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IDA .. I u .. ı 1 Yeni 
latas,on coıcldeel Adana 

Telefon 138- P'9sta K. 41 

Aııona:YıUılı 14,Altı •rhtı 
7, •Jlı ıı 125 ku1111tur 

han .. rtlan idare il• 
kararlattırılır 

Aakaıa 22 (a.a) - la•iltere kralnua 
doiam yıldö "' llmll mGaHebetile reisle••· 
bar lımet loöall ile Mıj ,ltı kral altıncı 
J >re ara11ndı tebrik ve tıtıkkGr tel.raf 
ları teati olmuitıır. 

SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE '-------------J 

ÇUKUROVALI: 
1 Buğdayını, arpanı gecikmeden, Of ise teslim et. Sana 
yaraşan ve sana düşen millet ve yurt ödevi budur. 

He varsa vermeliyiz Ceyhan. KOpriisii 
y;;;SiÖ

0

ÖT- Diin Törenle Açıldı ~ d 1941 de harbin sahaıı betll. 
~ •t,arı m11 bdutta. 1942 de bu 
ıç? alabilditine yayıldı. Ba ıene 
llt ilde Avrupı ve Afrika kıtalara
~ Aıya. Amerika ve Avustralya 
ıı::•lırı da ~abldı. 1943 de iH ne 
b· C.iı ıiındideo b'ç kutirilemiyen 
~ lıti~bal karfıt1Ddıyız. fakst 
l IGıı Ortada bir hakikat vardır. 

' bırp ılrayetinl ne kadar r•· 
'~'•tirıe dünyanın iktitıdt vazl· ,, . . 
.._ '' ve eKmtk durumu da o de 

1 C. kötlll•ımelLtedir. 
to~ a, kııı Avrapa yan aç, yarı 
• l•çirdl. Bakalam, ö ıllmüıdeld 
~kıtlık y6z.üa4en, açhlt yüz.ün
' Y•r. yer aeler olmıy•cak. ne 
~ ~l~er kopmıyıcıkhr. Ba. ~" 
l'\ı 1Ç1nde bile mill,.tler bırıbule· 
fttı• l& çok top. tüfı.ek, tayyare, 
._ k ve mühimmat yardımı yıp 
._:ktadı·lu. Fakat her millet içıa 
lıi, kıytetli ve karııhiı olmayan 
~ tek tey varsa o da. ekmektir. 
t '-ka her memlekette en az ele 
~~ •kaektir. Birkaç yıl öoce 
~ •h. bü)ük ıtokları ilr.t sadi 
) "'•nl•ra sebebiyet verdiii için 
~~~ı ... , döaGlen, telef edilen bu· 

.,., Y i olarından ıimdi biç bir 
:-:leıt, tte ... r kalmamlfbr $ m· 
~ 'r •eaılekttt• katı~aaz. lları· 
• "' •kıaek bal•ak. bılll kah'<· 
~ '- ~ kantıkl11101 balmak hayli 

bir ı~ydir. 
.... ltt, bia clhyaalD wetlrmekt• 
t-._ h baıünde. babraoh vaziy•· 
~. '-"-arak ona ıöre keodımiz 
~ iti11ai:ıi, kendi ekmek dara· 
-., tı düıenlemtie çahımaia 
\·a~~la. Boılla top ... leri N 

h~z.e kad•r akleden bir dila 
)l~~biain dııında yaııyoruz. Bil 
-· b'1 Şefın •11ria ıö nılerioin 
dıı Y•laız milleıia •enfaatlerini 

"''' ~ •11 olıon ve ~ u iretll idare 
' ~-"Yeıinde bu f elik.etin dıı•n· 
~ ""lanoyoraa. Fakat m11bakkak 
\~llbı harbin içiade dei•l•• k te 
ha. -~ yıpratıcı tHirleri altaoda· 
"9 8ı:ı de ıtç'rd timiz b9 kıtı, 
~bir lllealeketle iyi daramamaz 
,, ... edilememek.le beraber. 
tt~· •ıkı .. t ıh ve biraz llzOatülil 
'a ''lllek &Oraoda kaldı~. Bazeo 
~•clhı. Bazen latedijimizi bala 
~t 1~· Ancak ıç ta kalmadık. Fa
)ot ''llldi Jtni mahıalü idrak edl. 
~ ~~ ~e tabiatın b' r IOtlO olara~ 
~to htıyarbiı ilk tadan da Ça 

'•dı· 

~~ ~lde milli birlik ve milli 
-. "l\k •illet ve )Uı t dü1ünce1i 
)\~1111 lçiade Çakuroval lara 
,._ -_...iti •a:ıife de o nitbette bil 
.:..~t~· ' btı •r. ÇilokQ Çaakarova bu· 
~.... illa memleketi. Türkiyeyi 
'lllt\t Ve dO)Urmak ribi bil· 
~·• •akaddcı bir ödevin ku• 
~ b.ı,naaktadır. Hooilz yar
~ •a b ç bir taraf uıda baba· 
~~Ul\ 0İJrak edılecek bir va: 
~ Y•l1f11ttmiıtir. Demek kı 
'- ~kaıovalaoın 99receil bir ki
--. .. dayın )İnDi •ilyonluk Türk 
~ "' T1r1ıt bilttıaliiiiloün re· 
'~'l•)•ta. nlalu laeriode bir 
~ •• bir ...... ,,.ti olacaktır. 

~h h.kikati, hw Çakarovah 
~ ~ı.~ bıl•aıl a&a.mdır. ve 
~ "'•ti, millet H vataa itle
' ~ Öa .. ıta ritmaetı ... 
~•t edlnmit olaa f edaklr 
'-~ ~ Çakarowala mGtW..: 
4-. ''dl, -.t.c. •in• biç zen• U. 
~ ........ &. 

-,,," • ~'"'••tl•la de Çakaro· 
~~· ıa1et matedil davran 
::..~ _ ; li.r t •ftçlye tohamlot11 
· ~._•ilk yeylotfaf bırakıl· 

• .. ... timida iatediti 

s p Ceyhan köprO· • _ _ ~==·==0x~""x"="=' •ilan oğ•ooda lı• 
d k k 

SÜ dQa b6yilk tö Modern bır kopruye kavuşan Ceyhanlılar, tiımar eden ve i 

a S O a reni.• açılmıştı~, cumhuriyet hükWııetine ve büyüklerine şük- şe yarar hiç bir 
VaJımlz bay Aıuf "' b• d b eser b11akmadan 
lyidoran, Beledi· ran ve baglıhklannı ır a a tekrar etmek yıkılan Oımaoh 

muharebesi• !.:.re.i:;, 
8P.~t~ fırsatını buldular =-?0000<>:;==== = imparatorlatu ile 

Bazı lrarnaklar 9ehrln 
Almanl•r tarafından zap· 
tolundulnnu bildlrltor 

Ankara 22 (Radyo rueteıi)
Barüo R111ya ile Almanya araım· 
dalı i bar bin il' J'ldönümüdür. 
1941 .. nui bulranırıın 22 inci 
srü ü tababı Almanyaya kartı harp 
illa e•mieti. 

S >vyetler blrJiii Cumburreiıl 
Katinin. ba vı'dörıomn mn,asebe
tile n91rettiti mıkalede, Alma"la 
rın umaaıi bir taarruz• J'•Ç•cek 
halde o•madıkl ranı yazmııt1r. Böy· 
le ol'llallla beraber Raıya. demok. 
rat de •letlerlni. Bati Avrupada 
bir cephe açmak İç1n ııkııtarmak · 
tadır. 

G,hn haberlere röre, Alman 
kıbları Siva•topolan varoılaraoa 
rirmiılerdir. Hattl ıehirde sokak 
mabueb• lerl başlamııtar. Bazı ha· 
ber&er Stwatopohm saptedddlj1ai 
bllrlirmiııe de h•iiz ruml bir 
teblit r•l•••ittir. 

Parit 22 (•.1) -Parla radyoaa 
barüa neı · iyatıoda Alman lutala· 
ranın Sıvaatopoluo iç müdafaala 
rma rirdiiini bıldiriyor. 

Berlın 22 (a a) - D. N 8. 
aj"ııınıa Hlıerf bir kaynaktan öt 
rend·iine rör•, A•man kıtaları 
SıvHtopol ııal•ainin •imal kum·n
da ıiddetU maba,.belerden sonra 
Bolsevikleria mldaf u ettiti ına 
lıtib . • •I da ele r•çirmif ve Sa· 
veroa~a koyunun tlmal bölreaioi 
teml:ılemiıt r. Hi l makavemet eden 
düıman dÖlr.Ootüleıinin imba11 ya. 
kın dar. 

Bükreı 22 (a a) - Sıv11to 
polda ıokak. mıbarebeleri bqla· 
mqtır. Dün rece Alaaa • Romen 
kanetleri ıebria soo lıtibUmla. 
rmı iki noktada yarmııtır. Ş:bı i 
mlldafaa eden ba:ın birlikler nak• 
liye ıemilerioe biomt te çahııyor· 
lar. ôtlı Ozeri ıö lllmem;ı bir 
ıiddelte mubareb~ler olayorda • 
Rııılar ir atla mulrav•met edivorla. 

Vıı•nrton 22 (• a) - lnriliz 
Ba1vekıli Ço·çil, Rı11 • Alman bar. 
binin birlacf yıldöaDmil mü1111e. 
betilfl Stalloe bir mea• j ıönder· 
mit ve bıyranbk hiılerini bildir· 
mittir. 
~~------------~~----

yaloıa tolaamlak ve 1emeklikten 
fadaaı ve &it olan lua•ıd1r. O ıao
içia darmamahyız. Hiç dilıüome 
meliyiz; Zerre kadu tereddüt et 
me .. HyiL Keadi•fae Çukarowa· 
haın aıil ve vatanperver karak. 
terine yarıtmayaa piı ve bsaiı 
dOtlln celi inıaalara örnek almala 
yıı. Tahminimizden fazla11aı. yeyintl 
mizİn f.zlHlnl ıon flİlt iine, IOD 

kiloıaoa ve ıoo tanesine kadar 
biibOcHtimizin ımrine varmeliriı. 
Ve verirken kalp hazarloiıı içinde 
bana •illatiml•. memleketimiz ve 
Tilı kiyenia Hllmeti, ref. hı H IU· 

detl içia yaptıfımıa bir vazife ol. 
dapna bi.lmelıyiz. Bilmeli tiz ki bla 
h•pimiz birimiz ve birimiz hepimi& 
lthı yqayao, çalıt•n •• bı kılde,& 
"-~ııioe bir preoa.lp Jıpaa blJlk 
bir •l &etfa öıUl çocaldanyıs.. Ça· 
k.arova1a d•rmıyab•. ceclcmey•· 
Um, secll&tit .. 1eum mG•kOo olaa 
çabaklakla bab.batuaaaa ofi,. ... 
rtl.m. 

Relll 8. M. R fal - ::::-::::::::::x-o:ı __ Cumhariyet nii· 
minin pek kıta 

GüJek, basın mü' bir zamanda mem 
me11illerioden ve 
hü k o 1aet ileri re lekette yarat tığı 
lenlerindeo mürek yeniliklerden ve 
kep bir hovet uerlerden bab0 

düB sab4b Cey• " aetmiştir. 
bana ritcııiı ve Ea nihayet va-
meraıimde hazır lim iı 8. A~if lyi. 
balanmuıtur. He· dr>f an bir hitabe 
yet ceyban iıtH• de bulun mu ı 
yonanda kıyma• •Seybaa viliyetin 
itam, Belediye Re de vazifeye bıı · 
lıi va Ceybanıo ladıtım çok lma 
ileri l'olenlerf zaman içinde böy 
tarafından ...... le bir rilzel 
lanmııtır. bir törende ba 

Törene Hat 1 l laamalt ve kDıst 
de balkevi ban· reıaioi yapmak· 

doıanaa çıldıiı 1 K ö p r ii i 11 1 • /ı • l I 11 ti • 11 le e 11 bana bnyllk bir 
iıtiklil marııyle ıevlnç vermekte· 
baılanmııtır. cllr.Heplolze n besıimize hayarlı olsan.> dem'ı ve ıa 

Bua •iteaklp Nafia M. ~ ... S••tll; •pltli -....ı. laltn.loi b1tlrmfttir. 
da törenini J•pıaak l:ıere toptaadıtınız ba köpr8 cCeybao belediye reisinin 1ab11nda ıayın Cey-9; 
Ceyhan1n lktisadt darama lzerhde bGyOk bir rol han halkımı aellelamakla şeref dayarım.> 
o,ıuyacaktar.» diye b.ıladıfl natkaada llöprllnlln Tören m*tl:taat Uınam MüdilrliljG için B. Retat 
inıı tarihini bll'Ou etmit ve dealttir kl: Gilçlil tarafından filme çekilmif. belediyece davetli · 

- Ti1rklye Cambariyeti bDkl••tl " onan Da· lere öile ziyafeti veri&.ittJr. 
fiaıı. 1apa111 oldat• eterle nekadar lftllaer et.. IDfauına l9S7 Jdıeda ~ılanaa " .. yıa 1942 
a:ıdar. HHaraoasda Mıllt Şefimizi bina.. •e taa'ml• ele Wtlrllea ceyhaa k6prle6 140 m. aaaol•iaadadır. 
ao•ayı bir borç biliri•. Ve oaaa 1tıkl .. t1nla ba· 

tında balanaa BqveklllmbJ ve Nafla Vekilimizi köprGoUa dört ayafı wardır. Demir ahımı M.4. 
Urmetle a"a•un.• N. Alman tlrketi, betonarme k"ımlara bir Tl1rk mQ 

N jffı Mildllrllnden ıoara, Ceyban beledif Relti teabbldi tarafından yapılmıştır. B •tonarme demirleri 
kilrailye ıelıni~. aeırlarca memleketi tahat menfa. KarabO~ fabrikHındın temin edilmitt'r. 

Suikast mahkUmları 
Pal(~er~

0

;;
101 

\ Halk dag"ıfma 
temyiz 
ettiler birlikleri 

Ankara 2:l (H111aai mababi 
rimlırden) - Saikaıt bldiaeıi 
mllnaeebetirle yirmiıer Hoe •i•• 
haplı ceıuma mahkOm edılen 

Sovyet maznanl~rındaa Pavlof 
ve Kornilof. verilen kararı tem 
ylz etmitlerdit. Ajır ceza dal

reıi, k.arawı mof 111al Nbabı 

macibeli metnini huırlamak 

tadır. 

Tren altında 
.. 1 .. ' o um . 

Oiin fsci bir tren kasa11 ol· 
mQftur. Saat ıo.so de Mera.laden 
Adınıya rel••kte olaa S22 a•· 
mırıh katırın k•«llktörl tnD al· 
tındı kalarak Ö'mllttllr. 

800 Alman 
hlklml •zledlldl 
Moıkova 22 (a.ı.) - S'.>.yıt 

J•t r .. mı uamıaa Cenevreden çe 
ldwa bir telrrafa röre. H.tler ta· 
rafıadu yapalaa 1enl blr tafaly• 
Gıerla• 800 dea fula Aı.aa hl· 

kim ••lecill•lt*· 

--
Kararnamenin tatbik ine 
al t t a 1 1 m a t n a m e 

n etre d l ld l 
--

Ankara 22 (Haıuti mababiri· ba nlfas mllaasip olan en yakaa 
mizden)- Halk deiıtma birl klerl halk datıtma birliltleriadeo birine 
l•tkili hakkındaki kuaroameoio veya bir kaç•oa i 'he olaoar. 
tatbikine aft talimatname burna Halk datıtma bnliklerlaln t•f· 
Hfredildl. Ba talimatname eıula· kiliode dikkat olanacak eıHlı nok. 
raoa töre. deiıtma birlikleri, bil· ta her mahallede oOfDI mili.tarı ne 
kaııet tarafındaa yapılacak tevsi· olorta o,1aa en u bir birlik teıkil 
atın mllıtahlik menfaatlerini en iyi edilmeıiJir: Talimatnamede halk 

ıareıtt ke>r11yacak ı•kflde y&rOtGI· daiıtma birliklerilll idare bey' etlerl, 
•eaiai temin makıadıle tqkfl olaa· ba hey•etıere iirmemek hali. idare 
mattar. Şehir ve kaıabalarda her hey'etleıiıio vaıifel•i, daimi prt 
250 evlik veyahat bin aafalak bir tevzi, ıekilleleri, perakeodıci ,._,.. 
halk kltl•l. aa•ıa balandaia mı· ki birlikler vuıfı&ıiyle iht11af .-cl· 
halle veya sokakta bir halk dıtıt deleri tevzii perakendeci ••.ı.kt 
ma bltUtl tetkil eder. Bir mahalle birlikler ana mata_..,..'!!':' 
V•Ja aokıUa birdH fula ve iki· maddeleri tevali. ~.,,.. :~ ;: 
den nokun halk daiıtmı birlitl riala balk datıı-- ':!'tr::;... do~ 
karacak nyıja nufaa mevcat olar faadaa kendi .. ....... 

250 • ...... da;ıtaıa birlik. 
ıa ev veya bıo naf aı bir halk raya tevıll, mi.. 111 rf k 
datıtı:ın blrliji • urdaktaa aoara aıtau leri, fatilallk kooper•t e • para en. 
nafaı 250 ve da ba ,.1ııan lı• yine deci m..aekl birllkldr, halk. dıiıt. 
bir halk. dapt .. blrUtf t•ıkll ola .. WrUkJ...ıola tabıi11tı mercileri 
ıu •• ... llO ti• ao~ ı.. ukkıeda r-lt blkbaler vardar, 

Mi 11 f 
Ş e f 

I 1 k bahar At 
yar~şlarında ha· 
zır bulundular 

Ankara 22 (H111Dıi) - An
kara lıkbabar at yarııları dlla Ja• 
palan .. kotalarla soaa eroılıtir. 
Ca•borreiıimiz Milı i Şef lımet 
loönil, refakatinde .. yıa Bayan 
loönü, Mecliı reiıl. BaıveklJ •• 
Parti Genel Sekreteri oldoia bal· 
.te Hpodroma tıtrif bayaraaılar 
ve yaraıları taklb etmiılerdlr. Ba 
srllakll yarııların ea mllbimıai 
cReiıkumbar kotDIU idi, Ba ya· 
rıı Prenı Halimin Ramanı'ı tara· 
fıodan kaı.aoılmaıtar. Bu ıaretle 

Romans, bu yal llıtll stı llç mil 
him J•rlf kazaom11tır. Reiaicam· 
bar kota1Dnun ml:ikifata 5,SOO U 
ra idi. 

Milli Şef imiz, kotadan IODl'a 
Prenı Halimi tribünlerinde lı.a · 
bal ederek Utıfatta bulaamqlar 
dır. 

.Tobruk'ta 
28000 
ing iliz 
esirdOşta 

içlerinde 5 de 
general var 

Yüzden fazla tank 
ve pek çok mal .. 
zeme Miluerin eli· 
ne geçti 

Berllo 22 (a. a) - At... 
ordatarı baıkamandanhtı teblii'iı 

Geoeral Rncn•el •omatuıD• 
daki Alman · ltalyaa kuvvetleri 
dGcı Tobrok mtlıt•bkem kaluioia 
bilyQk k11mıaı bilca•la zıpt•talf 
balaaayorlardı. 

Dün ıab• b bir la,U'z mlaak .. 
reci ıabıyı, hafyaa lut'alarıoılaa 
birinin karmay heyetine mil·acaat• 
le lr.aleoia t ,ıılmlai teklif et oiıtir. 
Sehir .. u .. a ltral edilmittir. 
Şımdi1• kedar birçok feQerallerle 
beraber 2S,000 den fazla eair •• 
bamııttr. 

Çok bllyilk miktarda ldlb 
harb malzeıneıi, mllhimmat ve._; 
.. maddeleri Mihver k•nt........_ 
eline reçıniftir. 

Bardia ve Bir • el • Gobl ele 
tarı f111nzdaa ....... ,,.,.. 

y enıl• 1-la lıavvet&ert do. 
iun dotr• ifddet\e takib edil
mektedir. 

Kahire 22 (a. •) - latiU. 
,.~ d0f1DaDlQ dGa ba,ı k ....... 
..,.. Tobr•ta t•anu ett l'inl bQ. 
., ... uedir. Göaterüea ıiddetU 
... kave••l• rat._, dOf ,..a •I· 
~.faa batlarııae .. rmeie ve it 
mldafaa kuıaklarııtdaa mGbim bir 
bôlreyl itrale mavaffalr. olmqtar. 
prp•f .. deva• etmekteoir 

Loadra 22 (a. a) - u·b d 
ki •niyet bakkıod~ tafıUlt !:,.:; 
Loadr~ radyoıo, Nıbwer kanetle· 
rlolo 111ndl M11ar h•d•daoa d i 
ylrfldliiiıaO ve S.rdlaya vard~t;: 
bllclinHILtedir. Gene bu rad 
söre, ..,,., lnıiılı kıt'alara 7do/,~ 
manan cenahını h•rpa.... a d .. 
n• etmekte •• Tobnak f 
ıcı\arı 111 dGıauaa lale.._: 
karf ılımıtı buar bit •u1J9t&e 
Mluaak\aclar. 



SUGON 

Askeri vaziyet l=--------
T obruk ve Szvastopol 
lıarplerinin manası 

lngiltere ve Amerika, Libyada talihin 
tamamile ters gitmesile batı Avrupada 
ikinci cepheye tahsis olunacak kuvvet· 
lerin önemli bir kısmını şimdi Mısıra, 
hemde uzun kap yolile göndermek mec
buriyetindedirler. 

I• lkbabar geçti; yaz geldi vo iler-' nideo teşevvtişe dOşerek acaba 
ledl. Rıuyadıı bili Mıhver ta- şundan mı veya ban-lan mı deol• 

arruzu baılllmıyor l Kerç ve Har- yor ve gözönüoe türlü ihtimaller 
kof Saveştaraoıo beklenen büyük galiyor. 
mihver taarrozaaun başlanrıçları Alınanların doiuda taarruza 

Sakarin yerine 
strikmin 

pariı'de Jonqniere ıok•ğ•nda 
blr eczaoftde çalışan 58 y~ş 

larmda G1ston Civan adında bir 
eczacı, her filo ecz~nenİa yanlO• 
dak.l kahvehaneye riderek tez 
rib baş•nda nbah kabvflsinl le; 
çormif. Şekerin, kahvenin o•ta 
dan kalkmuına rağmen bu adeti 
ni bozmamış. hindiba vo arpt 
kahvesini, teker yerin& ııkarin 
atarak içmek.le demiş devam et 
mtş. 

Pazar günkü 
Yüzme müsabakaları --

Adana Gençlik kulUbU 80 puv•nla 
birinci, Demlrapor 34 puvanla 

ikinci oldu 
--Yüzme teşvik milı bakalarını ev.el~ i rnu Atatnrk parkıadaki 

Y~zrne havoznnda başlandı. Ahoan dereceler oldolrça iyidir. Ba 
m~sabak~~r. teşvik mahiyetinde olup şampiyona üzerinde kıym•ti 
baız derıldı. Adana Gençlik, 6. Demirıpor, Malatya Menaocat ve 
Milli Men1acat Gerçtlk ku!Qpleri araıında yapılan bu mll1abakalara 
67 yüzücü iştirak ettt. TektıilE dereceltr ıador ı 

BOYOKLER 

Memura hakaret 
eden kadın 

Genelev kadınlarından Süb9" 
la. sarho$ olar11k bP.lediye t•~ 
darı Mustafa Güngöre hakaret 
tlilnden hakkında kanuni muı,J 
yapılmııbr. 

Llae askerlik kampl,ıt 
bugUn bitiyor 

E•kek ve Ticaret liseleri \tı 
Jar1nıo ıooa ermesi müoaıob• • 1 
burün bir tören yıpılacakt t B 
da vali ve K' a r n 1 • 0 

• 

komat~nınıo ~t e f t i ş i o i 1 
teakilt baılıyacak, Halltevi bıol' 

aayılıp sayılmalan icab ettiiinde bir türlü baıhyamamalarını Anı .. 
bile şimdi hemen herkes duruksun lo • Sakıonlar10 ikinci cephe teh· 
(miltereddid) dir didine atfedenler oldaj'a ~ibl Hit• 

Gastoa reçeo rün yine kah 
veye gitmiş. btiyük bir bardak 
içlodeki kabveıini cPbiadeki ka. 
todan bir kaç s11karin atmış, fa. 
kat kabnden bir yudum içer iç. 
mez yere serilerek ölm(iftür. 

100 M. Serbest: 
1 - Nibat Erdem Adana G. 1,18 
1 - Rıza Suay Adana G. 1,37 
3 - ismet Aşıklar. o.mır s. 

ıon:ın iştirakivle Atatilrk aoı~ 
çelenk konacd ktır. Bir talob~ ~ 
rahadaa ıöylenecok biti~ 
ıoııra merasim f tçiıl yapıa. ..J 
ve kamp bu suretle ıooa ,,,,. r .. • 
olacaktır. bi 

Pirinç ••1191 aerb••1 Sıvastopol kale ine, ilç haha- leria Rasyada, herkesin beklediii 
daoberl Mıhverin havadan ve ka- büyük taarruzu yerine çok daha 
radan yaptliı b(icuml r şehrio zap bqka ve dabiyioe bir plirıı oldu· 
tile sona ermek üzeredir. ğorıa ioaoaolar, batli Harkof, Sı· 

Şimalden taarruz: eden Alman vaıtopol ve Libya muharebeleri 
ptyade ve iıtibkiın kıt'aları, Al· ara ıoda müoasebttler arıyarak 
maa taaldarlle ağır ve eo ağır top bo işte Yakın doğuyu uzaktan 
çndan bilyük yardımlar görerek kavrıyao büyOk bir dehi tasarı 

bu kesimdeU bü YAZ AN balaodoianu zan 
ve tahmin eden· 

yük ~o .kilçük bü Emekli General HUsnU ler vardar. D.:ı iu· 
tün Htıhkimları, da mihverin taar· 
deniz kenannda Emir Erkilel roza daha çok ..._ ___________ _, &"eciktiii takdirde 

bulunan bir tanesi mü•hsna, birer l bu ıibl düıüace, 1anı (zao} larıa 
birer zep•a mu vaffak olmuş, iki artacaiına filpbe yolı.tar. Fakat 
a-Qn evvol de şthrin şlmaliodekl hakikat nerede ?1. 
Severoaya körfezine varmıılardı. Bagüo dO~üocelerin birleşme· 

Bn ıırada kahvehane sahibi 
içe,ive trirmiş. kahvehanede kim. 
ıe bolunmoyordo. Gueteıini o. 
kayarak 1releo 39 ya,tanoda Loa 
iı s~umoot adında biri, yerde 
yatan ölllyü rörmeırıiş ve ~ir ba, 
dalc kahve gözilne iliıince hemen 
yakabyara\t bir iki yudum lçmiı· 
tir. 

Fakat bnnu içmHile yere se 
rilmoıi bir olmoştar. 

100 M. Sırtültü 
1 - M•cit Gillerfio. Demir S. 1 37 
2 - Y aaaı Haydari. Adana G. 1,37 

200 M. s,,beıt: 
1 - Hıtlil Dalhaa. Adana G. 2.45 
2 - Kizım. Adana G. 2.59,8 

400 M. Serbest: 
1 - LOtfl Erdem. D~mir S. 7 
2 - Hamit Üçer D ·mir S. 7.75 
3 - Kizım Adana G. 

ORTALAR: 
100 M. Serbe)tı 

1 - Yakap Tüter Adana G· 1,44 
'2 - Mnıtaf a A iaoa G. 1 47 
3 - LOtf ı Y arduocı Adana G. 1,SO 

100 M. Korbıialama: 

Evvelki rllnkü sayımızda ~ 
kara mabaliiıimizden Aldıi'" 
haber Gzerine pirioç ıatıııoll• ~ 
helt b ralulmayıcığmı yaz:ısı•rj 
H ılbuld Tıcaret VekiletındeO d' 
Uyetimize &'elen son taaı:oı 
pHnç sahmınm ve aevlci)'• ., 
16 6.94'2 den it b ıren urhe ıt 0 

r•k yapılac •İ'1 aıılatllmaktad•'•.M 

ÖAretmenler ara••".,. 
terfiler 

Ş·hrimiz Kız Eııftü~O 
Dlltit ôjretmenl Refet Akal'ıO I • 
reti 75 liradcn 85 liraya yO~ ~, 
tilmfıtir • Melahat K1raka1 o O 
nıuavinliiioe tayin ve maaı'"A 

Son istıbUmıoda alınarak batı· sldden çıkan açık ve umumi bir 
dan doiaya karaya 7 Km. rirea bükOm vard1r ki buuda bemea ber · 
uıuo ve dtrin körfezin şimalinde keı milttefiktir: M.bverio doğa ta· 

Bir m&ddet ıonra gelenler I· 
ki ölüyO lcaldırmışfar, kahve t.h 
m edilince eczacınto salrarin ye. 
rioe içine müthiş bir zehir olan 
ııtrilcmto artt•iı anlaıılmı~tır. 

1 - Turan Tllrkmen Adana G. 1,50 Hati. yıptığaodan 
dl.kalifiye edilmiştir. 

lira ücret Hm td f mıştir • it 
öiretmenl Münire Yalçın, ~ ır 
ten 25 lira m.a,a oaldedillll f 

Eczah•n•lere b•ll,JI 
kalan Ruı lut'alarıom iaıha ve e- arroza l'ecikmektedir. Ecucının, ayni ruıanda iJiç <>· 

Jıo. fııkd pelc az· mile tarda kul· 
lanılao ıtrikninl yanlışlıkla arttı 

iı anlatılmaktadır. 

2 - Recai Giivenç Adana G. 1,59 
KOÇOKLER: verilecek 

ıir edilmesi ~inin yolunda oldr io 
bildiriliyor. Hatta soa alman hı· 
berlere ıöre ILörlezln şimalinde 

buloncn şehir k11mma, bir takım 
ıokak muharebeleri neticesinde 
Alman kıt'cıları girmiş lolUJ>uyor· 
lar. Belki ıu anda körfez n cenn· 
bood.lı.i aııl tehir dahi zaptol•n· 
muıtor. 

S1vHtopolı doğudan ve ce 
nabdan taarroz ederek bir çok 
mllıtıbkem ıtepelor zapteden Al· 
man - Romen k ıt'aları zaten bo 
cıbetttn ıehre yıldaımışlardı. Sı
vastoplao harp ve ticaret limanı 
nı teılı.il eden yukarıdaki körfezin 
şimal sabilılo boradaki ıehir im. 
aına Almanlar hikim olduktan 
ıonra artıp Sıvaslopol ve onun 
bllt\io lıkeleleri de. irada o doiroya 
top ateşi altında buhıodulı.laraodao 
ne buradan dııarıya ve ne do dı· 
ıarıdAD buraya her hanri e1aıh 
bir deniz b' tıaıa rlrmeıl artık 
dGıUoülmemek rereL tir. 

Ba suretle Sıvaııtopol bölre• 
ıiadelı.i Sov1et ~ ıtalaı lyle mühim• 
mabo ve aairenln topluca tahliye 
edilıaeıi artık mevzuu olamıyaca• 

iıodan burada M b~eıia eline çok 
eılr ve büyük ö 'çüde ranimetler 
reçmesi pek mubttm•ldir: 

Banunla beraber Siv11topolan 
zaptı taınamiyle yerli ve mıh •ut 
bedelli bir harekettir. Ba sebeple 
bu ıun doiu cephesinde beklenen 
büyük taarraı.la bir münatebeti 
olm•mak ıere\ctir. Fakat buna 
bakmıyarak doiodı büyüle Mıhver 
taarrozunno bıtlama11 için Sıvat· 
topolun düJmuioio beklendiğini 
zannedenler var. Filwa\d Sı;asto 
polua zaptı için Alman bııkaıean. 
danlığı orada bir çok pıyade, fen 
ve ağır topçu kıtalar• kullaomı\r. 
tadır. Ba ıovyet müstahkem mev. 
ki nio düşmesi bal nde o rada koli a 

otlan Alman • Ruı:oen kavvetlerl· 
nln çoiu 1erbutliyerek taarr ozaa 

yapılacı ğı yer oakloluaabilecek · 
lerdir. Oaon için Sıvastopolaa 
düıme1l, Mıbverio taarruz yerinde 
bir miktar daha kuvvet yığ 11111 

ba~ıanodan faydalı olacıjıada tllp 
be yoktur. 

Fakat. Alman 8ıfkamandınh 
fıTJID doj'a cepheıiode taarruza 
batlamak iç=a Sıva1topolda kollan• 
d i• b\r kaç piyade tQmeniylo btr 
1Dİ\ttar latıblllm, ve •i'•r topçq 
kıta11nın aerbutlemt1iai bekledltl 
ınntıleaıı dot1'11 olmamak l'erok• 

ttr. 
Böyle olanca, taarrnu bir tnr. 

J1 bafhyamıaaumclaa, flldrlv , .. 

• 
Çoeaju öl~n 
annelerin ıiit 
leri topranıgor 

Almanya. 
da çocaia 
vtf .t etmiş 

aooelerio sü 
leri, aoa ıOtO yetm yen •emr.iHe 
ki çocolı.lıra verilmek üzere top· 
lanmaktad1r. 

50 M. Serbest: 
1 - Fehmi Akkat Adana G. 4'2 O 
2 - Moıtafa isçi Adına G 43,5• 
3 - Ali Çelıköz Adana G. 43,8 

50 - M. Karbaialama: 
1 - Mo fala ~çi Adana G. 49,7 
2 - Doiao Yıld rım Adana G. 51 
3 - Oıban Köşger Adana G. 52 

50 M. S1rtll·ti1: 
1 - H slil K lplıntilrk Adını G. 52,8 
2 - M111t·f,. itc;I Adına G. 56 
3 - Roçai Ô.ıeroila Adana G. 56.2 

4X50 Bayrak: 

Eczahıoel@re ründe 
kilo beoıit1 verilmeıi Ticaret 
ldletinden villvete bildırilısıit~ 

Bir harman 
kaaten yaklld• 

Koyuncu köyünden " 
Ac• .. nın köy civarıoda bol 
450 a-üleklik harmanı meçbol 
f~h11 tarafından yalcılınııtır ' 
bıta tahkikata reçmiıtir. 

Bir ad•m kaynan• 
bıçakladı 

1 

Gerçi orada telifi olunamıya• 
cak kadar kaybolmaı bir zaman 
meseleıi yoktur. Almanlar reç.,n 
yaz Rusya harbine haziranın dür 
düncü haftası başınc:!a baılamışlar 
ve bodotlardan 1000 Km. kadar 
ötelere riderek müteaddit Ras or· 
dular1nı bozmuı ve eair etmifler
di. Şimdi iıe, doiadaU Mihver 
ordolerı Roıtof. Moıkova ve L•· 
nlrS"r•d hedeflerinin yakmlarıoda 
bolaooyorJar. Bu aabeple Mihver 
orduları Donetz, Moıkova ve Le. 
niograd uva4larını kazaomak ve 
Volgayı Kafkaaya ve urallara o· 
laşmık için hıınüı kifi bir vakte 
maliktirlet. Buılaranıo sandığı gi· 
bi ıayed Almanyanıa iç durama 
kötll lle b11nu, Roayanm alt edil· 
me1I l'i'>i Almanya için pek bü~ilk 
ve tarihi bir muvaffakiyetten dalaa 
iyi biç blr şey düzeltem11z. Kerçte' 
ki yırdırım yarma denemesi, mu· 

Ba maksatla 20 toplaoma 
mahalli te1ta edilmiıtir. H.,r sene 
bu merkezlerde toplanın anne 
ıiltü 50,000 litre~ i geçmektedir. 
Toplanan ıiitler kimyevi teammül 
ile tetkik olanap çocuk için za. 
rarh olmadıiı ta bkik edildikten 
sonra dajatdm11ına mibaade edil 
melLledir. 

1 - A Takımı, Ft:bml A"kat. Mutafa l;çi, AU Çeliköz, 
D.>ğaa Yddırım. 3 4 5 

Adanarıo Hurmalı mab•
1 

den Sellmi. kayınvalidesi S• 
bıçakla yarahyarak bçmııt•'' 
bıtaca tahkikata baılaomııtal'· 2 - C Takımı ' ' 

3 - B Takımı Hazin bir öliiıtl 
Soo ofa,.ak yakılan Vaterpolo mGıabakuı, Adana Gençlik 2, Kau 

takımı 2 b•rabere neticelendi. 
Malatya b ·z Ye iplik f• l 

ları T. A. Ş. Ad 'aa meaı11c:• 

• Ot obUe-otomobll 
çarpıtma•• 

l lleaut bir nlt•n 
rikaıı kıymeılı MilıiürO bay 
Tezcaoıo aayıo refikası Aılf' ~ 
cao evelkl rlla ani olarak "' 
miı, C•nazeıl dün bOyOk b' 
labalıtın iıtirak ettii'i tör.ali 
metfanine rötGrUloıll~tllr. lf 

azzam birinci Hukof kam taarra· 
zo, ikinci Harkof • öprllbaıı aavaıı 
S vaıtopol turraıları ve oihuet 
Afrikada Tobraiuo zapb ve Lib. 

Alman o rdıı · 
sa için topla· 
nan kitoplar 

Alman mil 
ı .. ti, kttıo, or 
do için yria 
ü giyim ef 

Konyalı Abm 't otlu Eyyap , 
kotlandıiı oto'Dobill, Hrhoılak ne· 
tlceıl. Aaf •it caddede Mıh met Of• 
hı HüıniloGa ldareıladeki ı~bfr 

Ô iretmenlerimlzden Cemil Yal 

çıoıa k·zı Saun Yalçın Ue ren~· 
lerfmiıden Kemal Gilnerln 0 11, 0 Ma .. it m zde çok sevil• f' 

kıametU arkadııımıa bııy ~ 

yanın letlrdadilı neticelenen par
lak ıimali Afrika muharebeleri Al 
man Baıkumandaol i•nıo, emrinde· 
ki Alman kara ve b wa orda'a ·ıoa 

ynı topladıltan ıoora, askerin 
ejltınmeai lçlo binlerce muıukl i 

-Devamı üçllncüde-

otobüıüne ça~ptırarak 100 Ura kı 
der zarar ve ziyana ıeb,blyet ver· 
dijiaden yakalanmıı ve hakkında 

törealerl evvelki akıam Ordaevln· 

de, kalıbalak bir dav•tli huıaraa
da pek oeıeH bir şekilde yap·I· 

mqtır • Gençlerimiai ve ailelerini 

Tezcaoın aayıa •ıioi ant ,al• 
yıp etmesi berketi m0teeı•1' 
tir. Ar\calfaııınızıo t-ıilvDk ' 
içten lıt rak eder ve öıily• 

- Devamı üçilncüde -
l6 kıbata bışlanmııtır. 

1 tebrik edor • ıa tdetler dilerlı. tan rahmet dileriı:. 

•==============================================::;===============~ 
11 Tarihi Roman : 66 I ZINDIKLAR 
·==============================:::::;;=====.:==::;:==== Alpar'ın ordoıa Moıon•ııa yanına coleri okla onları taciz ediyorlardı. V .tla 

ÇEViREN 
Vata bu habere biç hayret etmedi. 
- Almanlaran • dedi kanetleri Hl· 

kenmeye bqladı. Çünldl hareketleri ya• 
vaıladı. 

kadar relm=ıti. Meraktan Vata'yı bek· kim kılıncını kana boyarıa kafasını kete· 
lerken diter taraftan da badatta dllt· rim diye kati emir vermişti. Atman mllf • 
mania çarpı,ıyordn. Borada Tona yolile rezeleri hücum ettikce Mac .. rlar rüıira 
bir kıç bin Almanın kralın ordaıunı il· tutulmuş razel gibi yok oluyorlardı. 
tibak ettiği haberini aldı. Tııa'ıılar Venedildi Pcter'in badat· 

Beşenyö'ler üç ründenbert dormadao tan öteye lcaçacaiından korkuyorlardı. 
yatan yatcnurla 11nıklam olmaılardı. Ni l ~leriodelti harp arzusuou dindiremedik· 
hayet Vata'nın öocüleri rörllndiller. Mı~ · lerl için kah knmandaa•a•ıoın harpten 
ralı.h ıllvaı ilerini Tıta beyleri teşkil edi· anlamadıiırıı kah Vata'oın kendilerine 
yorda. Banlar1 ıiiılü caketlerinden ve biyanet ettiğini iddia ediyorlardı. 
~.ızraltlarıoın ocaoda daljalaoan kırmm Alpar ata atlayarak kumandanlarHe 
ayraklarındaa kolayhkla tanımık mllm· birlikte V.ta'yı ka,ıılamaia çıktı. Baı 

kDodü. Birn soora aatdan soldan ordu· kumandanı bir tepe i}:ı:eriode ovada da· 
oan kt1mı kll\ıiıi ov"da raybolan ıoo• tınık bir halde Uerliyeo ordatuna teftiı 
ıaı 11ralar baliod• ıit&adn. Athlar mıı- eder buldular. Daima netıeli olan bü1tlk 
raklaranı omaılarana a••••'•r ıoca\.lanna adam Alpar'ı rnlerek kartıladı ve eliot 
bQrOoerek darmadao yaiaa Jat••ra aö ııkarkeo 
tüp ıayıyorlardı. - Pa tecam makaddeı p•paaım • 

Alpar öoc61erdeo etrafı Macar •11 dedi. Anlatılan iyi daa ettik. itte iki 
ıvarilerıle çevrilmiş olan kralın ordoaooaa laıftalık bir yatmurdan ıonra nihayet 
iki ıaat kadar bir meaafede oldoian11 hava ~çılıyor. 
ötreodi. • Filhakika bu 10da ıiyah balatlar 

Tisa beyleri çok bıddetU rörOa01or· araı1ndao ıörlloen l'üneıln ıolt11n htıı . 
(ardı. Kralın orduıile çarpıımıya fıla melerl atlıların ıillblarıoı pmdatıyorda. 
vermedltl için Vata'ya atıp t11tayorlardı, Ba aırada selen atlıl~r Vata'va krı· 
iki h11ftad.nberl ba ordoyu her taraftan lın ıecryi ı~çirmek eıere ordıiilb kar-
aardıkları bald• nlcbrİDiyorlar Jalnıa ,.. clailİna babtr verdiler. 

Gözlerini t•krar havaya kaldırarak 
ilive etti. 

- Eier yarın bava ıçar1a kirpiye 
ıaldıran köpekler aibt bıa de Almanıo 
paçılartodao yakalayacetıa. 

Baı kom:ıııdaoın ıimdlye kadar Al· 
mantarla bar be tataımama•ının bir çok 
aebeplerl vardı. Her ıeyden önce bıriı· 
tiyaolara yormak lıtlyorda. Sorıra orda· 
ıana Beteoyö'leri katarak oaa kHftl· 
lendirmek emelinde wı. AJDI .... ada 
ıllvari okcalanad.a latlfade için havanın 
açıl•aaı da llzımdı. Volka kıyılarında 
kallanılaa teknikle bıuket ettikleri tık· 
dlrd• baaların önllade biç bir rarpli or. 
danan dıyaomaaıaa lmkln yokta. Baoaa 
içlıı de eıaıh talim, utt itaat, ytllıtk 
tahımmlll kabiliyeti ve rtızel hava ıı. 
zımdı. Ba osııliln ea mllbim kavvıtl ba. 
reket ıilrıti idi. Buııdaa dolayı nı çelik 
zırhlara ve ne do kalkanları vardı. ( Ztrhı 
ve kalltaoı daha siyıde ltlı •kamında 
ok atmayın beyler kaU.nırlardı. ) Baıtıa 
bqa çelik aıı blar• bGrbmilJ olu dlf· 

I 

, Semih U ggur ~ 
••na karfı Vata ordusuna biç bir ~ 
m11raUa b6ca111a aovk edemezdi. ~ I 
hocama ancak bt rbin ıooa erecıl1

11t 
dilfman saftarmın daiıldıiı za111aO 
bık edi lrdi. ,1 

O zamanlar Macarların harp '/ 
ile l'•rplilerinki ara1ında çok fark ' ~ 
Zaten onların tabiatı düıüoceleri d• 
rlbirlne çok aykm idi, lf'd 

H.risliyanlar en bOyO\c ebeOl111~ 
ıabılyete verirlerdi. Dar bir hııdutl~ 'f 
çevelea•lt asallerlfl Durlerlode~• /. 
kUolak atırhiın altında lsaoıo ad•' ';.' 
ru ederek gür bir taa11up bid 
haame bricuıa ederlerdi. ~ 

Halbuki Voll'a aabillerind•ll ~ 
aıllletler harpte ıab&iyetleriol f 11 :I' 
ler ve kendilerini kom :ıoda~larıoı0 lı" 

ne bırakırlardı. Harp onları o •11"~1 ,~ 
kiki bir aanat bılioe relmiıtl. ço 1 
hırfıtiyanları aldatarlsr ve arts•d'~ı/ 

• nrlardı. Bu tebepten dolayı d• ~ 
kancıUıkla itham ederlerdi. f ak•t b";i 
lara bıriıtlyanlar da ba aıu'Oo 1 

yeUnl taktir ettiler ve öjı eodil"'' J 
tO.-- _, 
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J)irkige- Almanya dostluğu, 
E;tin bir harp ortasında sulh Tçfu 
~şarzlmış müstesna bir eserdir 

Türkiye • Al· 
manya dostluk 

1Cllleddln anlaşma11"11 yıl· 
Sadak dönümü dola· 

, tıd yıaile Alman 
~t yo ve gaz.stelerlnin iki memle· 
ı,ı llraııoda gittikçe kuvvetlenen 
)I!) lllOaa:1ebetler hakkında ıö ıle· • 
l'Gr:•zdıUarı fÜıel düşünceler 
'-••t 'Yede derin hoınutlulc uyandır-

"" ır, 

YAZAN 

,, C,rçelıten, Tü•kiye ile Alman• 
I,~ '''i•nda bir yıldır yerleşen doıt· 
biıı •bn '!aıaıı, p1litilıa hayatında 

lr o -· l d -aıı ro•gıoe ratt a ır•m z ya· 
tı~ ~llinen, imtalanıp unutulan, 
- c ınenfaatleri anc .. k bir za 

ltı iç' L lek; •ıı 11.oromaya mahıas lireti 
ltıj~~e-d,n dt>i•I, ba ç•tin dewrin 
do\ tıde iz bua\acak ve bundan 
~ •yı her an hatırlanacak yqar 

"0•ilcıdır. 
~nıb 8ıı_ anlaşmeaya, benze· lerlnden 
"' Gtun ayrı dt>ier veren sebrp 

Ço~ ve tilrlQ türlüdOr. 
1,

1111 
l'Grki\·e • Almanya doıtfok an 

lib; 11
,1• bor banri bir polit ka ter. 

''lh bır tecavüzü bnarlamak için 
a1,1 devrinde inceden inceye ha• 
iil 10111•1 1.oraki bir blrlesme de· 
Pt;ı ~~rupanıo en nazik bir çev
~. b • ıuıbu korumak rayeaile 
do~ ~ 1Y•1neti içinde kendiliğinden 
lıı.t ~llf b'r uzlışınadır. Grpn y•l 
~d' •nan bu aoloımaohl bera'>e 

• 
Bir yıllık dev-

ler harbi 
YAZAN 
ABiDiN ' 

OAVER 

ı 

Alman • 5,.,. 
yet haıbl, ge
çen yıl, brgüo 
baş'amqtı. Şim. 

di aradaa tam bir aeoe reçmif 
bulaoayor. Bu 365 hiln içind•, ' 
düoyanıo eo büyQk, ve en kuvvet· 
Ji iki ordaıu, hemen h ,men htç 
darmadao çarp•ıtılar. Ne U oavna 
ovalarsoın ceb,onemi ııc i• ve 
ıöı açtırmaz toza, ne Rus boı 
kırları ıo dondaroca soiuia, dev. 
Jer araaıadaki boivııaayı darda• 
ramadı. loun denilen c fakeı 
mıh Qk, röziJ kızdı;ı zaman öUl· 
mila dahi yaldıramad i• korkunç 
azmile •avaıh, tavattı. S f rıa al· 
tında 52 dereceye k.ada" iaeo ıo

jak, lokoaıot f!eri, motörleri dl' f 

dard11; fak at mabariblerin da· 
marlarındald at't'i kanı dondur&· 
m•dı. Tarih, ba kadar bbynk lruv
vetl11rin, bu kadar şlddetle dôiüı 
tüiün[l kaydetmemittir. 

bıı :~ı. ınüıtuna ahva va şar~lar 
"• 1 '•

1ltaya boılta bir mahıyet 
h,' Yot; Politika anla1malarında 

t~ ı.: ~•ııı.an balı.im olan ıekil, iki 
•U •fın birbirlerini atlatmak arZG• 

10' 1ıtıın pazarl k. ve çekişmeler 
~11~11nda istelcletioi kiğ t üzerine 
ht,~l\l11rı ve asıl emeılrriııi gizle. 
bti aralarındaki miloaaebetia , .. 

Devler harbin:n ilk yılandaki 
mobuebeleri, Alma ılaran kazandı· 
is m'ydaadadsr, 0-Alarıo 4 luçak 
milyon esir ald lı:lar1, 25,000 den 
fazla bnk, 38,000 don fazla top, 
22 000 den faıla uçtk tabrib ve
ya •itinam ettikleri hakkındaki ld 
diaları milba1ij'ah olsa dahi, orta· 
dı bir h•kikat vardır ki o da Al. 
man ordalarile mllthfiklerinia ha· 
dottan bin kilomtlre içarde bolun 
duklarıdır. lıral edılen bGtüa Ruı 
topra\ im, düımanı içeri ç• kme~ 
için yıpılm1ş b ı r Hvku'ceyti ric' 
at oetıceıinde detil, bir ıürü kan· 
h meydan mobarebelerinden ıonra 
zorla alınmıştır. Ş maide M, rmanık 
ve Lenınrrad kapdanoda, merkez· 
de Moıkova bahtında, cenabda 
Sıvaıtopol hleıinLa içinde ve Kaf· 
k.aıya badadaoda harbıdilmekte · 

dir. Müıtıbkem hatlar yar1lmıı, 

kaleler dDtilrQlaıilJ' nehirler reçll· 
mif, mllmUt ovalar zaptedılmiı, 
maden bölreleri el• i çiıilmiş . fa· 
kat bOtün bunlara rajmen, K u 
lordaoon mukavemeti kmlamamıı· 
tır. Kat'i Dtt ceyi alabilmek lçh, 
yeniden aaauam bir hmle yı p· 
mak, b lyDk ıayretler tırfotmek. 
Volranın aoları kadar kan dölt
m sk liıımrelmektodir, 

) 

Iİft~l~oi bu kiğıt üzeriodelc.i ma· 
ij lbı ille delerden beklemeleridir. 
~-· tılii ilr.i mtmleket ordalarının 
lıt;·· lta,,.ya reldiii korkunç bir 
l\ı~0• Ortasında imıa'anan TGrk • 
d• 'n doıtıuj'o bidınlerin zorun· 

il d • 
tiııd 0ınıuş bir duruma Uğ.t üze 
'-•tt• teıbit et ıne~ h n ibaret kal 
ıı, At· Bu demd tir U ae Tür kiye, 
lilt.kl "•ı ya bu anlaım•)'I imzala
h.. ' :tıbialeı ioin reriıiode her 
~ .. :ı bir avutma, aldatma, vakit 
'-iti 0111a tertıt.iae asla yer verme· 
~ ,, • biç bit ri1.li emel besleme· 
-~i •laoı olduiu ribl kabal et· 
"-ıı''dir. Ba bakımdan Türk• Al· 
t,~ıt cl~ıllaia hl Aiaelerin yarattığı 
~ bır &Dle111ıadsr ve baıb için· 
'-k'dec-e au ha hizmet dmit ol· 
lıit l1bı tarıhi ve buauııi bü)Ok 
~ ~G'İ'•ri vardır. Gooe denebıJir 
hau" barp Orlaaıoda aırf aolb fa 
~' bıı•rılmıı tek eser, biıbirıoe 
~. 11:•f, btt birini eo leh ikeli imli· 
toB"' deoemiı iki memlolr.otİl'I açık 

~ ... ıı •. 
8 •cıız l~dır.ları bu voıkadır. 

11.ıı b 11 •nl•t:na, Türluye baıumın· 
ra,l •taıafıııt pofüikamızıa en dil· 
bi, tıl•kilde rndülaıüı olmaaınao 
dı,, t~ neıi, aynı zamıada harp 
"iı 1'"••tiıni:ıi tamı mlayao ve 

'"" . 1 B Y•n en temelli baı anrıçtar. 
htU " •rıhtmanıa ikinci ehemmi 
,,,

111 
va,fı Türkiyenin mUıi po'ıtİ· 

d,ıı • 'Yran oldoiıı kadar, öace· 
~iç t•rııılaaiı taabh6tlerım ze de 
~ tb~Ylı.ırı olmamaaıd r. Ôlüm dirim 
L. ıne o 'ı ı. • • • f t d 
Q ç b' • ~mıı ıkı tara or a11n •, 
~l, •r Polıtııı.a oyuonaa, her hangi 
~ :•~•ra teoeuül etmeden, h•ç 
••ıı.. ora llo)ao timedeıı iki ta 
ıı.,~1~• •ıkı ve 1amin. i do,ıtotu 
tQh •:ta tlmtk, i.i tarafın da 
~'hıt ' 1 tllveniai kazarm .k me 
t,t, l •ocak TOrkiyeye naaıbolmaı· 
)a U 

0
t•ltero ile if ufakımıı Alman 

d1iı ' do,tıatnmuu enrel olma 
l tlbı A il tt•lt ' lmaoya e •oleı.,.amaı 
ıııı,._ ''~• biç bir hı~u ayandar· 
)~I h\ttr, Billkiı tattutamua bu 
~. '' lkl tarafca da menfaatle. 
.,,, ;: 'Ytıın ıörOlmekte, iki ta. 

.., içten memnun etaıeHedlr. 
n~ l İlr\t• 
\ h'd 

1
Y• • Almanya doıtlttğanan 

~ta11 ;•l1111llnde, bu hidiPfnln 
•tt i rt~ V• Yakın Şarkta ınl · 

~, ht 
1 *'•1.ıaetleri görerek ae,,inç 

" daY11ıak bıkkıaıııdır. 
•Akfa•'daa. 

Dotadalc.I bir yılhk aavaı, 
Sovyetler Birliiioia o m~bar be
ıer aenelik plinlarile bOtüo tab
minlerio f ıvkinde bir ıekilde, bar
ba çok iyi buırlanchiını göıter. 

miıtir. 200 milyon oüfoaa, 22 mil· 
yon kare kilometrelik araıi•i ve 
kaoçulı.tan baıka ber ıürlG bam 
maddesi ile bir kıt'a kadar bü)'ük 
olan bu memleket, bfltiln kaynak· 
larını, maddi ve mınevt •arette, 
seferber ettiii ritıi, modern har. 
bin 1939 eyıOliladenberi rörlllen. 
tecrObelerioden derı alma;ı da 
bilm"ıtir. Sonra, lnı ltere ve Ame. 
r;kaoıo yardualauod•n da faydala· 
oarak Almanya ve aıGltt f kıerinin 
bütilcı aavletterioe dayanmak iaıkl 
nıoı balmoıtor. 

Bir mOttefikler barbiad,., itti. 
fa'<ıa her azaaıoa ba,ka bir vaz fe 
dil1er. Bogio Kmlordoyı düıeo 
vazife de dayaıım sk vıı kuşııırıda 
ki Mihver orc:!u'aruıı yıpratmak, 
hacamat etmek. lr rilter• ve Am•· 
rikanm ıon z.aferi kazınabilecek 
kadar b11.ırlınıp kavvetlenmılerlnl 
mil 11kOn kılmak, onların kart111oa 
zayıflatmıı •• yorran bir Alman• 
Y• ç karmalttır. O, fımdlye hdar 
b11 vu. foıiai Y'pmııtır. Brı°"n bir 
• 0 ••• kaı ııaında y 11.: K azıbrda 
buadan aonra da ba vı z'fraici yı• 
pabıltcelt 11ai? Raılar, ıonuna h· 
dar dowllı••i• aım•tmiı balana· 
yorları fakat azaaetm•lr. batk., bı· 
' 

BUGON 

' 
HARiCi .. ·HA.B E]:f[ER~ 1 

Tobrukve Sıva• 
topol harbinin 

Bnrlln 22 (a.t.)•L • • teblitioe ektir: 
Atman ordo 1arı e n 1 n 1 S • S vaıtopolan 
baıkumandanlığı ~~~~-.... -..i;..;lııııi-.liiiiı...• kahraman ~müdf • 
nıntebl·ii: t ,. h k A m acıları yeni Al 

Sivottopol kale G 1 man bii<'umlarını 
tinin şlmal lmm•n pilılıtı~tcnOılerdir. 

da Lf'nia iıtibki d u ş t u Bır Sovyet top· 
mı da dün -.ti• ça bataryaaa 3 rü 
mlıe dütmllıtnr. alilk malaarebe 
Bu tnrttle ıııbil s eınaıında 7.Alm ıo 
istib~imları hariç ivastopol, mü- tankıaı tahrip et 
olmak üzue Si miı vo dilıaıanıo 
vutopolaoıimal daf aada devam ;J piyade ta boruna 
keı;mindeki bOtün heı.lmete airat• 

iıtilıUmlar Alman • ediyor . mııtır. 
ların elloe reç· M >ıkova 22(e.a.) 

mi' bulooayorda. Rosto/a gopılan lana Sovyet ek tobliii 
Banlırıo araıın., lı • 1 d k 
da Stalia, MalraJm iicumlarındc ı~lıi,.de ıoı e oaıt tedir. 

Gorki Molotof ganıınlar çıkarıldı . ~av1a91tHavv1et1e nmu; az r10 

iıtiMimları gibi kavvotli İatibkim &'ilnQ c•pbeala mllbtelif k•ıimlerin 
lar a birçok eski kalt>ler ve topçu de malzeme ve aıker dola 50 Al· 
movziJerJ de vardır. HeoOz dOıman man kamyor:a Ue J mUhimmat va• 
tarafındın ıiddttle müdafaaediteo b · ıonor u te rıp veya huara aıirat 
ıabil istıblcimlarına da rirmfı olan m f, bir miiblmmat depo1ıle Ur 
Almacı htaları burada daba bir treal tama•iJe hıit::etıniı urt bQ. 
baç blo~ hh&a mildafaa eden dDı· cambota bir romorlı,örll bat.roıııtar. 
maola göjilı röiOse çarpıımtakta· S v'atopol mOdafıleri rece ve 
dır. &'ÜndOz tlddetll dOıman taarruzla. 

Müstahkem Cf'pbııınin cenap raoı pütkürtme~ tedir. Kıyı , batar· 
hıhinde A'nıaa ve Romen kıta• yaları takriben bir tabar dllşman 
lan birçok hücumları pliıkürtaıllı· topçıı.ana yok etmiılerdir. 
!erdir. Yaptıkları ker•ı bOcamlarda O " f d ... Ç f un z" ıo a yalnız bir 
düımınıu lıtihUm ıi.t, minde yeal bölOk Sovyf t olt•ncm 23 A'm•o 
redikler açmı1lard1r. tankını işe yaraaın bale r•tirmif 

Hava 'kavvetlerimia ela de iı ve t"krlben 300 Alman Hkoıi öt. 
tibUmlar etrafında yıpılan nıahı · dilrmilıtflr. 
rehelui deıteltlemiıler ve şehirde. Sovyel dooanmatına menaap 
ki iaıe tuiıılerini ve limana rirmiı açtklar iki filo içinde 29 tank, 12 
olan düşıuan l'emilerinl bombala· havan bataryası, 10 kamyao tahrip 
m•ılarıbr. Y alta limanına k1111 ya. ve bir çok dihmao piyade tabor 
palan bir bilcamda bir Sovyet aeri laraoı yok etaıhlordir. 
botu ıahil bataryalanmrz ta•afı0• Brlauılc crpbeıinin bir kesimin 
dan ° derece haaara afratılmıı•ır. de S>vyet pİJade tanklara Alman. 
ki batmıı olması t~hmin edllebıUr. lara taarruzla 600 dan f4ıla Almıo 
Roıtof• k • rıı receleyin yapılan h•· ı:bayı ve erirıl öldOrmüıtOr. 
va hncomları ıebria birçeık mahal Londra 22 (a.a,) - Moıkova 
leriıade büyQlt yangınlar çıkmuına radycuanan burün b ·ldirdüjine rö 
sebab olmoştar. re, Sivaatopol c•phuinin şimal ite· 

Dora• cephesinin dijtr kesim. ıiaıiode bir dfltmao pöyade alayı 
lorlndo mevzii :.faaliyet kaydedil. beı.iroıte uiratılmıı ve 13 tank tıb 
miıtir, tip edılmif ir. Muharebe bilbat1a 

Viıi 22 (•.a.)- Siva1topol ka· S.vaıtopolaa fİD'lalinde oiddetli ol-
leıinin ıimal keıiaıiodo Von Manı maktadır, 
tein ordulara kaleye iki kilometre Sivaıtopolan cenabuodakl ma. 
yaklaşmıılardır.: barebeler de flddetlenmektedir • 

Helıioki 22 (a.a.) - Fin teb· HOcamlar eın11ında bir bö~Olt im· 
lii': ha edilmiı ve dilım.a phkilrtal• 

K ,,.lj b11•zıhıaıa batı kıamroda mflıtOr. Almanlar Sivaatopolan et 
topçunaa keı•f ahfi, bomba atar- raf adaki d ter lıealmlerde airr lı:a· 
ların faaliyeti olmaıtur. ADl'DI ber y•plar vermekte devam ediyorlar. 
zabıoda bücama bu rlaoaa bu kaç 
dQfman teıkiıi dut•tılmııtır. 

Do;a c• p'ıea Lİo cenap ke1I· 
minde amaml)etle ıilkOn bükllm 
ılirmoktedir. Şimal kıamında topça 
maz bir kumanda movziini ve bazı 
diiımın kıılalaraaı tahrip etmiftir. 

Oaera rölO üzeıi,ıde doımaa 
remileıiae ateı açalmııtır. 

Stokbolm 22 (a.a.)- Stolıbolm 
Tidnioron raaeteıinlo Hel, lakl mo 
habirine röre, Sovye t Balbk cep. 
betinin Fialaadlya kö fezl dota 
çevresinde ıon ı&nlerde fula faa 
liyet ~ö Qlmrje baılamııtır. 

Roma 22 (a.a )- ltalyaa teb

liii: 
Karadenfzde korvet ıilveriıl 

Caziı> C11taltnaccı komat .. ıadaki 
M. A. S. it tlyao ıeri bOcumbota 
Eruolca Sovyet deniıaltııını torpil 
le batıranı ve mllrettobattau bir 
kaçını eıir etmiıtir. 

Moakova 22 {a.a.) - Sovyet 

ıarmak -baık ı f<ıJdir. 
Batta Almanya olmak il.ere, 

irili afa,lt bOtOa mibvercller d•, 
dofa c ph11l harbinin ikinci yıl u 
da, S;,.yet Raayanın bu dö.ütmek 
aım ni H molı:anmıt kLdtetlnl 
kırmak içicı ellerinden releai ya· 
pacaltlard r. Mib•ercilerin iMi bal'· 
bl kııaH~ilmelerl için, ilk ..,.t 
Sovyetltr Biri ;·aı, J ponyanın da 
yardımile, elbir.ijiyl.s yınmeleı ldlr. 
Ba yaz ba· u 7apamadıkları tak· 
di·d• m i Ob olmaları ibtiıaali 
çok kavvetlenrceUir, G,ne ayni 
ıorrq karı·ıındaym Mihverciler 
bana yapabilecekler mi? Kt>banıtı 
lilıam yok Bekliyelim; iki tarafın 

da ne yıpabileceklerinl fÖt•· 
Cti'a. 

DÜNYADA 
NELER 01 UYOR 

-B•ıtarafı ikiocide

lltı, cramafon ve pllk hediye et· 
mittir. 

Oçnnca kıı laneıfrıde de AI. 
man milleti orduaoa 9 milyon S 13 
b:a 670 parça lı.itak hediye et· 
mittir. 

Ba kitaplarla, Alman ordu•a 
için 46;600 k OtOphane vOcade re· 
tiril•bıl eektlr. 

194 L yıhoıo birinci t~ırfn ayın 
dan b,, IDa)lll kadar 20,901 uı 
tOJ. hsrıe Alman ordaıııoa emrine 
VtrılDIİJIİr. 

Şimdi)e kadar üç defaclır ya. 
pıt.n kitıp toplaıa11ındı A'mH 
ordaaa içın 23 mUyoa parça kitap 
toplanmııtır. 

Zayi tezkere' nu· 
fus klGıdı ve 
Şahadetname 
Nufuı cüzdanımı, ukerlik 

tezkeremi ve mektep pbadtt· 
••memi zayi ettim. ytnilerini 
• lacatımdan eakilerinin bük· 
mü yoktur. 
Tokat kazası nlkaar Ali ot· 

lu 326 eoiumtu Ahmet Oiv· 
rikli 2172 

Çiftçi birliğinden 
Formol sahibi çiftçilerimiz 

rıı almak için Corç zablite 
müracaat eylemeleri ehemmi• 
1etle ilb oluaur. 

manası 

Yeni Vaşington - Ba~tarafı ikincide --------------------------"""""'! 
mülakatının hedefi: itimadıntn zrr•e kadar bo111l•p 

a&raılmadıi Dl fÖlterip İspat et• 
mektedır leı: Mevcut 

cepheleri 
takviye! 

Kanada ıazetelerine JÔte 

İkinci cephe 
açılmıyacak 
Ottava 22 (ı.a.) - Of': Çör 

çilin Bi-l•şik Amerika seyahati 
hakkında tef ·İrlerde balanıı.a Kı· 
nada baaını, banan baı'ıca aebe 
bini eaaı cepJselerdeltl doramao 
DaZ ki iinde fÖrmektedir. 

Oıhva J •a· oıl ~ö,le diyo•: 
'' Dün Londra radyosu Lib 

ya cepbuind•kl dotuman ouik. 
liiinden ve R111ye<fa., ral•n Da 
zik haberlerden aç klıkla bahset 
mi,tir • Ba şa•tlar altmda b'r 
çok kimseler Çörçilin yerıi Cf'p 
benin açılıaaaından ziyade mev. 
cad cephenia takvlyui bakkı.,da 
rörüıec•ğini dthünOyorlar. Çör. 
çilin ziyareti biz.o harp darama· 
nan azami derecede nn:lk dev 
resine r'rdiiini rö•termeHedir. 

L-,ndra 22 (a.a) - Libya 
barelıitı bornn de ikinci pliodı 
kalmışlar • Gnnno on ehıom'lliyet 
H hldiıuini Çö-~:tıo R nveltle 
yaptıtı . 1.iyaret teşkil etmt'kte de 
vam ediyor. Bir ~o\ r•zetelerln 
mntaloatına ıöre Libya ma1ele· 
lf'ri, iki devlet adamı arasındaki 
fÖ Ü Jmelerde ikinci cephe meH• 
lesinden aonra tetkik edilecektir. 
Saoday Ti 11 .. 'io yazdıtı rrbi Lib 
ya zaten ötodeoberl iktnci bir 
cephe trıltil etmt>ktecir • Gar
vla'in Saaday Elıprea.'de boilrt 
t ji lflbl en mlibim meaele l'•mi 
katbı mHeleaidir • içinde bulaa. 
duiumaz yılın ilk yar uında ba 
tırılıo remilor yapılanlardan faz 
ladır • Buoa kartı ise diiıman , 
kaybett iindeo fazla deoizalta 
yapmat11 mav•ff•k olmo,tur. 

Gemi kaybı bılducada ıötte 
r:len kayru Libyadaki mavalfa· 
kiye taiıliklerln yaptrtı tesirle 
ideta teud t•ıkil etmektedır • 
Libya muva'f .akiyt t,idıklorioden 
dotan neticeler r zlenm,melde 
beraber bu bö rede c:reyaa edeı 
aık.er1 barelı.it bir futbol maçına 
beoutilmekte ve banlıra bir mı\ 
ka)bıdlldij'I zaman dayalın teet• 
ıürdın f.ızla bir ehemmiyet ve. 
ril .. emelttedir • H•lbo• i remi 
kaybı lnr.lizleri eo çok dOfündü 
ren b'r meteledir • Çün~B lrri 
lizlor zaferin deniz üıtüo üj'ü o 
vı Muttef k miUetlerio iatıbs.I 
kodretıne b.ıj ı oldajana ka. 
oidir • 

Vıf'nrton 22 (a.a.) - Ofi : 
Düıı ak .. m, Çö çilin ikameti ıin 
ikinci rüaii de tamamland tı bal 
de, Beyaz Sara1 harbia rüdOmil 
haklmıda Ruıvolth Çörçil ar.· 
nada yapılan rörüıaıdor bakluo. 
da biç bir ıev bildirmemiıtir. 

Hın Clmetin ıöıcüıü St~pben 
Eırly, beoOz biç bir tebl iin do 
1Boill11ediiioi ıöylem:ı·i r. 

- Vaıiaıtonda ltnlldıi Da röre 
rornıcneleria konoıonu Libya 
mahareb11iadın ziyade llılaci c•P 
h•nin ıçılmaaı me11leai tqlr.iJ el 
melr.t ·dir. 

Loadra 22 (a·a .) - Aİeri 
kan kıtat.rının 1 giltet• .,. rlan 
dada biltOn m emlek•I tıoyon~a 

· ·ıaıiş oldaıo kaatp1ara yerlettl'' 
reımen açıta .,.,..ıaqtar. 

A iken ı.arp ıemileri de 
mer da_ tl 1: 1 

lorilia Dtlerlo• 1 m 1 Q QD• 

maktadır. 

• 

Alman ordulara ise Alman 
mi'letioin kendisidir. Alman mil• 
letıode, <'ojada t 'ltrU& karar.oıa 
verllmemeııne '' beb olabılecek 
derecede. bir hıJzurtozlok vana 
bu ıuo •kainin prduda ıöıülmeme· 
11ne iaakin olmaı.dı. 

An,.ıo • Sakıoolarıo ikinci 
bir cephe luuoıtk 1olandakl dı· 
Yamlı propt i ıada tebditlerile bir 
çok Ameıikao kavvetlerinia lr i'İI· 
tereye relerek kamp teait etmlf 
oldakları hakkında yayılan haber· 
lerio Alınanlara ihtiyata ıevk ,,. 
dolayııile Ruıyaya bily[lk taa•raa. 
dan mandm1f olmalar1 bakkıadı.ki 
miltalealar köklarindocı atılmasalar 

dıabi, askwi bakımdan Mibveria 
batıda müd .. f aada kalarak dotada 

büyü~ taarrn ara riritobil•cek 
bır kuvvet vo kadrette ol toru da 
red ve la Ur olıaaamaz. Fak.at ba· 

tıda mlldaf aayı esatlandanp ta. 
mamlamsk için olbd yap lacak 
birçok ıeyler oldai'a ribl buoları 
batarmak epey bir zamana tavık• 
hf eder. Nıtekim iıitiyoruı k1 
Almaolar Kıale bojazının ve M.oı 
kaoalınıo cenab aabillerile A lu 
büybk deoizinlo dı i'u kı)ılaruu 

tab dm etmektedirler. M i·oo mn•· 
tabHm battı garba kaışı mür!afaa 
olunabilir bir b .. lo gotırilcnekte ve 
Z ğfr.ttea maada Ron nehrine ay• 
raca muhltemleıtiriJmektedır. Blitiln 
bo tıahkimat ve müdaf .a ıiıtemle· 

ri icabında batıyı u kııvvellerl• 
korumak içfadir. 

Buodau baıka General R11m• 
mel'ia Libyada bir aziıa ve aıta . 
lı .. la kaı:aodıiı b .. ıarıle T"brapo 
z ptındaa ıoara arltk Mllırt teh.ılt 
odeoiür bır daram elde dme•iaia 
ADf•O • s .. 1t.on İk.ioci cepbeaial 
boz.cık bir Öoem ve m .ıuyette 
ol.Aut da ayraca unutulmamaja de• 

ier. Y •Di il rıltere ve Amerika 
Lıbyada ta1itnn tamamile terı rit· 
meaile bab Av:upada ik.Laci c~p· 

heye t.abııı olanacak lı.o.-vetleria 

öoemli bir kı.maoı .f'mdi Mısıra, 
be• ne a111a K•p yolılt JÖ.ıder• 
mek meconriyetaadedırier. 

O belde A&manlaran Raayada 
btıyilıt taana&A bqlamık içıa ~a&ı 
buırlıkl.uaıı tamam olmaaııu bek· 
leı.ııkteri müt.Jia11 bili dotıal•· 
jıaaa mabat .. u eder. 

F nat ba, Ruııada taarra&dau 
Yal.ffÇ ıldiiiai detu, bi A&iı ba ta· 
arruz.aa tam bir tıddetle yapılaca. 
iını da ıö.terir. Nitekim Alcaaa• 
&ar, ba boklıme zamanıadıa lati· 
f "ıo ederek dJiı crptıeleılal dil
ıeıtmekte ve c~pbe •erlleriıadıkl 
Sovyot çetelar ni lmba etmeır.te • 
dirlerdir. Doi11 cephesinde mev. 
cad irili ataklı biltilo alamet er. 
Hukof doiı11aada yenidea bit 
S Jvyet til111aoioia aarrl p iehaıile 
net.celonea muharebe ve mOtada. 
meler vo ba'i1& bber f'J ve ber 

mabakem• .,. mütallc M.bwerin •akti 
r 9liDCI Rı11yada bilyillıt taana11 
reçecetini röıtermektedir. Almaa· 
tar aibat möi Obiyetleri i 90 aetf. 
cede m•h~olmalarsoı fÖH aı ... 
dan 1942 de R111yaya taamaadaıa 
vaıreçecekler, Bau ,_ hiç bir 
aebeb •e mec)uriy•t l'Ötülmemek• 
todir. 

- C••••r"1•t'tea -

frH.KVtM) 
2J Hui,an 1942 

SALI 
YIL•tt42 • A Yı 6 Gii• ı 172 Hıaır 4' 
Rumi JSSI- Hulraa 

10 
Hicri 15'1. C.mul1el'lbır 9 

Bu 
G•c• Nöbetçi Eczane 

Ali Nasibi 
< Y •rcaaaı yU11M1a > 

• 
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Asri Sinemanın 
YAZLIK Bahçesinde 
s':t~;~·. Bu akşam 

iki şah eser birden 
1 

ilaveten: 

Annssthern varatbkları 

Suvare 
9.30 

@'M·X-x->:-, Kadınlar oteli r>e><><><> -

Aık, iztirap, kış'. ançlık şah eseri 

2 
intikamı~~ 

s ... n der,.ce meraktı . heyecanlı büyiilt cıuusluk filmi 

Pek yakında : 
lsa Miranda ve George Brent'ln 

yaratllkları 

Pırlantalı kadın 
Şaheseri 

Deniz gedikli erbaş orta okul 
mlldü rlllöUnden: 

ı- Bu yıl doğrudan dogruya donanmaya sevk edılmek 
llzcre orta okul mezunlarından talebe kayt edilec,.ktir. 
2- ııtanbul ve civarandan müracaat edecekler lstanbul 

Deniz K. hğına Mersin ve civarından müracaat edecekler 
de Mersindeki okul müdürlü~üae. 

3- lstanbul ve Mersin mmnkası haricinde bulunanların 
bulundukları ıskulik şubelerine dılekçe ile bildirecekler ve 
bu dilekçenin bir mm.basını da lstanbul Dz. K. lığına veya 
Mers1ndf'ki okula ifÖnderecekludır. 

4- Kayıtlar. 1/6/94l tarihinden 30/9/942 tarihine kadar 
devam edecektir. 2090 9-ll-13-14 17.19 ll-23 25·27-30·1·3·5· 7 

Karabük Demir ve Çelik F abri
kaları Müessesesinden: 

Milf·ssesemiz Fabrikalarında Dizel yağı istihsaline başlan· 
mıştır. Sat ş fiatımız me~zuahn müıteri tarafından temini şır• 
tile ıııhamızda vagonda teslim b,her to'!u (yiiı l"lli ~~f) li.radır. 

Alm: k isteyenlerin müuseı~ye muracaatları ılan o urur. 
Yağ nümuneai ve evsafı lstanbulda Sümer Bank sahnalma 

miidürlüğünde ,lzmir ve Adanada Sümer Bank yerli mallar Pa· 
zarı müaüılüklcrinde görülebilir. 2131 16 19-21-24·27 

ilin 
Kanara müdürlüğünden: 

1- Kanara gazozhanesi içın 2000 azimi 2500 kilo asit 
karbonik açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

2- Muhammen fiat kilosu bir lira (Jlup muvakkat temi· 
nalı 187 lira 50 kuruştur. 

3- ihalesi haziranın 26 ncı cuma günü saat 15 de bele· 
diye encümeninde yapılacaktır. 

4- lst,\clilerin şartnameyi görmek için belediye yazı iıle· 
ri müdiirlü~Une, ıbale günüde muayyen ıaatta teminat mak· 
buzlarile birlikte beledıye enciimenine müracaatları ilin olu· 
nur. 209S .9·14-19-23 

TELE FUNKEN 
ve WEGA RADYOLARI 

Metanet, zarafet, yüksek hassasiyet, temiz malzeme. 

942 Modeli radyolar arasında yalnız bu makinelere na-

ıip olmuştur. 

1. MEZIMRE 
Radyo ve makine tamir atelyuini açmıfhr. Bilu~u?1 

radyolar azami ciddiy't ve titiılikle ucuz ve i•rnntılı hır 
surette tamir edilmektedir. 

IŞIK Ticaret E v l - A.sfalt yol No. 71 
Telefon No. 80 

BUGON 

l Pazarcık icra Memurluğundan: 
Açık artırma ile puaya çevrilecek gayri men•ulilo ne o!Juiu Ma. 

ra110 divanlı m. den E,bab Mebınrıt oğ ılları Mustafa ve A1i ve Ô<kiş 
ve bacıları Fatma ile K~leksikli K. elen H ırşit oğlu Veli Küse ve lı1i
hiyenlo Sakca Göz köyüodo mu~im H ırşit <'ğ'u Ali kuısı ve Kelesildi 
K. den Mastan k·zı Arza ilo müşterekeo mutasarrıf oldukları Paza•cı· 
ğıa Kelesikli K. den şuk10 satır taş, fprben bayitli öz, şiınılen dtğir· 
men harki. ceooben tutd•ğı ile mahdut bir kıta tarla: 

2 - Ve yine ayni köyde ka•a çılılık mevkiiode şarkan Narinin 
koyağı, rarben kua çalılık, ş:malıın aağır taş caddesi, ceouben drğir 
med hırgi11t mah.Jut \:ir kıh hrla. 

3 - Ve yine ayni K. de Çivit H'ln mev~iinde şıarlcan hayith. g1r
beu deiirmen barkı, ceoubeo büyült dutdaiı ile mahdut bir kıta 
tarla 

-l - Ve yine ayni K. de K·p~r mevkiiode şark"n kara ça1ılık 
garbeo boıtanoıü, şimalen cerrah barU, cenuben dtğirmeo hır1dle 
mahdut bir kıta tarla. 

5 - Ve y!ne avııi K. den p•nar mevkilnde şarkan .a\i df'ğirmen, 
g-a•beo koca ate beg'aıra11. şiınalen büyük· öz, cenubea koca kara kir· 
nak, çaylarile mahdot bir kıt'a tarh. ' 

6 - Ve yine ayni K. den Panar mnkiiode şar\can d,.ğlrmen, 
srarb'n Ômer ağa g<1ri, şiınaleo kara kirnak çayı, cennben süllürncük 
p•na .. ile mahdut b·r kıt'a ki cenıan 6 kıt'a tarla ile ile kelekı:lı;. 
mi K. de ve Jş bu a,.azilere ait niıao 927 t11r:hU ve •izı dört 
metre ve talü 20000 metre olup mlzmili batıık1 ğmclan alarak da· 
ima garp tarafına müteveccih alg:n batak1 ğ •na döltüml•\cte h· 
lonan harlc taraflar arasında taksimi kabil olmadığından lr.ül ba1inde 
ah1acaktır. 

Araıi ye barka tuktir olunan lcıy'llf't ta111am1 75000 lira ve binala· 
ra takdir olanan kıymet tamamı 17700 lira-fır, 

Artırmanm yııp lııcıığı yer, gün, saat: Paz:ırcık icra dalreıinde 
15. 7. 942 çtrşıımba günü raat 10 da. 

7 - lşl,u gayri mnnko1un artırm" şartnamesi 1, 6. 942 tarihinden 
itibuen 942 7u numara ile Paurcık lcra dairesinin muayyen uomara-
11oda b9rk11io görebilaıeıl için açıkhr. 

8- ilanda yazıh olanlardaıı fazla malOmat almak istiyenler iş 
bu şartnameye ve 79 dosya nomaraıile memuı iyetimiı.e müracaat et 
melidir. 

9 - Artırmaya iıti,lk için yulcarıda yıızıh ~ıvmettn yüzde 7,5 
nisbetiode P"f veya miJ.i bir bankanın teminat mektubu tevdi tdi· 
lecelıtir. 124 

10 - ipotek sahibi alacık'ı111la diier a'ilcadarlarıo ve irtifak bak• 
lu sah"plerinin f5frİ menk ol üzeriudeki haklarını huıusl ile faiz ve 
muraf a dair olrın iddialarını iş bu ilin t ırihioden itibaren 20 rüo 
içiode nvra '<ı müs'>itelerile birlikte memoriyetim:ze bildirmeleri icap 
eder. Aksi bıloe tapa ıicillerioe aabit o!madıkça satış bedelinin paylaş· 
masından hariç kalırla,., 

11 - Gö .terilen günde artırmaya l~tirik edenler artuma ı•• tııa· 
mesini o'comuı ve lü1umlu malOmatı almıı ve boolan tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olannr. 

1'2 - Tayin edilen zamanda gayri m"nkol mbnadi tarafından 3 
dtfa ç•kareld kt•n ıorıra eu ço'< a•hrana ihale edilir ancak arhrma be· 
deli muhammin kıtmrtıoin yüzde 75 ini bulmaz veya aatıı iıtlyenin ala· 
cıi oa rüc;haoi oba dijer alıcalılılar boluoupta bedtl bunların o r•yri 
meııkul ile temin edilm ı alacaklaranı mecmoundao fazla ya çıkarmazsa 
en çok artıranın taabhüdQ baki kalmak üzere artırma 15 fÜD daha 
temdıt ve 15 rün<len ayni ıaatta y·pı'acak artuma bedeli satıı i.tiye· 
nin alacıiıoa rüç'ıanı o) ın d i •r alacaklıların o gayri menkul i e temin 
edilmi~ olacakları mecmatındıın faılaya çı~mak şırtile en çok arhrana 
ihale edilir böyle bir bedel elde edilmuse ihale yı pılmaz ve aahş tale
bi dOşer. 

13 - Gıyri menkul kendisine iba'e olorıan kimıe drrhal Vf'ya ve 
tiltn muhlet içinde ı:a·ayı verme:ıse ıhııle kararı fesb olanarak ktndi· 
s'odeo evvel ) ilhek teklifte bulunan kiaııe arz tıtml~ olduio bedelle 
al'Data razı olarsa ODS raıı:ı o'm•Z veya bafqnmazaa bflmeo 15 fÜn 
mQddetle artırmaya ç karılıp en çok arh•aoa ihale edilir. lıci ihale a' a 
tındaki fark ve f•çen fGn'er :çin yüzde 5 teminat heHp olunacak fa Z 

ve diğer zararlar ayrıca bük'De hac"t kalmak11zıo memuriyetimbce alı· 

cıdan tehdl olunu ... 133 
Evtafı ve b11dutlar1 vo cinıi yu\rar•da fÖ·teriltn arazı mlb•rk 

ve ba arez' lerd•n kayıtlı öz lçeriıindt ki mevcut balonao boneler 
15 - 7 - 942 tarihinde Ptıurcık icra dairesinde açık artıraıa ile H · 

tılacı ğı l!ia o~uoor. 
20 - 21 - 23 2158 

BUG DN
MATBAASI 

Her Türlü 
Baskı Ve 
Cilt işlerini 

Kabul Eder 
Deniz Harp OkulO ve 1 

Lisesi komutanlığından 
1- Ankara Müıiki Ge· 

dikli erba, hazırlama orta o· 
kulunun 1. inci sınıfına, Deniz 

bandosu için talebe kayıt ve 
kabul olunacaktır. 

2 - Kayıtlara 1/Haziran/942 
de baılanarak 20/ Ağustoı/942 
ye kadar devam edilecektir. 

3- lıteklilerin Mnıinde 
Deniz Gedikli Erbat Orta Q. 
kulu Müdilı lütüne müraca· 
atları. 20S9 2·9·16-23 

l111tivaz Sahibi : CAViT ORAL 
U. Neıriyıtt Müdürü : Avolcat 

R fat YAVEROCLU 
8asıldıfl yer ı BUGON Matbauı 

Yazlık Sinemad 
Bıı Sıcak Gecelerde tatlı bir ookit fPçfrm11k fi 

iki saat candan fiilmek ldetSeniz 

BU AkŞAM 

Y A ZLi K Sinemaya 
GI tiniz ve i d reoç ve rü:ıeJ Artill 

LENi MARENBACH ve ALBERT MATTERSTOCK ıo oef'I 
ve etlenceli bir tarzda yarattıkları 

Aşkta Galip 
Bir genç kızın macerasını tasvir eden hoş ve nük• 

teli gençlik ve güzellikler filmini seyrediniz güzel bit 
gece geçirmiş ve eğlenmiş olursunuz. 

ilaveten: 

Umümi arzü üzerine 
Büyük Şark Filmi 

GDLNAZ 
SULTAN 

TÜRKÇE Sözlü ve Şarkılı 

Pe k yakında Pek yakında 

Gaz Fırtınası 
Fred Astaır - Paulette Goddard 

ALSARA Y Sinemasında 
BU AKŞAM 

KışlD o1doio gibi bu yaz mevs:oiod de daima muhterem mQdafİ 
rinio ıoosuz bir teveccüh ve 1evriıiol top'amakta devam ed'° 

Şark filiml8rinio en f0Z'9li• meV2'UOrU biobir r~ce bi~iyrlerlrıd" 
alan ve Türk tazının eıı rubnevaz ve otfiı parçılarile ıOıfll <ti 

kıymetli Türk banendelerioio ıarkı ve ruellerile bezeomlt 
Şabe1erler Şıbe1eri 

Gülnaz Sultan 
Türkçe ıö,16 ve ıarkıh büyük aık ve beyeceanlar filmini mutlaka 

Bat rolde : Büyük artist 

lvan Moujkin 

ilin ı 
Satllık traktör 
40 Beyıirlik Honcmag trak· 

törünün moUSrden baıka geri 
kalan bütün aksamı ve b.r çok 
parçalar satılıktır. 

Müracaatlar: 
Tarausta küçük minare cad

desinde Bakkal Ahmet Z"ki 
Şanla 2144 19-21-23 

İlan 
Çif çl birliQindeı 
Çuval ve harar y•P 

ıçm kanaviçeye ihtiyac:• 
Çifçiler'in bir listesi I 
edilecetinden Çıfçiletİ 
Birlığimize milracaatlart e 
miyetle rica olunur. 1ı 

2157 20 ....,. 

Adana C, müddei Umumiliği~d 
Adananın Ocak mahııllesinde oturur ve üatbane cı 

da Bakkallık yapar Kadir otlu 328 doğumlu Hüseyi" 
Fazla fiatla kah ve satt•kındaa 4180 sayıb Milli koruo111' 

nuna tevfikan Adana asliye ikinci ceza mahkemesinde tJI 
lan duruşması sonunda: mezkür kanunun 31/1,2/ 59/3 
üncü maddelere tevfikan beş lira ağır para cezası "eti 
gün dük~lnınm kapatılması ve hükmün hülasatan gaı~ 
ilinına ve ilin ücretinin kendisinden alınmasına dair' 
3/3/942 gün ve 384/ 65 ıayılı karar katileşmiş old&1f 
ilin olunur. 1170 _A 
Adana C, müddei Umumiliğitı~ 

1000 yardalık beyaz makarayı fazla fiatla aataıı •" 
da~anın köprü mahallesinde: oturur Tuhafiyeci z~ki ot:ı~ 
~ogumlu ve Fatmadaıı doğmaSupbi Aıımsn 4180 5'11'' 
lı korunma kanuna tevfikan Adana asliye ikinci c,.ı• ,,~ 
lıtlnde yapılan duruşma sonunda mezkur lcaonuo 50, 
63 üne& maddelerine revfikan beı lira ağır para c,.~flı 
gün dükklnının kapatılması ve hllkmüa katileıtiktell 
hüllsatan gazete ilanı ve massrıfının kendisinden abli 
dair verilen 27/2/942 gün ve 371/62 saytlı karar lı• 
olduiundan illa olunur. 2171 


