,S 

2 - Evvelce beyannamelerde gösterilen pamuk yağı IJJj)ı· 
t•rlaranın ilin tarihinden itibaren nufının yukarıdaki fiatl•'' 
la aat'ııı · aerbeıt bıra1'.ılrriıştır, Nısfı aatılmıyacaktır. 

3 ~ Beycnnamelermde pirina Y•i• beyan t • ı bl' 
k.k.. h"k i h e mış o an 

1 ı ve u m fa , ıaların bu nevi yatları satmaları ıerbe't 
barakılmııtır. 

Keyfi ye! ilin olunur. 21t4 

imtiyaz Sahibi : CAViT ORAL 

Baııldıtı yer ı BUGON Matbaası 
U. Neşriyat Müdürü ı Avok•* 

R f at Y AVEROôL(;J ___. __________________________ __._,/ 

16/7/94.2 çıkması ilzam gelir· ı rak çakmıştır. 16/1/942 ol•''~ 
ken )'•nl11lıkla 17 /7 /942 ola- düzeltiriı . 


