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Meclis 
3 ağustosa kadar 

tatil yaptı 
Ankara 19 (a.a) • Bü 

tile naillet meclisi bügünkü 
10Ptantısında köy okııllnrı 
1't enstitüleri teıkilatlandır
:'; kanun lagihasını müıa· 

mülakatı 

Çörçil 
apansız 

Vasinutona 
gitti 

f ngiliz Başvekiline 
bir kurmay heyeti 

Milli Şef 
Dün de yüksek ziraat Ens

titüsü imtihanlarında hazır 
bulundular 

Ank:ıra 19 (a a) Reisi C ı mhor Milli Şefinıiz ismet lnönü bDglln 
de yüksek ziraat E'lstitösü imtihanlarında bulunmuşla .. dar. Saat ıı, J 5 de 
Enstıtüye teşrif buyuran Milli Şef, ziraat velıili Muhlis Erk men, yüksek 
ziraat F..oıtitilsü rektörü, umumi kitip tarafından knrşılanmı,tır. 'e ve kabul etmiş, mü• 

1'•/ciben verdiği bir karar
ı~. 3 ağustosta toplanmak 
azere tatil devresine gir· 
lfliıtir. 

Birinci Ruıt1elt Çör çil 

-----~---------=-----,- refakat ediyor 

SovYetler 1 ikinci cephe isi 

Reisi Cumhur imtlhaolarda Maarif Vekili Hasan Ali Yücel ile \lrlik· 
te bulunmuşlardır. imtihanları büyük bir dikkat ve alaka ile takip bu. 
yuran Milli Şef talebelere sual sormuşlar ve durumlan hakkınJa Prefo. 

sörlerden izahat almışlardır. 

Sivastopol Muhtemel bir 
Sov yet - f apon 

muharebesi 
Yazan: cA vlT ORAL 

~ivastopo\'dıı Alman tazyiki 
Qbergün biraz daha şiddetlen 

tahliye 
ediliyor 

;. düşmeyen bir 
~kt~dir. Artık Stalin ~e ~akt~m 
t 'tı müstahk.em mevkılerı du$· 
dGkteo sonra Sivastopolun mukad. 
'' olan a\tibetinln çok yaklatmıt 
~~hna hükmedilebilir. A~c~k 
"""ttı cebheainde ıünün en muhım 
"•harebelerine aahne olan Siva•· 
toPol bldisesi de bu toretle ka· 
p"'dıktan sonra Alınanlar ne ya· 
kcaklardır? 

C"rok Moskovadan ve rerek· 
~ A.vrupa merkezlerinden gelen 
t kbe, Ye havadislere bakarak ar· 
1 A.lınan büyük taarruzunun çok 
)~t•nş ve hattl baılamak üzer.f 
~ •iuna inanabiliriz Çünkü bu 
h "-ttı yapmak ve bu yaı. Sov 
~ laıyada bir netice almak mec· 

Jetinde olan Almanya için ta 
'tt'ı ••vıimi gelmiştir. Ve Al 
~ la.ıırhiı da bitmit olmalıdır. 
"-en Almıı.nlaran mevtimin mü · 

"-de ettlgi şıı bir aydanberi taar 
~ reçmemit olmaları hayret 
Jlndıraaaktadar. Hatti bu gecik· 

:• A.lrnanyanıo taarruz kabiliyeti· 
lıilek.ybettliine dair dedikodulara 
,61 Yol açmlfllr. Fakat ıimdi gÖ· 
tı.. lyor ki, bu taarruzun gecikme· 
.,_~' bu gibi dedikoduların bir 
\ır 1 Yoktur. Daha çok Siblryad~ 
ilıu_J•pon ha:ı.ırhiıoan bekleomesı 
._.._.....,, vardır. Zira şu rünler· 
14.J'S»onlaran da Siberyada tah · 
._:. Yapt~kları f a:ı.latile riv~yet 
hta. -'ı.tedır. Zanoımaıca bu rıva· 
""'' Pek de yeuiı. M deiildir. ~ e 
~leye uyırun . gorünmektedır: 
iç· lta bugün Mıhver devletlera 
'fi\ '4\ -'nırliıaksonlarla uzun müddet 
~ 1'al1cadeleyi idame ettirebilmek •..:•k çare tudur; o da, Sovyet 
'-tat ayı ve Çini mailOp ve mün· 
ll

11 
" •derak ortadan çıkarmaktır. 

~n Japonya Birmanya yollarını 
'•k ıniUi Çin bük.O metini yar · 
~ ~ bir vaziyette çok ııkışılıt 
t., ." IOkma;a mavaff ak. olmuş· 
~•di Çine coirafi vaziyeti 
~ le yardun edebilecek bir 
~devlet Sovyet Ruıyadır. Eğer 
S.~ Raıya da Çine harp mal· 
cı_ 1 •eraaeue Çinin şlmdlye ka· 
ıı_ 0 ldatu rlbi uıun müddet mu· 
u-:.--•tini devam ~ttireceğine ih-
ı.~ •erileaaez. Sovyet Ruıya ise 
~ Y• ile ıureta bir dostluk ida · 
'-w:. ç~l•$ar rörüamekle beraber 
ı.ı-. • tle de bir ittifak aktetmiı 
1'~ 'lt~lttadır. Demek ki ba dott· 
~ .. 1 1 taraf için de bir zaman 
~"•lt ve hr1at kollamaktan 
.S. h hir fey defildlr. Ve belki 
eli ._:.. doıtlak perdeeile be111 iten· 
.S.~ • .. tıoı ve hem de de1aokrat 
~ lletio tesiri altmda Sovyet 
h~' Çine el altından yardua 
' Q-ktır, lhtlmalki yapmaktadır 
"" ' ••beblerden Sovyet Rusya · 
~ .. '•raız bir hale konması ve 
"'i.dd'tı edUmeıl Almanya için 

'' hay.ti bir meHletel, 

tek istihkam 
k a 1 d ı 

Şehrin içinde, Alman 
ların işine yarayacak 
yerler tahrip olunuyor 

Ankara 10 (Radyo gazeteti) -
Alman konaklarından verilen ha
berlere göre Sivaatopol iti halle
dilmek ünredir. Slvastopolun bir 
körfez ine varılmış, bir istihkam ha 
riç olmak üzere bütün istihkamlar 

zaptedilm'ttir. 
Alman kıt'alannın daha cenu

bunda hareket etmeli:te olan Ro
mHlerde bazı önemli mevailer zap 
tedenk hedeflerin• dotru ilerle
~ektedlr. 

Almanlara röre, haziranın 7 
ıinden 17 tine kadar Sivaıtopola 
kartı yapılan taarruzlarda Sovyet
lerden 7585 esir, 20 tank, 68 top 
Alınmıf 1888 beton mevzi zapto
lanmnftur. 

Yabancı kaynaklar tarafından 
verilen haberlerde, Sivaatopolun 
tabiiyeti işine başlanmış bulundu· 
ruııa, şehrin içinde Almanların iti· 
ne yarayacak yerltrin planlı $tkil
de tahrip olondujuna işaret edil· 
miştir. 

Almanların, Sivaıtopol cephe· 
ıine "bol miktarda aaker ve hava 
lı.avveti tahslt etmit oldukları için 
büyülı. taarruz Sivastopolan düşme 
tinden sonraya barakmış olmaları 
hatıra relebilir. 

Berlin l 9 (a.a.) - Tebliğ: Pi· 
yadelerimiz tahkimli bölgenin şima 
linde düşmanın ton müdafaa hattı· 
nı da yarmış ve Siv.stopol şehri· 
ne bakan sevftroaye k.oyuna var

mıştır. 

Sivaltopolan bütün şimal kıs
mı elimize ıeçmittir. Ktyıd.aki tek. 
dütman ü11ünün ifrali de her da· 
kika bekleniyor. 

Japonya için de bundan az ehem
miyetli olma1& gerektir. Eğer bu 
harbin yalnız havalarda ve deniz· 
terde sona ermiyeceğini rözöntin · 
de tutarsak, Anl'li..Uonların kara 
knvvetlerioe çok gllvendikleri ilıti 
devletten Sovyet Retyanın iki taz · 

ik ve iki taraflı bfr taarruzla kar 
y . t' 
ıılaşacağı müıkül vazıye ıo ve 
Sovyet yardımından da mahrum ka· 
tarak çok yorulacak bir Çinin 
mihvere temin edeceği avantai 
münakaıa edilmez bir hakikat 
olar. Şayd mihver bu iki devleti 
Sovyet Raıyayı ve Çini ba ıuretle 
demokrat devletlerden ayarmaia 
ve onlara fayda11z bir hale koy· 
•ata muvaffak olurlart'!I., o zaman 
Anrbıakıonlaran bu harbi bitirmek 
için •arfedecekleri emek bagün
k&nlln blr kaç mlıll f nla artacak
lar. Ona11 için her bakımdan mlh· 

Japon . hududun
daki kuvvetlerini 
arttırdılar 

Bern, 19 ( a.a. ) - cNational 
Zetituog» diyor ki: 

Va,in,-ton, Loı\dra, Berlio, Ro 
ma ve Çunlc.inr'd~n gelen ve hep 
birbirini tutan haberler, Sovyetler 
birliği ile Japonya aratındaki mü
nasebetlerin gerrinleşmekte olduğa 
huııutunda itrar etmektedir. 

Yalnız Japonlar dejil • Ruslar 
da Mançokuo hududundaki kuvvet 
terini ehemmiyetli surette artırmış· 
tardır. Öyle anlaııhyor ki Japonlar 
toplarını Vllidivottok'a çevirmek 
zamanının reldlğine artak hükmet. 
mişlerdir. 

Heydrlch '• suikast 
Yepanlar öldUrUldU 

Prai, 19 (a.a.) - General 
Heydricb'e s11ykaıt yapanlar bu 
aalNhın ilk ıaat1er1nde Preğ' Hl· 
ıseıtnde bulanmu,lardır. Bunlar ki· 
liıeye iltica etmişlerdi. 

Say\.astçılar tevkifleri 11ra11n· 
da öldürülmüşlerdir. Cllrüm or· 
takları da idam edilmiıtir. 

Yugoelav krah 
nltanlandı 

Londra, 19 (a. a.) - Londra· 
da çıka'l akşam ra:ı.etelerlnden 
E.vinin Standard Yugoslavya Kıralı 

Pierre'in müteveffa Ynnan kıralı 
Alektandre'in kızı Prenses Alek 
sandra ile ııitanlandıtını yazmak· 
tadar. 20 yaşında olan Prenset 

Kent düıetlnin yeğenidir . 
Yanan K11alı Georl'e Ameri· 

ka'dan döndükten sonra ba habe 

rio resmen ilin edilecefi tahmin 
ediliyor. • 

18 yaıında olan Kıral Pierre, 
Cambridge Ünlversiteıinde talebe· 
dir. Annetiyle Londrada oturmak
ta olan Prerıses .:Alekııandra şimdi 
Kızılhaç teşkilitıoda lıasta bakıcı· 
lak etmektedir. 

Bu haberi veren ga:ı:~te yeni 
nişanhlartn harpten evvel evlen· 
melerl ihtimali olduğunu da ilave 

ediyor. 

vere lıarp talihlerinde büyiik avaD· 
tajlar temin edeceti bir hakikat 

olarak gören Sovyet Raayanao im· 
batı Japonyanao da bu ya:ı bat 
vuracail ilk b6yük kara teşebbü· 

ıü olması muhtemeldir. Ve Japon· 
yanan Almanlarla mütterek bir 

Sovyet seferini Avuıtralyaya veya 

Hindiıtana karıı rfrifeceti bir ta· 
arruıa takaddüm ettlrmui manhk 
ve muhakeme ölçülerine de daha 
muvafık relmektedir. 

Ancak bu iki yö:alii taarruıa 

raimeo Sovyet mukavemetinin de 
pek kolay lmılacaimı zannedeme
yiz. Çünkü $U bir sone içindeki 

Sovyet müdaf aHı ve Sovyet taar 

ruzu bu devletin ne kadar hazar· 
laomıı olduianu ve Sovyetlerin de 

ne ioatlk ve inançla döiüttilklerl
ni 16ıterml1tlr. 

Milli Şl!f lımet lnönü, kısa bir iııtirahettan sonra, bütün talebenin 
ve tedris heyetinin caodan tezahürleri araıııoda ayrılmışlardir. 

onrusuıecek 
Sovıet tOraeı, lngl · 
llz · Rus paktını tas

dik etti 

Anltara 19 (Radyo ırazeteıi)
Burüoün, üzerine en çok alika 

çeken ol•yı1 lnriliz Başvekili Çör· 
çilin Amerikayı ziyaretidir. Bir za· 

Libyada harekat 1 Amerikan 
Rommel P I a n 1 

kıtal arı 
Tobruktan şarka gid~n 

yolu keserek 

Amerika yakın 

bir gelecekte 35 

manlar bu çeıit ziyaretler mihver 
devletleri liderleri tarafından ya. 

pılıyorda. Şimdi bu türlü mülikat· 
lar demokrat - komünist cephe-

Sahile indi 
uçak gemisine 

sahip olacak 

nin liderleri aratında da yapılmak· 
tadar. 

ÇörçlJin ansızın Vqiortona 
gidifile, Çprçil - Rnzvelt müli· 

katlarının üçüocütü vukubnlmuı 

olacaktır. Birinci mülakat Atlantlk 

millikatıdar. Bu rörütmede meş. 
hur Atlantik müıterek beyanna. 

meıi neşrolanmqtar. lkinci müli· 
kat Amerikamn harbe girmeıi mil· 

nınbitile yapllliitı, Çörçil Vqinr 
tona gitmİf1 Amerika meclitlnde 

de mühim bir natuk söylemişti. 

Aradan jfeçen 6 ay zarfında 

vaziyet çok detitmiftir. Çörçil, 
ikinci Amerika &iyaretiode, Britan· 
ya adalanalD bir ~tili tebUke-
ıine maraz balandaianu ıöylerken 
Baıvekilin bu defakl ziyareti Bata 
Avnıpada ikinci bir cepbenln açıl-

ması kararile alakadar göıterUiyor. 
Bqvekile bir lrnrmay beyeşi de 

refakat etmektedir. Vaşiortonda 

mühim atkeri meaelelerln görüşü· 

leceti muhakkak tarılıver. 

Loodra radyoıu burünkü neş 
riyala 11ruıada, ikinci bir cephenin 

açdma11 için Molotof a verilen vadi 
habrlatarak töyle demittir: 

cÇörçUin, Molotofa yapılan 

vaidlerin ne ıuretle tatbik oluna· 
caiı hakkında müzakerelerde ba· 

lunmak üzere Vaıinrtona rittiğini 
tahmia etmek hatala de(ildir.» 

Alman ranyoıu iae, ziyareti 
töyle tefsir ediyor: 

«Bunda şaşılacak bir şey yok· 
t11r. Şimdiye kadar bin türlü hile 
yollarına taparak halkı aldata~ 
Başvekalin, Lib1ada1 Atlantikte. 
Uzakdoiuda birbirini takip eden 

muvaffakıyetaizlikler kartı11nda ef· 
klrı umumiyeye ıörleyecek bir 

sözü lı.almamıthr. Anrlo • Sakıoo
lar cephesinde gürültülü lif; mih· 

ver terahnda mozl\fferiyetler .. Bu
günkü durumun hull1a11 ifte budar.• 

Botton radyotu da demiftir ki: 

«Raslann dayanma11, lnriltere 
ve Amerika iıtib1&linln çoialmuı, 
Alman halkının ıakat eden maae· 
•iyah, harbln mOttefikler tarafta· 
dan kuuulacaiının en bürük de· 
lilidir. 22 haziran, Almanyaoan Raı· 
yayı iıtili · eıebbüıilnün yıl dönü· 
müdür. Bakalım o gün Hitler mil· 
letine oe yalanlar uyduracak?:. 

lngiliz kuvvetleri Lib· 
ya hududundaki mev· 

zilerine döndüler 
Ankara 19 (Radyo 2azetesi) 

Londra radyosunun verdiği habere 
röre, Alman kuvvetleri Tobruktan 
şarka rklen yolu keserek ıahile in 
meğe muvaffak olmu,lardır. lnailiz 
kuvvetleri Libya hadodandaki mev 
zilerine dönmüşlerdir. 

L"Ondra 19 (a.a.) - Dün neş 
redilen Kahire tebliii: 

loriliz kuvvetlerinin El - A
dem ile Seydi Ra:ı.zaktan çekildik
lerini bildiriyor. Akromanın vazl· 
yeti taarih edilmemekle beraber 
sazete v• ajanı mababirluinden 
relen telrraflara &'Öre yeni bir 

/ çekilme harekeli beklemek rerek· 

Ankara 19 (Radyo gazeteıi) 
Amerikalılar, inta halindeki 

beş büyük harp gemitinio uçak 
gemisi haliae konulmasına karar 
vermişlerdir. Amerik.an tezrlhla· 
rında 25 şer bin tonluk 1 l uçak 
gemiti yapılmaktadır. Ayrıca 19 
uçak bemiıinin daha inıa11 karar· 
laımııtar. Buna l'Öre, Amerika, 3' 
uçak l'emiıl ve 3500 t&JJ&• 
red~n mürekkep çok büyük bir 
denlı ve hav• kuvveti ihdu iMi•· 
cek demektir. 

tir. Royter ajanıının muhabiri şun· 

)arı bildiriyor: 

Tobruk, henüz açık bulunda. 

ia bildirilen bir kıyı yolu midtet• 

na olmak üzere filen çevrilmiştir. 

TAŞIMA VA
SITALARI 
Kısa zamanda 

. Teşkilô.tlandırılacak 
Ankara 19 (Hu e• 

Slllİ muhabirimiz· Koy kaza ve 
den) - Memlelı.e· t 

manda raevcat • vı- •erkep, katar, de 
ve ınekkirl, ka(oı, 
öküz. arabaları, tek 
ve çift atlı araba 
lar, mororla kara 
nakil vaaıtalara, 

bioek otomohille 

tin nakliyat ihti layetlerde tacıt 
yacını karıılamak Y 

için bütün nakil b• ı•kJ • k ' 
vaıtalarının tetki- ır 1 erı uru-
litlaadıralmuına J 
karar verildi. Teş U Y 0 r 
kilitlandırma luta 
zamanda ikmal edilerek memleke . 
tin nakliyat işi bir an Önce emni . 
yet altına alınmış olacaktır. Bu hu 
ıustaki talimatname de hazırlanmış 

bulunuyor. 

Bütün köy , kasaba ve tehir· 
lerimizde iç ve sahil kara sulara· 
mızda mevcut ve eşya naklin• el· 
verişli olup hakiki ve hükmü h•ld 
si şahıslara ait bulanan ı.llcilınleı 

lıı 'I vaıı· A - Motorla kara n• 1 

taları; 

r i hariç ve 52 to 
na kadar motorlu 

ve- motor;;-denfs nakil vaaatal4rı 
için bir taşıt defteri hazırlanacak-

tır. KöyJerdeki btitüo nakil vaaı
talar• k6y tqıt blrıı;i t9fkU ede
c_,_dir. Köy taşıt birliiinden a• 
sa•i• mutad pazar yeri ile lıı:öy •· 
ratındaki kıaa mesafeli nakliyat 
için istifade olanacakbr. 

Ankara 19 (Radyo gazeteıi)
Molotofun Londrıda imzaladıtı 
Raı · lnriUz paktı Sovyetler ıo 
raaı tarahndao tasdik edilmlt, Mo
lotof, ıöylediii bir natakta bu an· 
latmının önemini belirt•lttir. 

kilen kıra na· 
B- Hayvanla ~:k hayvanları 

kil vaıtalırı: C- d . nakil va. 
O ı. dar eaıs 

- 50 tona •• . b"'' -
ııtaları bu taJlaıatn.•lmel nınd ul ıtu~· 
l 

. ..J_. __ 1 d• teıkı lt aa ıra acall· 
erı a.ar-0 h' . 

H ı.ay ka11ba, te ır vo lı· 
tır. er .. ' 

Kazalarda raotorauz nakil va
ııtalarmdan b9fer tonluk taıat kol 
larayle elliter tona kadar taııt wra 
ları, vilayetlerde de yilzer tonap 
kadar taııt birlikleri koralacaktar 

Kasabalarda kayıtla kara nıltlİ 
vasıtaları, binek otomoblleri hariç 
50 tona kadar kollar, 100 tona 
kadar rruplar ve 500 tooa kadar 
birlikler toşkU edeceklerdir, 
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------\ Askerlik 
Almanların 
Şark cephesinde 

Karşılaştığı zorluk 
H aftalardaa - h d derilmiş kalı:ul et 

beridir Al Her yerde, her sa a a mek de doiru 

man ve Macar b" t kuşatılıp sa- değildir. ~şr;a.l 
es • t bl' • 1 • ve ızza ordasnnun ıstıla 

r mı e ıg erı d h• · 
Şnık cephesiode rıldıkları yerlerde a 1 e~ilmiş y~rlerd~ 
Vö Mıhver cep· k ro:otermesı, tabıı 
h . d M'h Sovyetler sonuna a- olan fena muame 
esın e ve ı • 

. . d } leler anlaşama-
ver cephCSI rerı dar çarpışma an yer e• o f L s d So t mazlıldar, aç ı11. ve 
ın e vye çe- • • k } B sefaletten bez. 

lelerioio kuşatıl rını hıra mı yor ar. u . ''-l d b 
rınlı11. er e u 

dığıodın ve le· • b• h t d k' h ı . 1 d~- · d b h çeşıt ır arp aarruz mıntaka a 1 a 

BUGON 20 Haziran 

Sinema yıldız
ları ve Ame

rikalılar 

H~sat 

Hubu batın satı n 
alınmasına başlandı 
Mübayaa gapabi -Yüzme ha;;; 

• • zundaf aalig~ 
lecek zahırecıler Çalışmal8:~· .. M~!~u•1 

Umum mudurlugunc' 
-'- Memlekette iyi tanınmıt na· - filme çektirildi 

mız e ıgıo en a . • • lun çeteler teşkil 
sediyorlar. Geçeojçın cıdden yıpratı- edip vurguncu-
kış yalnız Sov- l · b l •ına 

dır uga aş ama .. 
yel tebliğlerinde Cl • b t b'I' se ep o a ı ır. 

bahııedileo bu çe· 

A merikada ya km umana kadllr 
herkesi en çok meşgul eden 

şey sinema yıldızları, onların ya 
şayış tarzları, hususiyetleri idi. Si 
nema yıldı7.larıodan blrine 11it her 
hanri bit haber en mühim siyasi 
olaylardan çok ehemmiyetle kar
şılanır, bunun etrafında bir çok 
dedikodular yapılırdı. Bunun için 
gazeteler, mecıııoalu her şeyden 
ziyade sinema alemi, ~inema yıl
dızlarının hayatı ile uğraşırlar, bıı 
muhite ait en küçük bir haberi 
ltaçırmamağa çalışırlardı. 

Avrupa harbi başladıktan 
sonra da bu durom deiişmedi. 
Gazeteler Avrupa harbine geniş 
bir yer ayırmakla beraber sinel!'a 
ilemı ile de hem!o bu derece, 
hatta belki de daha fazla meşğul 
oluyorlardı. Yıldızların kıyafetleri 
yaşayış tarzlarında küçük deii· 
şiklik, .Hollyvood dedikoduları bü 
yük alaka uyandırıyorda. Bu b:ıl 
iki saneden fazla böyle devam 

etti. 

muslu ve ticari itibar. yerinde --- kimseler olacak~ -H asat başlayan yerlerde, hüldlmetçe el konan hububatın aıüba· 
yaası işine başlanmışhr. Toprak Mahıl11leri Ofisi ve Ofis olma 

yan yerlerde Ofis namına Zfraat Bankası bu işine va2ifelendirilmişlir. 

tiıı 

ll:ıij 
Beden Terbiyesi Umuın fıl 

dürlüiünce Adana yüzme havıısİ • . 
si -2· da açıldığını yazdıiımız yii d, 

atlama ve su topu hakem ~11 

le faaliyetinin son zamaalarda Al
man tebl!ğlerloJe Je yer alıtıllll 
ve ııık "ık bahsedilmesi ehemmi· 
yet ve kuvvetlerinin arltığıoe, git 
tikçe. 1:\aha mühim işler gördültle· 
rine en büyük delildir. Hele Ma
car kuvvetlerinden büyük bir kıs
mıoıo yaloız c~phe rerisine gir
mej'o ve sarkmaya muvaffak olan 

bu çetelerle uiraşlığı;yioe bu teb 
liğlerden anlaşılıyor. Filhakika cep
henin çok reniı olması, Alman 
cephesi a-eriıioe oüfoz için her va· 
kit imkin verdiii bu cephe rerl 
siodekı halkın Rus olması da bu 
çeşit hareketler için en elverişli 
durumu meydana getirir, 

Diier taraftan da çeteler isti
lacı düımanııı cao damarları, yani 
muvasala yolları üzerinde iş gör· 
düklerinden hakikaten tehlikeli, 
yorucu ve bıktırıcı birer unsurdur· 
lar. Yine cephenin geniş olması, 

Kızılordu ile kolayca irtibat tomio 

odobilmesi yüzünden silah ve 
cephaoo ikmali de kolaylıkla yapı · 
labilir, köklerioin kazıoıp tama 
men ortadan kaldırılmaları da he · 
men imldioıızdır. Öyle aolaşıhyor 
ki ilkbaharla beraber Almanların 
kartılaştıkları güçlüklerden birisi 

de budur. · 
iaşe ve ikmal yolları reride

dir, karargih ve komaodaolıldar 
geridedir. Hor gün bir baskın, 
her gün bir çarpışma ihtimalile 

karşı karşıya bulunan gerideki bu 
yollar ve müe11eselerin çalışma11 
nın ne ıüç ve randımanının ka 
dar düşük olabileceilni düşünmek 
rüç dejildir. Bu sebepledir ki Al· 
manlar son ıüolerde on büyük 
rayreti bu temizliie urfetmekto 

dirler. 

A imanların temizlik 

yalnız bu çetelerle 
Bir de strateii ve taktik 
mizlilt lizımgellyor: 

ıoeselesi 

bitmiyor .. 
icabı te-

Kerç yarımadasını elinde ln· 
tan Sovyetler Alman sağ yanı İ · 

çln daimi bir tehlike idi. Bu te 
mizlendi, Şimdi de o kadar fazla 

bir tehlike teşkil etmemekle bera· 
bar Siva9topol'da Alman sağ yanı 
için hoş bir şey değildir. Onu da 
temizlenmeıioe uiraşılıyor. Sonra 

asol yandaki Leninrrad da strateii 
bakımından bu vaziyette kalması 
muvafık değildir. Belki de Alman 
lar onun lemiz\enmeıini ilterler 
amma, burası için büyilt fed~kar 
lıkları rözo almak İcab edecek. 

Şimdiki <lurumda Almanl~rın böy
le bir ıeye teşebbüsleri ıse ~üp 
h l. ş· dTk orta kesimde ve ita e ı. un ı ı . • k-
ıın çok içeri girmiş ve sıvrı 0 !e 
ler teşkil etmiı noktaların temı~İ 
lonmeslle iktifa ediyorlar. Tekmı 
bu hatdkitt.ı ise birşey nazarı 

dikkati celbediyor: Her yerde, hor 

sahada vrı bizzat kuşatılıp sarıl · 
dıkları yorleade dahi Sovyetler 
ıonu111 kadar çarpışmadan yerlerini 
bırakoııyorlar' Bu çeşit bir harb 

taarru"Z için cidden yıpratıcıdır. Al· 
manlarııı büyük teeoni ve teehhür· 
le barelı:efo reçmesinden de bunu 
anlıyoruz. 

Sonra Alman cephesi reriıln· 
de bare\tette bulunan bu 

muhtelif kovvetlvln hepılni Kızıl. 
ordu tarafından terlibedilip fÖD· 

Elverir ki bunun için 1aha a-eniş 
ve imkanlar mevcut olıon. Uçsuz 

tJ• lıy faaliyeti diin öğle den sonra u 
f ,,. tip 

buııt Umum Müdürlüğü tara ıO 
bucaksız Ruı stepleri ise bu iibi 
hareketler içia en ll'Üsait yerlerdir. 

Toprak Mahıulleri Ofisinin voya Ziraat Bankasının alım merkezi 
açmadıkları kazalarda satın alınacak mahsullerin Valilerce muvafık gö· 
rülecek civar ahın merkezlerine sevki temin edilecektir. Bu mübayaa 
işleri zahireci birliklerince gördürüleceldir. 

de 
filme çekilmiştir. de 

Adana yiizme havu ıu J '•t 
Sovyet ihtilal:ndeo sonra açlık ve 
sefaledn teıirile meydana çıkan 

soyruocularıo bu memlekette yap 

tıkları şeyler bili hatırlarda yaşa
maktadır. 

Mübayaa yapabilecek ubirecilerio veya tüccarların memlekette iyi 
tanınmış namnslu ve ticari itibarı yerinde kimseler olmHı, ticari ehli 
yeti haiz olmakla beraber Milli ltorııoma kanunile ilrili suçlarla hiç bir 
suretle mahktlm olmamış bulanması lizımdır. 

reçtikçe fazla rağbet görmekl ' 
Beden Terb'yesi Seyhan bölf'f 

CQ 
den burüne kadar 560 genç ' uı 
cu karne almış olup her gün f •l 
me ve atlamaya ça\ışmaktadı~ 

Binaenaleyh yioe aynı halin 
Vaktaki Pearl Harbour bas· 

kmı oldu, Japonya Pasifikte bü 
yük muvaffakiyetler elde etti, iş 
deği11ti. Simdi Amerik1'lılar sine· 
maya gidiy'>rlar, bilhassa harbe 
ait filmlere çok raibet ediyorlar, 
fakat ıioema yıldızlarile artık ali 
kadar olmuyorlar. Garry Cooper 
in köpeii doiurmuş, Jeanııstte 
Mac Donald yeni bir tatlı icadet 
miş, Greta Garbo nihAyet evlen· 
meie karar vermiş gibi, bir za. 
man bütün Amerikanın heyecan. 
la okuyacaiı lhaberlere şimdi O· 

muz silldyorlar. Vak tile William 
Peyal'in nişanlısı Jean Harlav öl
düğü zaman gazeteler aylarca 
hep Povel'in kederile, geçirdiği 
bayatla meşgul olmuşlardı. Ame
rikadn en çok ıevilmiı bir artist 
olan Clarlı. Gable'in karıll yine 
çok sevilen yıldızlardan Carole 
Lombart bir tayyare kazası neti 

cesinde feci bir ~ekildo öldüiü 
baldo gazeteler sadece bu haberi 
bildirmişler, Clark Gable'in tees: 
sürüne yaşayış tarzına dair bir 
şey yazmamışlardır. Çilokü hallı: 
şimdi yıldızların ne yaptıklarından 
ziyade Avustralyada, Birmanyada 
neler olduğu merak ediljyor. 

Ziraat Bankası tarafından mübayaa yapılacak vilayetlerle bu vili 
yetlerdeki alım yerleri şunlardır: 

Evvelce de yazdığımız gibi yU. ~. 
h 

atlama ve su topu Türkiye ; ti . 
tekerrür etmemesine bir sebep 
yoktur. Kaldı ki bana lazım olan 
silah ve cephane cephenin ötesin-

Vilayetin i~mi Merkezler elliği bu yıl 5 ve 6 Eylıllda f. lir 
nada yapılacaktır. Bütün A d 

den berisinden tedarik edilemilece· 

ii ıibl Sovyetlerin çekilmesi sıra · 

sında şurada ve burada kalan, 
saklanan malzeme de bu çetelerin 

işine yarayabilir. Nihayet cephe 

gerisindeki vurruolarda, baskınlar· 
da da bir çok Alman silah ve 

cephanesi elde edebilirler. 

Aydın Söke 
Buna (Merkez, Y eoişehir, · laeröl, M. Kemal paşa rençleri Türkiye yüzme birinC d 

terinde iyi derece almak için 

E ski harplerde istilacılara kar. 
şı her yerde tatbik olunan 

bn yıpratıcı hareketle küçük Av 

rupa memleketlerinde artık tatbik 

edilemiyor. Sillb teıirlerloln ve 
ıüratlerinio, motörlü vasıtaların 
artmış bolunma11 saklanması kabil 

olmıyan küçük Avruı>a memleket 
terinde balkı 11kıştırayor. Mütoad 

dit harpler d0Jay11ile bu halkın 

bu çeşit bir mukabeleden bıkmış 
olması da ayrı bir mesele. Halbu 

ki Rasya çok büyüktür ve halk da 

Alman istiliaile baıına gelecekleri 

anlamıştır. Biaaeoaleyh cephede 
Kızılordu elinden reldii'I kadar 

!aldırır veya direnirken cephe go· 
rlsindeki halk da Almanlara elin· 

don gelen zorlukları çıkarmakta · 
dır. Bu vaziyette harp hiç de ko· 

lay deiildir. Beklenen taarruzun 
başlamamasında veya recikmesln· 
de bnono da büyült bir rolü ol 
doruna ıüphe yoktor. 

• 
Bir çocuk üç 
senedenhe1i te 

Norveç 
Gerda 

Holmrreo a 
U Y U Y O ' dında 6 ya 

ıında Norveçli bir çocuk 3 sene-

-Devamı iiçüııciide-

Karacabey) 
Edirne 
Elazığ 

Erzincan 
Gbmüşhane 

Manisa 
MaraŞ 
Muğla 

(Merkez, Uzun köpru, Keşan) 
Merkez 

(Merke:ı, Tercan) 
(Bayburt, Kelkit) 

(Merkez, Salihli, Turrutlu, Alaşehir) 
(Merkez, Elbüı1tan) 
(Milis, Fethiye) 

inhisarlar Vekili stanbul' 
dan ftnkara'ya döndü · 
Ankara 19 ( Hususi ) - ln· 

hisarlar Vekili Raif Karadeniz , 
lstanbul' daıı buraya dönmüştür. 

Vekil lstaabul'da çay vo kah · 
ve işleriyle meşgl olduiunu , çay 
ve kahvenin alım, sotım , .tok ve 

daiıtma muamelelerinin Satış işle· 
ri Mildürllliü emrinde kurulan iki 
yeni şube arasında takıim edildi
ilni , ayrıca bu mftdilrlUk emrio· 
de ihtiyaca röre muayyen merkez. 
terde atel,.eler kurulacağını , pe· 
ralc.ecıde satışları yalnız izin veri . 

lecek satıcıların yapacafını , kıch· 

ve ve çay için ayrıca teşkilit ya 

pılmıyaca rını söylemiştir. 

Vekil , memlekette mevcut 
çay ve kllhve stoklarının inhisar. 
lar idare sine bir an evvel devir 
alınması için çalışıldıj'ını söyliye· 
rek demiştir ki: 

11
- Kahve ve çay bir iohlıar 

maddeıi olarak piya1&ya çıkarılın· 

ca fiyatlar az veya çok fakat her 
halde burilokü fiyatların 1&ltında 

olacak ve bu maddeler her yerde 
:ıyni fiyatla satılacaktır. ,, 

Vekil , hariçten getirilemiyen 
bazı maddelerin yerine yerlilerinin 
kanulması suretiyle votka imaline 
tekrar başlandığını ve piyasaya 

(Devamı üçilncüde) 

ıiplinli bir dorumda çalışma~t~ 
Havuza girenler munta:ı:aman 
tor mua1eoesioden reçiyor. 
-----------~-__... 

Sıcaklar arttı 
Şehrimizde dün sıcaklar 

denbirıe artmış , hararel det 
gölrede 40 ı , a-üneşte 60 ı 
muştur. 

Su motörU Sellhed 
in mah imlt 

Bundan epey müddet ' , 
Atatürk Parkındaki su motörtl 

Selihiddin Y avuzel isminde 
tarafından söküldüğünü ve . 
hiddioio hırsızlık suçoyle adU~ı 
verildiğini yazmıştık • Tab 

1 

neticesinde bu motörün bel,d 
ye ald olmayıp Selahiddioin 
bulundniu aulaşılmışhr. 

Te,ekkür c 
Kalaycı Süleyman, Tücc''ı 

mali Ôztürlc. ve dellal Ahıııel 
f ından Oı.rülicezemiıe üç adıl 
lı kurban teberru edilmiştir. 

Bu ilç hem~erimizin i'ö'' 
leri insani alakaya teşekkür 
rız. 

•·=====================================================::::::::================~ 
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Boğazı okla delinen süvarilerden bi. 
rı11 atından a~ağı yuverlandı. Arjadıışları 
korkudan bir çıliın gibi geri dönerek 
kendilerioi arabaların yanına attılar. San
ki uykusundan uyanan orman içerisinde 
binlerce kordun ulumasına benzlyeo ses 
ler işitildi. Sonra her taraf ta derin bir 
sükılt peyda oldu. Tele bir dalı bile kı· 
pırdamiyordu. 

Kunrat ve Alman vali atlarıaı uçu· 
romun keoarıoa do(rn sürdüler. Derhal 
bir ok yaimuro ile karşılaştılar. Filhaki· 
ka kar4ı yamaç atlılarla dolu idi. 

Kanrat 
- Mlişrikler 1 diye söylendi. Sonra 

gürlek bir seıle 

- <?ltcalar attan aıaiı 1 diye emretti. 
Atkerlerio blçde harp etmete heves. 

leri yoktu. Diterilıt kılıncını çele '- - • 
1 d 

ere~ ıor · 
meie baş • ı. Banan tızerine hep attan 
atlayarak yarın kenarındaki •taçları siper 
alarak ok atmara başladılar. Müırlkler· 
deo bir kısmı miltemadiyeo ok atımına 
devam ederken büynk bir knmı yakarı. 
dan qağı atlarJoı ıürmeğe başladılar. 
iniş çok dikti. Fakat atlar bir keçi mı· 
harotile aşaiı dojru kayıyorlardı. Dereye 
varınca ikiye ayrıldılar. Bir lı:ımı derenin 
akı1 istikametini takip ederek. dOtmaoıo 

arkasını· almaj'a aavaşırken diğer kısmı 
atlarını bırakarak karşı yamaca tırman· 
mağa başladı. Kılınçlıırını dişleri arasına 

alan bu müşrikler yokuş yukarı ~eytaoi 
bir süratle çıkıyorlardı, 

Karşı yamaçta bir kaya ilzerinde ge· 
oiş yapılı papu ltıyaf etli bir adam duru 
yor ve düşmana saldıran müşrikleri bağı 
rarak teşci ediyordu. Başına kanlı paçav· 
ralar sarmış olan bu papas kıyafetli ada· 
mıo sol elinde büyük bir Bulgar topuzu 
vardı. Bu adaııı Oaıode idi. Her halde 
çok tuhaf şeyler söyliyordu ki okcalar 

kahkaha ilo gülüyorlardı. 
Kunrat bir boru öttürdü. Şövalyeler 

etrafına toplandılar. 
- Şimdi ne yapacaj'ız ? diye sordu. 

Burada daha yarım saat kadar müdafaa 
edebiriz. O vakta kadar ela arkamn:ı ala· 

caklar. 
Harp ateşile itidali bozulan renç bir 

şövalye müşriklere karşı dojrudan doğ· 
ruya kılınçla hüeom etıneği teklif etti. 
Fakat diğerleri bu söze kulak bile asma• 
yarak atlarına baktılar. 

Konrat 

Arabaları beraber götllremeyiz 
dedi. 

Bunun üzerine baş rahibe 
- Peki amma hazineleri ne yapıca· 

ğız ? diye sordu. 

Bunun üzerine şövalyeler biribirleri· 
nın yüzüne baktılar. 

Konrat 

- Gücümüz yettii'i kadar onları da 
kurtarırız. Dedi. Ve elindeki çelik topuz . 
la birisini kırdı. 

Arkadaşları da aynı hareketi tekrar 
ettiler. Vo ok vızıltıları ve harp nareleri 
aratında herkes ceplerini doldurmaia baş· 
ladılar. Efendilerinin ne yaptıklarını gö 
ren askerlerde hemen atlarının yanına 

koştular. Bir çokları bu gara-aşahk içeri· 
sinde bile huineden bir kaç avnç pıra 
ve mücevher almaia vakıt boldular. L~ıe 
hücum eden aç kurtlar ribi biribirlerioi 
ite kalka hazineden bir hisse ıalmaia sa· 
vaşıyorlardı. Pek kıymetli kumaıları çe 
kiştirme esnasında yırtılmıştı. Kıymetli 
a-ümüı vazolar yerlere atıldı. 

Baş rahibe mütemadiyen 

- Aman y1rabbi biz ne olllcaiız ? 
diye döiüoüyordu. 

Kunrat 

- Müşrikler kadınlara dokuomularl 
dedi ve atını mahmuzladı. Diterik atına 

Semih U ggur ~ 
r~ bindiii zaman gözleri solğun beoiı 1 ·I 

ltız üzerinde durdu . Bu Zenobya ~ol 
Korkudan baş rahibenin emrini uoııt J• 
yüzündeki tülü açmıştı. Annesini araY0' 

Alnı an d"l 
- Sına yazık olacak Zenobya [ıf 

Ve hizmetcisine batırarak bir şeyltr :ııı' 
ledi. Kız henüz düşünmeğe va kıt bO 6' 
dan kendisini ejerin üzerinde bıı 1d 11: • .i 

..· . D't 'k' d t .. dıl•r nun uıeraoe ı erı e a ını u L t.ll• 

rek uzaklaştı. • f' 
Bu esnada müşriklerin bir kıstı>'~ 

rın başına vardılar. Pılıçk.a ilo '!' 0jlf 
olan bir kaç aıkeri kılınçtan geçır /) 
Sonra kadmları bir araya topladıtıır· tot 
manların etrafına saçtıkları bakaya>'' ~ı 
!adılar. Kendiler yaya oldukları içiO 1,1 
çanları koğalayamadılar. Arkayı ço" 

atlılar da henüz gelmemişlerdi. . ~ı 
Omode vaka mahalline relmişt•· 1ı 

rafına şöyle bir göz rezdlrdi. Yerd'tı" 
tan bir kaç Almanın çaot larıoı k~'1vı~ 
dı. Arka üıtü ozanmış olan deri c! f' 
bir adamın cesedi önünde ıiiz çökli.I· 
kat birdenbire ayağa kalkarak 7 0! 

- Daha rebormedin mi doınuı 9111 
ve yatanın kafasıoa indirmek ü.z:~,.,ı: 
rar topuzunu kaldırınca yerdeki } 

( Dtn111mı "" 

lii 
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Davamız ve 
• 
ımanımız 

Y a z a n Milliyetçi mecmualar için bu sütunda çıkan fıkram· 
p da büyük Türklük davasına kafa totaolarm cinsle· 
S EYAMI rinde ve cibill iyetlerinde, fikirlerinde veya kanların· 

b A F A da mutlaka Türklüğe yabar cı bir ideoloji yumnrtası 
•şka bir tarih hatırası «kapatılmış bir gizli cemiyet locasının yaşıyırn 

~hundan ilhamlar» veya Türk polisinin siciline reçmiş prop~a-anda to · 
llnıları bulunduğunu yazmıştım. 

I Sabık Adliye Vekili Mahmnt Esat Bozkurt, lzmirde çıkan «Anado· 
lıı. arkadaşımızın baş yazısında, bu fıkram için beni tebrik etmek lüt· 
Qnda bolunuyor ve «kardeşlik» masalının Türkiyeyi silahlarından tecrit 
e~nıeyi telkin edecek derecede bir küstahlıkla kuşanarak Anadolu içle· 
'•ne kadar nasıl sokulmuş olduğuna unlı misaller veriyor. · MiUıyetçi 
llıütefekkirimizin daha fada neyi ve kimleri kaadettiği besbellidir. 

• . Yen ileri bertara(, bu kardeşlik masalının asırlardan beri yaşıyan 
•tıdj bir tfşkilita dayandığı malum. Türk iokılabı, şimdi bütün Avrupa· 
d,n kovulan bu teşkil fıtı senelerce evvel dağıttı. Fakat onun ruhu ya
ş~Yor ve ajanları çalışıyor. Sıra sıra biraderler, üstadlar, kutuplar, mağ 
tıpler, ıneşri~ler, ezberlenmiş duaları tekrarlar gibi atız birliği yapmıya 
devanı ediıorlar. Sayın bozkurdun aıisııllesini çoğaltabilirim. Fakat bira· 
~erlerin localarını ·kapatmalda ıığ12larını kapatmak arasıoda pek çok 
•rk bulunduğuna izaha lüzum yok. 

Yalnız. muhterem mahmul Eeat, milliyetçilik meş'alesinin titrek ço· 
~ıık ellerinden ıitgide erbabının eline geçtiğini gösteren tekimül belir· 
lerini memnuniyetle karıılıyan cümleme biraz ilişiyor: «Bu davanın meş. 

•ltsini titrek eller üstünde başladise, bana şebep ellerin zili değil, da· 
\'•ııın büyü~ lüğüdür» diyor. Öyle unıyorum ki çocuk ellerind~n kasdim 
~.•nlır anlaşılmış. Bir iki heveskir ve patavatsız mecmuayı ima etmiş· 
1.'llll. Yoksa davanın erbap elleri titretecek kadar da atır olduiunu bi· 
~~ın. Ağır, fakat onun milliyetçi ellerden ziyade Türkçülük davasınıo 
d uşlllanlarını titreteceii günün uzak olmadığını da biliyorum. Bu iman· 

1
•1 Yetıniş iki buçuk milletin biraderleriyle deiil, iki kıtayı dolduran bü
uıı Türk kardeşleriyle beraberiz. 

(Taavlrlefklrdaıı) 

-
ltatbi cep!lerdeki kan inhisarlar vekili 
değil, cephe gerisin- lstanbuldan Anka· 

deki sinir neticelendirir raya döndü 
Y A Z A N Tabiatte hb~ırr 
Q hadisenin c URHAN başlayışı, hız-

llİ • A H 1 D lanışı ve tüke-
L Şı Vardır. Yabani ot yerden fış· 
~~,, s l 1 Yükselip yapraklanır. onra 
llrııyu • k P gene topraga arışır . 

lnaau doğar, büyür ve ölür. 
d Milletlerin de bir bızlanışı, bir 
llrıılıışu, bir de dığılııı olur. 

Dıviyet kanonları böyledir. 
b· 1-larp de beşerin uzviyetinde 
bır bünye hadisesidir. Sivilçe gibi 
l4lor "h t k b , azar, yara olur ve nı aye 
' llklanır, kapanır. 

d . Geçen harbi hatırlayanlar kal· 
ı,:~•.n son örneiioc inan getirmiş· 
tj ır, Belçikı.. hudutlarından Pa-
'' d • ı· k kıı 0ıru akan harp se ı ne or-

>ıl ıı~tu. Marnde sel sel durdu. Dört 
~· tı batak içinde devam eden 
~. 111tınalar netice vermedi ve ui 
&

11
Yet harp kendi kendins tültendi. 

't harbin de ayni kaideye boyno 
"'~~eğine şüphe etmemelidir. Ayni 
''h~t, ayni kaideler harbi fışkırttı, 
&11 h ndırdı. Şimdi bu devirdeyiz, 
lo11 h~p somlDda artık kaidenin 
\n11k .. u~ü~leri yerini bul~caktır. 
tl't u uçuncü devre harbın artık 
')ıı~'llıa devridir. Harbi ayni hızla, 
L 1 •n .. 11,~, . erıı ile " devam ettirmeye 
l tın t le • • • B - -lllrb· a atı yetışmez.. urunun 
bid· 

1 
2erçi IDakine ve motör har. 

ır F 
•ıu, · •kat bunları da hareket 
ı,k,~~ .İnsan eli, insan kolu, insan 
•ıı, .. •dır, Ve İnsan ınnırı, insan 

rıııi d h lb'kt a a fa zla randıman ver·, 
~r .. cin acizdir. F.t kemik ve sinir Q .. , 

lb,
11 

Çuye kadar verimli olur. Der 
bİJııı, h~dJi bellidir. Ayakta dura· 
'cıı nın, mahrumiyete katlanmanıo, 

''• d l ~tıı ayanmanın, üaıide kapı · 
ı,,_ ~da bir sınırı vardır. Bu nok· 
Itcıı lakaYanınca makineyi çeviren 
'l der atten düşer, motörü işleten 

h:b~dan kalır. 
lb'lld· ır ruh ve bünye mukave· 
~ '"· B k ' ilet• u mo avemeti artırmak 
llrııı,k 1~•yi alacak hızı devam et· 
~ıı,, •çln oe kadar i'ayret har. 
~t 110~ftur. Beıeri takat nihayet 

a, t~da kesilir. 
' , e'un inanmak lazımdır ki 
~ ıı, .. 
t't b '11 son ilmide bailanmııtır. 

~•t k •tlarına sürülecek taze kuv 
c,tt: 'Yna1tı k •. 

ıı a it arı urmaia vo oed· 
'~•tçlı ' kat'i ıekllde belirtecek •r l . ti •:r.a mara başlamıştır. 

•r tarihin realitelerin ve 

- Baştarafı ikincide 

çıkarıldıiını söylemiş , vermut 
imalinin de yakında baslıyacaiını 

ilave etmiıtir. 
Bey'iye ücretleri hakkında da 

Vekil şunları ıöylemiştir : 
' '- Bey'iyeler tarife fiyatı 

üzerinden verilir . Kanun Milli 
Müdafaa kısmıodan bey'iye veril
meaioe müsait deiildir . Tarife fi 
yatı üzerinden ödenen bey'iyelere 
relince ' yaptardıiımız tetkilıler 
fiyatlara yapılan zamdan ıonra 
satıcıların eline daha fazla para 
ı-eçtfiini ı-ostermiştir . 1942 yılı 
için kabtıl ettiğimiz ücretler tü· 
tünde yüıde Leş buçuktan yüzde 
altıya; il' üskirat oevilerinden de 
yuzde 7 den yüzde 13 e kadar· 
dır . Bu nisbetlerio daha fazla ar• 
lmlmaııoı muvafık bulmuyoruz. 

Vekil daha sonra , yurt içinde 
bazı yerlerde bazı çeşit inhisar 
maddelerinin her zaman bulunma· 
dıiı hakkınd" yapılan şikayetlere 
temas ederek sebeplerini ve alınan 
tedbirleri izah etmiş , ktndilerioe 
verilen biraları yüksek fiyatlarla 
lokanta ve ı-azinolara devretmek 
snretiyle ihtikar yapan bakkallar 
hakkında takibat yaptırıldıiını, ls . 
tanbul, lzmir ve Aokarada a-azino 
ve lokantalara birayı fıçı ile bak· 
kallara da şişe ile satmak yolunda 
son defa verilmiş olan kararın bu 
takibatı kolaylaştıracağını ilave et· 
miıtir. 

DÜNYADA 
NELER OLUYOR 

-Baştarafı ikincide
denberi uyumaktadır. Gerda bir 
gün gezmeğe ı-itmiş, eve yorK"nn 
yora-on bir halde dönmüştl1r. Bu 
yorrunlukla yataiına girmiş ve uy 

koya dalmıştır . 

Çocuk o ıamandanberi rözlo· 
rlni açmamıştır. Keodiıioe vitamin 
enjeksiyonu yapılmakta ve )istik 
bir boru vasıtaaile mideelne sulu 
yiyecek verilmektedir. 

---------------------------aıüıahedelerin isbat ettiii tııbiat 
kaldeıioe inanıyorsak bu harbin 
uaıalaıadık bir zamanda ve cep· 
helerden uzak noktalarda bir çö· 
küntü ile nihayet bulaca;ına da 
inanalım. 

- Sonpoıta'dan -

• 

BUGON 

HARİCİ HABERL-ER Teşeşekkür 
. ltmerı gölündtı: 
Çete grupları 
batıya doiru yapı 
lan tedrici ilerle Harkof'ta Berlin t 9 (a.:ı.)

Alman Qrduları 
başkomutanlıiını n 
tebJitl: 

Bit kaç senedenl>eri ka
panmış olan ailemin gözü, 
bu kerre Dr. Ali Naim tara• 

fmdan yapılan ameliyat ile 
yeniden açılmış olduğundan 
muma ileybe aleni teşekkür 
Jerimi arzeylerim. 

mede muntazam 
Sovyet kıtalarına 
yardım ediyor Alman 

Leniogradda= hamles-ı· lar. 

mahalli savaşlar 

Sivaslopol etra· 
f ındaki mücadele 
de lopçumozun 
lceşif ateşi ile ve 
hava kuvvetleri· 

Çukurmeçit mahalle

sinde Manıka oğlu 

'Yahya 2156 

Çitçi birliğinde: k 
- mizin hücnmlarlle 

oloyor. Aiman 1 d 
kayıpları rıisbeten 1 r 1 1 desteklenen plya· 

de ve istihkam yük,ektir. -
kıtalarımız göğüs 

Karelide: son Almanlal' muharebe snhasrna göğüse yapıl ım 
Rus baskını ne- mühim kuflvet fle malzeme inatçı muharebe· 
ticesinde kaybe sokuyorlar lerden sonra istih 
dilen t~prakların 

Çuval ve harar yapmak 

için kanaviç eye ihtiyacı olan 

Çifçiler'in bir listesi tanzim 

edileceğinden Çifçilerimiz'in 

Birliğimize müracaatları ehem 
miyetle rica olunur. 

T• · kaml ar !'l:steminin 
geri alınma .. için ımoçenko 
Finler tarafından şi 11al lcısmını ve 

bilhuıa kalenin 
yapılan xarşı hü· Bazı muvaff akiyet· en modern ve en 
cuml.u püskür· 
tülınüıtür. ler kazandı mühim istihkamı 2157 20 - 21 

Kutup denizi cephesinde: Sov· 
yet kıtaları mayıs ayındaki ilerle. 
meler neticeılnde kazanılan teşeb
büsü karşı hücumlara raj'men mu. 
hafaza edivorlar. 

Kuibişşef 19 (a.a.) - Royterin 
hususi muhabiri bildiriyor: 

Timoçenkonun Harkol cephe· 
sindeki ordusu düşmanı ıadece 
tutmıya muvaffak olmakla kalma· 
mış, daha ba,lta muvaffakiyetler 
de başarmıştır. Cepheden alınan 
!On haberlere göre, Almanların hü. 
cumu artık eriyip gitmiştir. Bunun 
la beraber Almanlar, uiradıkları 
çok aiır kayıplara bakmıyarak mu
harebe sahasına külliyetle miktar · 
da asker, tank ve uçak sürmeye 
deeam etmektedirler. 

Bu sebeple muharebeler, arka
sı gelmeksizin devam ediyor. Fa· 
kat son 48 saatte iyice anlatılmış· 
tır ki Almanlar başlangıçtaki hü-
cum kudretlerini kaybetmişlerdir. 
Kızılordu dün v., bul'Ün Harkof 
cephesinin bir çok kesimlerinde 
ehemmiyetli karşı hücumlarda bu· 
lunarak Almanları aiır kayıplara 
uğrattumıştır. 

Rus <.·rduso şiddetli tank hü. 
cumlarıo1 kırmak huınıonda büyük 
bir maharete sahip olduaunu bu 
sene bir kere daha ispat etmiş bu. 
lunmaktadır. Bir haftadanberi ce-
reyan eden muharebeler esnasında 
Rus ordusu 60 kadar ehemmiyetli 
tank hücumunu püıkürtmiye mu · 
vaffak olmuştır. Rus tanklHrı 

şimdi hücuma geçecek bir vaıiye· 

te gelmiş · bulunmaktadır. · 
Sivallopolda düşman bire kar• 

şı beş gibi yüksek bir sayı üstün-
lüğüne sahip oldııju halde müda · 
filer hiçbir yorıunlulc alameti gös · 
termemektedirler. 

olan " Maksim 
Gorki ,. istikimını işral etmişler
dir. Bu suretle cephenin bu kesi
mindeki taarruzda Sivastopol Uma
nı methalinin üç kilometre yalcını· 
na kadar yaklaşılmıştır. 

Kalenin cenap lcesimiode inat· 
çı bir mukavemete rağmen Alman 

ilin 
c. Müddei umumili
öinden: 

ve Romen kıtaları Sovyetleri tepe· 
ferdeki mühim mevzilerden atmış· Su gediği mahallesinde 
lardır. Uman bölgesinde düşmanın oturur ve karasokuda bakkal 
takviye arabaları ve malzeme de- S 
poları bava hücumlarında imha e· alih oğlu 332 doğumlu Ah 
dilmiştir. medin milli korunma kanu-

Doğu cephesinin orta gerisin· nuna mualif olarak fazla fi. 
deki arazide bulunan düşmar. grup • atla bulgur satbaından bu 
larına karşı yapılan mücadele de· 6 

vam etmektedir. suçla Adana asliye ikinci ce 
Volkof cephesinde düşmanın za mahkemesioee yapılan du-

şlddetli hücumları da akim kalmış ruşması sonunda 4180 sayılı 
hr. Murmansk limanınde pike bom· kanunvn 31 /2,59/3,/59 4 ve 
ba uçaklarımız düşmanın takviye 
remllerine hücum etaıiılerdir. Bu 63 üncü maddelerine tevfi-
bomba uçaklarımızı himaye eden kan Beş lira ağır para ceza-
av uçaklarım·z düımanın 11 av st' Yedi gün müddetle dük-
uçaiını düşürmüştür. kanının kapahlması l 29 kilo 

Moıkova 19 (a.a.)- Cephede-
ki durum şu şekilde hülisa edile· Bulgurun müsaderesine ve hü-
biJir: küm katileştikten sonra ga· 

Slvastopolda Ruslar şiddetli zete ile ilinına ve ilin üc-
Alman hücumlarına karşı her ka-
rış topra(ı .şiddetle müdafaa edi· retinin kendisinden alınması-
yorlar. na ve büyük harflerle düka-

Tagadrog-Baryenkovo arasın- nına afiş yapıştırılmasına dair 
da devriye faaliyeti kaydediliyor. verilen 21 ı 3 942 gün ve 448-

Harkofta: Alman hamlesi şüp· 
hesiz 11fıra inmiştir. Mevzii Rus /120 sayılt karar katileşmiş o-

karşı hücumları kaydedilmektedir. lduğundan ilin ol~nur. 
BrianlLta: ' teşebbüs Ruslrrın 2155 

elindedir. Ruılar, sık mayn tarlala 

larını temizledikten sonra önemli ı __ a_u __________ _..I 
bir tepeyi almışlardır. - Gece Nöbetçi Eczane 

Kalininde: Ruslar son günler 
de alınan Bolşaya Budovitza köyü· 
nü bütün karşı hücumlara karşı 

muhafaza ediyorlar. 

Halk eczanesi 
(Tarsus kapısında ) 

20 Haziran Cumartesi 
Türkiye Rııdyodlfllzyoıı postaları 

Türkiye radyosu, Aııkarıı Radyoıu 

ve Memleket 
saat ayarı. 

7,33 Müzik : Karıfık program 
(pi.) 

7,45 Ajans haberleri. 
8,00 Müzik: Senfonik prorrıım 

(Pi.) 

13,30 Proğram ve merolelcet 
saat nyarı. 

13,33 Müzik . türkçe plaklar. 
13,45 Ajans haberleri 

14,00 Müzik : Riyaseticumhur-
Bnndosu. (Şef: Ihsan Künçer.) 

1 - Steffens: L•yl.ô. (Marş); 
2 - Oıneski: Polonez; 
3 · Vagner: «Sieıfried»den 
Ormanın fıs ıltısı; ,. 
4 E. Sticberitz: Gece kor 
vanı . 

14,30 -
14,40 Ankara llkbııha r At ko. 

şulıırının tahminleri. 

18,00 Program ve memleket 
saat ayarı. 

18,03 Müzik: Radyo dans Or-
kestrasın ın her telden proğramı 

(Nihat E.senfin idaresinde). 
18,45 Radyo Çocuk ldü6ü. 
19 30 Memleket Saat Ayarı , 

ve Ajıms Haberleri. 
19,45 Serbest 10 dalı:ilca 
19,55 Müzik: Fa11l heyeti. 
20,15 Radyo guetesi. 
20,45 Müzik : Şarkılar. 
'21,00 Konuşma (Ana eserler) 
21,15 Müzik: Dinleyici iıtek-

leri. · 
21,45 Konuşma (Şiir vo Nesir 

saati. 
22,00 Müzik Radyo Salon or

okestrası. (Violonist Necip Aşkın): 
1 · Maqanrro: Efsane; 
2 · Undemann: Potpuri. 

22,30 Memlek.et saat ayarı ve 

Ajans Haberleri. Ve borsalar. 
22,45 · . 
22,50 Yarınki Proa-ram v e 

kapanış 

, '1., ll._ f1: '\T i. l\.f 

20 Haziran 1942 
CUMARTESi 

YJLı1942 - AY: 6 Gün : 171 Hızır 46 
Rumi J5S8- Haziran 7 
Hicri 1361- Cemazlyel'Ahar 6 

•.~======================================-=============• 

ı_D_EN_ızcı_LIK ı Alman denizaltı gemileri 
• 

A vrupa ile Afrikanın ıarbından başlı. 
yarak şimali ve cenubi Amerikanın 

şark kıyılarına kadyr yapılan Atlı&ntik okya· 
ousonun her tarafından her gün Alman deniz. 
altı gemilerinin başarlarına dair haberler ve tel 
graflar reliyor. 

Bu büyü~ denizi kuşatan kıyıların mühim 
limanları önünde ründüz ve gece karakol yap .. 
mak iki kıtayı birleıtireo deni7. yolları üzerin
de kontrolda bulunmak, kışın karlı fırtınaları 
altında denizin insahız, acımaz dalraları ile 
çalkan~ayı ı-öze almalt cidden taktire dfğer · 

· bir fedakirhktır. Yaza doğra şioıal kutbunda 
eriyerek okyanusun ortalarına Itır.dar akıp ge. 
len buz kütlelerine düşman filosuna, düşmsn 

denizaltı remi(erine röjüs v~ren bu deniz kurt
larının halini düşünmelc bile insaıı•n dimağında 
korkunç h•yaller yaratır. 

T abiatıo korkunçluiu, çok hırçın insaf 
sızlıiı ara11nda denizcilerin çektiği bin 

türlü meşakk.atlar göz önüne getirilecek olursa 
Atlantik okyanusunun eırarlı suları içinde her 
şeyden mahrum, yiyecek, içecek maddelerinden 
mahrum, eksik bir kalori ile çalışan deniz3ltı 
gemilerinin zavallı tayfaları, insanlık tarihine 
feda karlık nümunesi diye hayretle zikredebile 
ceklercir. 

İşte üç senedenberl Alman denizaltıları 
lmkinsızhklar içinde it rörmektedir. Denizci-

likte senelerde~berl bi~ ~ok. millat~erin ~ire.t
meni olan iogıllzler rıbı hır denızcl mılletın 
elinde balunan büyük, üstün donanma k,rşısın 
da, yılmadın, çekinmeden, usanmadan savaşan 
Alman denizcilerinio kıymetleri, fedakarlıkları 
biç bir zaman denizclletrio göüzünde?. kaçmaz 
Netice kaybedilıı» bile dünya denlzcılık tarihı 
Alman denizaltıcıların• değerli 1ahifeler ayıra· 
caktır. Buna eminiz. 

A tlantik denizi ribi büyOk bir sahayı 
• z cok her taraf ta kontrol edon de-

•• 
YAZAN : Hüsamettin Ulsel==• 

nizaltı filolarının sahasını hesap etınelc için 
uzun uzuo düşünmiye lüzum yolctur, kanaahn· 
dayız. Her denizaltı remisine verilmiş olan 
bntrol bölresi çok hüyüktür. Amerika ve 
cenubi Amerika devletleri Almanya ile siyasi 
bağlılılclarını kestikten ve bir kısmı da doğru · 

dan doğruya Almanyaya harp açtlktıktan sonra 
Alman denizaltı remilerinin her yönden kar
şılaştıkları zorlulrlar hemen hemetı iki üç misli 
artmıştır. 

Alınan gemi yapı fabrikalarının çokluğu 

Alman i~ çilerinin uunmak bilmiyen çalışmaları 
blJ.i'Üne kadar bu ihtiyacı karşılamak kudreti~.i 
göstermişti-. Bu cidden deierli bir azimdir. Uç 
senye y•klaşan harp senelerinde ierilizlerin ve 
Amerikalıların birliii yaparalc yok etmek için 
uğraştığı bu kuvvet, bürün ayakta durmakta 
ve üzerine düşen vazifeleri bütü rüçlükleri ile 
yaşamaktadır. 

B ir denizaltı remisinio daimi surette 
kontrol edebileceii saha fÖZ önünde 

tutulduğu taktirde ıu nokta belli olur ki At 
lantik okyaoosnuıunun reçit yollarında, kalkış 
varış limanları önünde .va~ife a!m~k için yüz. 
leri aıen denizaltı remılerıne ıhtıyaç vardır. 
Kontrolün daimi olabilmesi için ihtiyat bir do. 
nizaltı ı-emiıi bulunmalıdır. Arızı ve kayıba 
uirıyan remilerin yerine derhal gönderilmek 
üzere bu ihtiyatlara ihtiyaç vard•r. Düşmau 
hava filolarınn, düşman deniz vasıtal•rıoın mu· 
vaffak olarak batırdıiı gemilere karşı fabrika
lar mümkün gayretler ile bu zararları karşı
lamak zorundadır. 

~iman tersanelerinin sistematik çalışmalar 
uyesıode ham madde yokluiona raj'meo b~ 
işler başarılmaktadır. Alman denizaltı ~emilerı 
rinio eksilmiyen ga/'ttlerinden bu nelicjYi 
çıkarmak mümkündü •• Aınerikanıe şark kı~ı a: 

. . I ' . l .. d 1 ltı •emılerı rınd" bıle azım ı ış er foren en za • 
bu çalıımaları meydana koyan en iyi delillerdir 

D e~ok~at devletlerin zamıın zaman ver-
dılderı malumat üstüste günde bır 

veya i ~ i deni zaltı gemisinin batırılmakta oldu 

ğunu belirtmektedir. Erer bıı rakamlara inanı

lacak olursa • ki ınürukün a-örülebilir. Alman . 

yaoı ı bir senede dört yüzden fa.ı:la denizaltı 
gemisi kaybed~ ceai kabııl edilebilir. Okyanus . 

taki durumun tutulmaıı için senede asrui 

binden epeyce fazla denizaltı gemisinin elde 

bulunması icap eder. 

Bu şartlar altında Alınnnyanın ayda yüzü 
aş n denizalıı ıemisi yapmakta olduiurıu kabul 

etm!itlı: doi"o olur. 
Yalnız bu sahada bile olsıı AJmanya 

s n:ıy i '>İa ne k ıdıı r hu n nalı ' çalışmalar 
içind" polundu( unu anlamak gü,/ oJmaz. Ticn 
ret gemileri ilo u fak sürat motörlerinin, destro 
yer ve kravazörlerin inşasını dıı düıünecek 
olursak Alman f abrikıılarını.• bu zaaıaoıı kadar 
beşer kedretinin üstiinde blr çalışma ile karşı 
la~tıiı ortaya çıkar. . 

Yalnız şura••. var~ır kı, aharp uzadıkca 
Al Yeni yeoı tehlıkelerle karşıla•makt manya , 

1 
. . ... a 

d A. haber erme ınanırsak lno-Hizl . 
ır. ıaııı . o erın 

K 1 E.eeo, Bremen, Kıyel, Lübek lb o onya, . f 
büyük harp malze~dedsı hd~kzkırlıyao bölgolerdo 

t .rı zararlar, cı en ı ate deg· er B f 
yap 1• • U ııb 
.k farın tahribi, deniz inşaatında müh' k -

rı a ım se te 
ı re sobeb olacaktır. O zaman Atlan tik f 

1
• 

c . . l . aa ıyet 
de tabıatıy e ve zamanla şıddet ve k • 

k . B uvvetın 
kaybedece tır. o da Almanya heaab 

ına elim 
bir zarardır ve Alman milleti gibi 1 k 
b. ·11 t · · f ı ~ k ı· b' ça ış an ır mı e ıçın e a et ı ır durum a b· ı· I 
b' - k- t ·· ·d bil' k" ça 1 ır. ş 
d~~ . çdo un uy~ gı Le ır ı, g eçen barbio ver 
ırı erse rore, ro da insanlık iç· f IAk 

çığırlar açabilir· ın e eti 
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Asri Sinemanın 
YAZLIK Bahçesinde 

Su va re 
9.30 Bu akşam 

İki şah eser birden 

1 
ilaveten : 

Annssthern Yarattıkları 

-- Kadmlar oteli" 
Aş\l, h tirap, lcışkançltlc şah eıerl 

2 
intikamı 

Suvare 
9.30 

Son derec , meraklı , heyecanlı büyük c.uusluk filmi 

Pek yakında Grate garbo 
Gülmiyen kadın filminde 

Adana As. Sa. Alma Ko. BaşkanhQınd~n: 
1- M.M. Vekaleti hesabına (2000) ton kuru çayır otu 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2- Muhammen bedeli (140,000) lira o 1 u p ilk te'mi-

natı (10,500) liradır. 
3- İhalesi 3/7 /942 cuma günü saat 16,30 dadır. 
4- Bu teahbütten dolayl müteahhitlerin vermiyc mecbur 

oldukları gerek kazanç ve buhran vergileri ve gerekse damga 
resmi ile mukavelename te'minat mektubu teslim ve muaye· 
ne masrafları muhammen bedellerine ilave suretile mtiteah· 
bitlere ödenecektir. 

5- Buna ait evsaf ve şartname Adana askerlik D. Sa. 
alma komisyonunda ve Ankara, lstanbul Lv. amirliklerinde 

(7) lira mukabilinde görülebilir. 
6- isteklilerin belli gün ve saatten bir saat evveline ka

dar teklif zarflarını komisyonda bulundiırmalara ilin olunur. 
2127 16-20-25-30 

ilin 
Adana Belediye Riyasetinden: 

ı- Belediye ve kanara motorlu nakil vasıtalarının 942 
yılı ihtiyacı olan 3090 teneke benzin ve 1170 kilo m·akina 
yağı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Benzinin beher tenekesinin muhammen bedeli 472,60 
lira yatın beher kilosunun muhammen bedeli 100 kuruş olup 
muvakkat teminatı % 7,5 hesabile 1200 lira 53 kuruıtur. 

3- ihalesi Haziranm 30 uncu salı günü saat on beşte 
belediye encümeninde yapılacak•ır. 

4- isteklilerin ihale günü ihale saatından bir saat evvel 
kanunun tarifah dairesinde hazırltyacakları teklif mektupları 
ve teminat m•kbuzlarile birlikte belediye encümenine ve şart
nameyi görmek isteyenlerin her gün belediye muhasebesine 
müracaatları ilan olunur. 2131 16-20-24-28 

---------------------------------------------------
Orman Çevirge Müdürlü~nden: 

Cinııi 

Ç am 

Orman emvali satış ilanı 
Milcdarı 
Hacpıı Muhammen vahit fiyatı 

M3 03 Lira Kuruş 
125 000 612 50 

1- Seyhan vilayetinin Oımaniye kazası dahilinde Karataş ormanıo· 
da 500 adet direğe mukabil 125 M3 Çem ağacı satışına talip zuhor el· 
mediğinden bir ay müddetle prı.uırlığa çıkarılmıştır. 

2 - Satış 18- 6-942 tarihinden \8-7-942 tarihine lıadar Seyhan 
Or. Müılürlüiü dairesind e pazarlıkla hyapılacaktır. • 

3 - Beher metre mikibının mu ammen fiyatı 4 lira 90 kuruştur. 
4 - Şartname ve mukaveleııamo. proSleri Orman umum müdürlüiü 

Seyhan orman çf'. müoürlüğü o~ nıanıye ' · B. Ş. yerlerden alınır. 
5 -- Muvakkat temioat 45 lira 94 kuruştur. 
6 - Satış umdmidir. . 
7 - Orman 18 6 942 gününden itibaren bır ay mUddetle puarlıkla 

1atışa çıkarılmıştır. 
8 - Orman 8 ay müddetle verilecektir. . 

9 T 1. ı · t · t '-b l t'ıcaret oduı veııkaları ile bir-- a ıp erın emıoa mıs11. uz arı ve 
lilr.te belli edilen gün Vfl Hatta Seyhan Orman Çevirre :üdürlüilln
de mliteşekldl komlıyonda hazır bulunmaları (Ticaret 0 a1ı ve9ikası 
köylllleıdeo lltenmez.) · 215'.l. 

iliiiiliiiilliiiii----iliiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiii~---~~!!!!!ı!!!!!'!!!!!B!!l!!!ll!!!l!l!!!!!!ll!!!!!!l!~

lmti yaz Sahibi : CAViT ORAL 

~· Neıriyat M lidnrn : Avukat 

Rifat YAVEROCLU 
Baııldıiı yer : BUGÜN Mıtbaaaı 

BUGÜN 

Pazarcık • 
ıcra Memurluğundan: 

Açılc artırma ile psraya çevrilt•cek gayri mankıılün ne ol..\ui~ M •• 
ra711ı Jivaolı ru. den E7b3h Melımet oğulları Mudaf a ve Ali ve Ok kaş 
ve baeıları Fatm .ı ile K- loloildi K. den H ır şit o~lu Voli Küı1e ve ltla
hiyeıı iıı Sakc.ı (~ÖL köyündf' ıoultim H ıırşit oğlıı Ali karısı ve Kelesildi 
K. don• Mustau lc ız ı Anu ile müştereken mutasarrıf oldulcları Pazarcı· 
ğıu Kelesildi K. den şsrkan Hi•r taş, g.ırbon hayitli öz, şimilen değir· 
men harici. cenubeo tutdağı ile mahdut bir luta tarla: 

2 - Ve yine ayni köyde kara çalılık movkiinde şarkan Nurinin 
koyağı, ırarben kllra çahlık, şimalen sağır taş caddesi, cennben değir· 
med harırile ruahdal bir kıta tarla. 

3 - Ve yine ayoi K. Je Çivit Haıı ıuev\.iincle ş ;,rk nn lıayitlı, g .ı.r· 
beu Jejirmen harkı, cenuben büyüle dutdaiı ile nıalıdul bir k ıta 
tarla 

-! - Ve yine ayni K. de Kepir mevkiinde şarkan kara çahlık 
garben boıtano2ü, şimalen cerrah harki, cenuben d«0ğirmen harkile 
mahdut bir kıta tarla. 

5 - Ve yfne ayni K. den pın:ır ınevkiinde şark.an eski deiirmen. 
garben koca ağa baglaıruı. şimaleıı büyük öz, cenuben koca k:ıraklr· 

nak, çaylarile mahdut bir kıt'a tarla. 
6 - Ve yine ayni K. den Punar mcvkiinde şırkan değirmen, 

ıarben Ömer ağa geri, şimalen icara kirnak çayı, ceınuben si.illümcük 
pınarile mahdnt bir kıt'a ki ceman 6 kıt'a tarla ile ile kelehlk
mi K. de ve iş bu arazilere ait oiean 927 tarihli ve ağzı dört 
metre ve tulü 20000 metre olup mizmili bataklığınclan alarak . da· 
ima garp tarafına müteveccih algin bataklığına döltümlekte bu· 
lunan hark taraflar arasında taktimi kabil olmadığından kül halinde 
satılacaktır. 

Arazi ye hark:ı tvktir olunan kıymet tanıamı 75000 lira ve binala· 
ra takdir olunan kıymet tam am• 17700 llraılır. 

Artırmanın yapılacağı yer, rüa, saat: Pazarcık icra dairesinde 
15. 7. 942 çarşamba günü saat 10 da. 

7 - işbu gayri mnnkulun artırma şartname9I 1. 6 942 tarihinden 
itibuen 942 70 numara ile Pazarcık icra dairesinin muayyen numara 
ııoda herkeıin görebilmesi için açıktır. 

8- llinda yazılı olanlardan fazla ınalnmat almalc iıttivenler iş 
bu şartnameye ve 79 dosyll uumaraslle memuriyetimize müracaat et 
melidir. 

9 - Artırmaya iştirilı:: için yukarıda yazılı ~ıymetln yii2de 7,5 
nishetinde p1Jy veya milli bir bankanın temlnat mektubu tevdi edi· 
lecektir. 124 

10 - ipotek Hhlbi alacaklılarla diier :ıliikadarfarın ve irtifak bak· 
lu sahiplerinin gayri menlı:ul üzeriudeki haklarını huıuıl lle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını iş bu ilin tarihinden itibaren 20 l'Ün 
içinde nvrakı müııbitelerile birlikte memuriyetimlı.e bildirmeleri icap 
eder. Aksi haine tapu sicillerine sabit olmadıkça satış bedelinin paylaş · 
masından hariç kalırlar. 

11 - Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma şartoa· 
mesini okumuş ve lüzumlu maJOmatı almış ve bunları tamaınen kabul 
etmiş ad ve itibar olııonr. 

12 - Tayin edilen zamanda gayri menkul mbnadi tarafından 3 
defa çıkarıldıktan sonra en çok: artırana ihale edilir ancak arlırma he· 
deli muhammin kıymetinin yüzde 75 ini bulmaz veya satış iıtlyenin ala· 
cağına rüçhani olan diğer alacaklılar bulunupta bedel bunların o ıayri 
menkul ile temin edilmiş alacaklarını mecmuundan fazlaya çıkarmazaa 

en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere arhrma 15 ıün daha 
temdit ve 15 günc!en ayni saatta y..p1lacak artırma bedeli satış i•tiye· 
nin alacaiına rüçhanı olan diğer alacaklıların o gayri menkul ile temin 
edilmiş olacakları mecmuundan fazlaya çtlrmalı: şartile en çok artırana 

ihale edilir böyle bir bedel elde edilmezlfl ihale yıpılmu ve satış tale. 
bi düşer. 

13 _: Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ve· 
rilen mühlet içinde parayı verme:ıse ihale kararı fesh olunarak kendi
sinden evvel yüksek teklifte bulunan ltimse arz etmiş olduiu bedelle 
almaja razı oluna ona ra::r.ı olmu ... ya bulunmazsa hemen 15 gün· 
müddetle artırmaya çıkarılıp en çok artırana ihale edilfr. iki ihale ara· 
tındaki fark ve gtçen günler : çin yüzde S teminat hesap olunacak falz 
ve diğer zararlar ayrıca hük'lle hacgt kalmaksızın memuriyetimizce alı· 
cıdan tahsil olunur. 133 

Evsafı ve hudutları ve cinıi yukarıda göıterilen arazı mabark 
ve bu araz:lerden kayıtlı .öz içeriııindeki mevcut bulunan haneler 
15 - 7 - 942 tarihinde Pazarcık icra dairl'ıinde açık artırma ile sa 
tılac•ğı ilan olunur. 

20 - 21 - 23 •. 2158 

Seyhan Orman Çevir~ 
ge MDdürlüğünden : 

Orman Emvali Satış ilanı 
Mikdarı Beher lcentahoın 

Hacmı Muhammen vahit fiyatı 
Cin!li M3 03 Kental Kilo Lira Kuruş 

Çıım enkaz o<lunu 6600 00 12 

1- Hatay .vilayetinin İskenderun kazası dahilinde Tura·nlı
seki ormanından (6600) kental çam enkaz odunu satışı 

slirülen pey haddi liyı k görülmediğinden 10 giin daha u-
zatılnu.şbr. • 

2- Satış ~9.6.942 günü saat 11 de Seyhan Orman çe
virge müdürlüğü dairesinde arttırma ile yapılacaktır. 

3- Beher kentalının muhammen fiyatı 12 kuruştur. 
4- .Şartname ve mukavelename projeleri Seyhan Or. 

Çevirge Müd. Ankara Or. Umum Müdürlüğünden fıkende
run Or. Bölge Şefliğinden alınır. 

5- Muvakkat teminat 59 lira 40 kuruotur. 
6- Satış umumidir. 
7- Taliplerin ihale günü olan 29·6·94'2 gilnü saat 11 

de teminat makbuz ve ticaret odası veıikalarile birlikte Sey· 
han Or. Çevirge müdürlüğü satış komisyonunda hazır bu
lunmaları (Ticaret odası veıikası köylülerden istenmez) 

8- Orman on ay müddetle verilecektir. 
9- Orman 16·6·942 gününden itibartn 10 gün müddetle 

satışa çıkarılmııtır. 
10- BilOmum mesarif müşteriye aittir. 
11- Orman br.deli Oç takıitte ödenecektir. 

2157 

20 Haziran 

Yazlık Sinemad 
BU AkŞAM 

Sinem•nıo ideal iki Aşık Çiftçi Güzel BARBARA STANVIC~ 
tarafaodan şahane ve cazip bir ~ek ilde yaratılıın 

GD nah gecesi 
Mevsimin to büyük aşk . .:ıüper filmini takdim erlıyor 

$19ven ve ııevilenlerin .. Aşl<ı ıuı lıyaıılıırııı filmi 

lliveten : 
En nefis Şark mu tik isi vo eınsalsı ~ ateş li ş ırkı ve gnzelloril• 
cidden unotulamiyı ca" Lir güzellikte ol<ın en büyük Şark filıııi 

Gülnaz Sultan 
Türkçe sözlü ue şarkılı 

Yaratan - lvan Moujkin 

Pak yakında 
Abdulvahap 'ın 

F.' Büyük ve F.msıılsı z fılmi 

Aşkın Göz Yaş/af 

ALSARA Y Sinemasında 
BU AKŞAM 

Kışm olJu(o gibi hu yaz mevslnind de daima muhterem müdavi 
rinin ıoıısnz bir teveccüh ve HVfİsinl toplamakta devanı edeP 

Şark filimleriuin en ırüzeli, menuuou binbir gece bikiyelerind•0 

alan ve Türk sazının eo ruhnevaz ve nefis parçalarile süslü "' 
kıymetli Türk haoendelerinio şarkı ve gazellerile bezenmiş 

Şaheserler Şaheseri 

Gülnaz Sultan 
Türkçe sözlü ve ~arkılı büyük aık ve heyeceanlar fılmini mutlaka ıô 

Bat rolde : Büyük artist 

· /van Moujkin 
Adana As. Sa. Al. Ko. Başkanllüından= 

1- Ciheti asksriye ihtiyacı için (5000) kilo toz Şekel 
çık eksiltme ile satan alınacaktır. 

2- Beher kilo muhammen bedeli bez torbada ( 
çuvalda (97) kuruş olup ilk te'minab (363) lira (75) kurllf 

3- ihalesi 26/6/942 cuma günü saat 1 S,30 da Adan• 
kertik dairesi satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4- Bu teahhütten dolayı müteahhitlerin vermeye rı1e' 
oldukları gerek kazanç ve buhran vergileri ve gerekse ~ 
teahhitlerin verecekleri damga resmi ile mukavelenanıt• 
minat mektubu, teslim ve muayene masrafları mubamnıt11 

dellerine ilave suretilc müteahhitlere ödenecektir. 
5- Bu işe ait evsaf ve şartname her gün ko111siY 

görülebilir. 
6- isteklilerin belli ğün ve saatte te 'minatlarile bl 

komisyona müracaatları ilan olunur, 2101 ıo.ı4-

il An 
Adana belediye RiyasetindeJ1: 

(Beton pi aka ile trotuar yaptınlacak) 
1 - Ordu caddesinin 336 metre murabbalık bit ~ 

nın trotuarlanması işi açık olarak eksiltmeye konnıuşttl 
2 Keıif bedeli 785-92 liradır. 

3 - Muvakkat teminah 58.95 liradır. ı 
s•' 4 - ihale 7/7/942 tarihine rastlayan Salı günü 

de belediye encümeninde yapılacaktır. dı' 
S - 'Şartnamesi belediye fen işleri müdürlüğünde 

tiyenlcr or.ada görebilirler. .ı 
d·'ler 6 - Fazla malumat iıtiyenlerin Adana bele 1 I 

dairesine ve ihale gününde muayyen saatte beledi)'~ıS 
menine müracaatları ilin olunur. 2160 20 .. ı , 

UA - ~ an nuna tevfikan Adana P.11' 
ci ceza mahkemeıir. de Y' ~ 
ru~ması ıoounda mozlı0'~ııı:a Adana C. Müddei 

Umumiliğinden : 
Ulu Cami lmahallesioda oturur 

ve Y •i camii civarında Billuriye· 
cillk yapın Remzi Fatmadarı 
doima 319 dajumlu Ali Ônal 
lamba camını fazla fiyatla sattıtın· 
dan 4180 sayılı Milli koraoma ka· 

31 I 1 I 2, 59/4 Vfl 6~ ll ,j'' 
dalerine tevfikan oo Jır•., J 
cezası, on gün dükki0~o-' 
ması lAmbs camlarının ~ 
ve büküm katileştik l!11 .tiıtİ' 
liH ilinına ve ilio ud~it ı~ 
diıinden ahnmuın• 42-' 
24 / 3 / 942 a-ün "." 0ıd 
yılı karar katileşnııf :zıSı 
ilin olunur' 


