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Abona.Yıll•I• 14,Altı avııaı 
1, aylı ıı 125 lcuruttur 

lıan tıırtları ldart ile 
kuarlııttırılır 

r 
Vl~i 18 (a.a.) Havaı bildiriyor: 

Frarı•a ile Sovyetler birliği arasında mü· 

ııaschotin kesilmeden evvel Fransanın Mos· 

kova bUyilk elçlıi olan Garton Berjöri Arı 

karnbü-yük elÇiliğine tayin edilmiştir. Yil: 2 No. 652 
l rFlyetı (5) Kuru•tur ı , __ _;, ___ .....;...~-------~ SiYASi, .iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE ~---------------~J 

MiLLi. ŞEF 
• - Züksek ziraat enstitüsü imti· -

hanlarında hazır bulundular - -Ankara 18 (a.a) - Reiıicumhur Milli Şef ismet loÖtlü burün saat 
1.1.IS te yüksek ziraat enstitüsünü :jereflendirmlşlerdir. Milli Şef e~s
~l~ Öıündıı Ziraat Vekili Muhlis Erkmen, Mıarif Vek_ili, Haıan Ali 

Uccl, Yü u ~k Ziraat E'lstitüsü relttö ·ü ve umumi katıp tarafından 
l .. d . h t ar~ılaamışlardır. imtihan cdileo dersler hakkınJı& rektor en ıza a 
llan Milli Şef müteakiben imtihanlarda hazır bu\unınuşlardır. 

Reisicumhur bu imtihanlarda taJebaye sualler sormuşlar ve verilen 
llıesclelerln mikroskopta va canlılar üzerinde yapılan hastalık' teşhiıı 
neticeler ini büyük alakayla takip ve tetkik buyurınuşlard1r • 

Saat 13 e kadar imtihanlarla maşıul olan Milli Şef, veteriner fa· 
kültesinde kısa bir istirııhattao ve talebenin durumu, tedriı vaziyeti 
~llkkında rektör ve profesörlarle hasbihalden ıoııra saat 13,30 da bü
l~n tale~erıin ve tedriı heyetinin candan tezahürleri aruıncla yülc5elc 
lıtaat dnslitüs~nduı ayrılmışlardn. 

ŞlYln<dlell"il Bundan 

Siğaramın duma-nı 
siğara içmek iyiminir kötü müdür, niko_l~~ faydalı mıdır zar~r lı~ıdır: 

hiç bunları münakaşa edecek derılım. Her halde hır tıryalu 
~'iilıem de, çok siğara içenlerin böfürdüklerini, ökıürdülclerlni bilir, 
nların ~ ah şo beladan lturtolaam » diyerek acizle dert yanmalar1ıı1 da 

Cfolt dinlerim. Bununla beraber ıijaramn kötü ve mürai doıttan daha 
~~ tararh olduğunu da inananlardanım. Sijara oihayet insanın cij'erlerini 
• 

0 rletir, teneffüs borularını tıkatır. Şu halde· tahribatı maddidir. Biraz 
''~d•si olan bir insan içinse bu kötü itiyattan kurtulmak daima mim
kundür. Ya iyi güolerlnizde dost, varlıklı ~manlar ~nız~~ canda~ arka· 
11., olarak görünen insanlardan kara rünlerınlzdt rordurlloz ıogukluk, 
'lttkfaşına daha üzücü, Jaha yıpratıcı ve daha kahredici değiJmi dir ? 
Q .. i'·' it b' . . nıın içiu Jeiilmi dir ki insanları karekterlne gore 111.ıye ayırara ırı• 
1111

' iyi rüo doıtu ötekisine kötü iün doıtu demezler mi ? .. 
b• 1923 de Berli~de idim. Bir akşam Karfürstendavo sinemalarından 
''İaine ritmiştim. Şu mevzuda bir filim görmüıtüm. Bakıoız; bir yeraltı 

~-~inoıu, geniş ve loş bir hol. Bu holün ortasın la toplanmış çocuklu 
h 6Ylildü, kadmlı erkekli, Ruıyadan kaçmış bir mülteci rrupo. Banlar 
~p •yak.ta duruyorlar. Ve belli ki bir şey bekliyorlar. Bu bekleyiş çok 

~~tılıedi. Az sonra iki delikanlı elleriude dikkatle, ihtimamla t~ıdıkları 
•r torba ile bu insan birikintisine yaklaştı. Onlar yaklaştıkca kalabalık 

'lfıldı, iki delikanlı yürüyerek yerde serili olan bir halınm ortasma rel· 
:ıler. Evvela diz çöktüler sonra da torbanın içindeki topraiı halının 
tetine döktüler. Şimdi bütün ayakta duranlara hürmetle _,;ildiler ve 

~:Yi~ Ödevini yaptıktan _sonra yer~ ~~külen ~o~r•_iın _ et~~f~nda çevr_o· 
rıdıler. Kimisi topraiı opüyor, lumısı topraıa yuzllnu suruyor, klm111 

lllırı\danıyor ve kimisi ağlayordu. Vatan hasretinin en iıtiraplı bir ıu 
~•tte bir manzarasını yaşatan bu sahne hakikaten hazindi. Ve b.~ ~İı· 
d:tte de ;ıeyirciler üzerinde tesirli idi. Çünkü sajımda,_ ıolumda, on~m
' •r'kanıda oturanlar araıında iç çe~en, acıya.o, goz y~larını ıılen 
•dın ve erkek ekıik deiildi. Nihayet ınsan kalbı. Ah şu ınsanlar yok· 

llıu tabiatın en tuhaf, en ıarip ve en anlaşılmaz bir mahluku değil midir? 
liıza.ı birbirini yemekten , birbirinin etini reçirmekten zevk alan 

~' acı d\lymayan bu insanlar, bazen da her hangi hisli bir manzara, 
'lbe dokunan bir hidise karşıtında göz yaşlarını tutamazlar vo hıçkı

~''11\rına haltim olamazlar. lhiimalki şorada ailayan renç kadının, şu 
:t•de rentl sararmış delikanlının kim bilir bir kaç sene evvelisi kar· 
eşltrinden veya da akrabalarından kaç tanesi Ruı cephesinde yaralan· 

-·-· . d- . t' ş veyahut da evıne onmemış ır. . 
~ lıte uhoenin canlı, seyircilerin müteeasir bir zamanında hol\in bır 
"•ç ayılttı merdivenlerinde yeni bir delikanlı dahe görüudü. Genç 
b~ hkışı klı olan bu adam bir kaç basamak indi ve oturdu. Cebinden 
ı" sii'ara çıltardt ve yaktı. Ve bir tiryaki halile üstüste bir kaç oe· 
eaı, · • · • kül- d b ~ cııerlerinl doldurduktan ıonra sırar.ının une ve umanıoa a· 
ı::,k,~ ı •iiaranın iyi bir arkadaş, onun kederli v~ yaln.•~. ~ünlerinin ve 
y bır yoldaş olduğunu, nikotinden bir zarar gormedıgını anlatan ra· 
l et dokunaklı ve rüzel bir seıle cıiğaramın dumanı» adlı şark111nı ıöy
t~lllere ba~ladı. Şarkı çok güzel beıtelenınişti. Oounçin dinleyici üze-
•rıd, '-1 .• i, . Çok müessirdi. Hele delikanlının parmu. arı araııoa yaraşan ııgara 

111
11 111•an1 -gayri ihtiyarı siğara içmeie teşvik ediyor ve elindeki sijara

b1111. ~0lün tavanlarına doiro helezonlar yaparak yükselen dumanı insanda 
bit ıyı V6 karn fÜn dostunun zevkini bilenlere ayrılması ne dayanılmaz 
histı~sy olduiuncı hak vermek lfızimreldiği insaflı bir hareket olacaj'ı 

1 Uyandırıyordu. 

'------------------:=-'.--------a __ ı_z __ __ 
~•kert muhakeme Bulgarlatanda Yahudi· 
" lere karfı tedbirler 
•11ıu kanununda Ankara 18 (Radyo gazetesi)-

deAi•lkllkler ltalyan radyosunun Sofyadan alıp 
ti .,,_~kara 18 (Hu101i) - Aııke· verdiği bir habere göre, Bıılgar 
d'ii~k~~eıne Uıulü Kanununda mebusları hük\1mete başvurarak 
"ttıı . •kler yapan liyiha Meclise Yahudilere karşı tedbirler ahnma 
11ıı,._~~lir. Her hanıri bir ·suretle sını istemişlerdir. Bıı tedbirler şun 
t't .~ •linıize relip askeri neza- lardır: 
~'ti ~10da bulunan şahısların As ı - Yahudiler işaret taııma· 
d,11 •ta Kanununu alikadar e. lıdırlar. 
~~, •:çlarından dolayı aıkeri ka. 2 - Muayyen bir yerde otur· 
~'•r lbi olmaları, sivil şahısların ınalıdırlar. 
d,, ı.ııtlhlarda, atkeri müesseseler 3 - Kazançları kontrol edil· 
11
•, ,,~ııı~ıı mıntakalarda, kışlalar ~l-id_ı_r·-----------
~~ol, ne~~ Uhıılarao devriye, ka- askeri kazayM tibi olmaları bak· 

''' lt~I •t ve aııkeri mallara kında kanuna but fıkralar Uiv• 
hcekleri bütün ıuçlarııı edihalıtlr. 

Türk. Alman Dostluk· An
laşmasının Yıl Dönümü 

K·. ı. Berlin Radyosu Diyor 
«Türk-Alman dostluğu 

___ .......................................... .. 

daimi kalacaktır.» · 
( , 

Her iki memleketin de menfaatlarına uygun olan 
Türk - Alman münasebetlerinin geçmişte olduğu 
gibi istikbalde de gelişeceği umulmaktadır. · 

Ankara 18 (Radyo razeteai) -
8llfÜn Almanya ile l $ Hazirao 
194 L dd.tluk ve saldırmazlık an· 

!aşmamızın yıl dönümü idi. Bu mü 
nııebetle Berlin radyosu hakkımız 
da samimi dostlulı. tezahürleri rös
termiı, muahedenin her iki meml~
ket araaındaki eaki dostloiu teyit 
ettiğini söylemiş, bu dostluj'un da
imi kalacağını temin eylemiştir. 

Bu duygularm karşılıklı oldu. 
ğ'unu söylemeie lüzum bile yaktur. 

Türk - Almau doltluğu bir a•a· 
lık 9Üİ tefehhüm yüzünden soru· 
muş, Balkan muharebeleri sıruın· 
da çetin imtihan geçirmiştir. 

Almao devlet Reisi Adolf Hit. 
ler, bu sırada büyük Ş~fimize hu. 
susi bir Cl.:ktup yazmış Comhorre

iılmiz tarafından buna cevap veril
miştir. flcinci bir mektuplaımayı mü· 
teakip, 18 Haziran 1941 doıtluk 
saldırmazlık muahedesi imzalanmış· 

1tır. 

Bu muahededen sonra, Türk 
- Alman munasebetltrlni belirten 
lcarşıhklı itimad ve dostluk havuı 
avdet 8lmiş ve o günden beri hiç 
bıılunmamıştır. 

Bir yıl evvel ild memleketin 
müstakbel münuebftleri hakkında 
besleneı1 duyrular bugün bir valtı· 

adır. Her iki memleketinde menfa. 
atlarına uyruo olan bu münasebet· 

lerin reçinişte olduiu gibi iatikbal 
de de a-ellşecej-1 umulmaktadır. 

Hububat Nakil 
ücretleri kararlaştı 

Hububat ofis merkezlerine taşıyacak kam
yonlara lastik ve benzin verilecek .. 

Dün z:raat mü 
dürlüğünde, top· 
rak mıhsülleri o Dün ziraat müdürlü - ::ı.?:l:::::::: 
:~is~~ı'd::n~:~f:i-. gw ünde yapılan toplantı ;a:y:~:;~:·:·~dp;: •. 
yatetın e , çı tçı 

birliği ve ziraat odası reislerinin ve piyasa kaır.

y:>rıcularının huzuriyle bir toplantı yapılmıştır . 
raya ve bu esas dahilinde daha uzok yerlerden 40 
-60 paraya oakilleri takarrür etmiştir. 

B. Ihsan hııbubatı ofiı merkezlerine nakledecek 
rerek çiftçi, rerek piyasa kamyonlarına tam tertip 
listik ve lüzumu kadar benzin verileceğini söylemiş 

ve müteakiben bu şartlar altında nakliye ücretleri· 
nin tanzimi huıuıunda konuşmalar yapılmıştır. 

Bu eıular, ofis umumi merkezince tasvip edil
dikten sonra hemen mer'iyete girecektir. 

Bugünkü zor şartlar altında, mühinı bir mesele 
olan nakliye işinin bir an evvel hallini temenni 
ederiz. 

Fevkalid e 
• 

kazançlar 
Meclis grupu umumi heye-

' ti, parti komisyonu mazba-
tasını müzakere etti 

Aolcara 18 (a.a.) - Cumhuriyet 
Halk Partisi Mecliı Grup umumi 

heyeti bugün Hasan Sakanm reis· 
liğ-inde öileden evvel ve sonra ol 
mak üzercı iki defa toplanmış ve 

fevkalade kazanç vergisi kanunu 

llyihasını tetkik edeo parti komiı· 
yonu mazbatasını mtızakere etmiı· 
tir. Koı:niıyon, mazbataunda, Av· 

rupada harbin başlamaaiyle memle· 

ketimlzde de baş göıteren fevka· 
lid• ahval dolayııiyle büyük kazaç 

larla kolayca teminine reııiş imkan
lar hasıl olduğu kabul ve bunların 
bir fevkalade verriye tibi tutulma 
!arının vergi teklifindeki adilet 

esaslarıea ayran olduğu tebarüz 
eltirilmekteydi . HükQm,tçe hazır
lanacak fevkalade kazanç verfiıi 
kanonu layihasının prensipleri 111az 

batıda bilhaua şu 4 esasla ifade 
edilmiştir : 

1 - Vergi, ı. ı. 1940 tari. 
hinden itibaren eld• edilmiş ve fev 
k•llJe ahvalin ,ıevamı müddetince 

elde edilecek olan fevkalade h
Z!loçlardan alınacaktır. 

2 - 10000 lirayı geçmeyen 

senelik safi ltu.ançlar bu verriden 
hariç tutulacaktır. 

'3 - 10000 liranın üstüne çı· 

kan lı.azançların verriyo tabi tuıııl 
ması için bu kazançların ayni za. 
manda sermayenin yüzde 15 ini de 
geçmi~ bulunması aranacaktır. 

4 - 1. 1. 1940 tarihinden iti 

beren bir aenede iki def adan fazla 

bina ve arsa alıp Siltmış veya bina 

yaptırıp satmış olanlar da a ım ve 

satım kıymetleri arasındaki fark 

üzerinden vergiye tabi tutol11· 

ca'khr. 

Belediye mecU•lnln 
dUnkU topı•ntı•• 

.. dün saat 16 
Belediye meclı•• 

da fevkalade bir toplantı yapmış. 

t T 1 t da bugünkü ahval kar-ar. apıan ı • .. 

d e· ıe ücretlerının artmış 
şııın a am 
olmasından dolayı temi:ı:lik işleri 

kadroıo Jeiiıtlrilmiıtir. 

İkinci cephe kararı 
ve Mihver 

Majinoda 
Alman 
hazırlığı 

Toplar, batıya dot}
ru •t•• edecek 
duruma konulu-
yor 

Alman fedai 
kıtaları teşkil 

edildi 
Ankora 18 (rad)O gazetesi) 

Rusya ile İngiltere arasında mu· 
abede imzalandıktan sonra, bu 
cepheye karşı mihver hazır· 

hkları bararetlenmiştir. 

Haber vt1rildiğine göre bin· 
lerce işçi, Majioo hattındaki top 
ların yerlerini dtğiştirmektedir. 
Toplar, batıya doiru ateş ede. 
cek bir doruma konulmaktadır. 

Diier taraftan Ren bölgesinde 
de yeni tahkimi .. ,. yapılmak.tııd,r. 

Alman başkumandanlıiı sa· 
bile çıkacak kıt'alar hazırlamış 
tır. 

Alman paraşütçü ltıt'aları· 
nın Paris sokaldarıoda sılt sık 

dolaştığı gö·ülüyor. 

Libya'da 
Mihver 
fievirme 
hareketi 

İngilizler El - A -
den SeydiRezzak 'ı 
boşalttılar 

Tobruk 
kuşatıldı 

lngillz ordusu Mıa1r -
Libya hududuna 

çekiliyormu, 

Ankar 18 (R<1dyo ıazetosi)
Londra radyosona göre, Libyadald 
durum şöyle bir hıJ almaştır: 

Libyada mihver kuvvetlerinin 
ani yaptıkları bl,.. ~evirme hare
ketile vaziyette mühım deiişildık· 
l"r olınuıtor, lng:llzler El· Ad on 
·ı Seydi Rezzak ı boşal tara it da. 
~= 1ark• çekilmek mecburiyetinde 
,kaJmııJardır. Tobrukla Mııır ara• 
110daki muve11la hemen hemen 
keıilmiş ribidir. fnriliz kuvvetleri 
Tobrpknn esaı müdafaa hatlarına 
lı.adar rerilemişl'!lrdir. 

. Kahireden gelen bir Ro l 
haberi «Tobruk kuşıtalmıştır d~:i~ 
lebilir.> diyor- • 

ltalyan radyosu, loglliı ordu· 

!!unun Mmr - Libya hudod 
çekildiiinin pilotlar tarafından :;. 
şıhede edildiiini bildiriyor. 

lng-ilizler lran ve lraktaki kuv• 
vetlerinden bir k11ınını Mısıra nılt• 
letmiılerdir. 
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2 BUGON 19 Haziran 

Askerlik 

Biiyük Taar-
ruz Hazırlığı 

1700 cins suni 
sabun 

. 

Adana, içme suyuns 
Almanların ilk merhalede 
300 kilometre kadar ilerle
meleri yani volgaya kadar 
varma/ arı kendi/ erine bir 
çok şey kazandırabilir. 

Harb dolaynile Avropada ya( 
dan tuarruf yapınaia çok 

ehemmiyet veriliyor. Bo cümlede~ 
haliı yaj'dan yapılan ubun yerı 
ne yağsız maddelerden temizleyi 
ci ve yıkayıcı vasıtalar kol~aoıl
maktadır. Yağ ınünbauran ınsan 

rıdası olarak sarfedillyor. 
Sabunların yerine kaim obı

cak vasıtalar Almanyada şimdiye 
kadu 1700 ü bnlmuştor · Fakat 
bu ıuni sabunlar her işte kulla· 
nılmamıktaclır. Bazıları yalnız baş 
yıkamak, buıları kap kacak te· 
miılemek ve bazıları da vücudu 
temizlemek içindir. Bu vasıtalar· 
dan her biri için Almanya devle· 
ti patente dairesinden ihtira be· 

ratı alınmıştır. 

kavuşmak üzere 
imar hegeti 

.. 
Belediye tarafından yapllan 

Teklifi kabul etti 
Almanlar he

sabına ol. 
dbkça mühim bir 
muvaffakiyet ol
doiu artık anla· 
şılao Harlrnf ce· 
nubundaki lzinm 
hubinden sonra 
da Almanların bü 
yük taarruzlıırına 
başlamıyarak duş· 
mılıırını biz «ga. 
rip bir durakla • 
ma> olarak ad· 

Sovyetlerin çetin ve 
bilgili müdafaaları AI. 
manları çok ihtiyatlı 
harekete sevk etmiştir. 
iş nevama bir mevzu 
harbine dökülmüştür. 
Harpler ve hazırlıklar 

rit şehrin hemeu 
zaptında büyük 
bir fayda r öremez. 
lerdi. 

Çünlr..ü Kaf. 
kaıyaya doitU in
kişaf edecek hare 
ketler neticesin· 
do Sıvutopol'un 

eh"mmiyeti rit· 
tikçe azalacak ve 
Kafkas hareketi 

• Bunların arasında en çok kol 
!anılan sır el yıkama(a ınabıus 
bir ıuni sabundur, bunun yüzde 
doksan beşi Kaolin ve süng-er ta 
şı tozudur. Hem eli temizlemekte 
hem do yumuşak tutmaktadır. • 

M okavelesi feshedilen ve olaran üıtü ahval dolayisiyle ana tesi
satının inşası tamamlaoamayao şehir içroe ıuyunuo bir an evvel 

ikmali için belediyemizin teşebbüae giriştiğini yumıştak . ô;rendii'iınl· 
ze göre bu ana tesisat yapıhocaya k4dar şelıre ıu verebilmek için 
belediye ltirafından yapılan teklif imar heyetince kabul edilmiştir. Bu 
işe kontrol olarak tayin edilen B. Ziya Ürgün pek yakında şehrimize 
relecek ve eaaııen emanet ıoretiyle yaptmlm111na Belediye Daimi En· 
cümenince karar verilen tesisatın süratle ikmaline çalışaçaktır . Alaka
dar malcamdan yaptığımız tahkikata röre bu tesi1at için lüzumlu mal· 
zeme mevcut Lulunmakta, 111 işinin Ajııstosa kadar hitirif erek şehre 
su verilebllec,.ri anlaşılmaktadır . 

Çiftçi Birliği b i t 

1 i s t e hazırlly 

Öğr~nditimizl" göre , 
yakında çsftçiye çuval ve k•~ 
viça satışına başlanacaktır . da o şekilde oluyor. bittiği vakit ise 

landırmıştı k. 
Aradan yirmi ırüoden fazla bir 

zaman ıreçtlii halde bu hareket 
reoe tam mioaıile başlamış sayı 
lamaz. Fakat bu arada Almanlar 
bo .. durmuş da değillerdir. 

v Bir taraf tan Sıva1topol110 dü 
şürillmeşi için şiddetli ve kanlı 
muharebeler devam ederken diier 
taraftan da Almanlar bütün cephe 
boyunca düzeltmeler yapıyorlar ve 
ya cephe rerisine ıızauş Sovyet 
çetelerini temizliyorlar. Doneç neh
rinin doğ-oıon:ı reçmek için de yi. 
ne mevzıt ve şiddetli muharebeler 
yapmışlard,r. 

Bunlar ancak Şarka doğru ya · 
pıladak büyük taarruzu hazırlayı· 
c• bareketl .. dir~ Sovvetlerin Her 
kof kar,ısında yaptıkları taarruzlar 
ve her yerd• rösterdilderi büyllk 
auıkavemetler Almanları yapacak 
ları büyük taarru plinmdan dön· 

dürmemiıtir. 
latikbaldeki bütün muvaffaki · 

yet veya mavaff •klyetsizliklerinin 
baih buluodoğu bu harekatten za· 
tecı kolay kolay vazgeçemezler. 
Ancak aylardır devam eden ha· 
ıırhk hareketleri bize ıoou öire· 
tiyor: Art•k bir vuruıta mna:ızam 
mesafeler almayı mllmklln kılaa 
yıldırım barp\eri devri geçm~şti~. 
Sovyet kıtalarınm mukavemeti fi· 
hl Sovyet aevk ve idaresi de re· 
çeo aeneki harplerden denler ala· 
rak yetiımiıtir ve biosenaleyh za
fer ancak çok mUkeınmel bir ha· 
zulık, adetçe ve tlbiyece üstünlük 
aayesinde elde edilebilecektir. İyi 
tertipli olmıyan bir hareket zafer 
şöyle dursun felaket dahi retire· 
bilir. 

Bu mesele çok mühimdir. Çün
kü geçen sene Almaolalln 

blr çok zaferleri adet ü!ltünlüiüoe 
dejil ancak düşmanlarını şaşırtan 

ve sersemleten şiddetli hareketler
le kazanılmlfb. 

Harbde ıürpriz ve sürat mu· 
vaffaluyetin en büyük &milidir. 
Pervasız ve kor\uııaı. hareket e
den kumandan zafer\ i•ranU et. 
miı demektir. 

Şıı şartla ki böyle bir hare
ket altında bir takım teh\ikeler 
rl:ıli olmasın .. · Bu ıeoek i çok i•· 
niş hazırlık Alman başkumandan· 
hiaoın geçen seneki kadar cür~t
le harekete niyeti ofmadığıoı gos 
teriyor, 

Bıı halde kış ve nihayet ilk· 
baharda Sovyetlerın yaptıkları 
şlddatli hilcaml rın bir neticeıi o 
labilir. • 

Meseli Sıvaatopol muharebe· 
ıial düşünelim: A\manlara bayii 
inıaaa ve malzemeya malolacak 
ba taarru~ Sovy•t topraklarından 
oldukça ıızun deniz yolile ayrılmış 
münferit ve muhasarada bir kale 
için yapılıyor, 

Eter A\ıaantar bir vuruıta 
Roıtof a ve kafkaıyaya ala,acalda
rmı keıtlrmiı oltalardı bu münfe. 

............... ::::::: Sıvastopol' a tes 

limden başka imkio kalmıyacaktı. 
Bu hareket çabuk bitebilir cins
ten olsaydı o vakte kadar bu mün. 
f erit ş.,hir Önünde müdafaada kal· 
mak daha faydalıydı. 

Bunan aksinin vaki olmaS1 ev 
veli Kafkas hareketi hakkında 
Almanların pek kati fikirleri olma 
dığı ve nihayet böyle bir hareket 
muvaffakıyetsizliğe ujnrsa kendi·. 
)erini her hanri bir tehlikeden ko 
rumalc için evveli bu sabayı te. 
mizlemek zaruretini duyduklarını 
röotermektedir. 

8 üyült taarruzdan evvel Do· 
oeç'i reçınok için teşebbüs 

<le böyledir. Hatırlardadır ki ge· 
çen sene meseli dioieper'i geç 
m11k harekıııti ile büyiik çevirme 
ve imha mabarebeleri peklli bir· 
leştirilebilmlşti. Yani Almanlar 
hem büyük bir nehri r•ç•biliyor• 
lar, hem de 11caiı 11caiıoa bito 
yük çevirme hareketlerini yapabl· 
liyorlardı. Ba sene ise Doneç ıa· 
basında bu hareketler iki safhaya 
ayrılıyor. Birlociıinde nehir geç· 
mele, ondan sonra da çevirme ha. 
reketlerlne rlrişmelt. 

Biltlln bunların delilet ettik. 
leri mha şudur: Almanlar büyük 
taarruzları için hazırlanmaktadır· 
lar. Bu taarruzun pek yakın olma· 
ıı da muhtemeldir. Şimdilik bunun 
içln lizım olan ilk teşebbüsleri 
yapıyorlar. Bunda zafer ilmldlni 
henüı kaybetmiş deiillerdir. ilk 
merhalede 300 kilometre kadar 
şarka ilerlemeleri yani Volga'ya 
varmalı rı kendilerine çok şey ka· 

-Devamı üçilocüde-

Sani sabunların ço(anda yar 
lı maddeler yüzde üç nispetinde· 
dir. Bu madde de tabii ubunuo 

tozundan ibarettir. 
Diğer maddeler naftalin ~a· 

hut parafinden çıkarılan ya~~· 
hamızlardır. Suni sabunların ko 
pürtme maddesi ya keatane uou 
yah11t Saponin denilen bir ajaç 
kabnğodur. Kalanı sodı ve !!U 

dur. 

• 

tır. 

En büyük müze Cenubi Ame 
rikaoın ceııup müntehatında, Ar 
jaotinin merkni Boenos Aire1 
,ebrindedir. 

Etas itibarile etnoloji .yeni 
doğmuş fenlerden biridir. Almao
yada Virchov tarafından tesiı e 

dilmiftir 
Likio bu fennin en büyüle 

hidimi Ambrosetti isminde bir 1-
talyandır. Vaktile arjantioe hicret 
eden bir halyan iilesin\n çocuğu 
olao bu adam 1865 Hnetinde Bu 
enos Alreı'in şimalinde Gualegu· 
ay'da dojmu,tur. 

Yirmi yqmda iken Baenos 
Aires'teki tabakatülarz mütehas 
sm bir hemşerlslain yardımı ile 
jeoloji tetkikleri yapan bir heye
te tiyin edilmiştir. 

1885 seneainde bir ganç hal 
yan bir kaç sene kanlı muharebe 

(Devamı iiçüncüde) 

Dahlltye Yeklletinln 
bir kararı 

Emniyet Amirliği He idare olu· 
nan vilayetler 1 haziran 942 tari 
hinden itibaren emniyet mfidürlü· 
ğü ile idare edilecektir. 

Manifatura 

Vilayetimiz haziran ayı hissesi 
olarak 70000 liralık muhtelif cins 
maoifaturadan 54000 liralığı Mer. 
sinden, 14000 liralığı lstanbuldan, 
mütebakisi lzmirden aldırılnuşbr. 

Şehrin aıhhf durumu 

Mayıs ıyı içerisinde Adana 
aıenıleltet hastanesinde 238 haata 

yatakta ve 1285 hasta da ayakta 
muayecıo vo tedavt edilmitlir. 

Merkez belediye sıhhiye me 
morları 144 esnafı yeniden mua· 
yeoe etmi,, hepsini eyi bulmu,tur. 

816 dük kinin sıhhi teftişle 

rinde 117 sinin sıhhi zabıta tali· 
matoamesine aykırı hareketleri tes· 

bit edilmiş, cezalandırılmaları İl · 

teomiştlr. 

Süt ço<'uğ'u muayene ve mii

şavero evinde 1117 hasta muayene 

edilmiş, 652 sine paraııı:ı iliç ve. 
rilmlftlr. 

Amele haft•hlı 
Amele komlsyonn düo toplan 

mış ve amele ücretlerini teıbit et· 

miştlr. Buna ıröre çapa amelesine 

750, kızak amelesine 900, batöz 

amtlesine 1100 kuruş haftalık ve: 

ri'ecektir. 

Biçki - Diki• yurdu 
aerglsi 

Adaoammn en eski biçki ve 
diki, yurda miieswetesl olao (Refika 
Tümerkau blçki ve dikiş yurdu) 
talebelerinin bu yıl yaptıkları İŞ· 
lerle Halkevimizde açmış olduk· 
ları ıerfİ fÜnden fÜDO artan Zİ· 
yaretçllerlnin hayranhiııu çekerek 
devam etmektedir. 

Serrideki intizam, işlerin İn· 
celik ve zarafeti hakikaten övül· 
meğe değer bir ıekildedlr. 

Refika Tümerkanı ve talebe· 
lerinl tebrik ederiz. . 

Adana kız ll•e•I 
mezunlara 

Adana kız liHsi bitirme İm· 
tihanlara sona ermiıtir. Edebiyat 
kolunun bitirme imtihanına giren 
35 talebeden 13 ü, feo kolunun 
bitirme imtihanına ğiren 19 tale· 
beden 5 i lise mezuna olmuş ve 
olgunluğa rirmeie bak kazaomııtır. 

Edebiyat kolunu bitlreoler 
şonlardir : 

4 Latife Gülek, 34 Halide Al. 
kan, 185 MeJiba Ergür, 197 Emel 
Baiatur, 329 Yaşar Alemdar, 559 
Neriman Göktur , 643 Fahriye 
Y azran, 702 Hayriye llraz, 731 
Nermin Ôzbilen 1073 Melek Baş· 
boyacı, 785 Nevvare Kökel, 386 
Çirras Çelebi, 614 Aliye Taaış, 

Feo kolondan da şunlar me· 
zon olmuştur : 

245 Mahver Ôztop, 708 Mehlika 
Düzel, 760 Nimet Ô&bek, 932 Mu 
kaddes Ôzdailar, 989 Fatma Han· 
lıoffo. 

çi Birllri bir ihtiyaç listesi h.,t 

lamakta iır . Liste vilayete ~oo' 
lacak ve tııstlkini müteıklP 
Ziraat Bankuınca bedeli ııııı\1 
bilind" çiftçiye çuval ve karı,. 
ça verilecektir. 

Hilen Adan·a Ziraat B•0~ 
111 

Hnda 5000 çuval mevcutt" 

Ayrıca Mersinden 10000 ç• 

relmek üzeredir . Burada 111 

cut çuvalların beheri 105 , 
sinden relecek olanlar 145 ~ 
ruştao satılacaktır , M•" 
100000 metre kaneviçaoın 

resine 40 kuruş fiy:ıt konıoott 

Halk için umumi 
yUzme havuzu . 

Memleketimi tin yaz me.,ı~ 
de çok sıcak oluşunu ve b. 
umumi bir banyo yerine ihtl 
bulunuşunu düşünen beledi'f 
Atatürk Parkındaki Beden 
yesi yüzme havuzunun iler 
halk için bir başka havuz Y 
mağa kı.rar vermiştir . 

Şehrimizin planını yapm•f 
Profesör Yansen'e bu ha 
tatbikat plinını hazırlamall 
rilmlştir . 

Mae,a çevrilecek 
retll memurlretl~ 

Ankara 18 (H1Jsusi) -
let bütçesindeki ücretli 111• ~ 
yelleri birer derece indirilaıı1 
retile maaşa kalbedeo ve 1 

tahvillerioden itibaren tek•O 
hakkına derp:ş eden proje " 
şarlar komisyonunca ha:ıırl• 
Başvekalete verilmiştir. B•f ~ 
letçe tetkiki bitmek üzered~ 
cak Meclis yu talili devret t 
receğirıden projenin ağa• 
sonra rörüşüleceği anl.şılll' 
dır. 

eı====================================================================~ 

l-1 T_·a_r_ih_i R_o_m_a_n_: _65_1 
Kunrat 
- Korkmayınız. loşaallah yakında 

tekrar reri rellriz. Kralın sadık 
tabalarını korumak için yeniden kum fİ · 
bi asker toplayacaktır. Kara Henrik'i ben 
iyi tanırım. Son müşrik kanını da akıt· 
madan kıhncını kıoıoa koymaz. Çünkü 
ba dünyada kiliseden ve imparatordan 
bllyük bir kuvvet yoktur. Ooun için bize 
el kaldıracak her milletin mahvolması 
makadderdlr. 

Baı rahip çanları çaldırdt. Her kalbi 
titreten bu davet üzerine bitrin mülteci· 
lor ve Manaııtır halin toplandı ve yola 
hazırlaadı. 

il 
Zifiri karanlık r•cede ~u 

r ıao, puaan 
yaj'ao sonbahar yatmaru altında Manas· 
tırrlao firar edenler sonauz yollarda iler

liyorlardı. 
Kafilenin önünde Alman aakerleri ri·. 

diyorlardı . kızıl bir ışıkla dalralanan 
meşaleler ormanların kuytu kıranhklarını 
kaçırıyorlardı. Mandaların çektiği bOyük 
arabaların tekerleri demir sandıkların 
ağuhkları altındı rıcıdayordu. Bu HD• 

dıklarıo bir luımında Man&1brın altın 
rümüı avadınlıklırı bir lutmında iae Ça· 

ZINDIKLAR 
nad'ın hazinesi vardı. Arabaların arka· 
sından atlara binmiş olan otuz kadar ra 
hibe geliyordu. Yüzlerini kalın tüllerle 

• örtmüş olan bu r:ıhibeler baş rahibenin 
emrile etraflarında dolaşan g-enç uker· 
lerio şakatarına, ıöz atmAlarına biç bir 
cevap vermiyorlar gecenin hüzünlü ve 
karanlık boşluğunda sükOt ediyorlardı . 
Atlıların arkasından yorian ve bitrin bir 
sürü halk düıe kalka, çocuklarını ideta 
sürüyerek yürüyorlardı. 

Ormanda iyice ilerlemişlerdi ki önde 
meşalelerle ilerliyenlerin araaından bai· 
rışmalar yübaekti. Çalılıklar arasında çı· 
rıl çıplak ihtiyar bir adam yakalamışlardı. 
Kuorııt kılıncmı zavallı adamcırazın röle. 
slloe dayayarak kim olduğunu itiraf et
tirdi. Meier Şomoç Maoastmo papasla
rındanmıf. Bütün bu anntakanıo lıiklmi 
olan baş rahibe papasa hiddetle kiliseyi 
ne için terkettiğini sordu. 

ihtiyar aihyaralr. 
- D!indenberi iıiler Şomoc'u istili 

ettiler. Masıım kuzucuklarımn azılı "-art 
oldalar ve biltUn atıla yıktılar çobanları 
parçaladılar. 

- Vaka aa11 oldu? 
- Almanları imdada çatıran lı.rıl 

ÇEViREN t 
Peter'in mektubunu tuttular, bunu 1 üze. 
rine bütün Şomoc biriblrino karııb. Çan· 
lar çalındı, helceı ıiliblaodı. Uzan mlloa• 
kaşalar aratıoda bütün bu kötülüklerin 
sebebinin ecnebiler olduğu ıöyleodi. Bu· 
nun üzerine papaslara, öıürcülerl parça· 
lama;a başladılar. Bu eanada inanılmaz 
işler oldu. Çoktan öldüklerini zannettiti· 
ıniz bir takım adamlar Balaton tepelerin· 
den meydana çıktılar... Yarım asır evvel 
Koppaoy ile birlikte harp eden seksen 
doksan yaşında ak saçlı ve ak sakallı 
keıkin gözlil ihtiyarlar şimdiye kadar 
saklandıkları kamışhklar, sazlıklar arasın· 
dan çıkarak h"llcı ecnebiler aleyhine teş 
vik ettiler. Halk bu adamlara peycamber 
ribi tapınıyor, eteklerini, ellerini öpmek 
için itiflp kakı,ıyorlardı. Akıam olapta 
Zala dailarıoın 11rtlarında ateıler yanın. 
ca Şomoc'lu aailer ı Vata'nıo ordus11 re· 
llyor 1 dediler. Ve hemen kayıkları, sal. 
lara binerek rölde ilerlemete ve boralar 
çalmafa bqladılar çalman borulara karşı 
daidao cevap rell1ordo. 

Kuorat 

• Öyleyse hududa rlden yolu da kapıı 
dılar 1 dedi. 

Ba~ rahibe 

Semih U ggur ~ 
- Şimdi biz ne yıpacağız ? 

sordu. ~r 
Şövalyeler aralarında bir mii ti 

Almanca müşaverede bulunduktan şoD 
Kunrat · ol 
- Geri dönün 1 dedi. Kralın ord 

na ulaşmak için yolu açacağız 1 f 
Aiır arabaları, korkudan titr~I 

kadmları g-erl döndürdüler. Şed v•dJ-' 
relince şimale doğru yol almağa b 
<lalar. ~~ 

Ekeıe bir süvarinin alına bati•~ 
olarak yaya reliyordu. Küçük P11~~ 
rözlerile mül•madiyen rahibeleri t• ,l 
ediyordu. Çanad'ın karısını yoJco)ar ıl 
ıında rörd~~ü andan itibaren Aoji"~ 
bunlar.ın ıçınde buluoduiuna k• f. 
emiodı. Fakat sıkı tüllerin arkaıırı• f 
lenmiş olan çehrelerin haoglıinio k•'' 
oldutıınu tefrik edemiyordu. 4': 

Şafak yeri atarayordu. Y ağaııor ,i~ 
muıtu f akıt rökte icara bulutlar .,. , 
arkaaıodao akrşıyorlardı. Yol oçord (J'. 
araııodan şarka dojn bükühnüıtil· ~ 
enler yolıın en uçurumlu bir yerl11~,1' 
diii zaman araçların üzerlnd•P ,, '' 
hızile uçan bir sürü k11ıun k~nad~~ 
zılta11na benzer bir 11hk aeıi ıılt!,, J 

(0no1'1• 
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-~~~ 
Testere, 

• 
odun 

ve ınsan 
addoboııtanındayız. Durrnn ve ıııklı bir sabah veya 

öğle üstü .. Manzara yemyeşil, tertemiz, ıürültüsüz, 
yarı baygın, kendinden geçmiş, zevk içinde ... Deni· 

l(l D ıe ve kırlara doiru roh rahatı ile bakıyoraunuz. He-
f R A Y le sessizlikten, daha doirusu yaprak hışıltısı, su fı. 1:111 

ve kaş cıvıltısı gibi tatlı sesleri dinlemekten keyifleniyorsunuz. 
bir~ bu sırada sinir bozuculuUa miıli işitilmemiş mekanik bir feryat, 
b, ırıltı birdenbire başlıyor etrafı saramağa, ufukları tartaklamaia ve 
Yo;~lnitit\ içinde uğuldamsğal Nedir b~? Demir rayları ikiye mi biçi
l•r at? Çelik tırnaklı bir dev eli, bütün tuğlaları kazıyaralıt beton yapı· 
~l\ sırtlarını mı ka,ıyar? Bir kotDlük ilahı, cehenneme ; ya le ışır bir U· 

v 111ı rübabın tellerini mi inletiyor? Ne oluyor? Bir saat, iki aaat, ır:ı 
'tıtıetı ·d · l k · ıı d' en, makinelere mahsuı insafsızlılda ~ürüp ırı en cın er ooserı 
e ır? 

1 
• Bu, o civardaki bir odun deposunun önünde işleyen motörlü teste· 

I 11'~n uğultn ve gürültüsüdür. Yüzlerce • ov köşkler, yalılar, villalar, 
,: •hathaneler • zangır zangır titremekte ve yaz havası şahrem şah· 
d'nı yırtılıp kulaklar çınlamalıtta, kafalar şişmekte, sinirler rerilmekte
v:· Fakat kimse ağzını açıp da oduncuya bir aey doeemekte, polise 

111 
Ya belediyeye şikiyel etmemekte, medeni hakkını kullanmıya yaoaş

lı'~~l~dırl Halbuki bir umanlar ecinnilerin top oynadığı o yer, şimdi-
• ~1 tı ·~ler ve sözü geçer insanların toplandığı bir yükaek yaz kasa

,1' ı,11 ı~ır; büyük memurlar, müteahhitler, tüccarlar orada yerleşmiştir, dio-
111 lllıye, eğlenmiye gelmiştir. Bıı tahammülün, şikayet hakkını kııllanma· 
v:~o, pasif terbiyenin, hukukunu çiğnetmenin aebebi nedir? Niçin bir 
lt y~ bir kaç kişi o ortaya çıkıp da motörlü teaterenin hiç olmazsa her 
ılfra 1 kapalı bir dam altına alınmasını, açıkta işletilmemesini temine ç•· 

01
1
Y0r? HükOmete başvurarak kanuni salahiyetin kullanılmasına ön ayak 

lllııyor. 

Ilı ~ Motörlü testere sanki dile gelerek her çevrilişinde bizden bunu sor· 
Ilı\ ta ve cevap alamadığına kızaralt homurdanmaktadır. Belki de de· 

,. , 1' .l~dir ki: •• Gelin bıçağımın altına ... Sizi de parça parça doğrayıp 
ııı• y

0
11111112l sobalık, kiminizi kü)hanhk olarak boy boy ayırayım. Zira, bakı-

~ rıını, kesip biçtiklerlm kadar siz de_ hissiz ve dilııizılnlzl,, 

• Almanya'yı 
hekliyen ağır 

vazife 
ilkbahar ay· 

larında azçok 

her memlekette 
görülen politi· 
ka hareketleri, 

lnglliz- Sovyet 
lıılıı.,nı ·ı tııld ası e ıona erdi , ortalık du· 
litdıu ' ~atulacak yollar iyice be· 
hı .

1 
• Sırndi her iki taraf olanu 

~. e h D arpe hazırlanıyor. 
c, b İvaıun çözümü ıiliha kalın· 
1,rı Ülün ağırlık Almanyının omuz 

na Yüklendi. 
bit Karşıda Sovyet Rusya , tam 
ı., Yıldır dövü,en , tutunan , ko 
t'dca .Yere gelmiyeceilni her çev 
~Si eltı hareketlerin çetinliği ile 
d, •l eden denk bir kuvvet halin 
• duruyor Yaz taarruzunun 
"'ne h A.ı azlran sonlarına kalması , 
•it~~.nyanın ürkeklik ve kudret· 
h•ldtı alameti olmasa da , her 
iııı ~ Çok tedbir ve fazla hazırlı 
Ve t•hbettirdiii bir durumsama 

~eıne Hyılabilir. 
denk lınanyanın karş111nda azçok 
l.ıtilt kuvvetteki bu iri düşmana , 
in 

2 
ere ve Amerika gibi her tür· 

\~it 'ntinlik ve takat kaynakları 
t.rı '?&11lyen , denizle çevrili olduk 
tııh •Çin ~endilerine doirudan doi 
lın}'ülterişılınesi kolay olmayan iki 
te Yardımcı da katılırsa zafe 

"' 1 ~-l\ ıu ha varmak için Almın 
~t~ haogi ıarp ve tehlikeli yol· 
lıı.ı il teçmek zorunda olduiu 
...._4Uır. 

lltdBundan başka Rusya , dı 
an ' c:~t..L Y•rdım gören , sırf kendi l'Q··· . c, '-. 1111 müdafaa halinde kosko-

'Qıt hlL • 
ler, u -.edır , Amerika ve İogll-

• ha b' ııı, " r ın sonuna kadar dayan· 
''dilct''~talarına sahip , ancak di· 
l •tı "• - d k ıtıt dil oyroo gor ü leri va-
t'hbbhıaı:ıa saldırma karar vo 
l,~,U bıtınü ellerir.de tutan mem-

"dir. 

•çt1i~lnıaııya iıe yakılıp yılnlmı~ , 
l4t,ıı ve yoksullniu hergun artan, 
dltı, d~,1hnda tuttuj'u yerler kon
tla , C uı111an bir Avrupa ortasın. 
"' da ~rpta ve Şarkta , çöllerde 

1 
bcıh il ~erde binlerce kilometre 

C:t holerdo nöbet bekloyoa , 

( Tan'dan ) 

orduları üç yıldır dövü~e didişe 

bütün Avrupayı dolaşmı~ , yardım 
cıları hiç mesabesinde bir memle· 
kettir. 

l.ki tarafao , içinde bulunduk· 
ları bu ölçüıüz derecede farklı 
şartlara raimen , Ruıya ve müt· 
tofikleri zaman unıurunu kendile. 
rinden yana sayarak düşmanın 
saldırışlarını bekleyip , işlerine 

geldiği müddetçe müdafaada ka· 
la biliyorlar. 

Almllnya, bu cehennemin için· 
den milmkün olduiu kadar çabuk 
sıyrılmak zorunda olmaaa, düşman· 
larının ıaldırımıaı bekliyebilmek, 
ve ardı arkaıı keıilmeyea mohare· 
belerle yıpranmamak ribi kazançlı 
bir duruma rirordi. Fakat Alman· 
ya, çok vakıt roçlrmeden harbi 
geçirmeden harbi bitirmek, bunun 
için de düşmanlarını - kendiıi 
oralara ridip - yenmek ihtiyacın· 
dadır. Yazı l'eçirmedea Ruıyada 
temolH bir zafer kazanmak, hiç 
klmazaa kışı rahl\tça reçlrocek 
yerlerde bir cephe kurabilmek; bu 
sırada, havadan ve karadan, arka· 
Jan rolocek loriliz • Amerikan akın 
larıoı da önlemek; Rusyayı bu yaz, 
bu kış. hatta belki gelecek yaz 
harp dışı ettikten sonra ilkin Mı· 
sırda, ve Japonya ile birlik olup 
Hindiıtan ve Avoıtralyada, ve ni· 
hayet kendi adalar10da lorlliz im 
paratorluiunu yere sermek. Bu da 
yetmezse Amerikaya «pes» dedirt
mek ... V o bunları kin ve intikam 
dolu Avrupa içlo için kaynaşma· 

dan, Alman milletine bezginlik 
ve yıprantı felmedon, takabızlık 
çökmeden yapmak. Bir tarafta dö
vüşürken, öbür yanda ele geçiri· 
len yerleri ve toprakları faydalı, 
verimli hale sokmak... Almanyayı 
önümüzdeki yıl bekleyen arır işler 
bunlardır. 

Alman milletinin bezdirici ve 
kızdırıcı iki büyük felaketi Polon· 
ya ve Fraoaanm yıkılmaımdao, 
Norveçten Balkanlara kadar baş· 
tan başa Avrupaoıo işgal edilme· 
sinden, hüliıa bütün bu uzun, 
kanlı ve zahmetli zaferler· 
den ıonra dahi ~ıulhan gitrldo 
uzaklaşmHı, bir yıllık Ruıya har· 
binin de umuldutundan ve söylen· 
diğlndeo çok çetin ve hesapıız 
çıkmaaı, nihayet bu a,ırı fedakirh· 
iın aalh bakımından birdenbire 
i'o yaramaz oldntunuo anlaşılma• 
ııdJr. 

• 
BUGON 

Londra 1 8 (a.a.) - Sovyet 
gel~yuısı tebliği! 

16 haziranda cephonirı Har\cof 
kesiminde kuı; vetlerimiz düşmanın 
mevzii taarruzlarıoı püskürtmüş. 

!erdir. 
Sıvastopol \crsiminde şiddetli 

çarpıımalar devam elmketedir. 
Bütün Alman taarruzları aj'ır ka· 
yıblarla geri alınmıştır. 

Diğer kes imlerde mevzii fa
aliyet ve keşif faaliyeti olmuştur. 

Moıkova 18 {a.a.) - Bu sa . 
bah neşredilen Sovyet tebliii: 

Dün 2'ece cephede ehemmiyet 
li hiç bir değişiklik olmamıştır. 

Londra 18 {a.a ) - Sıvuto. 
polda vaziyet hala ciddi kalmakta. 
dır. 

Kızılyıldız gazetesi, Almanla. 
mı, kaleyi daha müessir bir tar:ı'.· 
dıa dövebilmekiçln Şişm:ın Berta 
tipinden ağır top getirdiklerini ıüy 
!emektedir. 

Moıkova 18 { :ı.a. ) - Tass 
muhabirinin burün öğleden sonra 
Sıvutopoldan gönderdiii bir leb· 
lijide şöyle denilmektedir: 

Almanlar dün ıabah iki kol
dan taarruza geçmişler ve bir te
peyi lşral etmişlerse de aiır lca
yıblara uğrıyarak reri püskürtül
müşler ve Sovyet kuvvetlerinin kar 
şıhk taarruzu ile ilk mevzilerine 
kadar atılmışlardır. Dü~man taarru 
zu Rumen kıt' alarmın yardımı ile 
tekrarlanmıısa da yeniden püskür· 
tülmüştür. 

Düşmanın başka kesimlerde 
yaptığı taarruzlar da netickıiz kal· 
mıştır. 

Moııkova 18 (a.a.) - General 
Von Buck'un Hırkof cepbeılndeki 
taarruzu mavaffakiyete güven bil
diren bir ıakllde başlamışta d, Al 
man ileri bareketi şimdi Sovyet 
kıt' al arı tarafından tedrici bir su . 
rette durdurulmaktadır. Müteaddit 
kesimlerde Sovyet kıt'aları karşı 
hücumlar yaparak Alman mevzile· 
rlno giriyorlar. Doneç üzerinde Al 
maolar tarafından ağır tanklar ve 
piyado vasıtaıile zaptına çalışılan 
önemli bir reçidio Rusların elinde 
olduğu daha önce bildirilmiştir. 

Bunların karşı hücumları, Von 
Buck hatlarında açılan muazzam 
gedikler sayesinde mümkün ol
muştur. 

Londra 18 ( a.a. ) - Sovyet 
Baltık filosuna merısııb uçaklar, iki 
Alman asker taşıtını batırmışlar ve 
birini de ıtır h1Sara uğratmışlar· 
dır. 

Berlin : 18 (a.ı.) - Alman or 
duları bışkomutanlığıoın tebliil: 

Dilşmanın çok şiddeıtli ve ıs· 

rarh mukavemetine ve araıioin 

göaterdiii büyük güçlüklere rai · 

Şişman 
bertalar 

Mütemadiyen 
Sivastopolu 

dövüyor 
Rus müdafaasın· 

daki gedikler 
genişletildi 

Souqetler Kerç'te w 
lıarko/ta 450000 esir 
uermişler ---· men Sıvaıtopol kalesine karşı Al

man ve Rumen kıt'aları tarafından 
yapılan taarruzlar ilerlemekte bu· 
lunmuştor: Düşman müdafa siate· 
minde meydana retirilen ğedikler 
çok genişletilmiş ve tahkimat hat· 
larında derinliğine bir çolc nokta· 
lar açılmıştır. 

Tepelerde çok müdafaa edilen 
mevzilerle lstihkimlar çetin çarpış· 
malar sırasında iki taraftan yapı· 
lan kaoad taarrozlariyle zaptedll· 
miştlr. 

Sabahın ilk saatlerinde Sibir· 
ya kalesi hücumla işgal olunmuş · 

tur. Hava kuvvetleri piyadeye çok 
takdire şayan bir önemle yardım" 
etmiştir. 

Doğu cephesinin m~rkez kesi· 
minde cephe i'erisindeki çevreler· 
de daiıtılao düşman lutaları yok 
edilmişlerdir. Düşmanın ilmen gölü 
cenubundaki taarruzları akim kal· 
m17tır • 

Volchov cephesinde düşman, 

Alman knvvetleri tarafındın ısrar· 
la müdafaa edilen baraj mevzileri
ni mübim kuvvetlerile yeniden del· 
mek teşebbüıünde bulunmuştur. 

Haftalardanberi :. bu ormanlık 
ve bataklık çevrelerde devam e· 
don düşman hareketi neticesiz 
kalmıştır. Baraj mevtileri şimalin· 
do kuşatılan dfişman kuvvetleri 
etrafındaki kıskaç kısaltılmış ve 
draltılmıştır. 

Savaş uçaklarımız hıneo gölü 
cenup d<>iuıunda ve Volcbov cep· 
hesinde düşmana çok önomlı ka
yıplar verdirmiılerdir. 

Buz Okyanutu kıyısında üç 
bin tonilatoluk bir dütmao ticaret 
gemisi bomba isabetiyle batırılmış · 
hr. 
Berlin : 18 a.a.-alman kıtalarıoın 

Kerç yarımadasında ve Harkof 
kesiminde yaptıkları taarruz hare· 
ketleri esnasında Sovyetlerin ui
radıkları kayıplar Berlio radyoıu · 

na göre, 450,000 esirden, lalıribe
dilmiş veya iğtinam olunmuş 363 t 
toptan, 1820 tanktan ve 1000 j 

mütecaviz üçaktao mürekeptir. 
Vişl : 18 a.a. - Alman asker. 

leri kütle halinde Dooeç nehrini 
reçrnektedlrler. 

Vişi : 18 a.a. ~ Ruslar Kerç 
yarımadasıoa aslcer çıkarmağa te · 
şebbjs etmişler fakat muvrffak o· 
lamamışlardır. 

Vişi : 18 a.a. - Bitaraf bir 
müşahid Harkof ke;imioin doiu· 
ıuoda yapılan şiddeili Alman 
taarruzlarını, büyük taarruzun baş
langıcı olarak kabnJ etmektedir. 

Borlin: 18 a a. - Askeri bir 
menbadan öğrenildiğine g-öre, Do
uetz'in şarkında Alman ileri hare· 
keti muvaffakıyetle devam etmek· 
tedir. Bu nehrin munsabmda bir 
kaç köprübaşı tesis edilmiştir. Al· 
man taarruzlarının ağır kayıplarla 

geri püskürtüldüğüne dair Moıko· 
va radyoıu tarafından verilen ha 
berlerl alakadar Alman mahfilleri 
katiyetle tek:ıib etmektedirler. 

Alman kıtalarının düşmanın 
mukavemetini kırarak ilerlemeğe 

devam ettikleri ve pek az kayıp · 
lar verdikleri bir kere daha tas 
rih edilmektedir. · 

. - ----- -----
Büyük taarruz 

hazırhğı 
- Devamı ikincide -

zandırabilir. Bu imkan henüz mev· 
cultor. AocaL. bunun ,ç\n çok e · 
saa!ı hazır )anıyorlar. Her türlü 
tehlike ihtimalini önlemek istiyor· 
lar. Yani düşmanlarından ıoçen 
seneden çok daha fazla çekiniyor· 
lar. Böyle bir hareketin kendileri 
için ölüm demek olduğonu bilen 
Sovyetlerio çetin ve bilgili müda· 
faaları Almanları çok ihtiyatlı ha· 
rekete sevketmiştir. iş novima bir 
mevzi harbine dökülmüştür. Harb· 
ler ve hu:ırlıklar da o şekilde o· 
luyor. 

DÜNYADA 
NELER OLUYOR 

-Baştarafı ikincide- • 
lere ,ahne alan Grao Choco'daki 
Hki Amorikalılırı ve bunların 
mezarlarını tetkik otmiıti. 

Daha sonra Kriatof Kolumb 
Amerikayı keşfetmezden evvel bu
kıtada mevcut şehirlerin harabele · 
rini tetkik etmiştir. Bn seyahatler· 
den insan tarifi ilmine yarayan ga 
yet kıymetli eserler getirmiş oldu· 
;undan müzenin müdürü olmu~tur. 
Bu müzedeki eserlerin sayısı 23,000 
olup bunların arasında eski mezar 
!ardan çıkarılan kemiklerin bir ko
leksiyonu vardır. . 

79 Haziran Cunıa 
Türkiye Radyodlflhyon poıtaları 

TUrklye radyoau, Ankara Radyoıu 

7,30 Prorram ve Memlelıt•t 

ıaat ayarı . 
7 ,33 Müzik: Karışık proıram 

(pi.) 
7 ,45 Ajanı haberleri. 

(Pi.) 
8,00 Müzik: Senfonik parçala_r 

8,15 -
8,30 Evin saati. 
12,30 Proğram ve memleket 

saat ayarı. 

12,33 Müzik: Şarkı ve türkü
ler. 

12,45 Ajanı haberleri. 
13.00 -
13,30 Müzik: Saz eserleri ve 

şıırkılar. 

· 18,00 Program ve memlekol 
ıaat ayarı. 

18,03 Müzik: Faaıl heyeti. 
18,40 Müzik: Hafif parçalar (Pi). 
19,00 Konuşma {Kitapseveoler 

saati). 
19,15 Müzik: Schubort -Trio 

(Şan; 

Klarinet ve Piano için). 
Moa:rzez Ünal, Mnzaffer Uz, 
Sabahattin kalender. 

Bulunan ekmek 
Karnesi 

Haziran ayına ait 8. mar· 
ka bir ekmek karnesi bulun
muştur. Kaybeden zatın tra· 
hom dispanseri karşısında Ze
keriya Özverene müracaat et
meleri. 

Satıhk Traktör 
.. Parçaları 

40 Beygirlik Honcmag trak· 
törünün motörden başka geri 
kalan bütün aksamı ve bir çok 
parçalar :satılıktır. 

Müracaatlar: 
Tarsusta küçük minare cad· 

desinde Bakkal Ahmet Zeki 
Şanh 2144 19-21-23 

l 1., 1J._ .K v 1 ~ı. J 

19 Haziran 1942 
. CUMA 

Y1Lı1942 • A Yı ti Gün : 170 Hızır 4S 
Rumi usa. Haziran 6 
Hicri 1561- Cemazlyel'evel 5 

G~=• Nöbetçi Eczane 1 
Toros eczanesi 

(Yeni cami yanında) 

l_H_I K_A _Y _E _, Valansiya .. • 
• 

- Dünden Artan -
YAZAN : Tarık Serf ice 

boynumdan ayır .. Kü· - Namusumu iade etmezıin öyle mi 

• 

Atkısı omuzlarından kaymıştı. Açık peobe 
göj'ıü Petronun çenesine dej'iyordu. Delikanlı 

daha istekle 11ktı: 

serbest bırak. Kollarını 
rekleri kullanamıyornm. 

Genç kızın dişleri birbirine çarptı! 
- Sen erkeksin! 
Büyük bir dalga Üzerlerine düştü. 

Petro?I 
Genç kızda şaşılacak derecede bir meta· 

net ve ölümü hor gören bir hıl vardı. O ka· 
dar ki; kalbi ve iffeti airunda böyle bir ölümü 
bulmaktan hiç nadim görünmüyordu. 

- Cevap vermiyorsun Petro?. 
- V alaosiya kollarını çeki. 
Genç kız, bilinemez neden çok pervasız 

görünüyordu. Mukavemetliydi. Kollarını Pet• 
ronun boynundan ayırmadan, 

- Demek ki. dedi. Ben seoio için silik 
bir yüz, uzak bir hatıra oldum artık!. 

Saati saatine uymıyao deniz gittikçe çıl· 
gınlaşıyor ve dalralar ufalıp lrileşiyordn. 

Delikanlı cevap vermeden dönmek için 
kuvvetle küreklere sarılmak istedi. Fakat renç 
kız bırakmr dı: 

- Hayır dönmiyeceğiz Petrol Henüz 
erken. 

Sustular .. Yavaş yavaş dalgalar yükaeli. 
yor •• Kayık öne, arkaya, ıağ-a, aola oynayor 
ve zannolunuyordu ki, bu bir midye kabutu· 
dur. Kayık o kadar çalkanıyor ve okadar do· 
nizin oyuncağı bu ao . Kabaran sular hiddelli 

bir kaplan sırtl gibi buruşuyor. 
- Dönelim V alanılya akınhY" kapılı. 

yor uz. 
Genç kız bir buhrın:anı yaşıyordu. Başını 

reriye atarak: 
- Hayır, dedi. Yoksa korkuyor musun? 

Petrol 
- Fakat bo bir çılrınlık Valınılyıl. Beni 

Küçük fenere ıu doldu ve söndü. Islandı
lar. Genç kızın, bugüne bugün ömründe bu 
kadar cesur ve kuvvetli olmadığı muhakkaktı. 
Çılgın ribi haykırdı: Seııi ürpermiş sularda 
akisler yapıyordu: 

- Niçin namusumu, iffetimi çaldın da 
beni bıraktıo. Petro soruyorum niçin? 

Bir yüksek dalga kayığı salladl. Az daha 
batıyorlardı. Genç balıkçı tehlikeyi tamamile 
hissetmişti. Mütemadi boynunu sıkan kollardan 
kurtulmamaıına rajmeo; yorrun vücudunun 
bütün kovvetile koldn vurdu kayık yolunu 
değlıtlrdi. Faka, Valynıiyanın birdenbire ye· 
riodan oynayışı ve kalkışı akıntıya kapılmış 
muvazenesiz kayığı ters -çevirdi ve onlar ken· 
dilerlni birbirine sarılı sularda buldular. Genç 
balıkçı şimdi çaresiz yalvarıyordu: 

Genç balıkçı, muhakkak bir ölümden kur· 
tulmak için çırpınıyor, uğraşıyor. Fakat herşoy 
beyhude ve neticeslzdir. Çünkü Valanılya 
onun yorıun ve mücadeleden kuvaetten dilş
müş vücuduna, kollarına olanca kuvvotile sa
rılmış _hiikim olmuştu. 

Nıbayet.. Birden sert akıntının korkunç 
ve reniş bir anaforu nzerlerine yüklenerek 
onları içine alınca deoi• bu 11aısık1 birbirine 
sarılmış mukavom.'ttl:ı, J'iİzel vücudları koynn• 

na çekti.. d f b • k k 
Valansi1• aao e a .agırara to rarlam14tı: 
_ N•111111umu gerı verme21in öylemi 

Petro?. D 1 1 ·1 Ve ,onrıı.. ara ar ı eriye atıldılar. 
• • • 

- Valanıiya yalvarırım kollarımı 
Ynzeyim. 

Şiıodi her günün ıoounda köy delikanlıları 
tutma! 1 V 1 deni:ıio. a_ıdığı ıüze a ansiy~ ile Potroyu 0 

Genç kız, bir yılan sarılışile Petrooun 
röiıüııo yapışmıı, renç balıkçının kolları ser· 
beıt kalmasın di~ bazan onlara sarılıyor, ba· 
zan kendini bırakıyor a-ibi yapıyor ve bu ar•· 
dı Petro onu tutmaya çalışırken; bütOo; bOt~n 
suların, Akının oluyorlardı. Valanıly• hınç a 
mırıldanıyordu: 

gece nıçın bıraktıkların ı blrbırlflrİne sorarlar· 
kon gözleri yaşarıyor ve sırf yaz ak•amlar . . k" l • y ını 
seviilisını, oy erınin bu en güzel ilihi kız 

ı. • • V 1 . ını 
anmu. ıçın « a ansıya» yı söylerler ve: 

Aleko, hatıralarını uyandıran bu • ı. . , . .,ar-.ıyı 
bir mersıye hıbı u:r.aktan dinliyor. 

-SON -
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Yazlık Sinemada 
BU AKŞAM 

Sinemanın ideal iki Aşık Çiftçi Güzel BARBARA ST ANVICK 
tarafından ş•hane ve cuip bir ş'kilde ya~atılan 

GDnah gecesi 
Mevsimin en büyük aşk- ıüper filmini takdim ediyor 

Seven ve Sf'lviş,nlerin .. Aşkı anlıyanlann filmi t 

ilaveten : 
En n • fis Şark musikisi ve eıosal:ı11 1\1 kşli şarkı vo guellerile 

cidden unutnlamıyacak bir güzellikte olan en büyük Şark filmi 

Gülnaz Suluan 
Türkçe sözlü ve şarkılı 

Yaratan - lvan Moujkin 

Pak yakında 
Abdulvahap 'ın 

f., Büyült ve Emaalsız filmi 

Aşkın Göz -Yaşları 

ALSARA Y Sinemasında 
.. BU AKŞAM 

Kışın olduia gibi bu yaz mevslnind de daima muhterem müdavimle
rinin sonııur bir teveccüh ve sevgisini top!amakta devam eden 

Şark fllimlerinin en güzeli, mevzuunu biobir rece hikiyelerioden 
alan ve Türk Hzının en rubnevaz ve nefis parçalarile ıüılü ve 

kıymetli Türk hanendelerinio şarkı ve razellerile bezenmiş 
Şaheserler Şaheaeri 

Gülnaz Sultan 
Türlıçe sözliı ve tarluh büyük aık ve beyeceanlar fUmioi mutlaka rörllnü 

aa, rolde : Büyük artist 

lvan Moujkiiı 
Seyhan vilayeti daimi 

encümeninden: 

ilin 
1 - Adana . Kozan yolunun 0.000·3+ 000 ve Adana • Mi· 

sıı yolunun Ot 000-5 -ı-OlS kilometrelerinde ihzar edilecek 

(741.500) metre miklp kum (2252) lira (80) kuruşla açık ek· 

ıiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 2/7 /942 tarihine müsadif perşembe günü sa· 

at (10.30) da vilayet daimi encllmeninde yapılacaktır. 

3- isteyenler bu işe ait ketifname ve prtnameleri gör

mek için nafia müdiirlüğüne müracaat edebilirler. 

4- lıteklilerin (168) lira (96) kuruş muvakkat teminat 
vermeleri lizımdır. 2120 14-17-26-28 

. il An 
Adana Ba\adiye-Reisliğinden: 
1- Kanara buz fabrikaaı ve soğuk hava depoları ihtiyacı o· 

tarak 200 kilo amonyak gazı açık ekailtme yolu ile alınacaktır. 
2- Beher kilosunun muhammen bedeli 1250 kuruş olup 

muvakkat te'mi.natı yüz seksen yedi buçuk liradır. 
3-lhalesi haziraoınyirmi altıncı cuma gllnü saat on beşte 

belediye encümeninde yapılacaktır. 
4- isteklilerin mezkur gün ve saatta te'minat makbuzlarile 

belediye encümenine, ıartnameyi görmek isteyenler her gun 

yazı itleri müdiirlüğüne milracaatları ilin olunur. 

2047 10-14-17·29 

CeY.han Belediye Reisliğinden: 
Şimdilik ayda elli lira ücretli Ceyhan beledjyeıinin itfaiye 

makineatliii münhal oldaiundan ehliyeti haiz olanların evrak 
müıbitelerile birlikte bir haftaya kadar Ceyhan belediye ri. 

yasetine müracaatları ilin olunur. 2129 16-17-19 

BUGÜN 

Orman Çevirge Müdürlüğünden: 

Cıosi 

Ça111 

Orman emvali satış ilanı 
Mıktlıarı 

Hel'mı Moha•nmen vahit fiyatı 
M3 DJ Lira Kuruı 
125 000 612 50 

1- Seyhan vilayetinin ÜJmaniye lcazaıı dıı.lıilinde Karataş ormanın-
da 500 ad•t direğe mukabil 125 M3 Çem ağacı satışına talip zuhur el· 
mediğinden satış bir ay daha uzatılııuştır. 

2 - Satış 18 - ? -942 fÜnü ııaat 1 O ,Ja Seyhan Or Müdürlüjü 
daireslode arttırma ile yapılacaktır. 

3 - Beher metre mlkibının mnhammeu fiyatı 4 lira 90 kuruştur. 
4 - Şartname ve mukavelenıroe proieleri Orman omum müdürlüi'ü 

Seyhan orman çe. müdürlüğü Oımaniye Or. B. Ş. yerltrden alınır. 
5 - Muvakkat teminat 45 lira 94 kuro,tur. 
6 - Satış ıımumidir. 
1 - Oıman 18 6 942 gününd.,n itibaren hir ay müddetle 11i11a 

çıkarılmışhr. 
8 - Orman 8 ay müddetle verilecektir. 
9- Taliplerin teminat ınakbud rı ve ticarf\t od.11 veıilıaları ile bir· 

likte belli edilerı gün veı saatta Seyhan Ormnıı Çevirg• müdürlüğün. 

de müteşelclıil komiayooda haz:ır bulanmaları (Ticaret odası vesikası 
köylülerden istenmez.) 215~ 

Deniz gedikli erbaş orta okul 
. müdürlUQUnden: 

l- Bu yıl doğrudan dogruya donanmaya sevk edilmek 
üzere orta okul mezunlarından talebe kayt edilecektir. 
2- lsta1abul ve civarından müracaat edecekler lstanbul 

Deniz K. lığına Mersin ve civarından müracaat edecekler 
de Mersindeki okul müdürlüğüne. 

3- İstanbul ve Mersin mıntıkası haricinde bulunanların 
bulundukları askerlik şubelerine dilekçe ile bildirecekler ve 
bu dilekçenin bir mushasını da İstanbul Dz. K. hğma veya 
Mersindeki okula göndereceklerdir. 

4- Kayıtlar. 1/6/942 tarihinden 3019/942 tarihine kadar 
devam edecektir. 2090 9-11-13-14 17-19 •ll-23 25· 27-30-1·3·5·7 

- -
Karabük Demir ve Çelik F abri

. kaları Müessesesinden: 
Müessesemiz Fabrikalarında Dizel yağı istihsaline başlan· 

mıştır. Sataş fiatımız mevzuatın müıteri tarafından temini şar· 
tile sahamızda vagonda teslim beher tonu (yilz elli beş) liradır. 

Almak iıte)enlerin müesseseye müracaatları ilan olunur. 
Yağ nümuneıi ve evsafı İstanbulda Sümer Bank satınalma 

miidürlüğünde ,l~mir ve ~danada Sümer Bank yerli mallar Pa· 
zarı müdürlüklerinde görülebilir. 2130 16 19·21-24·27 

Kozan Sulh Hukuk Hakimli
ğinden: 
Kozanın aılanpaşa mahallesinden ölil Bayram Aliden veruelerine 

intikal edeo ve bu kerre verei muınaUeyhimuoan vaki müracaatları üze · 
rioe muhakemeten şuyaun izalesi zıınmında bilmüzayede satılmaııoa ka
rar verilen kozanın aslan paşa mahalluinde vaki ve tapunun martı 942 
tarih ve (5 l) uumsraıında kayıtlı şırkan lızet Çamurdan v~ ortakları 
hanesi rarben Mustafa Bayram hanesi. şimaleo Muhtar Hacı babçni 
ve cenuben yolimle çevrili tabtaoi ve fevkati iki kıt ve dört oda bir 
safa ve iki ahardan ibaret hane ile zeminin ve önde bulanan (527) 
metre murabbaı araaoı11 kanonun tarifatı mucibince icra iflas kanana 
ahkimıoa te•fikan ve ba ıilnden itibaren bilmü:ı:aytde satııa çıkarılan 
ve tarihi ilindan itibaren verilen kıymet işba eve takdir edilen ktyme· 
tin •/• 75 ni bulmadıiı takdirde yirmi gün yani 6 / 7 1 932 tarihine 
müsadif pazartesi gllnü aaat l4 den 16 ya kadar birin-:i ihalesi yapıla
rak en çok artırana kat'i ihalesi icra edilecektir. 

Şayet verilen pey işbu rayri menkul takdir edilen kaymetio yukara• 
da zikredilen derecesini bulmadığı taltdirde en çok ırtaran1n tuh· 
hudu baki kalmak ıartiyle müzayede on rün daha temdit edilerek 16 / 
7 f 942 tarihine müsadif çarşamba tünü ayni saatta ikinci arttırma11 
icra edilerek en çok arhranlar üzerine ih!!leni kat'iyesi icra edile 

cektir. 
Bu evin satışına ait olan arttıroıa şartnamesi ilan tuihlnden itibaren 

herketin görebileceği ~ekilde dairede açık bnlundorulacaktır. icra ve 
iflas kaounanuo 126 ncı maddetioin 4 üncU beııdi mucibince ipotik aa 
hibi alıcarhlarla diier alakadarların gayrı menkul üzerindeki haklarını 
hosualyle faiz ve murafa dair olan iddialarını evrakı milıbiteleriyle on 
beş gün içinde daireye bildirmeleri a"si halde tapu sicilleriyle sabit oı 
madıkça satış bedelinin paylışhrılmaaıodao hariç kalacakları. 

Sataşa çıkarılan işba rayrımenkalao satııındao doracak bilcümle 
masraf ve hususile verri reaim ve delliliye his~edarlara alt kala· 

cakhr. 
Bedeli müzayedenin peşin verilmesi metrut eldoğu gibi işbu evi al 

maia talip olacakların eve taktir edilen kıymelin % 15 nisbetinde peJ 
akçaaanı peşin daireye makbuz makabili"de tevdi etmeleri veya muteber 
bir bankadan ibraz eylemeleri şart konulmuşlar· 

Gösterilen ihale ıaatlarında hazır bulunmayan pey sahiplerinin müs 
teokif addedileceii kanan iktizasındandır. 

işte bu ıerait dahilinde almağa talip olanların bu günden itibaren 
pey vurmaları ve daha ziyade maHlmat almak iıtiyenlerin her rün 942/ 
105 eaaı numaralı dosya numaruiyle daireye müracaat eylemeleri lQ. 

zoma ilin olunur. 2150 
~--~--~~~--~~~~ ---

Göksun C. Müddeiumumiliğinden: 
Milli Korunma Kanununun muhalif hareketle h0kümet9e •l koaao 

batdaylara kaçırarak fazla fiyatla satmaktan suçlu Göksanun Ka1a Ba· 
'' •ahalleıioden Ahmet otlu 213 dotumlu Abidin Demircinin yapılan 
d,_t .. aında: 

Kaçmlan butdıyların ofis fiyeti mucibince ktratı iki yüz seksen 
beı karata aatalması icap ederken bel yüz kuruşa aattıta sabit oldaion
dan Millt Koranma Kanananao 31 3. ve 59-3 cü maddeleı İne tevfikan elli 
lira afif para cuasile mahkamiyetiPe karar verilmi' oldailı ilin ola. 

nur. - 2149 

Asri Sinenianın 
YAZLIK Bahçesinde 

Suvare 
9.30 Bu akşam Suvar• 

9.30 

Eddıe Kantor'un 
Türkçe sözlü orijinal tarkıh 

Ali Baba Kızlar 
Pansiyonunda 

Ş•h•••rler t•h•••rl gördUIU rağbet 
muvaffaklyetten dol•yı bir kaç gUn daha tefll' 
dit edllmlttlr. Görmlyenlere buyuk: farsat. 

ilaveten: 

Kanlı Tehdit 
Büyük 8 tk,heyecan ve sergüzeşt fil 

Adana C. Müddeiumumiliğind 
• Adananın Ak k1o pu mahalleıinde ot uru· bakkal Ali oilu 336 
g.Jaılu ~akll:ı Ônrüleç Mılli K<>runın1 K,oununa muhalif olarak 
cu.t pırıoçlere beyanname vermediğinden suçlu olarak Se han 
lkıocl Ceza mahkemesinde yapalan duruşması sonunda 4180y saydı 
o.an 3: 5? mı~delerine tevfikan tevkif tarihinden itibaren üç •Y 
aıne yuz lıra arır para . b' d" müdd r . cezaaı, " ay ukltinının kapatılması "' 
kü et ~ar '?da tıcaretten menine ve prinçleria müaaderesin• "' 
1 m kat ıleştık~en _sonra raute ile ilanına ilin ücretinin kendislod" 
~o.maıııo~ ve dukkanına büyük harflerle yazılmış afiş yapııtırıl 

a
1 
ır _verılen _4 _ - 3 - 942 gün ve 396 - 74 sayılı hüküm kati 

o dugaodan ılao olunur. 

2147 

ilin 
Kanara müdürlüğ~nden: 

1- Kanara gazozhanesi için 2000 azlmi 2500 kilo 
karbonik açık eksiltme uıulile satın alınacaktır. 

2- Muhammen fiat kilosu bir lira olup muvakkat t 
natı 187 lira 50 kuruıtur. 

. 3- ihalesi haziranın 26 ncı cuma günü saat 15 de 
dıye encümeninde yapılacaktır. 

·• 4.-. isteklileri~ şart~~meyi görmek için belediye yaıı 
rı mu~ürlü~ü.ne, ıbale gunüde muayyen aaatta teminat 
buzlarıle bırlıkte belediye enciimenine müracaatları jljn 
nur. 2095 9-14-19-23 

ilin 
Adana c. Müddei 

Umumiliüindenı 
Adananın Y enicami mahalle· 

ılnde otarar Ali orlu 324 doğum
lu Ali Zearinln millt korunlr'a ka• 
oonuna muhalif olarak raz yaiının 
ldloıuoıı 50 karoıa aatmak suça 
ile Adana asliye lkioci ceza 'mab· 
kemeıinde yapılan duruşması so· 
nanda 4180 sayılı kanonun 31 /1, 
59/3 ve 63 inci maddelrrine tevfi. 
kan bet lira ağ r para ceıatı, ye
di fÜo dükklo1010 kapatılması ve 
hükilm katileştikten aonra razete 
ile ilioına ve ilin ücretinin kendl
ıinden alınma11na dair verilen 1 O/ 
3/42 tarihli ve 412/91 sayılı karar 
katileşmi~ olduiuadao ilin olunur. 

2148 

Zayi Nufus 
Tezkeresi 

Bor nafİıı dairesinden almış 
oldağom nufaa tezkeremi zayi el 
tim. Y eniaini alacaiımdan eakisi· 
oin hükmü olmadaiını ilio aderim. 

Bor kasasının Uprlu ••· 
haUesindeo 310 dotumlo 
Emir otla Necip ôtrürlü. 

2145 

Zayi Tezkere 
Askerlik tezkeremi zayi ettim. 

Y eoiıini alıcıtımdın eıkiıinin hlik· 
mü olma~ıiını ilao ederim. 

Akkapı mahall .. ioden SU 
leyman otla 318 dotamla 
Mehmet Demiray 

2151 

Adana ası iye 2. 
kuk mahkemesind 

Adarıanın Yortan 
lesinde Emin oğlu M 
Türkseverin Hüriyet rn 
sinde Mustafa zevcesi 
Türksever aleyhine açtıf 
şanma davasınm cari d 
maıında davalı Hanife İ 
davetiye tebliğ edildiği 
gelmediğinden ilinell 
kararı tebliğine ve du 
•mın 16/7 /942 perşernb1. 
9 a talikine karar verileli 
o gün ve saatte da 
mahkemeye gelmesi ve11 

vekil göndermesi lüzunıtıı 
si takdirde gıyabında d 
ma yapılacağı tebliğ 
kaim olmak ilzere ilin ol 

2146 

Çif çi Bi rliQindenı 
Fare öldüren Hor• fi 

lerinden şimdiden ted•~ 
mek isteyen çiftçileri 
beher adedini elli dört 
tan alabileceklerinden 
mize müracat eylerneletİ 
mıyetle ilin olunur. 
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