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Ankara 21) (Ha1Dıi mubab:rimlzdeo)-

lııair vAlilitine T ıakya amumt ınüfettiı· 
liii bış moııviri Sabri Oray, baş muıa· 
virliii Teldrdai valiıi Ş shin Gnnday, 

Ve"ilet teftiş heyeti reiılii'ine Niide 
valiıi F •yzi ~llrel tayin edildiler. 
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t.11LLl ŞEF iSMET IN6ND, INGILiZ BUYUK 
.. ELÇiSiNi KABUL BUYURDULAR_ 

' 
Saracoğlu MERSiN'DE 
'1ülakattahazır BiR CiN Ay ET 

bulundu -,. An~ara 20 ( 11.ı. ) - R~i 
•co111~u~ lsm·t l ıönQ bogün 
~~t 16 30 da Ç~n'cayııdıld köık 
k t~ıde l riltere Büyük E çiıini 
t' ııl boyarll'oşlı r Jır • Mu ilcet 
~!'itriciye Vekili Şü~rü Sara 

rla da hazır bulormo-tor. 

1 lnıiliz Başvekili bir şehirde lcarıılanırken 

9PRAK OFIS1E VE-Vasington'da 
,. ~ILECEK HUBUBAT neler görü

Dün Vilô.gette valinin başkan- .. 
\, ında mühim bir toplantı yapıldı sulecek 1 
''' Çu~ıerin top· = göre bir ltaç ın-
~•;ifiı~n::~=~ Kamyonlar için tespit ne .kadar bar· 
--_ ... ~, f man malı.ineler! t~ elra ında 

d~'!?ı'ın·" üzere edı·ıen Ucret ı·ndı·rı~ldı· tamamen çala,. 
~ 1 •yette va mata baılıyacak 
-.ıı B ı l dot · l\~if yi -:::x:c;--~~ =-===~~ -:::: tır. 
ı, ~~ın Başkınlığı altında Belediye ve Parti Reisleriy· Nakil me1elesinia do halli eaaıları üzerinde ia 
Qı rçok çiftçinin iştirik ett' ği bir tcıp'antı yapıl· celoıneler yapılarak toplantıya ıon verilmiıtir. 

lftır. 
Diğer taraftan, öğrendiiimize ~öre, ba toplaa 

iı.h Yalinıiı toplantı ınakudını veciz bir ıurette t•yı mllteaUp fiyat mllrakıbe ve iaıe komiıyoalarile 
'-i •ttllr.ten ıon·a Ticaret Vekiletlnden relen ta- komisyoncular mümeuillerl Valiaia tiaıkaulıiında 
,,: 0kunınaş, toprak ofise veril•cek bubobatın ıli· toplanmış, Toprak Ofite hababat aetirecek kam 

11 teılımini temin meselesi iacelenmittir. yonlar için teıb:tedil1ın ücret kiloda on para indi· 
t, . Cörüıue neticeıinde, şimdiye kadar çifçinin fı· rilm:ıtir. Piyasa kamyonlarına hububatı uakil itinde 
~~ıleıı aıiktarda hububat getirmeyiıi sobPp\erinia, çalıııaılarıoı belediye tanzim edecek, Çiftçi Birliii 
ijı Oıl•rıo tam faaliyete reçirUemeyiıinden ve oa· de çiftçi kamyonlarından azami İJtıfadeyi temine 
..... •aı lalarının azlığından ileri reldiğl teıbit olun· atraıacaktır. 
"''•r. Batözlerin tamamen faaliyete fl'Ç'tCtii rOnden 

11, Son hafta lçiode viaiyetçe mllıtabıile ve maki· itibaren sevkiyat da maotaaım bir ıekildo Japıl· 
••hip•erine lüıomln a\taryal•t temin edlldiğirıe mıt olac•k•sr: 

Rom mel 
tobruk'u ele 

Başvekil 
Ankara 20 ( Radyo Gaute· 

si ) - Bııvekilimiz Doktor Refık 
Ssyda111 , tıurüa öj'ledea evvel 
Ticaret ve l di1at Vekaletleriyle 
matbuat amam müdürlüiüne ıide 
rek Vekillılder ve amam müdür· 
lüj'e aid itlerle mourol olmaı 

lardır . 

geçirmeğe 

~lışıyo_r_ 
1 ~~:·~~.ın zaptı, Mih· 

l 
t tr kuvvetlerinin ia- ----------
e tolunu yarı yarıyal Zaruri ihtiyaç 
~ısaltacak maddeleri 
hıı,,l<•bire 20 (a.a.) - Ro)ter a 

'"'' n:n 8 inci ordu ,anındaki 
l ~1 

Qlobabiri bildiriyor.; 
.o~r.,k"'ı:ne\ lutaları cuma a~ıamı 

ti •. L't> karıı•ı'1da tekrar birJ,.şrniş 
''fh,~, Y• ınubareb,.si dördüncü 
~l" to~· rirerkon Toprnk kaleti· 
"lf,, arı 45 kilometrr lik bir mü 
~ .. ,, Çevresinde yeniden ateıe 
~ s~·•tır. 
, eli-~'~naykanı:ı b11 küçiik şehri 
d~'•tı llııı a1kerı maaıaaile biç bir ••, tt tamamen çevril mit d· .. il 
)•ııı,r •leıı'o batı kapıların.ta l~al. 
~''d ' dotuııında da Alınanlar 
''111 '~· 8 İnci ordıı da dota.ıalri 
dt do •ttını kavvetleodlriycr. 1 rı 
'1-d "'11•aıının bu uf erki mllca 

~ııı,._~ •~velkilerde oldoiu kadar 

Fiqotların serHst ,,,,,,. 
kılacolı dolıa delil 
Ankara 20 (H111uıi muhabiri· 

mizdeo) zarari ihtiyaç maddeleri 
fiyatlarının aerbeıt bırakdacaiı 
hakkında bazı raıetelerde ç kan 
haberler ünrioe alakadar makam· 
lardan ma Omat reca ettim. Aldı 
i' m malOmata röre, böyle bir ~ey 
ne dÜ1ilniUmüı, nfl de kararlaıtı· 
rılmıştır. 

laıe tııkilitı ve fiyat muraka 
baaını tanzim ve her hanri bir 

madde iberinde ihtikir yapılmamuı 
lç1a o maddelerin fiyahnın te .. 
Piti itiyle mefpl bolaomıktadır· 
lar. ~•\t bır rol oynamaıiıtını teıtim 

l~~•r l••ekfü. Tobruğon zaptı 
h., Y• luıvv .. tlerlnin iaşe voluoa 1 Havayıcl zır•riyodna olan 
~~"~ i..• ' 1

!a kisdtacak tır. işte bu maddalerin fiyatlarının terbest 
·"111dır1t· R b k 1 ~, d 1 ommel kalen1n PP· ıra 1 ••aı için ortada hiçbir ••· 

•rece •b ... UDiyet vtriyor. bep yoklar. 

aarauzun geci işi 
._ __ ._yüzünden __ ..... 

Mihver 
halkında 
endişe 
uyandı 

Rusyaya harşı 
hareketin · yıl
dönümü yarın 

Ruslar Smolensk böl· 
aesinde taorraza ı•ç 
tiler; SivGstopol mu 
kave•et edigor 

Ankara 20 (Radyo gaseteıi)
Siınolenk bölreainde Rıııların ta• 
arruza reçtiği bildirilmiftede he· 

0 Qz baıkı malO!Dat alıoamamııtır. 
Grleo bazı babtrler, Almanlarıo 
22 baıiran rüoOnde tekrar taarra 
za baılayacıklarını bil~irmektedlr. 
Yarınki pazar veya öbürıüokll pa· 
aaıteai, Alman taarrazaoao batlı· 
maaı gerekmektedir. 

T ••rraıuo a-eç kalması Mihver 
mabfillerlnde eodite a7aodırm1ttır. 

1 

2 

3 

4 

ikinci 6ir cephe 
oçıl111ası 

Deniz nalcligatı 
ınnelesi 

Yokın oe uzalc 
şarlc drtıt,jisl 

A•eriluının i11· 
gllterege, Rıısgtı 
•••• çı,.. ,.., 
••• ıöndermesi 

Yıldırım 
kararları 
alınacak l 
Londra 20 ( a. a.) - Mr. Çör. ' 

çil'in aDllZln V Aflngton'a f Uiii 
bakluadaki haber, sabahın ikilin· 
do makined• rçıkao Loodra raıo· 
telerioia ilk ıayf alarında büylik 
bıılıltlar altında aoıredilmiştlr. 
Halbuki bir iki saat evvel baıkıo. 
dan çıkan ve viliyetlere röaderi
len nOıbalarda Libya harekihoa 
ait kötümıtr haberler biricci say. 
f alarıot bqtan •t•iı kaplamıt 'ba. 
lunııyorda. 

Mütaha yürütecek kadar ma· 
IOınat sahibi olmıyao ıazeteler, 
seyahat• dair V aıhırtoo'dao ıe· 

• len ilk haberleri verınekle iktifa 
etmişlerdir. Londra basınının bil. 
ha11a tebarüz ettirdiii bir nokta, 
Mı. Razvelt'io hnso.t kit bi tara· 
fındao söylenen sözlerdir. V •tini'· 
ton'a ikinci cephe meeeleaiol l'Ö· 
rilıaı•k için relmiı o!muı ihtima 
lini belirtm~tir. Gazeteler Baıve · 
kile refakat eden ıahıiyetlerin 

Geç'n yıl Rotyadaki ukerl hare· 
ketlerin tufiıe edilmemesi sebebe 
leri Jaab edilirken, taarrazan reç 
baıladıtı söylenmişti. Mihver balkı 
t 1mdi aynı tarih reldiji halde ta. 
arruzaa bıılamamaaını iıah ede. 
memelıtedir. 

Berlin 20 (a.ı.)- Alman teb . 
liii: 

Siv11topol Önünde Severna7• 
koynun şimalinde bulanan dBııaın 
döküntülerinin imhası devam edl· 
yor. Bir topçu mevsli we bir taaalr 
bavnaoun iki yaoıada bulunan ıra 
zltlı 119itil•iftir. Makaveaııt e· 

- Bir ,oıör, Nureddin isminde -
-bir genci ağır surette yaraladı-

Menin 20 (H111nıi) - Ş ,brimizde Mera inlilerin umnmt nefret ve 
teeuürllüo mııcip olan bir sarkıotılık ve yara'a:na hidiıeai olmuı, mem 
lekotin ç«>k iyi taammıı Hil bir reoci, Bay Nureddto kalbi üzerinden 
aiır aarette bıçıkla vurulmuıtur. Gece yarısıodao biraz sonra ailealyJo 
birlikte Belediye Babçeıindea kalkan kıymetli rencimiı Nareddio, De· 
niıpark önüne ıeldiil zaman, refikısı, ıoför Alioia ıöı tecavüıüne ui· 
ram ·ıtır. Bundan haklı bir teeuüre kapılın Noreddin . mütecıdize at. 
tıiı bir tokat lizerine foförllo bu defa da bıçakla hücumuna maraz 
kalarak bilhassa kalbi üzerinden aiır bir yara almıştır. Memleket hat· 
tahın•sioe kaldmlan Nareddiu için tayyare ile buıuıi bir cpetatör cel 
bedilmiştir. Halen ıııbbi doı umunda fevkalade tel.tike mevcut deiildir. 

Carih tovklf edilmiştir. 

iıimlerirıi yumak ıuretile, ıörüıü· 
lecek met•lelerin ma hiyati hak 
kında okurlarına bir fikir vernıiye 

çalıımaktadır. 
Eldıald b:r iki habere dayana· 

rak bir netice çıkarmtya çalııan 
aoca'c bir kaç gazele vardır. Ti 
mea &'azeteıi okuycularını tenvir 
etmek için biraz daha taftilith 
malQmat beklemeyi tercih ermiştir. 
D.aily Telejraph l'•Hlesinia ıiyaıi 
muharriri iH ıa mal(lmatları yü· 
rütmektedir · 

Almanya'ya taarruz meselesi, 
müzakerelerin birinci plinında yer 
alacaktır. Mr. Çörçil'e General Slr 
Alan Brook ile General Sir Hill 
tinrı ltmay refakat etmektedir. 
Bu keyfiyet, kara barekitıaın bat· 
bca aall&akero mevzuuoa tqkil 
edec ... iai tahmia ettirmektedir. 
Aynı zamanda harp iflwialn, ama· 
miıetle ıöı:den reçirıleceiine de 
ıilpbe yoktur. 

Mr. Ruıvelt ite Mr. ÇörçiUn 
büyilk bir dikkatle inceleyecekleri 
bir mHole de vapar meıeleıioir. 
Ba m .. ele müttefikler ıtırataj'ıinin 
amami heyeti llzerinde tetir yapa· 
bilecek mühim bir unıuradur. Ka · 
naatimi&ce baıvekilin ba seyahati 
eaoannda harbin aevk Vft idaresi-
ne ait bOtlln meseleler tamamile 
tetkik odılecektir. Baıvelıı.ilin bu 
sefer, Amerilta'Ja nutuk ıöyliye 
ceiini zaonedi~o·uz. 

Loadra 20 ( a. a . ) - Royter 
aianıının ıiyaai muharriri yazıyor: 

Mr. Çörçil'ın V qiorton ıiyaroti 
Amerika Birle~ik Devletlerinin 
harple Urili en ehemmiyetli karar 
la karıılaımıı bulundujo bir za. 
mana rastlam\Uadir. 

Günün dört ehemmiyetli me· 
1eleleri vardır : 

1 - ikinci bir cephe ~c;ılması 
2 - Deniz nakliyitı meteleıi, 
3 - Yakın ve Uıakıark ıtara· 

ttjlıi, 
4 - Amerika'oın lagiltere'ye, 

Ruıya'y• ve Çin'e malzeme rön· 
dermesi: 

Bu Atlantik qıra ziyaretlerin 
bariz vasfı ıodıır ki c. yıldırua ka· 
rarlarııun > alınmasıoı kolaylaştı· 
racakrır. 

den kalioin tirıaal lımaundald ıoo 
iıtibklmm ele reçirilmeaioe çab· 
tıhyor. 

Mabasara cepbetinlo c.,.•P 
lusmında Alman ve Ro•eo kıt•· 
1 d b8 a•lartDI arı Üfmanın kartı c 11 1 
pllıkQrttllkten ıonra clall• er .. 

bkem tepe· •it ve bir çok mlllt• 
l _ _, hn l t•t•·ştir. Hava 
..-ı \ICUm a sap t a t 

k 1 • ~• - en a ff Ç p 1 avvd erı .... •- 1 i . bombalarla k .... ia teılıler n ımha 
etmektedir. Bir Alma11 hllcaınbotu 

19 b ltaa ,..c .. ı Sıvaıtopol Öo6a· 
d• ~ toollatolok bir aıker ta 
fl&llu 1»etara'fbr. 

---------------------~ Maiaki'ye göre 

Kızıl ordu 
Her zamandan ziyade 

kuvvetlidir 
Moıkova 20 (a.a) - Sovvet 

geceyarm tebliii e~iae göre, aon 
dört rna zarfında Har kof Cf p· 
hesi kuim\erlnden biriııde yapı• 
lan ıav111l11rda dört bin Almaa 
askeri öldOrGlmOıtilr. Almanlar 
yetmiş taolt, 140 otomobil, cep· 
hane taııyan 28 kamyon kavbet· 
mitlerdir. Bunların btpsi Sovyet 
kavvetleri tarafından tahrip edil· 
miı ve ayrıca bir çolı: da esir 
ahnmııtır. 

Teblii eki, düı•anın bu ite· 
ıimde aj'radıiı büyük kıyıblano 
Alman k.uvvetlerioin taarruz ka-
biliyetleriııi azalttıiını ve Alman 
komuhnlıiının çarpıımalara taze 
ihtiyat kuvvetleri ıfirmok zorun· 
da lı:ald•iını ilivo etınektedir. 

Ruı bava kuvvetleri 14 ha· 
ziranda bir dnıman yllk ir'mlli 
if e bir devriye ıe nİJini batırmıı· 
lar ve başka bir devriye remiıi 
ile beş balıkçı remiıini haaara 
uj'ratmıılardır . 

Londra 20 (a.a) - Sovyet 
b!iyülc elçiıl Maiıky Alman. Ruı 
harbiııin bir senelik. p'ioçoıuna 
y•parak ~öyle demiıtir: 

c. - M11b11amatın blrioci yal· 
dönümü arifeıiade Kızılorda her 
zamandao ziyade kuvvetli bula· 
nuyor. Kızılorda, Hitlerio Alman• 
ya11aı 1942 de Jete sermek için 
hazırlanıyor. Bir senelik Ros ıe
ferlade H tlerin urradıiı hezimet
lerden daha ehemmiyetli bir ı•y 
vardır ki o da rene ba bir yıl 
zarfında dünya kuvv•tlerlnde fÖ· 
rü\en deiifildiklerdJr. Ba deiiıik· 
lilder hürriyeti .. vea milletlerin 
lehinde ve Hıd•r Almanyasıaın 
aleyhindedir· Lehimizde hasıl olan 
bo farluo artbrılınaaı liııaadır. 

z1 fer ilioüaü yaklaştırmak 
ipt en iyi çare 1942 da ikinci 

bir cephe açmaktır. Molotofun 
Londra ve V •ıinrtooa yaptıif 
ıeyahatlerde Amerika, lor'Jte 
ve Roaya ba hus111ta aautab:: 
kalmtılardır.» 

Meaut bir evlenme 
lçel öiretmenlerinden Ab t 

Yivahola ıehrimlz huıuıt h m•L-
ma 111'"' 

memurları~dan ~•yan lıtikbal'ia 
evlenme torenlera dün ı\c1am Gaıl 
Pıt• okulunda doıUar." d • ıaraıın a 
yapılaıııbr. 

Mesut çiftleri tebriL _ _. 

A -·· ııua aaadeUer dilerlı, 



1 

l 
f 

1 

2 BUGON 21 Huiranr.1942 ~ 

Askeri vaziyet 

Sıvastopol muhare
besinin mahiyeti Sub~~ııa~ 1 Dahili istikraz 

Hangı ışlerı 
görecek? - Milli müdafaa fevkalade mas·_ 

• raflarına karştlık tutulmak üze· 4 

tiılj 

4ad1 

~lıııı 
lld 

Büyük Alman taarruzunun başlamaniası 
sebepleri üzerinde tahminler 

Ankara 20 (Huınsi) - Sn· ,.... 
başı tf'Ş~ila\ı ve vazifeleri hak· re, 150 milyon liraya kadar da-
lcındaki talimatname Resmi raze - bili bir istikraz akdedilecek -
tede çıkmııtır. Talimatnameye 

t,~ 

ı.,,, 

Bir çok kimseler,. ~lmnnların düşmandan tamamile lemizleoe· seli Kerçteki Mihver taarruzu ve 
ba yıl da büyüle taarruza cektir. Harkof cennboodaki Alman karşı 

fÖre Subaşı ekim zamanında eki· 
len mahaalün mikta11pı ve oraia 
girmeden evvel kemal devresinde 
ınahıo'üo miktarını tahmin ve 
harman yerinde hakiki miktaraoı 
tesbit edecek ve ayrıca hlikOmet 
tarafaodan verilecalt direr işleri 
yapacak olan memur demektir. 

Büyük Millet Meclisinio evvelki gOnkü toplantısında, hasılatı MilO itleri 
Müdafaa V ekiletinio fevkalade maaraflarana karşılık tatolm•k Qıer' ı'ae 

150 milyon liri1a kadar dahili bir iltikraz aktedilmesine dair kan~ ~2 /j boşlamak ıçin gene 22 haziranı Sıvaıtopoldan evvel Harkof taarruza müteaddit Sovyet ordala. 
beklediklerini unoediyorlar. Ya· savaşları olmuştu, llk Harkof ıa· ranıo imh11Ue neticeleodiklerioe müzakere ve kabul edilmi•tir. · ı 
bot böyle bir kanaat serdedeotue vaşı Raslarm şehrin cenobana göre eier Mıbver ordahra Kerç 
inanıyorlar. Almanların yeni büyük tevcih olunmuş muntazam bir boğazının ötesinde ve lıyomdau 

.. h 
Söz alan Malive Vekili Fuat Atralı halkımızın kısa ve o2!an vad~ \tc1 

iıtikrazlara karşı gösterdiji fevkaliide raibeti, bu arada tasarruf boo0' 

larınıo üçü:ıcü tertibini toşki eden 25 milyon lırahk. tertibin de çol taarru:ıa bışlamak için sreçen taarruzile 12 mayısta başlamış ve Dooeç oebriofn doğalarında bü-
enc oldoio gibi gene 22 hazira- dört gün ıonra Almanların büyük yük ölçü-ie hartoz ve iba•a hare· kı1a bir zamanda tebarüz ettirdikten aonra booolarıo mazhar ofdui' 
nı beklemeleri, ancak reçen yaz ölçüdft bir karşı taarruzu üzerine ketlerine geç•bilse idiler bıı ııeh-
Roıya taarruzunun, inriliz siyase- çekilmişti. B rinci Harkof savaşı rin gerisinde Rottof ve şiıpallnde· 

1500 e kadar nüfusu olan 
her muhtarlık merkezlode bir Su 
baıı bulunur. Sobışılara yardımcı 
tayin edilebilir. Banlar ber köyüo 
ameli o'arak yeıiımiş en iyi çift 
çileri arasmdan kazalarda ziraat 
memurlarının teklifıle kaymakam 
lar, viliyeı merkezinde ziraat 
müdürleriôio teklifıle valiler tara 
fından tayin olunurlar. Sobışılara 
aydli 5 • 10, yardımcalara 3 · 6 
lira maktu ücret verilir. Subaşıla

bu raibet dofayısile vaıandaılario Milli Mildafaa işlerinde gölterdiklef1 
yüksek ali'<adao şükranla bahsetmiı ve halkımıza teşokkGr eyleaıiştit· ~lıı 

tinin mükemmel bir oyucu netice· nihayet parlak bir Alman taarro ki bölgede balouan ceoub Sovyet Vekil, bundan ıonra Milh Müdafaa istikraz tabvillerloin mahiyet '' b, 
sinde çıkan Bolken harbi dolayı· ıu halinde 27 mayasta neticelen- orduları krupu ceaabdan ve şimal· 
aile, bir veyn bir buçnk ay gecik· dl. Fakat bu bö'gede bir müddet den çevrilebilirdi, ve b11 yıpılao 

evsafı hakkında ıooları söylemiştir: d,h. 
« - Milli Müdafaa istikrazınıo evvelki iıtikraılardan farkh ol•• 2o 

tarafı tranıların miktar ve zamanın tayininin hilkQmete bırakılmış bO 't'f 
laomasından ve erlc:en tediye içia emsaline nazaran biraz daba kıt• bY la~ı 
mllddet derpiı edilmiı olmasmdao ibarettir. Şu ufak farklar da bu j5I. ~ 
razin e"velkilere nazaran milıtar bakımından yüksek olmasından iJef1 q 
gelmektedir. Milli Müdafaa iıt k'azıntn diğer bir hususiyeti de ba iltİ~ lo-pı 
raza ait tahvillerin iştiraıı basu•ooda tasarruf bonolerının iştemiş ol~ t, 
faizleri ile b:rlikto nakit mıkamıoda kabul olonm,sı keyfiyetidir. Bo e1' ·~, 
retle Mılli Müdafaaya ait kııa vadeli iıtikraz Ş!'lkliaden tasaaruf booO' '-ıııı 
larana ve neon vadeli istikraz booolaraoı yaoi birinden diğerine gt~ b.ııı 
mrkte ve diierlni tercih etmekte vatandaılara kol ıylık imltinı tcdl1 1lıı 
edilmiş oluyor.ı. ~ t 

tiği hakkındaki kanaatleri yalan· ıonra, müstakil bir Alman taamı· şey bekleueo büyük taarruzun ce· 
lamalıt mnksadile olabilir f Yoksa zu belirdi ve bir kaç gün evvd ouba aid bir parçası olurdu. 
22 baıir oda bir kuamet oJsa idi, Ş' brin doğusunda Doneç nehri ü Kezalik, ayni ıuretle Mosko-
Almanlar geçen yıl bu tarihte bış· zerinde bir Sovyet köprübaıııınm vaya ve Lenir.grada karşı da bü· 
ladıkları Rusya harbini biç olmaz- zaptile ncticelenri. Almanlar bu yü ölçOde taarruz ve ihata hare· 

sa kıştan evvel -----Y A Z A N---------- ketleri tertib ola 

:~i·~::.~;.:~;~: ~kli General Hüsnü Emir Erkilet EE~f.::~tY::~ 
tam mebtab vardı. Bu suretle ma· 
barebeye rece yarıaındaıı sonra 
beş 1ıyarek bir çok Sovyet 11ç111k 
filolarını meydanlarda baatırmak 
ve bir günde imha etmek kabil 
olmuşta. Ô f' ümiizdeki 22 bıziran 
ise Cemaziyel'abarın 8 ine rastla
dığından geco yarısından ıonra 
mehtap bulaomıyacalı.tır. 22 hazi . 
ranın tek f.ıyda11 en ozon bir gün 
olmasındadır. Bu lr.adarcık bir fay . 
da ise gtç•ç sene Rosya harbioin 
Balkan muharebesi dolay11i!e re· 
cikmesioe h•şı ancak bir teıelli 
mevzuu olabilirdi. Bo ıebtple ba 
yıl Almanları mabu 22 haziranı 
beklemek için taarruzu ka1deo 
gecikt rmo\ori için harbio mantığına 
oymayan g•rib bır inanca kapılm•ş 
olmaları lanm gelir ki i-öyle bir 
şeye ihtimal vermek doğru ol· 
maz. 

O halde Almanlar neden da 
r oyor ve neyi bekliyorlar ? 1 Bu 
sorguyu her gün kendi kendimize 
ıoruyoroz • Geçenlerde doğu ctp· 
besinde Mihverin bü)ük taarroıu 
oo geciktiren muhtemel yedi imili 
incelemek neticeııinde hazırlıklar 
bitıoce bu taarruzun bebeme bal 
geloccj'i ve Almanların ba yaz 
mevsiminde Roıyayı kat'i bir iohi· 
zama uğratmak imk nını kaçırmı· 
yacaltları neticeaioe varmı~lık • 
RoByada muharebeye en elverişli 
günler geçmekte ve bntüo kıt ve 
i.kbrıhar mOddcıtince yapılan hazar 
lıldarm şimaiye kadar bitmiı ol
m ı icab etmekleair • F ılhalr.ika 
Almanların büyük taarruzlııra bu
gQn henüz baalamamış olmalara 
yalnız bazarhkların bitmemesi H• 

bcbiodeo ileri relemez • Mutlık 
ba~ka bir gey ve daha ehemmiyet 
li bır ıebeb vardu; işte onu heoüz 
bilemi)oruz , daha doğrusu akla 
gelmekte olan bazı sebeblere ih· 
tiaıal ~ermiyoruz, 

Fakat bu mtilihazalau bazi· 
ranıo üçüncü keftaaında bnlaod.u
iuaıus baldo gOya doğu cepba 
ınde hiç de kaoh mubıırebeler 
olmnyormaş ribi yazıyoruz. Halbu. 
ki Alman- Kumeo ordulara hazi· 
raoın ilk haftası sonundan itiba 
ren Sıvastopol kalesini ıaplt tmck 

yolooda savaşıyor} r. Körfeze vo 
ıehrc şimalden taarauz edco Al· 
man piyade ve iıtıhlı. m kıt'aları 
u anda bu cihetteki bütüo. Sov

yet i tihk'imlarıo.ı, yalnız bir tane-
i müstesna, zapteltiler. Bu on 

iltib\.im da alanıoca artık körle 

ıtin ucuna varılarak ıebre şimalden 
girilmiş olacaktır. Almı&0ların ha· 
ber vt rdiklerine göre Sıvastopola 
c nubdan faarruz eden Romen 
kat'a\arı da cür'etli ve fedak rane 
bQcumlar\a Sovyet mildaf aa ıiıt•· 

ınioin deriolilr.lerine girmişlerdir. 
Ba haberler Sıvastopolan artık 
b güo yarın dilıeceilni gösteriyor 
ki ~ ıayedo Kırım yarımadııı 

1 

rın vazifeleri şunlardır: 

~I 

na haber verdiler ve bu esnada 
D::meç doğaıunda aarmış otdakls. 
rı bir Sovyet kovvot grupuoo e· 
slr ve imbı ettiklerini bildirdiler 
ama oodan sonra bir şey övle
mediler. Sadece bir defa köprüba· 
ııoın Doneçin doğuaanda şimale 
doira genişletildiiini haber verdi
ler, o kadar. 

Alman! r10 asması hem ba 
muharebenin b!ttiiini ve btm de 
D.>oeçin doioıooda bir büyO~ ka· 
zanın kayoadıiıoı gösterebilir. Fa 
kat en başta bahsettiaim;z Röytor 
muhabirinin telrraf ı şıyed ciddi 
bir şeyse Mihver orduları, Harkof 
ke iminde büyü'< taarruza devam 
ediyortar demektir. 

ıa Kerç yaraıası, Harkof karşı ta· 
arrozo, bu şebriıı dC'ğuıonda bir 
Sovyet köprübaımnıo zeptı ve 

aihayet Sıvastopolan alınma11 n. 
rerlerinde her ne kadar kanlı ve 
Önemli savaı movaff aluyctleri ol-

salar da netice ve hıirleri yerli 

kaldıkça bunlar büyük Mıbver ta· 
arrozlara değil, ancak mahdut be· 
defli başarılar olmaktan daha ile· 
ri ridemez(er. 

Çlf tçi ailesinden bor birinin 
kışlak ve yazlık kaç dekar ve ne 
cins ektij'ini teıbit etmek, / mah 
ıolüo kaçırılmasına mioi olacak 
tedbirleri ihtiyar heyetilo birlikte 
almak, harmanların iyi yapılma 

11aa nezaret etmek. 
Kati elkoyma moamelesl ıo 

suretle yapılır: Her müstahsil 
çiftçi ocağınn kati i tihaal mile:. 
tarıod ım .. öy ihtiyaç ve dajıtma 

defterlerinde keudisioe bırakıi· 

matı tesbit e :lileo miktar dilıill· 
dükten sonra kalan . mıhıolüoe 
kat'i olarak olkonalor. Elkoyma 
heyetleri Sobaşılarla ve köy ih 
tiyar heyetinin bu itte vazifedar 

Mevsimin· ilk yüzme 
Müsabakası Bugün 

ıitrı· 
•ır-t 
d, 
~,Ilı 

Bununla beraber Afmanlar, 
ıon tebliğlerinde, Sıvastopolun ti· 

mal kesiminde alaor.cak tek bir 
istih"i m kaldığını bildirmekle be
raber cephenin gerisinde temizle 
melere devam olunduğonn söylü. 

yorlar. Cepbeoio gerisinde temiz. 
ı~necek düıman gruplara bulun-

basile çalışırlar. 

AtatOrk Parkındaki Yüzme 
havazaoda, Bölge teşvik Yüzme 
mütabakalerıaa bugiln Saat 17 de 
baılanacaktır. Ba müsabakalara 
ıebrimizin tanınmıı yüzücüleri lı· 

tirak etmektedir. 

latanbul'da bir t 

para aahteklrhi• 1'b 
bf ~ 

lstanbul: 20 (Hasoıi) - Z• 1tt 
ta mühim bir p•ra sabteUtl•t l 
meseleısiyle ehemmiyetli sure11' ı, Namık Kemal'in külliyatı PROGRAM ŞUDUR : 

BÜYÜKLER Şimdi bütGn bu haberleri top 
laraak ve Harkof aavaşlarından 

evvel, daha 8 maJ1ıta, Kerçte bir 
Alman taarruzunan baılamış olda
ğ anu hatırlarsak kıttan sonra YıS 
mayııın İliocl haftasında Alman 
ordolaranın doru cephe1inde bir 
takım taarruzlarla karıı taarruzla
ra girişmiş oldukları neticeıiae 

varırız. 

dukça bOyük bir taarruz tablatile 

düşiloülemcz. O baldo en geç ola· 

rak Sıv&1topol dnştllkten. cephe 

düzeltmeleri bitti' ten ve cephe 
gerisindeki temiılemeler netice
leadikteo ıonra büyük taarruzun 
başhyacağını tasavvnr edip bekle 

nıekte bir bata olma1a rerektir. 
Bundan bışlta ır~çen yıl Almanlar 
Rasyadan 22 haziranda taarruza 

Türk tarih kurumu tarafın· 
dan bastı•ılaeak 

Ankara 20 (Hıısuıi) - TOrk 
Tarih Koroma büyük milliyetper
ver ve vataA şairi Namık Kemalin 
külliyatını bastırmaia karar ver· 
miıtir. Baotfan bııka Koram bn. 
yük ıairln h,yab ve eserleri hak· 
kında bir monrgrafi de bazırlıya
caktır. Koruman bo teıt1bbil»ünden 
hllberdar olan Namık Kemalin to· 
ronları Muvaffak ve Nnman Mene· 
mencioilu ile relinl. Ali Ekrem 
Bolayırm r.filta11 Celile ve çıcak
ları, büyük ı ire aid ellerinde bn· 
lanao eserleri Tilrk Tarih Koro· 
mana t'berru etmişlerdir. Bu eser 
lor ara1ında büyük vatan şairinin 
müsveddeleri ve kendiıi tarafın· 

100 M. 
100 M. 
100 M. 
200 M. 
400 M. 

S!rbeıt 

Karbaialama 
SartilıtO 

me1rul olmaktadır. d,) 

l ·ııe Yunan brrbi esnasında of' . fı 
de basılan vo memleketimize ı; ' 
tirillrCleo Pire limanında Almao , '1 
İtalyan tayyareleri tarafından t 0

/ ~ti 
Serbest 
Serbest 
Atlamalar 

Sa topu müsabakalara 
4X100 Bayrak 

pillenerek batmlan lnriliz vapıı' -
da bulunan kiiıd paralarunııd',r il 

bir 50 k~ro,lok piyanda bulu0"'
0 

1 

tar. Erturrol adında Beyazıdd•J 
taran 12 yaşlarında bir ço ~ 
Şehzade bış ·nda bu paralırd~ 
yarım liralıjını 0JmH adında 
fıshkçıya verirken f11tıkçı şüPb; ~ 

ORTAL.\R 

100 M. Serbest 
Ama bu taarra:ı:tar kih Kerç· 

te, kih H ırkof ta ve klh Sıvatlo 

polda yeryer yalnız tabiye alanla· 
rmda tecelli ve inkişaf röıterdik· 
ferinden luştanberl beklenen aaıl 
bOyük Mibv~r taarraıonao banlar 
olmadıti fikir ve kanaati baaıl ol 
maktadır. 

başlamıı ve 1000 kilometre ilerli· 
yebilmişlerdl. Geçen seneye naza 

100 M. Kurbıi ılama 
ıoo M. Sırtnıtn 

4X 100 M. Bayrak 

' ran daha kalabalık olon Mihver 
3 Metreden atlama 

1 • 1' •c 1 eomış, po ıse müracaat etaıı., ,t ~ 

mesele ba ... aoretlo meydana ' , 

Kerç ve Harkof aavaşlarınıb 
b~klonen büyük miliver taarruza· 
na na1ıl ç•vrilebileceklerini ııraaı 
reldilcçe evvelce anlatmıştım. Me-

orduları ba haftalorda büyük ta. 

arro:ıa başlayıp kııa kadar gene 
1000 kilometre ileri ridebilirlerse 

taarruz gecikmiş sayılmaz. 

"Cumhuriyet 11 

·----------------------

ı .. taı.ıhib edilmiı yaz lara ve mek• 
ıııp • r bolunmaktıdır. Türk Tarih 
Karomu büyOk ıairin vereıHlne, 
gösterdikleri taribaeverlik ve bü 
yük yard ımcjan dolayı teşekürlerİDİ 
bıldiraıiştir. 

11 Tarihi Roman : 65 I ZINDIKLAR 

KOÇÜKLERr 
50 M. Serbe.st 
50 M. Karbağalama 
50 M. SırtüstO 

4X50 Bayrak 
1 Metreden atlama 

•========~::;:================================== - Kendıne ret Omode 1 benim, dedi. 
ÇEViREN ı 

çekinirlerdi. Fakat içlerinde genç ve rü 
tel olanlar belki de eıir olarak alınırdı. 

- Burada bir kaç kıymetsiz eırı 
büjrü rümüş kap bıraktı . Çanad'ıu ha
zinuioi ve o hazineden daha kıymetli 

bir şeyi alıp röıilrdil. . 

Omode boyretle 
·- A 1 aen misin Ekeşe? dedi. 
- Omode eğer beni biraz sovonen 

şu elimdeki melon ipi lcui11er. 
iplerden kartulao ça'ğıcı yerinden 

fırladı ve 
- Hay boyoun luralstn aenln be be. 

rif 1 ln~aallah kırbaçlar altında can vere 
aiq l dedi. 

k" Y 11ptığı iyili(• karşı yapılan bu la. 
ıaarlar Oıııode'7i h•yretlor içinde bı· 

raktı. Bir za-a d" Ek 
h

"dd 
1 

... n cevap verme ı , eıo 
ı et e ltabına devam etti. 
- Ne orsoın ad l b • • , am ar anlar? Yazık kı 
baıbu~ Al!ar 1? \r.abrama"ları olacaklar. 
B.•buaa ıoyleyımde ıidcri n I" ., e. ut uveu ara• 
bacılarıo yooına versin ve orada çalııtır. 

J ·•·orkar1m orada da blriblriolze 
lln ili. , l•tn 

hay\faoların yenılrrlnı ıiz yeraini~ var ur .... _ 
Sıkıaraoıo IJafaaı lı.üçOktür amma 8ıztn 
kabak kafahrıoııdan daha zolci ve anla
yıtlıdır. Saksai•O avlayan adam yapının 
kirişini bnkırdatD:\ız 1 Sak1riao uçtu, Al· 
man kaçtı. 

Omode ıöierek 
Evet kaçtı 1 dedi. Kıçh amma bazi· 

oeılnin yanımı baradı bıraktı. 

- Ne rötürdO? 
- Omode o bizim taliimizi alıp rö· 

türdü J Eter biz baıboi Alpar'e Aııjika. 
yı rötürebilseydilı: hiç olmazta en pi 
kopos ben kaoçlar olurduk J 

- Aojiu mı ? Demek o borada mı 
idi? 

Omode şimdi işin ehemmiyetini kav· 
ramı ve arkadaıınuı hiddetine h•k ver· 
mlşti . 

Atlılar relinceye kadar h•yll vakıl 
geçti. Müfrezenin kumandanı Almanların 
takibine yana,madı. Kendisini vazifesi 
Zala ve Şomoc'Joları aililı başına çatır· 
maktan ibaretti. O ba vez f tıini Y•mııtı. 
Baodıo ıonra fÜn batcııadao Mo,,al ıu
yu kenarında Alparın ardcılarile birleı· 
:ıneıi llzımdı. Eier aldıjı bu e1Dıi yerioe 
relirme:r. veya recikirae sabit kellesini 
gaybederdl. Binaenaleyh hemen hareket 
etmek rereltti. 

Manastırın k"dıolara rahat bırakılma. 
larıoı bu rayrete borçlu idiler. Filvaki 
b mert adımlar kadanluı öldGrmtktOD 

/il 
Bakon7 maharipelerl Mırıal kooa· 

rında bekliyen ardcılarla birleştiler. Ban· 
dan ıoora başboi Alpar borularla hare· 
ket emrini vererek orduıoou andan re· 
çirdi ve Şomoc iıtikametiııde yol almaya 
ba~ladıler. Orda Haoıığ, Beıen)ö'lerlede 
birJeıtiii için mevcudu artıraıışt•. Uzun 
seneler Hao~ar bataklıkları içinde Hldı 
yaşayan ba adamlar Tonoroba orlonun 
yakınlara reldijioi itidir iıitmeıt içlerin· 
deki Beıenyö kanı kaynama, ve kendile. 
rini kırlara atmıılardı. H npi Bqenyö 
leride çok harpci adamlardı. Kı1 yaz va· 
kıtlarını Alman hodat mobıfızlarile çar• 
pıtmakla reçirirlerdl. Göz peklltiode al· 
tın ordudan biç de reri kalaıazl.,dı. 

Alpar Anlika'nın Almanların eline 
düıtüiü haberini Ekeşe'den aldıtı zaman 
bQtüu vilcada hiddett•• aaraddı. Fakat 
yoluna d•ii$tİrmejl bir an için bile dl· 
ıOnmedi. Vata tarafından l'Önfieıileo bir 
haberde milli ordu ile kralın ordoıu 
Hınııi'da kati netit:•li meydan mahu• 
betlııl yapacaklardı. 

mışhr. ( ~ 
E,ıa;ral nezaret altıoda bo10? ~ 

maktadır. Bu paraların nasıl 01,j t 
da batan vavurdan çılcarılıp 1:~ 1 
d ·1e• ' amoıa ıoku'dutu ehemoı• & 

tahkök edllmekled;r, 

1 
: 

Semih Uygur~' ~ 
Dört Macar ordusundan Alpar'•" 

kamanda ettiii memleketin rarp bodıJ' 
dunu tatacak dıJarıya kaçmak isteyeol" 

re mani olacak ve komşu Alman bod11' 

dona da kontrol altına alacaUı. Vat• 
ellerinden kaçırdıkları yeni dinlilcrill 
adedi çoialdııtca kralıll ordoaanun kil.,. 
vetleneceiioi harbi kazaoma talihi 

0 

t f d • 1 d • . . k • • bllİ' ara a orro mey e ecerını pr ıyı •• yordu. Esasen Alman Henrik.'de fAaC 

ristaola lüzumundan faıla meşğııl olııf'f 
ve onlara tabii gö.r.ile bakıyordu. .

1 Asıl miıli birliğin nüvesini t.,ş\'. 
eden ikinci ordoyı Vata kumanda edı 
yordu. Bu orda kral Peter'i Konııır0"' 
dakl ordugibıodao çıkarmıı ve hodod• 

doira ııluıtırm•ı•ı. Milli partinin başk•0; 
bulunan preoı Aodraı ordaıile Feh~'"~, 
istikametinde ilerlemiJ bo baş şıhr• e 
reçirmek için atr.şıyordu. . ,, 

Arpad oğatlarınıo idare ettikler• tılf 
eayıca en az olan dördüncü ord0 lf 

müddet önce Çepel adatıoı itr•I et~ 
. """ Çukurova boylerile mllnasebet te•11 

rek ordoıona çoialtmakla meşğulc:Hi· 

f Dettomı ""' J 



Sisman "Beria,, lar 
YAZAN 
Q-8IOIN 

AVER 

Evvelki günkü Cumhuriyette çıkan bir habere göre 
'' Kızılylldı' gazeteıi , Alı.aalar1n Sıv11topol kal .. 
ıini daha mllesıir bir tarzda dövebilmek için ••Şi4-

man Berta,, tipinde ajır toplar • l'etirdiklerinJ ,. ,__,,.~tı-r ___ , 

tia .'' Şi,~an Bertı •• 1 namırıh dünya harbinden evvel Almanlann 
'•ce Y•pıp mönce Belçikadıki Liytj ve Nımür kalelerine hrıı hl· 
•kl.rı 42 lilr. havanları verilen isimdir • O zamanki kalelerin iıtih· 
•tı • •ıami 30 buçalduk topların mermilerine ız çok dayanacak 
' 

0 1daklar1 içia , Almanlar , reçen Bııynk Harbin ilk ıiirpriıi ola· 
hu 12 likleri yapm•ılardı . llkönce Belçika iıtibkimları • ba bavın 
. •ide edilen tam iıal.etlerle adeta " tuzla baz ., olmqlardı • Ka· 
lQ ••kutandan sonra neşredilen fotoıraflıra röre , balyoz darbe· 
,11irıyan , tersine çevrilmiş bir kise veya aakaı ne hale •eline ' 
liit ••rmiler yiyen çelik ve beton iıtibkimlar da itte o hale rel

di • Belçika , Frarıs•z ve Raa kalelerine kartı kallaaılmıı olan 42 
•, • Onlara yıpın Krap fabrik111Dın nhipluinden Bayaa Bertha 

Pp • İııfeten " Ş şman Berta 11 denilmiıti • Franııdar da banlara 
~ • 52 lik havanlar yapauılaraa da ' •• Şiıaan Bertalar ,, reçeo 
O 9Q IDeşhur havanları olarak bltare treçmİflrrdlr. 
~llııılar , 1918 yılıoda top· 

41t1Dinde ikioci bir ılrpriz 
ı._ Y•p11ıılardır ki blriociıioden 

lla6hi1D olan bu yeai icad , 
kİloıaetre mesafeden P•rİH 

eden 24 lük uzan menzilli 
rdı . Ban&arın ilk mermileri 

~~t 1918 de Pırise düştüiü 
~ • o vakte kadar • en büyük 

111 ıoıı menzili 40-50 lr.ilo· 
~i lor baldutu için • Pıriıin 

r tarafından boaıbalandıiı 
11 ; ancak mermi parçalan 

1 
'iıa zamandu ki Almanla· 

t 20 kilometre menzili olan ye· 
ı:Plu Y•pbkları aalaıılmııta • 
~ ','•••ada , banlar& da . Berta 
"'ttir ; Birincisine'' Ş·ıman,, 
...... ildiiiııe röre ik.iociıine 

-.ı, .Uıun Berta .. demek li 

4 Soa tünlerde Sinop ve laebo
' dı.y11lan rürnltülerle nrsıota· 
il "111aaolar1n Sı.,aıtopola kar

lik • belki de daha biiyGk 
~iır havanlar ve toplar 

~ Uarını rötteriyor . 1 na· 
~ b&) ük. harpden sonraki 
"-t • yeni usullerle en •tu' 

ti.' •ttıine dahi dayanacak 
.. _,. __ 1'lılta yapıldıiı lçia , Sıvıs-

'1a İltibkimlannıa Alman ba· 
) l'l11a karıı ıünlerdeaberi 
'•ıııın Mbıbi kolayca an· 

ta.,_ • Eau.a , Verdan'dak.i 
· ~ h.ton tahkimata , iyi cioı 

ile tok kaim olarak ya 
lf oldalc.ları için, 1916 da 

1''•n 38 lik uzan toplannm 
1 12 lik havanlarının da ate· 
,hk bGyilk mukavemet tfM• 

'''''di. 
~- .. arbde , Ş'ıman Ber• 
. '-tilak&.ıar ve müdafileri 
~ki -.eldi ve manevi teıiri 

. • Mildafılerd• , tabyanın, 
bir yer depremi ile blr 
•arıdcıılr.tan 10Dra , tekrar ... 

t ~Jeabıe çıkmak için yere 
_,_,.,.,,._ 

1 biaai peyda olayordu. Pat 
"-lllilerio çıkardıiı zehirli 

~' bttnıı •üd•fil•ri boiulmak 
h"4ae •araa balandaruyorda. 
~ k killlaelerde re~ici bir bu· 
,_ baa.ı ol•yor • bazıları, röz· 
~ -~11ldan farlamıt , alnllarını 

t.aıı bir halde lr.imHyi tanı· 
- ''dı • Büabatln çıldıranlar 
, ltdı • Gular , ani boiatma 

' liddet1i bat 1 irılarana, f & lce 

lllarekebialllr.ler• , kaıaa· • .~_.. d 
,,_., -...ıere ıebep olayor • • 
-., .. ~t o kadar bozalayorda 

.._filer • teıllm bayratmı 
Si lo'-ada kabJOFlarda. 
-••topohıa en modern ual· 
)•p tıa,, iıtibklmlara , kale 
ı:!.t• P•lr. 111ta olın ş·,ean 

~ı._ c:ebınoeaai ahfine , 
' ile Radar zaman daya· 

t'"'"t? 

yete çekilmek lıtemişse de, Ak 
Şemıeddin: 

- Pıdifahlara lizım olan, 
halvet değil. adaletth I - diye raza 
olmamı4. 

H•cı Bayram'aa, h6k0met mer· 
k.ezlmizde heli adile anılan mevkii 
var. Ba zat, tahıiltl8n ıonra ta• 
Nnaf a intisap etalf. Kendi elı. ti· 
il barçajı yiyerek ya4ımasını te· 
min eder, Hnfinlerden dUendiii 
parayı fıkaraya dajılırmı1-

Ba iki tahıiyetin ıöyle bir 
macera11111 olı.adum: 

Ştmıeddio, zamanında zahiri 
deoen hemen bütnn bilgileri iyice 
öjTenaaft, hatti mükemmel bekim 
olm ... Fakat mizacınm ıevkiyle 
denioin ideallstliiin., yani batnıi 
bilfilere röoül kapbrmıı. Keadi9i· 
ne Hacı Bayramı tavıly• edip on· 
dan f eyiı almıaıoı söyleaıifler am · 
ma, renç tabip, fakir ve mahpaı· 
lar için dahi olsa, avaç ıçan An· 
karalının halini ötedenberi b•i•n• 
mez, Hfil balarmq. Keadinbe za· 
biri iliıaler ve mllderriılik payesi 
varken, böyle bir adama mlir it 
olamıyıcaiını dO.linOrmDı: Ba se
beple Halepte ,öbret kaman Şeyh 
Zeynlddini Hıfip ioti11p etmek. 
&zere o tarafa ritmifıe de, Hale· 
be varınca, rllyuında boynaoa bir 
:docirle baih gö·mOı; zincirinin 
bir acana da Hacı Bayram tatap 
kendioe doğra çekermİf. 

Utanır ayaamaz beaea ıfaıl 

1otana tattarmq. Ankarayı Yaran· 
ca, Hacı Bayramla mlritlerfııi bir 
tarlada orak biçmekle ... rul 
rörmüt- o da aralarına kanııp 
çahım•f· lf bitinae, Şeyh Bayram, 
yemek bazulamıt, Köpek.terede 
ayr1ca rıdalarını yermit. Ak Şe~· 
MpdiD tofraya çatrıluyınca, iatas· 
kallo •ki fena dllfllnceleri ,,. ldb 
r1, azameti ıebebile oldajılna an· 
lamıı ve köpeklere yanqarı k 0~
larla birlikte karamı doyarmıra 
baılımıı. Hacı Bayram ba hali ıö· 
rlnce Ak Şea1eddln1i yanına d~· 
vct ederek mGritl•ie kabal etmıt: ... 

Eskiden halk oyulan ıadece 
fllmek, etlenmek için MDaJardL 

Sonra banan mllli knltnr eaıala· 
raddan folklor oldata anlqalda. 
Karapz. K•wkla, P ... Ur yalnız 
çocıi•n d•iil, lllmio, l&D&lkl·ın 
malıdır. H.atti ıa sin ... deninde 
daha ziyade, belki sadece iijm H 

sanat •babınm allka1101 çekiyor. 
Bir n..U eYvel de Hacı Ba,. 

r•m'lar, Ak Ş.mseddin'ler sadece 
taaunf ••nplarun, defYltt.i 
ve allrialeri lftrflendirlrd'= MI· 
nevverlerimi•, - tıpkı vaktile bis 
:ut Şemaedd.n'ın Bayram'• karıı 

t - a "ıbl - onlara omaz lilk•· yap ırı • . 
ter· doktorlaklarile, ıaOderriılıkle-

u' .. ,. rar olarak, Tilrk f ıkir ve 
r e b' • 
tahasıiı tariblDin ba mü ım 11ma. 
larun kllçllıuerlerdi, b:çimaerlerdı. 
BöJl• loaanların bahrasını barıfeli 
Şarkla birlikte nlıyana boimak 
iateyeolerimb çok olaqtar. 

Fakat Namık Keaıal'l H Meh· 
met Aklf'i clmmetçil• ittibamil• 
..... defterden ıilmıyor1ak. onlar· 
da, W.. örnek olacık idealizmin 
ukl tetltlerlnt naııl balayorsak, 
hpkı -.. aibb Halkın veli bUdl· 
il ve tGrbe J•phjı IDNDlara da 
cmlrtecUik &Dderi• clamrasıaı 
bumamalı1az. Netelda hekim ve 
alderril ,.,..._ ,akMldlkt• 

BUGON 

HARİCi HABERLER 
muharebe halinde 

Berllo 20 (a.a.)· ı• n g ı• ı ı• z 1 e r tutarken diier 
Resmi teMii: Şi· taraftan Elidem 
mali Af rikadı dOt ve Si ii _ rezak 

mao prka dofr• Halfayada mOıhhkem mevz: ı daha çok ilerle-
erindekl rarııizoo 

..U.tir. Atman ve larını reri almayı 
ltalyao kıtalar1 t t 
Tobrak mGıtah· u unuyor faydah balrnaı· 
ke• mevkii•İ çela tar. Fakat s1rhla 
ber içine alm14lar· 1 kuvvetleri Tob· 
dır. Bir çok mo ngiliz 8 İnci ordu ko- rak ile M111r ha-

kaveınet merkH mutanı muharebe dada ara11nda re 
lerioin yok edil· h niş bir aahada d• 
mesi .. natmda sa asında vamh hareket ha· 

1000 lngiliz esir o t hl•k ıı• Unde balunm•k· edilmiş, 10 tank urum e 1 e tadır. 
tahrip olunmuı ve } Rommel lnri· 

1 Bir Edirne 
seyahatnamesi 

YAZAN 
NAHiD SIRRI 
Giiıide Edibin ba kıymet1i 

nerioi bOtln okeyacalaramaza ba 
raretle tavsiye ederiz. 

Adanada Sabri Evrendilek 
klbp evinde 50 karaş fiyatla 
ıahlmalt~adır. 

Satıllk fotoğraf 
makinesi 

çok miktardı harp Sayı IYOf lizleri Gazala da 

malzemeıile bir /nıiliz gazetelerine ıöre ricate icbar etmek Adana C. Mu··dddei 
iaşa depoıu ele Rommel, /aaom iistiinlillli· te reç kalmamıt 
reçirilmiftir. 1 • ~ a. _ .. d. uıı derece Umumı·ıı·~ınden: 

6,5 X 9 boyunda' kuvvetll 
bir o~Jelltifi olan, az kulllnılmıı 
yeni bir halde Zaiı lkoo markah 
bir fotoj'raf makineıi 11tıh1dır. 
Görmek isteyenler razetemiz mu· 
huebeaine m\lracaat etmelidirler. 

Londra 20 (a.a.) niin ŞllflGfG esır euen ,,.,. il 
"l l ~ I ,_ .. _... de •ilrath daYra l Li b f z Royter •iao11nm lıca a•ı o mauı ını RNK Beı oamara ı m a camı a • 

Libyadaki baıaıi etmipir oamamııtar. la fiıtla satmaktan saçla Adana• 
mababiri bildiriyor. fiJbaklka Hklziaci orda tebli· nııı Gaalaafzade mahalleıiade otu· 

Tobruk etrafında balananu.ri keli vaziyetten k•rtalmq parlak nr ve Tarıas kıpı1111da 19 No· 
k l L la dükkanda hardavatçı Recrp oi· mevzilerimlzln trerbine tayyere ile bir ••rette reri çe i mlJ9 Y&a:İt 

derhal relen 8 inci orda bqka· balaıuıtur. la 32S doiamla Mustafa Karaka· 
mandanı Gll. R tehi• mlltebenim Dnn Tobraiı rittim. Tobra- J&oııı milli korunma kanuna tev 

G l • fikan Adaaa a•liye ikiaC: ceza ha· Ve emin crörllamOıtür. enera kaa rıfil avlaamıyacıfına emın O• 
• kimliiince yapılan daroıması ıonun 

bundan sanra otomobille muhare· loaabilir. Gualı ricatantlan bat· da MezkQr kaaaoan 31 / 1 / 2. S9/3 
be ıahıııoa gitmiıtir. lamak Ozere llç rtın zarfında bara· ye 63 llnc6 madc!elerine tevfikan 

Tanklarımızın yapbiı ltaıı çar· da cereyan eden bırekib taıvlr on lira aiar pıra cezası on beş 
pışmalarla azuo ~menzilli topların edebilirim. ıüo dükkiomıo krpatılm11ı. Gaze· 
ateıi bir tarafa bıralularH Libya Rical paıar rllnG nat 8 de te ile bülisatan ilin ve ili n ücre. 
cepheıi boyunca başka hartket batlamqtu. Ceoap Afrika ttlmeoi tinin •1tendiıloden ıhnmasuıa ve 
olmamııtu. R.tchienin rüve:ıioe bü kendisiyle berabar bitin top mal· büyült• hırflerle ~6kkin~oa afi, r a· 
tün orda iştirak etaektedir. Şilp· zem• nakliye vasıtalarını beraber pışhn1m·11ına daar verılen 25 3 
heıiı ıekiıioci ordunan Elidem . rötllrmllıtar. Sa it lnriliz .,. c• / 942 gOn ve 356/ 133 sayılı ilim 
Akroma hattında ıöıterdiil maka nap Afrika bava kanetleri himaye kahleımit olmakla ilin olunur. 
bete Afrika Korpı'a bayrate dl.tür· ıinde yapalm•ıbr. 2162 

müıtilr. Dojılda ba tnmen lnrillz tO· Adana: c. Müddei 
Rommtl, M111r hnduduna doi meni tarahndan himaye edillyorda. 1.-.1 d 

ru ilerl•mek fikrinin tatbiklae baı · R:cat edilirken Akromanın cena· Umumll il n en: 
lamıfh. Ritchle'nin kuvvetli mGda· banda mllttefik. ve m bver tankla Adananm Suca zade mahalle· 

d llr •· R ıinde otarar Mebm .. t oj-la halice• faaları bu prc jeyi suya Dı m-.· ra aruında çarpıımalar olda. om· den dojma Kerim Yok fazla f ıat· 
tür. melia Gualadaki lnriliz kuvvetleri la kömıllr Mtbpdan ba saçla A· 

Alman zarhh knnetleri lnriliz- oi tecrit etmek teıebbilall aaya dana ikinci uliye ceza mahkeme-
lerin Hyyar topça kavvetleri tara• döıtn. Gızalada kalmıı olan lnri · ıinde yıpılaa daraımaaı ıonanda 
fından tardedılm:ıtir. Ahnan son Uz tümeni cenap Afrika t&meain:n 4180 11yıh Kanaoan 31 / 3, 59/3 
haberler 90 ıncı Alman hqif mo- ricaboı himaye ve temin etmiftir. .4 ve 63 ilçüocü maddel.,Jne te"· 
törl& kavHtlar tOmeninio ciddi bir Ceovp Afrika tllmeni, Tobrak iı- fıkan Bet lira •iır para cuuı, 
maknemetle kar1ıla1tıktan IODra tikametlnde rerl çekilectif yerde yedi rOn aGddıtle ditkkinın kapa· 
batıya doira •ltkllltla çekUdfii birdea blre batı lttikametlndea bir tılmaııoa ve köm&rlerin mGsadere· 
ol bildiriyor. taarruz J•p••I ve lta!yan piyade aloe ve bllr.ilm katilqtiktea eonta 

Çarpmba rlnl Almanlar Ak kıtalan aruıadaa keadiafae bir yol r•set• ile lllaıDa " UlD Doretialn 
romada balaaan atkbhıci ordan• açarak ~ kilometrelik bir JOrlylf keadlslodea aı......sıacla •e bDyflk 
aevalleıioe taarru ıt•iflerdlr. Şa- ten sonra emin bir aHkiı rel· harflerle yazılacak ili ~ ların dilkkl· 

Adana as. sa. ko
misyonundan: 

1 Ciheti askeriye ihtiyacı fçto 
(25,000) kilo koyun veya •ıtır eli 
latan ahoacaktır. 

2 - Kovun etinia mahammen 
bedeli ( 25 000 ) lira ilk teminatl 
(1875) lira dır. Sıiu eti:ıin aaba•· 
men bttdoli (12 500) lira ilk temi· 
nah (937) lira (50) h·usdar. 

3 - lbalui 10.7.942 coma rl 
nll aaat 16,30 da Adena ukerlik 
dairesindeki aatan alma komlayo· 
naoda yapdacahır. 

4 - Evsaf ve şartnameleri Ao 
kara , htaabnl levazım a1Dirlikleri 
ve Adana askeri .. taaalma komia
yoounda rö nlebUir. 

5 - Koyun etine rlrecekler 
teklif zarflar1aı ihale saatinden bir 
saat evveline kadar komiayoada 
bıılundurmalarıoı 11j-ır •tioe tr•ri· 
ceklerin de teminatlaril• birlikte 
ihale saatinde komisyonda hazır 
bulanmaları ilio olaour. 

21~27-3-7 2168 

Adana Elektrik 
Türk Anonim tir· 

katinden: 
Şirketimiz için tecrübeli 

muhasebeci ve muhuebe 
memuru aranmaktaadar. lıtek· 
lilerm referans ve kıu balter

eümelerini bildiren bir yazı 
ile 1 • 7 • 1942 tarihine ka • 
dar müdüriyete müracaatı. 

2167 

ilan 
Belediye 
tinden: 

Riyase· 

1 - Mali yılın içinde ıehir 
fakir balkiyle Belediye meaıur Ye 

aanıtabd•mlerine verilecek illç H 

tıbbi malzeme açık eksiltme ıur• · 

tiyle aahn alaoacrktır. 
2 - Mavakkat teminat. (72, 

5) liradır. 

3 - Şartnamesi Belediye Bq· 
tababetindendir. l.teyeoler oradan 
röre bilirler. 

f.Ltan rın batıncaya kadar Atman· mı'•tir. nının mahteiif yerlerine yapııtınl• 
• U " 27/3/84b " illo o1nnur. lırın yaptıkları hllcamlar tarded • Kahire 20 ( LI. ) - Alman muına dair verilen ıua 

bim k · ı Şırtnamede icabedea tadilit aıiı ve Rommel orduınna m6 zırhh kav.etleri , lnriliz kavvat- ve 425 J 140 sayıh karar ata eı · 

4 - lbal•Iİ Temauu yedin· 
el aah rüaü ıaat (15) de Beledi 
ye Eacilmeninde yıpılacaktar. Ta· 
l;plerin o triln maayyen saatte 
muvakkat teminat makbaıluiyle 

birlikte Enclmeoe mllracaatlara 

l i GG '--t ·11 ı yıpılmııtır. ... kayıplar verdiri mlft r. o ut1 ar- lerinin Libya hadadana doira çe· mit oldatandan 1 n ° unar. 
2165 21 

• 
25 

. 30 • 4 

~aAlmnlar ~~~~~ h W~i ~~~~.~~~. ~btl-----~2=1~M~~---~~~--------~-
m11hırebeler bak.kında mafu11l dlln akta• benDz badat mHkİI•· J • R• t• d 
malamat henüz verilmemiftir. rin• varmlf d~iillerdi . Ba mewzi- Be eeıye ıyase ın en: 

Almanlar zırhb kanetl•indta ter bir mii_ddettenberl hazırlanmq 1 _ Daıulacezenin 942 yılı ihtiyacı için aıatıda cinli 
mlt .. ekkil lr.Gçilk kollan Sidi Re· balHayor. ve miktarı yazıh erzak açık eksiltme auretiyle ahnacaktar. 
ıakın dotusanda ilerletiyorlar. Sa· Cotrafya bakımından daram, h b d 11 

R l L& ıL ı t 2 _ Alınacak erzalua cinsi mu ammen e e eri ve raıı muhakkak ki o••• " Ç a: reçea aoateırlndeki &af İ b taar· 
taarruzlar yaparak dotaya doira raz•adan evvelki danaaao aynidir. muvakkat teminata aıatıda ayri ayrı gözterilmiıtir. 
bir yol avmak istemektedir. Ba Şa farklaki ılmdi Libya çö.Gode 3 _ lhaleai Temmuzun 7 inci Sah ğünü aaat on bette 
b&yilk mikyuta blr harekat t .. kil mllttrfiklerin ıeyyar kavvetleri Belediye dairesinde Belediye encnmeniade y•pdacaktar. 

etmez. vardır · Almanların vakti,le Mm 4 .:. istekliler ayni güıı ve aaatta yatarmıı oldukları te• 24 aaathk bir daralr.laaadan ra karıı kHYetH mevzileri varken 
d~ ti• mı·aat makbuzlariyle birlikte Belediye encümenine ve tutna· ıonra RommeliD va•Y• yap'. baron yokt•r. b 

ilerleme. ıekizioci ordaya yeni bir Tobrak. çevreainin mOdafaacı meyi görmek isteyenluin her gün ISelediye muhue uine 

ricata mecbar etmlttir • laarı timdi kqahlmlf balanayor • muracaatlan ilia olu~n;;.;u~r~·------~~~:":"" 
General Ritchie, birbö1tara1ft:n Dotaya riden ubil yola keailmiı Cinıi Kilosu muhammen bedeli 

mvvaldcat tank birliklerİoİ Dada rn n e I =-~~abot d6tmanın eline reç · 

ıoara, kibir ,,. azameti terkedlp Mllttefilr.lerln Gambottaa çe-
Aaadola balkmm en nfill•i, en kWti ~· artçı ••banbeleri ıara· 
biçareleri için milyooerceain~ 

1
di· ımda. ıa~. ve petrol depotara tah-

tlinmek yolaoa rir• Ş.maeddao le rlbedUm ftir. 
ri, kendi ekm•tinl tarladan ilendi Şa anda mihver kav.etleri 
çıkarm•iı abllk dn~tan nyan Toprak'a kartı bllyllk bir bukı 
Bayramı Velller,1 yePJenl bir •ık yapmamaktadır • M bveriD nu 
altında r6rmeti, .. .,.,ii .. OD• kav.etleri dotaya Eıu.. istika· 
lan ıl•diki ldealizmiae llJ&n ci· metinde ilerlemektedir. 
hetlerdea k.opye etmeii biltaeliyiz. lorWz kHHtleri ıtrıt•jik 

Ba yol, öoOmllu yepyeal bir ebem•iyıtl olan Halfaya reçidioi 
afak açacakı Tllrk tarihinde balka tat .. ktadır. 
hizmet eden lnsanlan, tGrbelloe Loadra 20 ( a.a. ) - Dally 
ııtmıya illç di,. iptik bailanacak Mail muhabiri Jazıyorı 
evliya diye dtjil, f ıkat birçok Son Ltb1a harekatına dair 
cihetlerden takdire, taklide deter timdi elde ettlt~ala ba~lerden 
blylk atalar di1e tanımamın ve· poa anlıyoraa kı b• harealttan , 
sile t"tk.il edecektir. yaloı• relecekte va~abalacık orta 

E lı. • devirde bambqka anla· ıark barekltlııa dıtıl ayni zaman· 
ıalaa ~a 1 Tllrk. mllrtitlerl. ılmdiki da bıtka harp cephelerindeki ba 
devirde batka nçbelerindea Öt· reklt• da tesir edecek neticeler 
nek olabUfrler: çıkacıktlr. 

H Jkçı, bayanHer, direrbln, Hayretle rörGrona ki Ro•· 
fedaUr, klbirllz veuaaetı:z, ide- aıel , mncat kalcl...,.. ahin• 
Uaıt mtha•••erl•·- bava &ttlDlltlD .. ••~d~=~ 

·Akta•'.... ede ıabath•• bir a..11 o... ..-ı 

Kuru aebze 

muhtelif 

Yq sebze,. 

Ekmek 
Satar eti 

5385 
1678 
3722 

·t244 
2166 

.~:. Nöbetçi Eczane 
Yeni eczane 

( Belediye yananda) 

ltpat etmİflİr • Rommel • cuv 
.,. iyi teçhiz edilmiı bir ordaaa• 
bava yardımı olmakıızm naıd •• 
vaff ak oldapna ıöıtermiıtir· •kai· 

Geçon haftaki barp1!!"'~ vı 
ne Rommel taarruza,..:;.;- ella 
kit 'ba.,a llıtln16iii ~ • Şa 
ele oldaiaoa ,imdi ıebeplerin1 
balde muaff.ald,..,.k )lzımdır . 
ba4ka tarafta _::-: •• .,ıamıı ol. 
Baol~ra Ro:_.c1e .. i toçlıizat ve 
daia re•!_ ....... da •e kendi yük· 
nakil yaeı.- - '·el 
Mis db'1•cfUtind• araraıu ar, 

1165 
197,80 
670,14 
622 

temminab 

8739 
14,85 
50,26 
46,65 

21 • 24 - 30 • .s 

Alaka•• kalmadı 
Mü ... 8-..de Çahıan Elyon 

oila y.ko ıo111:.~. : ~42 tarih1n• 
deo ....,.,_.. 19•rını a:eHrek ay. 
,.....a.,. Bir yaol ıtbia mahal kal 
_ ... ı için keyfiyeti allkadarlara 
ilAo ederi•. Y ako Ben7v 

Vakıflar 
iUnden: 

2169 

müdürlü· 

Vakfa ait Karasok.da Htırrf. 
yet oteli arkaıındaki boı ar11 11 
nelitt elli lira Ozerioden üç llD 

müddetle icara verilecektir. lıt•k 
lilerin:ihale rilnü olan 26/ 6 /94 
Cama ıüaü vakıflar idare.lae • 
racatları. 

2164 
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Asri Sinemanın 
Y AZL K Bahçesinde 

Suv r 
9.30 B akşam 

İki şah eser birden 

1 
ilaveten: 
Annssthern varathklar• 

c-x-x-z-y-=·=-J Kadınlar oteli 
Aşk, iztirap, lc ış~aoçlık şsh eseri 

2 

Suv•re 
9.30 

®:-~-···-r-x~ Casus intikamı r- -----
Son de~~co meraklı, heyecanlı büyü\: cuoıluk filmi 

Pek yakında Grate garbo 
Gülmiyen kadın filminde 

-Ceyhan Belediye Reisliğinden: 
Şimdılik ayda elli lira ücretli Ceyhan belediyesinin itfaiye 

• makinestliği münhal olduğundan ehliyeti haiz olanların evrak 

mfü.bitelerile birlikte bir haftaya kadar Ceyhan belediye rı• 
yasetioe müracaatları ilin olunur. 2129 16-17-19 

BUGON 

Pazarcık icra Memurluğundan: 
Açıl: rtırmıt ile pıraya çevrilece\:: gayri rnt?ınkulün ne oliuiu Mı

ra,ıa riivao l ı m. dtn Eşbab Mehmet oğıılları Modafo vo Ali "o Ôkkaş 
ve bacıları Fatma il., Keleksildi K. deo Hırşit otln Veli Küse ve idi· 

. hiyenio Sakca Göz köyündt mukim H nşit oğlıı Ali karısı ve KeleıikU 
K. den Mastan k·zı Arzu ile müştereken mutasarrıf oldukları Pazarcı: 
ğıa Kelesikli K. den şark•n taiır hş, g ırben hayitli öı., şimden değir· 
men barki, cenuber' tutdağı ile mahdut bir kıta tarla: 

2 - Ve yioe ayni köyde kara çalılık mevkiinde şarkan Narinin 
koyağı, rarben kara çalthk, şimılen ıığır taş caddesi, cenuben değir 
med hırıile mahdut bir kıta tarla. 

3 - Ve yine ayoi K. de Çivit Hao mevkiiode şarkao bayitla, gır· 
beo deiirmeo barkı, ceooben büyük dotdaiı ile mahdut bir kıta 
tarla 

4 - Ve yine ayni K. de K .. pir mevkliode şarkan kara çahhk 
garben boıtano:ı.ü, ııimalen cerrah barki, cenoben dtğirmen harkile 
mıhdol bir kıta tarla. 

5 - Ve y!ne ayı.ıi K. den pıoar mevkilode şarkıo eald deiirmen, 
garbeo koca ağa baglaga11. şimalen büyük öz, cenobeo koca karaldr· 
nak, çaylarile mahdut bir kıt'a tarla. 

6 - Ve yine ayni K. den Poaar mıvkiinde ıı.rkan dti'irmeo, 
rarben Ôm.r ağa g•ri, şimalen kara kirOAk çayı, cenuben süllümcllk 
pmarile mahdut bir kıt'a ki cemao 6 kıt'a tarla ile ile keleh:k. 
mi K. de ve iş bo n"azilere ait niıan 927 tarihli ve aj'zı dört 
mdre ve tolü 20000 metre olup mizmili batakl ğın~an alarak da· 
ima garp tarafına müteveccih algin b takl-ğına dölcQmlekte bu· 
lunan bark taraflar arasında takıimi kabil olmadığından kül balindj 
satılacaktır. 

Arazi ye barka tektir olunan lcıyınet tamamı 75000 lira ve bioala· 
rıı takdir olanan kıymet tamamı 17700 lira-:lır. 

Artırmamu yap lıcağı yer, fÜo, saat: Pazarcık icra dairesinde 
15. 7. 942 çarşamba rünü saat 10 da. 

7 - l~'>u gayri monkalun arhrm, şartnamesi 1, 6 942 tarihinden 
itibuen 942 7u namara ile Pazarcık icra daireıioin muayyen numara· 
11oda herkeıin görebilmesi için açıktır. 

8- ilanda yazılı olaol"rdan fazla malOmat almak iıtivenler iş 
bu şartnameye ve 79 dosya numara ile menturiyetimi:ı.e mQracaat et 
melidir. 

9 - Artırmaya iştirik için yultarıda yazılı hymetln yüzde 7,5 
nisbetinde pey veya milıi bir bankanın • tf'mlınıt meldobu tevdi edi· 
lecektir. 124 

10 - ipotek 1ahibi alacak 1ılarfa difer a!Jikadarların ve irtifak bak• 
in sah:pterinin gayri men"ul Uzeriodeki haklarını butıııl ile faiı. ve 
masrafa dair olan iddialarJDı İ!J bu ilin tarihinden itibaren 20 rün 
içinde nvrakı müıbihlerile birlikte memoriyetimize bildirmeleri icap 
eder. Alui haine tapu ıicillerioe sebit olmadıkça sah~ bedelinin paylq· 
masından hariç kalırlar. 

Adana B·ırı·ncı' •ıcra memu· rıuo ... u· ndan: 11 - Göjterilen günde artırmaya iştirak edenler artuma ııartoa· 
mesini okamaı ve IGıumlu malOmatı alm1ş ve bo(')ları tamamen kabul 

Muaddel 2004 saydı kanuna göre etmiş ad ve itibar ot11nnr. 
-. 12 - Tayin edilen umanda gayri menkul mbnadi tarafından 3 

Gayri menkul satış ilanı dtf• çıkaraıd ktan sonra ea ço'< attırana ihate edilir ancak arıırma be 
Alacaklı, İsa kız& Şadiye deli muhammin kıymetinin yüzde 75 ini balCMz veya utııı iıtlyenin ala· 
Borçlu, S.ankcı Süleyman oğlu ölil Davut veresesi. cağına rüçhani olan diier alacaklılar bolonupta bed,l bunların o rayri 
Gayrimenkul, Tapunun eyliil, 329 tarih ve 90 numara· menkul ile temin edilmiş alacaklarını mecrnuondan fazlaya çıkarmazsa 

smda kayıtlı on dönüm tarla, beher dönümü altmış liradır. en çok artıranın taahhüdü baki lcalmıık üzere artırma 15 rün daha 
Tapunu şubat, 335 tarih ve 98 numara daki ıirmanh temdit ve 15 güo~en ayni saatta y-pılacak. artırma bedeli satış istiye-

mevkimdeki 15 dönüm tarlanm beşte üç hisse olup beher oin alacatına rilçbanı ohn d i" alacaklıların o rayri menkul ile ttmin 
dönümü altmışar liradır. edilıniıı olacakları mecmoundan fazlaya çıkmak ıartile en çok artırana 

Tapunun nı .. n, 330 tarih ve 47 numarasında kayıtlı Sir ihale edilir böyle bir bedel elde edilmezse ihale · fll pılmu ve ıatış tale. 
manlı mevkiinde on iki dönüm tarla olup dönllmil seksen bi düşer. 
liradır. 13 - Gayri menkul kendiıia. ihale olaoan kimıe derhal veya ve• 

Tapunun mart, 329 tarih ve 306 numarasında kayıtlı rilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesb olunarak kendi 
Şirmanla mevkiinde sekiz dönüm tarla olup beher dönümll inden evvel yükaek teklifte bulunan kimse arz etmiş oldoio bedelle 
altmışar liradır. alma ta razı oluraa ooa razı olmaz veya bulunmazsa hemen 15 rün 

Satışın yapı\acatı Adana icra dairesind~ .ıo .. 7, 942 cu· müddetle artırmaya ç karılıp en çok artırana ihale edilir. iki ihale ara· 
cuma günü yer, gün, saat, saat ı 1-ll ve ıkmcı sataşta 20. ıındaki fark ve ftçen rün'er ;çin yüzde 5 teminat hesap olunacak fa~z 

· l 1 kt ve diğer zararlar ayrıca bllkıne bacat kalmak11zıo memuriyetimizce ah· 
7.942 pazartesi gunü aynı aaat 8 yapl aca " ·. . cıdan tabıil olonıır. 133 

1 • ,şbu gayrımenkulün artırma şartnamesı 19•6·942 tarı• Evsafı ve hudutları ve cinai yukarıda götterılen aruı mih•rk 
hinden itibaren 942/ l 054 No. ile Adana icra Daireıinin muay· ve bu araz:Jerdrn kayıtlı öz içeriıiodt ki mevcut bulunan haneler 
yen numarasında herkesin görebil:°'1esi İçin a~ıKtır. ltinda ya· 15 - 7 - 942 tarihinde Pazarcık icra dairesinde açık arbrma ile u 
zıh olanlardan fazla malümat almak ısteyenler, ~bu şartnameye ve tılac11 ğ1 iliio olunur. 

l 

·yazlık Sinemada 
BU AkŞAM 

Sinemanın ideal _iki Aşık Çiftçi Güzel BARBARA STANVJCK 
tarafından .,ahaoe ve cazip bir şekilde yaratılan 

Günah gecesi 
Mevsimin en büyük aşk süper filmini takdim ediyor 

Seven ve sevilenlerin .. Aşkı nlıyanlarıo filmi 

ilaveten: 
Eıı nefi, Şar" aıaıiki!il ve em•alsız ateşli şarkı ve gazell•rile 
cidden onotolamıyaca" bir rüzellikte olan en büyük Şark filmi 

Gülnaz Sultan 
Türkçe sözlü ue şarkılı 

Yaratan lvan Moujkin 

Pak yakında 
Abdulvahap'ın 

E'l Büyük ve Emıalsız filmi 

Aşkın Göz Yaşları t 

ALSARA Y Sinemasında 

• d 
1 
b 

BU AKŞAM , 
Kııııo oldoiu gibi b11 ya:ı mevslnind de daima mubte•em müda,iıll1' 

rinin ıonso7 bir teveccüh ve ıevgi,iol toplamakta devam edeli 

Şark filioılerloio en rüzell, mevzour.u binbir r•cs hilrlyrhrinde!I 
alan ve Türk. sazının en rnhMvaz ve nefis parçatarile ıüslO "' 

kıymetli Tıirlı: baneodelerinin şarlcı ve gazellerile bezenmiş 
Şaheserler Şaheseri 

Gülnaz Sultan 
Türkçe ıöılil ve ııarkılı büyük aı~ ve heyeceanlar filmini mutlaka göt 

Baş rolde : Büyük artist 

lvan Moujkin 

ilin 
Adana Belediye Reisliğinden: 
1- Kanara buz fabrikası ve ıotuk hava depoları ibtiY'~ 

tarak 200 kilo amonyak gazı açık ekıiltme yolu ile alın•cl 
2- Beher kilosunun muhammen bedeli 1250 kuruş 0 

muvakkat te'minatı yüz seksen yedi buçuk liradır. 
3-lhaleıi haziranınyirmi altıncı cuma güoil saat orı b 

belediye encümeninde yapılacaktır. 
1 94'/./ 1054dosya numarasiyle memuriyetimize müracaat etmeli~ir. 20 _ 21 _ 23 215S 

2 • Arbrmay ıştirik için yukarda yazıla kıymetın ...,------·----------------
yüzde 7 ,5 nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat 

4- isteklilerin mezkQr gün ve saatta te'minat makbııt 1 

belediye encllmenine, ıartnameyi görmek isteyenler bef 
yazı işleri müdürlüğüne mliracaatları ilin olunur. 

mektubu tevdi edilecektir (124). 
3 · İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve 

irtifak hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklannı 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarım işbu ilan tarihin· 
den itibaren 15 gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte me· 
muriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu 
icilile sabit olmadıkça sataş bedelinin paylaşmuından 

hariç kalırlar. 
4-. ~österilen günde artırmaya iştirak edenler arttırma 

şartnamesını okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunlan 
tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 • Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa ba· 
ğırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma 
bedeli muhammen ~ıymetin yüıde yetmiş belini bulmaz veya 
satış istiyenin alacagına rlicha~ı olan diğer alacaklılar bulu· 
nupta bedel bunların ° gayruncnkul ile temin edilmiş ala
caklarının mecmuundan .. fazla ya çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak uzere artırma on gün daha temdid 
ve onuncu günü aynı saatta yapıla~ artırmada, bedeli sa
tış istiyenin alacağına rüchanı olakldığer alacaklılann o gay
rimenkul ile temin edilmiş alac~h i" tfl~cnıBundan fazlaya 
çıkmak şartile, en çok artırana ı 8 e ~ 11~1 b~~~ bir bedel 
elde edilemezse ihale yapılamaz ve ~h ı1 i 1 ut~'· 

6 • Gayrimenkul kendisine ı 8 e 0 unan .h•m
1 

ac der-
·ı -hı t • · d arayı vermezse ı a e karan bal veya ven en mu e ıçm e p ··k k teklift b l 

fesholunarak kendisinden evvel en yu se 1 e u unan 
k. . ld ... b d ll al x.8 razı o ursa ona razı ımse arzetmış o ugu e e e ma25 üdd tl ' 
olmaz veya bulunmazsa hemen yedi gün ~. t e artırma: 
ya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. lkı ıha j arukodf~ 
fark ve geçen günler için yüzde beşten hesap 0 unaca aız 
ve diğer zararlar ayraca hükme hacet kalmaksızın mernuri
yeti miz~c alıcıdan tahsil olunur. Madde (133) .• 

Gayrımenkul yukarıda gösterilen 7· 7·942tarıhın.de Adana 
icra Memurlu~u odasında işbu ilan ve göstenlen artır-
111 prtnamesi dairesinde sablacatı ilan olunur. 2161 

Seyhan Orman Çevir~ 
ge Müdürlüğünden : 

Orman Emvali Satış ilinı 
Miltdarı · Beher kentahnıo 

Hacmı Muhammen vahit fiyatı 
Cinıi M3 03 Keotal Kilo Lira Kuruş 

Çam enkaz odana 6600 00 12 
1.- Hatay viliyetinin İskenderun kazası dahilinde Turanla· 

seki ormanından (6t>OO) kental çam enkaz odunu satışı 
sürülen pey haddi liyık göıUlme .. diğioden 10 gün daha u· 

zatalnuıter. 
2- Satış ~9.6.942 günil saat 11 de Seyhan Orman çe· 

virge müdürlüğü dairesinde arthrma ile yapılacaktır. 
3- Beher kentalının muhammen fiyatı 12 kuruştur. 
4- Şartname ve mukavelename proj~leri Seyhan Or. 

Çevirge Müd. Ankara Or. Umum Mndüılüiünden lıkende· 
run Or. Bölge Şefliğinden alınır. 

5- Muvakkat teminat .S9 lira 40 kuruıtur. 
6- Satış umumidir. 
7- Taliplerin ihale günll olan 29 6 942 gllnil saat 11 

de teminat makbuz ve ticaret odası veaikalarilc birlikte Sey
han Or. Çevirge müdürlüğü ıatış komisyonunda hazır bu. 
lunmalart (Ticaret odası ve•ikası köylülerden istenmez) 

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

ıatışa çı~a~ı!m••tır. .. . . . 
10- Bılumum meıarif muşterıye aıttır. 
t t- Orman b~de\i tlç taksitte ödenecektir. 

2157 

2047 10-14-17·29 ' 

Deniz gedikli erbaş orta okul ~ 
müdürlüğUnd~ 

l- Bu yıl doğrudan dogruya donanmaya sevk ed:if 
iizere orta okul mezunlarmdan talebe kayt edilec"~,, 
2- ıstaobul ve civarından müracaat edecekler Is ,e~ 

Deniz 'K. hğına Mersin ve civarından müracaat ede 
de Mersindeki okul müdürlüğüne. 11 

3- lstanbul ve Mersin mıntıkası haricinde bulıı"~ıe' 
bulundukları a kerlik şubelerine dılekçe He bildirece~ ı 
bu dilekçenin bir mushasını da lstanbul Dz. K. lığ•11' 
Mersindeki okula göndereceklerdir. ~, 

4- Kayıtlar. 1/6/94l tarihinden 30/9/942 tarihirıe.ı.~ 
devam edecektir. 2090 9-l l-13-14 17 19· .ll-23 25.27.SO 

As. Satın alma komisyonundan: o0 ~ 
1- Ciheti askeriye ihtiyacı için 3500 kilo süt ve 35 

yoğurt açık ekıiltme ile satın alınacaktır. te 
2- Muhammen bedeli cem'an 24SO lira olup il1' 

natı 183 lira _15 kuruştur. 1-d 
3- lhalesı 1/7/942 çarşamba günü aaat 16.30 d• i 

aıkerlik dairesindeki satın alma komisyonunda y•~~ıe~ 
4- Evsaf ve şartnameıi her gün kamisyonda go bir"' 
S- isteklilerin belli glln ve saatte te'minatlarileıJj 

komisyona müracaatları ilin olunur. 2134 16 
imiiıiiiiıiiıııııİİİiiiiiiiliiiİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiii - fJott 

imtiyaz Sahibi : CA VIT ORAL . R·fat YA V ~fı1 

U. Neıriyat Mndnrn : Avukat Baııldıjı yer : B UGOrl 


