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r Başmuharriri: Cavit ORAL ' 

ÇARŞAMBA 

24 
HAZiRAN 

1942 

iDARE YERi : Yeni 
istasyon caddesi Adana 
Telefon 138- Posta K 48 

Abona:Yılırtı 14,Altı aylıtı 
1, aylıtı 125 kuru,1ur 

ilan tartları idare ile 
lc:ırarıa,tırılır 

r ' 
Çukurovalı 
Bağdayıaı, arpanı gecikmeden, ~e· 

ciktlrmedeo oflH teslim et. 
Sana y raşao ve tanıı düıen mWet 

ve yurt ödevi bodur. 
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Yal: 2 No. 556 

Parti Genel sekreteri Eti ve ... Sümer bankların 
diinşehrimize geldi sermayeleri arttırıldı 

1 Almanya 
10 milyon 

• 
ınsan . 

Ankara ,23 (R dyo gueteıi) 
yeni bir kararla Siimerbaokın 
ıermavesi 50 milyon lira d•ha 
ıuttırı1mı~tır. Sümfl!rbank alelu· 
aıOrn sanayi işlerile ve b«nka 
muamelitile iştiral et"'ek üzere 
1923 te knrulmoıta. l ılt zaman-

kaybetmiş 
ı ,r sermııyesi 20 milyon liraydı. 
Burün 100 milvon liraya var· 
'll•ştır. Şımdi 50 milvon ıirahk 
ıaınla . ba11ka, 150 milyon itibarı 
sermayeli bir müessese olmak· 
tadır. 

)ın i· H. P. Genel sekreteri sa
d~\ · Memduh Şevket Esendal 
~ il toros el.spresiyle Ankara· 
~mize gelmiştir. 

Bulgar 
ltabinesi 
sdeğişti 

11111 d~fya. 23 (a.a.) - Sobraoya. 
tıı1 b Ordüncü olağan üstü toplan· 
l11r, ~&'Ün öğleden sonra almaş· 
bntn • Filof dahil olmak üzere 
tır ~ kabiıie azuı toplantıda fia· 
d, Qluııaıuştur. Bütnn mebuslar 

&'~ll!ıit.lerdir. 
)e ·• Ftlof Sobranyaoıo toplantı· 
"-it~t1ral111aaı hakkındaki Kral 
biııe ~ırıesini okuduktan sonra ka· 
liQ ~ 0 İstifasını ve yeni hük(lme· 
~11 ·•~ili vazifesini yeniden ken• 
\it, S 'ltrildiğınl mecliae bildirmiş· 
~. on,, Başvekil yeni hükOmet 

1~1 ~ohranyaya takdim etmiştir. 
ıt-ı.1 es Kalkof, Sobraoya ikinci 
t•ıı, Zabaniyef'in ticaret oazırh· 
~l ~ayi~i dolayı•ıyle istifa etti· 

lıt:clııe bildirmiştir. 
l'ti 1••t nuırıodan iaşe mesele· . • rn,,,.f 
'41erı ı nazıruıdao da öğretim 
~lııt ne dair istizahlarda bulunul· 

llr. 

"'l'il
8

Qnlara gelecek celsede cevap 
'- 'c•kr ~t.n .. ,.!r • Sobranya yarın rene 
~hr. 

a '1aarif Vekili 
~Yahata çıkıyor 
\~d:-nlcara 23 (Hususi muhnbiri· 
~li y~ - Maarif Vekili B. Hasan 

""'' k celin bu Perşembe günü 
"hb' ~t dahilinde k19a bir tetkik 
~~t,~:~~ çılcacatı haber veril· 

~ 1~ t;-.-.-h-lh--v-.-1-tı_z_a_r_ 
t,ıı 'hıtlh . . . o ıı ın d arrarımız. B. Cavid • 

1 ~' llnkü .ayımız.da çıkan 
q b "''• 1' • '4 ' verme ıyız " serlevha· 
~ bi '-ltkalesinio yüzüncll satmn• 
q•d, t tertip yanlışı olmuı, cllmle 
~taı b~llırıek istentlen fikrin taO: 
~)ı d~ l!ıahiyet almıştır. O P•r· 

•• 0ı.lterek tekrar koyoyorn: 
dG\Gıı 0 un için dormamahyız. Hiç 
t'ddn~•nteliyiz. Zerre kadar tc• 
~·~.,,1 •tnıeaıellyiz. Kendimize Çu• 
~lt ıııan ti 

'
, 'tt, . aı ve vatanperver 
ıe tin• ııı.. ctn,ıı Y•raımıyan pis ve ha· 
~•·• nc•tı . 1 l ~'Jıı. ınaao ar1 örnek a • 

" 

, Ruslar f arafından 

Çıkarıla;- bir yıl-:-
~·~···-............... ~~J - -

...... ,,...,,...,,,.. --....--: -
lık harp plançosu 

Moskova 23 (a. a) Sovyel lıa 

berler bürosu bildiriyor: 
Gaçen bir yıl içinde Almaolar 

ölü, yaralı ve kayıp olarak aşıfı 
yakarı 10 milyon insan kaybetmiş. 
lerdir. Ruı kayıpları da 4,5 mil· 
yona yükselmektedir. Aynı müddet 
içinde Almanlar 35,500, Ruslar da 
22000 top kaybetmişlerdir. Alman· 

SiVBiıöPiii'"e Ç.o k ç o c u k l u 
takviye a.!.~~-~~~~h!~~d~'~ 

1 Ol 
1 

nderı·ıdı· lerln evrakı alt oldukları vlll· 
lar 24000, Sovyetler 15000 tank, 
Almanlar 20000, Sovyetler 9000 
uçak kaybetmişlerdir. 

Alman iosan kayıpları araıın· 

da ölü saym 3,5 milyondan aşağı 
değildir. Yaralıluımız10 yüzde 
yetmişi iyileşmiş ve tekrar orduya 
iltihak etmiştir. 

Ruslar şehri mu 
haf aza ümid~iiir 

kaybetmediler 
Doğra haberler veren kny· 

Berlio 23 (a.a.) - lngiliz 
oaklardan temin edildiğine göre, 

bomba uçakları dün l'ece Al 
tekrar orduya dönen Alman yara· 

manyaoıo şimal batı kıyılarına 
hlarıaın nisbeti yüzde kırkı ancak 

hücum etmiıtir. Tahrip ve infi· 
balabiliyori lik bombaları bilh1t11a Emdea 

Bu kayıp1ar Alman orduaonun ıebrine yönetilmiştir. Sivil a'ıali 
reçeo seneki ölçüde taarruz. ha- arasında kavıplar vardır . 11ta 
reketleri yapacak kudrette olma• metriblar ve resmi binalar ha-
dığıoı i'Öıteriyor. sara oğram•ştır. Alınan mal<lma 

Kerç'te kazanılan manaff akı· ta göre 3 İngiliz bomba uçaiı 
Yet rlbi neticeler harbin omOmi 

düşürülmOştilr. 
çıkışına tesir edemez. En iyi Al- (Reaimde bir lagiliz bomba uça· 
man kıtalara Kızılordu tarafından 1 iı görülüyor) yok edilmiıtir. Hitler şimdi Alman ._ ___________ _ _ 

milletinin gözünde bir blöfçQ ola· 
rak beliriyor. Sovyetler Bırliğinio 
mukavemet kudreti • artmıştır. Ve 
Hürriyeti elinden alınao baıka 
milletlerle beraber H.tlerizmin ta· 
mamiyle imhası içia lh:ımre len 
şartları yaratmıştır. 

--------------------------
Terfi eden emniyet 

müdürl eri 
Ankara 23 (Telefonla)- Emni

yette yeniden yapılan nakil ve ter
fileri bildiriyorum: 

Gaziantep emniyet müdürlüğü 
ne umum müdürlük 2 nci daire 
reisi Arif Karan, Konya emniyet 

müdürlüğüne umam müdürlük ba· 
sın tetkik müteh:ıu111 iu:edHin, o 
mam müdürlük l inci 11nıf emniyet 

müdilrlüğüne 3 Orıcü ılaire reisi 

Necati, Bahkeıir müdürlüiüne 7 
nci şube müdürD Taceddin, 4 üncü 

daire reislijine umum müdürlük 

başhekimi Mecid, Hatay emniyet 
m\ldUrlüiüne Erzurum müdürü Tev 

fik, Malatya m\ldürllliüne Ankara 
amoiyet müdürlüğll 1 inci ıobe mil. 
dürü Sabri, Urfa emniyet müdürlil 

tOoe Çorum miidilrü izzettin, em· 
niyet umummüdürlOğü 3 üncü ın· 

Londra 23 (a.a.) - Royter 
ajansıpm Mo5kovadaki muhabiri 
yazıyor : 

Sivaatopol duruma vahim ol· 
makla beraber Ruslar ıehri muha· 
faza etmek ilmldini kesmemlşlerdir. 
Halbuki deniz yoliyle takviye, mü 
himmet ve yiyecek gönderiliyor . 
Bunu , yülııolc Sovyet meclisinin 
toplantısında bulunmak üzere Si· 
vastopoldan bar•ya gelen komiser 
Seitof'tao öjrendim; 

21 mayııta büyük hücumlar 
baılaymca şimdiden çok sayıda 
insan çıkarılmııtır • Fakat kalmak 
istiyeolere müsaade ediliyor . Ba 
arzoyo gösterenler " biz Sivasto 
polon dilşeceiine lo~nmayoruz. _,, 
diyorlar. Halk tamamıyle teıkUat 
lıdır • Bombalar düşmete bışla 
yanca ıonu nereye gideceiioi bi· 
liyor , Bir çok kimseler devamlı 
olarak yeraltı sığınaklarında ya· 
ııyor • Mükemmel bir sığınak sis· 
temi vardır • 

Sivastopolda havatıo müthiş 
bir derecede zor olduğuna rizle· 
meie çahşmıyacaiam • Su şebeke 
si iıliyor ve halkın maneviyatı 
rerçekteo takdire d•ğer, halkın 
yiyecek temini için 10000 dönilm 
topraiı ekip biçmeie denm etti 
i'inl sövlemekle ba hasnıta bir 
fikir verebilirim. ,, 

- yellere gönderlldl -Ankara 22 (Huıasi muhabirimizden) - Çok çocuklu ailelere yapı· 
lacak vardım hakkındaki bazarlıldar bitmek üzeredir. 1935 1eneıioden 
1941 senesi soouoa kadar müracaat etmiş olan 6 çocoldalardan ikra· 
miyeye istihkak kesbetmiı olanların evrakı Vekiletçe tasnif edilerek 
ait oldllkları viliyetlere tabıisatlarilo birlikte gönderilmiş bulonmalc· 
tadır. Vekiletçe tasnif işine devam ediliyor. Tasnifi bitmiş olan vilayet· 
ler sara ile evrakı ve tahsisatı alıp tevziata başlayacaklardır. 

ÔoOmüzdeki ikiocikinanon sooaoa kadar iıtihkak keıbetmiş olanların 
alacaklarının ödenmesi için vlliyetlere tebliğat yapılmıştır. 1942 mali 
yılı iptidasından itıbsren ikramiyeye halt kazanan 6 çocukln ailelerin 
yine etkisi gibi V ekilete mllracaatlara kararlaıtırılmııtır. ba aaretle mü· 
racaat edenlerin lıtibkaklarını derhal ödemek mOmkün olacaktır. 

Dıj'er taraftan, fakir ve kimsesiz çocuklara 4eker dağıtılması hak
kıodaki talimatnamenin bur!inlerde Vekiller H,yetl tarafından tudik 
edileceil ve derhal faaliyete reçileceii bildirilmektedir. Sıhhat Veki· 
eti, yardıma muhtaç vilayetlere ihtiyaçları niıbetinde para gönderecek, 
ilin yapılıp müracaatlar tetkik ve teıbit edilerek hayır müesseseleri ve 
diğer mavazz•f müesseseler deliletlle şeker datıtılması iıine başlana· 
caktır. 

Almanıa·r 

Sollum ve 
Kapuzzo 

6n0nde 
İngilizlerin gerilerine 
Alman paraşütçüleri 

en diriliyor 

MİHVER 
ÖNCÜLERİ · 

Libya-Mısır hudu· 
duna vardı 

Ankara 23 ( Radyo Gazte· 
ıi ) - Mareıal Rommel kuvvet· 
leri Kapauo ve Sollum yakını. 
rında rörünmeğe başlamıştır. Mı
sır bqdodnna çekilmekteolan ln. 
filizleri izaç için Alman paraşüt. 
lerin kullanılmak tadır. 

tırdık ve bq remilcrde bulanan 
askerleri eıir ettik. 

Alman ve ltalyao uçakları 
Malta adaaında Saka hava mey
danına yüktek çapla bombalar at 
mııtır • Dün rece Emdeo şehri 
loriliz uçakları tarafından yeniden 
bombalanmıştır • Sivil ahali ara• 

5ıoda pek az kayıp vurdır • ika· 
metriıh semtlerinde bir çok bina· 
lara isabetler olmo4tor . Hücum 

eden uçaklardan 4 dü düıürül· 
müttür. 

Berlio 23 (a.a.) - General 
Rommel, Fübrer tarafından Mare
şallıia terfi edilmiştir. 

Hitler, umumi kararrihtan , 
general Rommel'e aşafıdaki telr
rafı röndermiştir: 

Mareıal Rommel, 

Kumandanız& ve muharebede 
,absi hareketinize mionettarlıiımın 
blr nişaçeıi ve ayni zamanda ku· 

maodanız altında Afrika harp 11• 

basında çarpışan kıtaların kahra. 

manlıiıaı ne kadar takdir ettiiimi 
röıtermek üzere ı i z i bogünkO 

tarihle mıreşıllığaterfi ediyora• 
Berlln 23 (a.a) - Alman ~ 
ınlıkumadiını n bildirdljlo• rre, 
Şimal Afrikada Almaa dik• oçak· 

larınıd dünk\l f aaliyetl lo~ill~!~:: 
motörlü taşıt kol Jar•,..
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0
kae 'yon • 

. 9 • 'le am 
tır. 1 keııf taa fi il t h • 
lam isabetleri• tamam e a rıp 

Etiba11\cın sermayesi de 100 
nilyon Jrrova çılcl\Fılm ştır. 

------------------------
Bir ifşa 

Ruzveltle Çörçil, 
müttefik taarruz 
hareketini plinh

yorlarmıt r 
Ankara 23 (Radyo gayeteıi)

Beyaz Saraydan, Razvelt • Çörçil 
görüşmeler· etraf anda fO eımt de· 
ml"çte bulanulmaştar. 

•• Ruz.veltle Çörçil, aı~erl de· 
niz. hava şeflerinin yardımile geçen 
cumk başlıyao görüşmelere devam 
etmektedirler, Gornşmelerin lila• 
biyeli hakkında malamat vermek 
mümkün değildir. Meselelerin tel· 
kikidde her iki taraf arasında tam 
bir rörüıme birliği vardır., 

Nevyorkta bir natak aöyllyen 
Harri Aapldos, Çörçille Razveltln 
müttefik taarruz. hareketini plinla· 
makta olduklarını ıöylemlıtlr. Hop• 
kinsin camburreiıine yakınlıiı do. 
layisile bu söıleri ehemmiyetsiz 
sayılamaz. 

Aajantinde Al
manya aleyhine 

numayişler 
Ankara 23 (Radyo gazetesi) 1 

Arjaotinle Almanya arasıodıkl mü 
nasebetler reriialeşmektedir. Al· 
manya denizaltıları bir mllddet ev 
vel bir arjantine gemisini batırmtf• 
lardı. Hükümet almaoyadan tazmi. 
oat ve taahhüt istemifli. Bürün 
yeni bir arjantine gemisi batml
mııtı. Arjantinde almaoya aleyhin· 
de nümayiıler yapılmaktadır. Ar• 
ianlioe camborreisl istifa etmiıtlr. 

paraıütçü indirdikleri bildiriliyor. 
Dün akşam alınan haberler mih· 

ver kovvetlerinin Mııır j11duduoa 
henüz. yaklaşamanık.larını bildiri. 
yordu. 

Pretorya 23 (a.a) - Cenap 
Afrika birlJki Batveklli, Tobrnk• 
tuki CeaaP Afrika kıtalarının kı· 
yap e.ıl•••lndeki vebameti kllçüm• 
•••"ıaeki• beraber Mmra rönde· 
rfJea Cenolıc Afrikalıların büyQk 
bir kısmının iyi ailAblaamıı bir 
halde Mmrda talim g-Örmektııı ol. 
daklarının söylemiıtlr. Bqvelı:.il 
sözlerine devam etml4 ve demlf. 
tir ki: 

« - Ba birlikler ve Cenap 
~frikanın ırönderecej'i diier tak. 
vıye kıtaları Mısmn müdafaası d 

L'b • D 1 
ve ' yanın ışgıJ.inde hayati bir 
rol oynayacaktır. Topruı- ,, 1 • ı. .ıra zo. 

be 111ildürUliüne mahalli idareler 
şube nıüdilrlerlnden Sneleymao, 4 

üncü aııuf emniyet m\ld\lrlüğ"üne 
Urfa elllnlyet miidürü Şükr\l Akyol 
oa ki edildiler. 

Bertin 23 (a.a.) - Alman teb. 

liğl: Si'laatopol iııtibkimlarınıo ti 
mal kısmında ve Sevemeya koyu 
ouo ıimalinde bili tutunan dOşma 
nın ıon kıımı d• çevrilmiştir. Sivas 
topol cepbealnin direr k111mlar1nı 
da i'nc; arazi şartlarına ve milda· 
faa tertibat.na raimen bir çok ı .. 
tibklınlar mlloferit maharebeler ne 
tlcHlocle ele reçlrllmiftlr. 

Berllo (24 (a.a) - Alman tebliii 
Şimal Afrikadı Alman ve ltılyan 
öocü kuvvetleri Libya-Mısır ha· 
dadana varmıştır. Tobrak limanında 
lnriliz aıkwleriyl• dolu bir top 
çıkerle 6 k090k tatıt remili bı· 

edilm'iı tir. 
Kahir• 23 (a.a) - Almınlırıo hü 

caman ilk ~aOa de Tobrıık nıllda. 
faa"•'° iç tarafını 

o??dakı kıtalarımızın ıay1aı beollz 
bılınmiyor. Ba huHıta ma.Omat 
almak için biraz beklemek lizıat• 
ıelıcoitir,ı. - Devamı llçtlncOde -
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Havacılık 
Durmadan düngag c adam öldüren fi 

bir katil ası laca ~ "Uçan Kaleler,, 
Amerikalılar 8000 beyğirlik bir motor 
hakkında takibatta bulunuyorlar 

Münib hayvanat bahçesinde 
rarip bir hadise olmuştur. 

Bir çok seyircil.-rin rözü önünde 
olmasıydı, bu biditeye kimte i 
nanmıyacakmış, Hadise şudur: Bir 
deve koşu, içeriıiode bulunduğu 
bir kafesin demir parmaklıkları 

--
Hakkındaki idam kararı büyük 
millet meclisince tastik edilen -
Hüseyin Kahya korkunç cina- _.. 

Harbin son 
beş ayı, hasımla· 
rın çok geniş 

~~- - ~-- - ~--~- - mışhr. 
Amerikada, Almangada fle lnıilterede taggare inşası ak- Rosyada har arasına birdenbire başını sokmuş, 

kanatlarını çırparak boynunu bu 
demir parmakhıları arasına 11· 

kışlırakak koparmağa çalıımıf. 
Bahçe hizmetçileri yetişlnciye 

kadar hakikaten hayvan, başını 

yeti nasıl işledi. 
edilerek ekilip biçildiii aolıl~ 
ve bu ııuretle, onlara ait ol 

mikyaata hava mu 

harebelerine ha· 
zırlaodıldarıoı gös 
teriyor. Kışın Al 

la durgunluk verecek derecede ıenişlemişfir. Her taraf beden Alman tay · 

ta bügük fabrikalar zincir usulü ile avcı ve bombardı- yare fil~ıuuun ev 

man taggaresi gopıgorlar. Yirmi dört saatin bir kaç v~lce . ınadnılm,az 
•k d d...... b • bır mık.tar ao an 

dakı asın ~ .!!.!!!Le hazır ır taggare cıkıgor adedini çoktan 

lstanbul 23 (Haaasi)- Çatal· 
canın Ôrcünlü köyü abaliıindeo 
Ali otlu otuz yaşında Hüıeyin Kih 
ya hakkmda bir kaç ıeoe evvel 
lstanbal lci atır ceutemyiz mahke. 

kısım, göçmenlere ayrılmıştır· 
yalar ailesi bu paylaşmada o b 
mamışlar, yerin o kısmını ter~• 
naşmamışlardır. Hadise ıüoü 
men köylüler çalıımak üzer• 
cabayıra relince, Hüseyin 
bunları arabada samanlar ar 

manlar, ltalyanlar, Ruslar, lnıiliz· 
ler , Amerikalılar , Japooyalılar 
harp için lüüumundan f aıla tay 
yare yapmaktaydılar. Her iki ta· 
rafta da pek .çok ihtiyat mev• 

cuttur. 
ilkbahar muharebesinde Kerç 

semasında binlerle Alman tayyare· 
ıinin görilnmesi bu fikri sailamla· 
mışbr • Bu hazırlıklar (R. A . F.) 
nio akınları ile onlara karşı (Luf 
tivaf) ın mukabeleleri otuz üç ay 
hk muhasamadan sonra bu bek· 
lenmiyen suali sordoruyor: 

Hava harbi şimdi mi başh· 
lor? Varşovanıo , Coventry'nio, 
Lubeck' in tahribi bunların ufak 
mikyasta tatbikatı mıdar? 

Bazı müt · hauısların dedikleri 
gibi saatte altı, yedi yüz kilomet 
re ıüratte binlerce tayyarelerin 
gökyüzünde döj'üştüklerioi mi gö

receriz ? 

Müsait bir vaziyet: 
Ba suallere "Evet,, le cevap 

verec,gı:r. • Muhariplerin harbi 
havai bir şekle sokmaları için 
vaziyet g4yet müsaittir. Garpte 
logılizler ve Almanlar için Binıa 
zi bir tarafa bırakılırsa havadan 
bafka çarpııacakları ıaba kalma· 
mıştır • Paıifıkde Amerikalılarla 

Japonlar da öyledir. 
lngilizler, Almanlarla ancak 

havada uğraşabilirler. 
Müttefıkleri olan Roalara yar 

dım edebilmeleri için bir şey yap· 
maları lizımdır • Zıra her fırsat 
düttükçe Möıyö Maiıky Kmlor· 
dunun yükQnü hafıfletmek makta 
diyle rarpte bir ikinci Cf phe teıİ· 
ıini ısrarla talep ediyor • lorııia 
matbuatı da seferin bu lıtetıno 

arka oluyor • Birdenbire ihtiyat· 
lr.ir olan Môıyö Churchıll de: 

- Ben bu mücadeleci ruha 
.. verimi Diyor. 

Burada loiiliılerin bir a1ker 
çıkarma hareketini tetkik ve filÇ 
lülderınl heıap etmeden (R.A.F) 
nin Mösyö Stalınin arzularını tat 
min edecek surette hareket eyle· 
diğioi görüyorııı. 

Ağır zayiata rağmen logiltere 
için müttef ıkl namına yapa carı en 
aza mal olan hareket bodur. 

O halde 1942 baharıoın ilk 
neticesi hava harbinin kesıfleşme
sidlr • 

1939 ıeneıi eylülünün ikiıin· 
den beri bava harbi şartları 'hem· 
miyetli surette tekimül eylemiılir. 
Böyle olmakla beraber muhtelıf 
tarıhlerde yıpılan teblitlere • rai
men bava sahasında her ıeyi de· 
ğiıtirici yeniJikler ynp lmq de· 

ğıadir. 

Cephelerde ıörilnen ve tama· 
men yepyeni olan yerine tayy~re 
11 diıimetrik Alman tayyareaı " 
141 B V ,, dir • Amerikaoıo 0 

meıhur •• uçan kaleler ,, i bunun 
bir taklidinden ibarettir ve 11vaş· 

larda ıörnleceii de şüphelidir • 
Bllba11a seri İnfaatla tayyarelerin 
tekillerini dei'ittirmekle uiraıılı
yor • Bu det•ıildilr.ler için birçok 
alit ve edevata ihtiyaç ıörOlüyor. 
Böyle m6him tidlllta uğrayan 

tayyarelerden metbur st11kalan zik 
ted•billriz. Ba makinelerde teferrQat 

itibariyle bin kadar tekil deiittiril 
m• yapllaa'ltır. 

Tatbik ve tekAmUI: 
Vauımiyetle tayyarelerin ıüra-

ti ziyadeleştiriliyor . Kuvvetli si 
lihlarla da teçhiz ediliyorlar. 1939 
da avcı tayyarelerinin saatte va· 
sati 500 kilometre ıüratleri vard;t 
borün süratleri 650, 670 kilomet 
reyi balmuıtur. 1500, 1800 beyl'ir 
kuvvetinde olan motörleri 2000, 
2200 e çıkmıştır . Amerikalılar 
durmadan dünyayı devredecek 
bir " uçan kale ,, için 8000 bey· 
girlik bir motör hakkında tetki 
katta bulunduklarını söylüyorlar. 
işin en mühüm ciheti tayyarelerin 

aldıkları vazif elore ıöre tadil edil 
meleridir. Almanlar, ve Anglo0 Sak· 
ıonlar av sabll mahafazaıı, açık 
denizlerde gemi kafılelerine hücum 
keşif, yer lr.uvvetlerine taarruz, gün 
düz ve gece bombardımanları gi 
bi ayrı işler için ayrı tayyereler tah 
siı etmişlerdir. Muhtelif cephele· 
rinde kollanmak üzere (R. A. F.) 
nin otuz çoşit tayyareıi vardır. 
Gece avcı tayyaresi de avrı bir le 

kaaaül nümQneıldir. Gece için olın 
avcı tayyareleri artık bir kör de· 
iildir. Radyolardaki manyetik ıöze 
benziyen bir tesbit ileti ile idare 
edilecek her l'Ün daha d .. klk hesap
larla Hvk ve idare edilmektedir. 
Almaoyada, lngilterede ve Ameri· 
kada tayyare infası akla durgunluk 
verecek derecede g•niılemiştir. 
Hava harbinin a11l mnbim tekli 
budar. Her tarafta bil yük fabrika 
lar zincir usulü ile avcı ve bom
bardıman tayvereıi yıpıyorlar. Yir· 
mi dört saatin her birkaç dakika
ıında döjüşe hazır bir tayyare çı· 

kıyor. 
Ba kovanlardan çıkan ölilm 

arılarıaıa ehemmiyeti hakkında bir 
fikir edinilmek için evvelce bu 
yolda en ıeri kalan Amerika oldo 
ğo halele bir sene zarf ıoda otuz 
tekiz ıenede yakılacak l..adar tay· 
yare yapılmıştır. 

Muhasımların tayyare ordulara 

harbin başlanııcmda olduğu i'İbi 
binlerce deiil on binlerce tayya· 
rodeo mOrekkeptir. Mareıal Goe· 
ring'in bir gecede Coventry üze· 
rioe rörmediği b~ş yüz tay1are 
adedinin artık ehemıniyeti kalma· 

aşmıştır. 

(R~: f) taarruz ediyor, 
Luf tvaffe Karşıhyor: ----
R. A. F. nin Almanya üzerin· 

de büyük bir ıayret sarfettiğine 
şüphe yoktur. Büyük kayıplara 
rağmen bu hava akınları sık sık 
yapılıyor. Bu taarruzlara karşı 
(Loftvaffe) da siddetlo mukabele 
ediyor, Rosock, Lubeck, Stııttrart 
ve Pilsen için Bath, Ekseter, York 
Narvich şehirleri ödediler. Muka
bele larilizleri hayrete düşürdü. 
Çünkü Almanların Rus cepheıinde 
ve Binrazide çok menol <>ldukla· 
rmı zannediyorlardı. lııgilizler is
tikbal için Amerikan işbirliiioe 

çok ehemmiyet veriyorlar. Şimdi 
Anglo • Saksonların taarruz kabi· 
liyetlerinin ne olduğunu tetkik e· 
delim: 

Birinci nokta: R. A. f. nin 
birçok cephelerde kuvvetleri var 
dır. Bu ona tayyarelerini daiıtma. 
ya mecbur ediyor ve bir noktaya 
kuvvetlerini toplamaktan onu me· 
nediyor. 

kinci noktıı: R. A. F. Alman· 
lara taarruz için, düşman tarıfm· 
dan nezaret altında balondarutan 
reniş ara7.İyi geçmiye mecburdur. 
Bunan için de çok benzin ve faz. 

la bomba yüklü tayyareler kallın· 
maıı lizımdır. Bu itibarla bombar
dıman tayyarelerine avcı tayyare· 
feri katmak mümkiln değildir, Al
maular bütün kuvvetlerini şarka 

vermekle beraber garpte de müt 
hiş manialar yaratacak kadar kifi 
kuvvet bırakmıılardır. 

Halbuld Almanların lnğilidere 
taarruzları için bu gibi &'llçlükler 
yoktur. FranHdaki üıler sayeıfnde 
Alman t\yyareleri lnrUizlerin ha· 
yati mev:r.1lerlne her zaaaan erişe 
bilifler. O halde Anrlo • Saki on 
lar için ıarpte bir taarruzun baş
lıca gOçlilkleri bunlatdar. 

Adam ve malzeme sarfiyatı 
Son taarruzlardan anlaşılıyor 

-Devamı üçüncüde-

koparmış ve o saat ölmüştür. 

1 
Deve kıışuuon bu intiharı, 

bahçe idaresini düşündürmüştür. 
Yapılan incel~melerden anlaşıldı· 
tına röre, hayvanın ıon uman· 
larda dişiıi ölmüı. Erkej'i olan 
deve kuşu tee11üründeo yemek, 
içmeden kesilmiş, çok 11tırıp çe· 
kiyormuş. Nihayet deve kuşunun 
intiharı, bundan ileri geldiği an 
laşılmışbr. 

• 
eglekler ne 

1 1 1 
L L ~ 

Çok.kim 

ıe er, oy e" 
yerler ? lerio kurba 

ğa yediklerinfl inanırlar. Bu doi· 
ru deiildir. Leylekler, bulunduk· 
ları muhite, mıntakıya çaba kalı 
şarlar . Meseli çayırlık ıemtlerde 
böcek, çekirre yemeği tercih e· 
dorler. 

Hesap rdildiiine göre, bir 
leylek, bir seferde 700 tırtıl yer. 
Bu lıaşeratıo ziraate zararlı ol· 
ma1ından dolayı çifçilere büyük 
hizmetler ederler. 

Bir leyl~ğin yuvasında, ye· 
diii 50 kadar mayıs böceğinin 

artıkları bulunmuıtar. 

Leylekler fare de yerler. tar· 
la farelerinin, pek çok türedik.le 
ri yerlerde leylek yuvaları çoia 
lır. Leylekler tavuk civcivi de 
yerler; fakat bu pek nadirdir. ' 

Mersin - Ad• n• 
Su topu mU•abok ••• 

Şehrimiz yüzme havuzunda 
önümüzdeki Pazar güoü Mersin -

Adana ıu topu takımları araamda 
bir müsabaka yıpılacaktar. Mnıa· 
bakanın heyecanlı ve zevkli ola· 
cığı tahmia edilmekt•dir. 

Kum• r oın•rken 
J•k•landll•r 

S 'firciler çarımoda kahveci 

Cumali, Hısan oğlu Salih, Ali oi· 
Ju Hil•ıyio ve Abdulkadir adh üç 
kişiye kahvesinde kumar oynattı · 

iındao dördü de suç nstüade ya· 
kalanarak haklarında kanuni mu · 

amale yapılmıştır. 

mesince verilen idaın kararı, m'lh · 
kemeıince taatilc olanarak, Büyük 
millet mecliıince de cezanın infazı· 
na kıırar verilmlş•ir. 

Hü•eyiı Kibyı; pek yakında 
lstanbulda a11lacaktır. 

Hakkındaki ölilm ceza11 katile· 
şen Hüseyin kihya Ôrcünlü köyü 
ahalisinden Ahmet otla Mehmet 
Abidin otla Niyazi ile Otmın oi· 
lu lbrahim çavuşu tüfekle öldilrdü 
iü için ba cezaya mahkum olmof· 
tur. 

Hidiseoio sebebine ıelince; 
Kmlcabayır denilen yerle alakalı 

tarla aolaşmazlıiıdır. Ôtedenberi 
orada yerleşmiş bulunan Kahyalar 
ailesile sonradan yerleştirilen bazı 
ıöçmen aileleri arasmda ihtilif 
çıkmıştır. 

Araziden bir k11mının Kahya. 
lar ailesi tarafından fazulen işıal 

sakladıjı tüfekle karşılamış, 
bayı ıiper alarak Üzerlerine k 
ya ve ras,.ele ateş açmıştır. 
erkek yere düşenler ara11ndıO 
at üstünde köye v.rmış, oradt 
silih patlatmıştır. Ve bir çok 
yi öldürmek kastlle yaralamak• 
kişiyi öldürmekten yakalabm•fo 
taammüdle, bf'm de birden 
adam öldürdüğü sabit ıöril 
mahkemeden idam kararı ıl 
Hüseyin Kihyanın küçük k• 
Tahıio Kahya suça foran itti 
her ikiıioin babası Ali Kibf' 
cinayete teşvikten birlikte IO 

me edilmiş, fakat onlar berıel 
mişlerdir. 

---~--~~~~~~~~~~~~~~~~~--~------

Gençler kahve hay 
tından kurtarılaca~ 

Dün ııaıt 17.30 da Maarif Müdürümüz Ekrem Gürsel'in riyası 
Ramazanoğlo kütüphımesinde müfettiş ve öğreıtmenlerden mürekkel 
heyet toplanmıştır. 

Bu toplautıdı; ıençlerimizin ve okurlıirımızın kahve ve sokak 
yatından kartaralarak boş vakitlerinde küt6phauelere celbi, okalll' 
veılerinin · artırılması ve kOtüphanenin zenıinleıtirilmesi çareleri 
şülaıüş ve bu gibi kültürel toplantıların ıık sık tekrarı iıakkındı 
lar ahnmışbr. 

Buz sarfiyatı l 
çok arttı 

Son günlerde sıc"klarm bir· 
deobire bastırması şehirde boz aar 
fiyatını çok artırmıştır. Belediye 
tarafından ~ıkarılmakta olan bazıın 
12 kiloluk beher kalıbı 30 karata 
blr kilo baz 3 kuruta satılmak· 

tadır. 

Dllkkinlaranda buz balaoduia 
halde müıteriyo vermek istemiyeo 
bayilerin en yılua belediye memu · 
ruoa şlkiyet edilmesini Belediye 
reiıliii vatandaşlardan rica etmek· 
tedir. Bir m•mur bulanmadı(ı tak· 
dlrde, 64, 221 ve 114 telefon nu · 
maraları aranarak ç kacak beledi· 
ye makamlaraaa vaziyet bildirilebilir. 

Motorin temini ıqll 
tlmdlden tertlb•I 

ehn•cek 
Hasat ve nadas mev•idl 

de ziraat makineleri içim Jil 
motorin tomini için ferekeO 
tibabn şimdiden alınması 1 J 
Vekiletinden viliyetimiıe blf 
miştir. k 

Ziraat au kioelerioe tlO. 
betine fÖre benzin, elektrtl! 

mıyan evlere de teoviratt• ' 
oılmak üzere petrol verilec•~ 

G•rlbln dUkktnılll 
h1rsızhk 

Mercan mahallesindeıı 
oğla Kaplan, Tarsuskıp11ıod' 
nifotoracı Garibin diikkiıııo~ 
metrelik bir top keten lsd.,.... 
larak kaçarken yakılaomııtıf'· 

•=====================================================================::::::;;' 
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vı 
Akşam olunca Omode, Belzebub'nu 

eierledi. Çadar arkada41 Marot : 
- Nereye gidiyoraon ? diye sordu. 
- Şa Almanlara bir bakacaiım. 
Marot ve Bozdurgın'da atlandılar. 

Yalnız Ekeşo bu reıiatiyo iştirak etmedi. 
Canlı Alman görmekten hoşlanmadığını 
ıöyledi. 

Atı.tar yola düzüldüler. Alçak ve 
beyaz Mıcar çadırlarını biraz geçtikten 
ıonra E·delli •Ovarilerle karıılıştılar. 

C11ıa opllarının orduıandan olan bu 
ıüvan1'lerl Vata Almanların rece ııtirabat 
etme erini ınani ol-aL ü d llbl k - " zere or oga ı· 
rıaı 0 Y•i••nuaa tutmak için gönder• 
111işti. Macarlaran ok Jaimara ile filhaki· 
ka bir çok hıyvan yar&t.nıyor ve bilhas
sa aıkerler rahat edemiyorlardı. a. taciz 
• 1 rece gündüz durmadan devaaa edi. 
il l . 't' b yordu. Gece eyın ıı ıra at etmek lıtlyen 
hıriıtiyanlırdıo bir çoiu arabaların al
tında ıçbkları hendekler içeriıioe sıiı· 
nıyorlardı. Dalma bir korku içinde kalan 
dütman maneviyatını kaybediyordu. 

Yarım saatlik bir seyahatten ıonra 
nihayet kralın ordagibı rörilndü. Kralın 
ordaıa ıeceleri dalma arabalarla barikat 

ZIN DI KLAR 
çevlREN : Semih Uygur~ 

kuruyorlar ve kenlerini bu barilsatın ar· 
k11ındao müdafaa edi1orlardı. Göodüz· 
leri arabaları kadın, çocuk papas ve esir· 
leri ortaya alıyorlar etrafını iki sıra as· 
kerlorle mııhafaza ediyorlardı. Komaroo• 
dan ilk hareket ettikleri rnalerde Vata 
ril banlar arasından küçük küçük müf. 
rezeleri aldatıyor ve ordudan ayırarak 
imha edebiliyorlardı. Fakat düşman bu 
hileye artık aldanmiyor ve arkalarından 
onları kovalamaya teşebbüs etmiyorlardı. 

Omode'nin reiıliğinde hareket eden 
üç arkadaş orduraha çü yüz adım kadar 
yaklaşınca Omode atının dizrioini çekti. 

- işte Almanlar 1 dedi. 
Demir mıif erleri, üç köıeli kalkan· 

larile arabaların arsında gezinen bu adam· 
lara Morot ve Bozdurl'an alika ile bak
tılar. Sonra hiddetle hep bir •iızdao 

- Alman Alman yaran derinizden 
yayımıza kiriş yapacıtız. Diye bağırdılar. 

Omode'nin acaip kıyıfeti Almanları'! 
nuradikkatini celbetti. içlerinden blrı 
horoz iribi öttO. Oijerleri rnlDıtlller. 
Fakat hıç blriai yerinden kıpırdamadı. 

Bundan ıonra üç arkadaı ordnfibıo 
etrafını Jolıımata baıladılar. iki üç ok 
atımı me11fede bir tepe üzerinde yalnız 
bqıoa duran bir atlaya rast reldiler. Sa 

tepeden broaja kadar zırhh ve iri yarı 
bir adamdı, Taştan yapılmıı bir heykel 
ribi hareketsizdi. Gö·ünüşe nazaran Ma· 
car orduıihını tetkikle meşialdii. 

Omode 
- H•ydi çocuklar şo ayıyı biraz oy. 

oatalım dedi. 
Üçü birden Almanla ordugah arası· 

na ıirerek rical hattını kesıaek için "t. 
larını sürdüler. Fakat Alman. hileyi vak· 
tinde aezerek atını arabalara doiru ı6rdü. 

Bozdurgao 
- Va, cınmll l dedi. Ammada ya. 

man koku 1eziyor. lnıaoın buna köpek 
diyeceii geliyor. 

Ath ordul'lba iki yllz adım kadar 
kalınca darda. Oç arkadaş da bir ok 
atımı m .. afede dardalar. Omode ath ilı 
kanatmak ietiyordu. Fakat Almanca bil · 
meditl için at gibi kişnedi. Alman mız. 
ratını koltuiunun altına alarak bunlara 
doiru hücum etti. Tam yalda4ınca üç lr· 
bdat çevib atlarile iki tarafa daialdılar. 

Omode 

- Hele şu b<>faya bakın 1 Az daha 
ioıanı botaılayacak 1 dedi. 

Bozdurrao 
- Allah aıluaa Marot ıau bir ok 

at 1 dedi. ~ 
Alman tecrübeyi kifi rörmüf ~ 

riha dotru ilerlemete başlamıştı· I 
arkadaı onu takip ettiler. Bozdarf~ ti. 
kadan iki ok attı. Fak.al iki kOrei1 ~J 
sına isabet eden oklar demire Çil,,.,. 
yere düttüler. . ılı 

t•" Omode borazma hlr kement '~ 
mek için Almana iyice yakleştı. f ~ 
birdenbire ıöj'üp ıaymaya başladı· ~ 
kil atlının Alman vali Diterik old';,1' 
tanımtıtı. Artık Anjika'oın burad• 
tana hiç 1Dphe yoktu. ; 

Birdenbire ltolağ'ıntn dibindeıı bİf 
YJzlayıp feçtl. 

Omode i 
Haydi reri dönelim çoculıt•r r 

batırdı. ..-'! 
Macar ordarlhına doirn yol .~ 

başladılar. Omode çok acele ~it~ 
Alpar'a Aojlka'nın Alman orddP.J 
oldajıı haberini biran evveJ •-" 
için tatuıuyorda. ~ 

Gün tamamen batsaıt ve ı•1 ~ 
ta. Batı tarafındı gök maYi kı~ll~ 
lerle yanıyordu. Karda deriıı btt J 

,~_, 
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~ırIDmın1 
~os,.•.n~J 

~a. r bin gidişind_e 1 ~ak da mümkündür. 
~ Almanya Sovyetlere karşı bir 

!lıkkate degv er nevi din HVIŞlna giriştiği zaman 
-::; öyle sanıyordu ki bütüa Avrupa 

ile birlikte komünistlik düşmanı d "' • • kt• ki loğiltere ve Amerika hoşnut ola· .,, egışı ı er caklar, arkuından gelmeaeler bile 
Rosyaoın ezilmeıine sos çıkarmıya
caklar, içten birlik olarak Ruıya 
11rhndan sulha yaoaşacaklardır. YAZAN ikinci cephenin 

açılması olmuş 

•crneddln bitmiş bir iş 
Sadak gibi ileri sürü-

l!~ . lüp fnıılız Na-
dec .: Crıppı «Berlino kadar gl
?ob'tiz:t derken Alman ordalar1 
Lııd::k kalesini aldılar ve Mısır 

Qna dayandılar. 

biç ;•rçek lagilızlerin Libyada 
t•·ı alıhıeri yok. Bir defasında ltal-
- •rı a· ttr" ıngaziye kadar sürdüler, 

ttııı Ç•kildilor. Beş altı ay önce, 
Cbu~ t~arraza ieçtUer. Hatta -M. 
llbJ cbıU Almanlara eıit en iyi ıi· 
ııı b~rla ilk defa harbe glriıildlil· 
İ14ıı Yilk bir 1evlnç ve emniyetle 
ttrj •tnı~tti. HayJi ilerlediler, gene 
"1d Çekıldiler. Bıı sefer Almanlar 
lıa,.b~dı. ~" gün öaca M. Chıırchill, 
d,i n rıd~ioden çok. memnun oJ. 
hr,~ııQ, kumandanta raporuna oku· 
ıı.ı..r Avam kamarasıncıa söyle· ,,, 

loc.•ı· L&,. •1 ız donanm&11 Akdenizo 
, ... ~ olduğu, lagiltere hava kav. ...,, . 
'• ı\ıt çok arttıtı, Mııır yolandan 
'eııer deni,den iıtediklerl kadar 
,. 'le sılab 1rebrmek kııdretl 
çalcS •ııdo olcııı;a halde, deniz aıırı 
-.

11
' bu mevsimde dövüıen Al· 

~1,11-tırı Tobruia alarak yeniden 
lit..:. •ınırlarına 1relmoleri mütte· 
1o

1111 
llbiz için pek paı lak bir 

ç sayılamaz. 

~•iı~baki lnılliz kuvvetlerini 
~Ilı lJ •nıak ve yerinde kullanmak 
''»llt zait Şarkın, Malezya ve Sin· 
'-ç 1111 bue gözden çıkarıldıiı 

lte~e ıöytendi. 
'litıdliıç fÜpbe yok ki logilterenin 
~ '1 A.manlara karşı 'karaada 
1':-Pbo lı.uı malt kııcıreti • vara .. 
~)'d ~vyet Rusyaya yardımdan 
1-;., • ~lı11n kuı taa malt ıçın ıı.ul· 
~•lı.tır. Almanyanın, Ruıyacıa 

uıu - b .._Q •n once, 11 elver1:1sız mev0 

bır • Maıara sa&dırmaaı Avı upada 
di, ~'Pbe açılmaıını önlemek ıçın· 
QeQı 11 

Pl&o yarı yarıya batarı1mıı 
•lltır. 

ı\1t15~1&kü Mı11rı ve Süvo11i1 yani 
ı:. \nı le - O .._..,_ • tıutun ı ta Şarkı tob· 
t'cıın cıüıüraaemek ıimoı luıııte· 
•·- b~ııca &ayı111 olacaıı.tır. 
""''n> l\~, 11 a aaba çabuk davranarak, 
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~ ~ halde Ras cepbeıinde, Hit. 
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Japonya işe karışmadır• için 
Avrupa harbine henüz girişmeyen 
Amerika efkarının Raıyada cihada 
riden Almanya ile aolaımayı ka 
bol edeceğini de belki sanıyordu. 

işler te11 çıkh. Japonya, Ame· 
rikayı da Almanya aleyhine harbe 
ıokta. lariltere, Raıyayı yenecek 
bir Almanya ile baraşmak fıkri şÖy· 
le durııın, Sovretlorle yeni bir an· 
laşma imzaladı, ikiocl cephe aç· 
mayı kabal etti, hava akınlarını 
ıiddetlendirdi. Almanya için , Rus 
harbinden sonra ıolba varmak dü· 
şüaceıi saya düştü. Ba şartlar al
tında, Almanya bom Rusya, hem 
dı fnriltore ile kıyasıya hırbo de. 
vam etmek zoranda kaldı. Bu ah
valin, Rusyada büyilk bir taarruza 
ririşmek ve bütiln kuvvetini ora· 
ya vermekten ibaret olan ilk Al
man plinının deiifmiş olmaıana 
çok ihtimal verilebilir. Bir yandan 
Rusyayı 11kıttmp yer yer kazanç· 
1 r elde ederek ctpheyi ilerisi için 
daha elverişli bir duruma sokmak, 
diier taraftan lor ltereyi, Avıapa 
da bqka cephe açmaya çalışmak 

ba plinın ilk adımlara olabilir. Bel
ki Mııır hareketi Sıvaatopoldan 
sonra Ruıya taarruzilo birlikte pek 
yakmda baılıyacak, belki de Şark 
cephesinde genlı çapta bir hare· 
ket sonraya barakılarak Akdeniz 
ve Afrika dövilıüne önem verile· 
cektir. 

Her baldo logiliz • Sovyet an
latma11, Churchillin Vaşinrton IO• 

yahati ve Almanların Libya zafe· 
rlndon ıonra harp, daha çok dik
kate deier bir yola aJrmiştir. Bu 
yaz, Raıya taarruandan ibaret 
kalacak sanalao tek yolla ridiş 

artık ortadan kalkmışhr. Dallı ba· 
dalr.h hareketler görecegiz. Çilulr.ü 
iki tarafın da ıon ümidi karşıda
kini ezmekte kalmıştır. 

Uçan Kaleler 
- Baıtarafa ikincide -

ki, hava bombardımanlariylo bir 
memleketin sınai kudretinin önüne 
geçmiye imki yoktur. Yirmi dört 
•)lık hava muharobe1inde gerek 
lıııilteredo, &'trak Almanyada harp 
aanaati 1rayet geniş bir 11haya a· 
çılmlfbr; evvelce olduia gibi şe· 
hırlerdo toplu bir baldo deiildir. 
Ea mtibim fabrikalar yer altında· 
dar ve bombardımandan mUtee11ir 
olamazlar. · 

·ı ayyare karargahları da ayni 
ıuretJo yer alt1ncıa bulundukları 
için tahriplerine imkAn yoktıır. 

Tayyareler uçacakları zaman 
açılın bir kapakla yeryüzüne çıka· 
rıhyorlar. Yere lndıklerl zaman 
kararıihıo yakınındaki bir çayarh
ia konayorlar ve oradan h.fif ve 
meyilli bir yol ile birçok metro 
yeraltında bulanan hana-arlara sev· 
kediliyorJar. Ve bu aaretle bomba. 
ların tahribinden tamamıyle emin 
baluaııyorlar. 

Otuz saat uçuş için yüz bin 

saatlik çahşma: 

Bir bava taarraıanun tayyare 
ve adam bakımınaan muaııam ih
tiyat kuvvetlere ihtiyacı vardır. 
Malzeme itibariyle hava harbinin 

Hrfiyatı mühim bir yekOoa varır: 
Yirmi otuz Hat uçacak bir 

harp tayyar01i yıpmak için yüz bin 
1aat çal14m•k. llzımdar. Harbe gi
ren kuvvetlerin yüzde beı derece. 
sinde va1ati bir galibiyeti fÖH 

alarak her rece bin bombardıman 
tayyaresini faaliyete 1evketmek İ· 
çın bir erkinı harbiye heyetinin 
lhti1at kuvveti olarak dört bin 
tayyaresi ve yüz bin adamı olm•ll 
ve her rtın yllz tayyare çıkarmatı 
lbımdır. 

BUGON 

HARİCİ HABERLER 
Sıvastopoı 1-y · I 

Muharebeleri asıng 00 
nasıl oluyor? 1 o''ru··smesı@ 
Almanlar Harko/ cephe· 
Jinin bozı kesimlerinde 

çekiliyorlar 
Londra 23 · (a.a.) - Mo•kova• 

da neşredilen Sovyet geceyarııı 
tebliği: 

21 haziranda, cephenin Sıvaı· 
topol kesimindeki kuvvetlerimiz 
düşmanın şiddetli ve devamla bn. 
cumlarmı reri ntmışlard1r. Aiır 
kayıphır pıhasın• d61man, müda· 
faa hatlaramızda bir redik açma· 
ia muvaffak olmoıotar. 

Cephenin di(er keıimlerinde 

önemli hiç bir hidi1e olmamıştır. 
20 haziranda biten hafta için· 

de 264 Alman uçağı tahrib edil· 
miştir. 

Ayni müodet içinde biz 103 
uçak kaybettik. 

Londra 23 (a.a.) - Royte· 
rin hosaıi muhabirinden: 

S1v11topolun şimdi ciddi bir 
tehdid altında bulunduianu kabul 
etmek zorundayız. Naziler Rasia· 
rın ilk müdafaa hatlarını henüz 
delmeğe muvaffak olamamışlarsa 
da, müdafileri muazzam ve ezici 
inHn ve demir kütlelerinia baıkı· 
sile reri çekilmek mecburiyetinde 
barakmıılardır. 

Roı hatlarında açılan gediğin 
derinliği bir veya iki kilometre 
olma11na rtğmen ba ~edik Sıvas· 
töpol ıehrioin merkezini tehlikeli 
surette tehdld etmektedir. 

Maamafi çok yorgan ·olma· 
!arına raimen, düşman topçaıu ve 
uçaklara tarafından hiç rahat bı. 
rakılmıyan Sovyet kuvvetleri, dai· 
ma şiedetlo, inat ve 11rarla çar· 
pışmakta ve bazı koıimlorde kar. 
şılık taarruzlara reçmekt•dir. 

Son relen haberler nazil erin 
bu kan dökülme1ini durdurmak 
ve ıehrin merkezine girebilmek 
için şimdi çok büyük bir rayret 
ve hamle sarfettiklerini röatermok 
tedir. 

Almanlar taarruzdan bir 1rün 
evvel cepheye binlerce bomba at
mıılardır. 

Şehrin ıimalinde bilbaısa şid 
dotli çaı pıtmalar cereyan etmek· 
tedir. 

Loodra 23 (a.a.) - Raı de
nizalbları Fmlandıya boiazında 
mayo tarlaları ve ailar arasından 
reçmiye muvaffak olmuşlar ve Bal 
tik denizinde nakliyata muvaffaki· 
yetle hücum etmişlerdir. 

Söyleocıiiine röre, taarruz o 
kadar ıeıirli olmuıtur ki Almanya 
ve Fiolindiya araıında aakliyat io 
kıtaa uj:lamııtır. 

Moıkova 23 (a.a.) - Moıko· 
va rad)oıunıın bu sabah bildll'Cli· 
ğin• röre Harkof cephe1inin baıı 
kesimlerinde Almanlar şimdi mnda 
faa durumundadarlar ve bazı yer
lerden de çekiliyorlar. Raı lut'ala· 
rı esirler almakta ve harb malze. 
mHİ ole reçirmektedirler. 

Tahran 23 ( a.a. ) - Royter: 
Yüzlerce bomba oçaiı, binlerce 
top ve y1jınlarca iptidai madde, 
lrandan reçereat Karadeniz cephe· 

ıine gitmittir. 
Amerikan Generali Wbeeler, 

Irakta ve lranda müteaddit atölye· 
ler ve yedek parça depoları tesis 
etmiıtir. 

logill7. mübendiılerl lran de· 
miryolo tebekesini Tıflil - Batam 
- Moıkova hattına bağlıyacak o· 
lan Tahran ile Tibriz. araıındakl 

yolu tamamlamaktadırlar. Amarl· 
kalılar Baaraya uıakca bir mesaf• 
de kamıal ve bataklık bir bölıodo 
yaptıkları limanın lnıaatanı bitir· 
mej'e ç•bşıyorlar. -

Halk evi 
den: 

Reisliğin· 

Halk detsaneleri ve kurslar 
komitemizde açık balanın bir aza· 
hk için 30 - 6 -942 Hh güo6 
saat (16) da Halk.evinde H~im 
yapılacatından ba şubeye kayıtlı 
bal anan azalar ıo o ğOn Hal kov in· 

de hı:r:ır bulanmaları. 

ikinci cephe 
kumandanı 

seçiliyor 
Ruzvelt ve Çör
çil gece gündüz 
müzakere 1 ere 
devam ediyorlar 

· V qloıton 23 ( a. a.) - Çör. 
çil ile Raıvelt araaındakl rörüı· 
meler bitmek üzeredir. Pek mü· 
blm kararlar verilmiftir. Çörçillo 
Razvelt ikinci cepheye kumanda 
edecek olan generalin tayini işile 
m•şral olmuşlardır. ikinci cephe 
kumaodauhiına imparatorluk Ge· 
nelkormay batkanı Sir Alaa Bro• 
oke veya Kanada kıt'aları ku· 
maobaoı General Mat Naaıhtoo 
tayin edilecektir. 

V aşinrtonda zannedildiğine 
röre Libyada cereyan odeo hadi· 
seler neticeıinde ikinci cephenin 
korulmıııaa ait plioda bir deği. 
şikHk yapılacaktır. M11ıran, kana· 
ha ve Ortqark hatlaranm müda 

faa11 için daha bilyük miktarda 
kuvvetler tabşid edilecektir. Bun. 
dan başka Libya hadiseleri iklnei 
cephenin kurolmaamı tecil ede 
coktir. 

V aıington 23 ( a. a. ) -
Ruzveltin kltibi Early, Ruzveltlo 
Çörçll arasındaki müzakerelerin 
rece ıündüz devam ettiiini, 
Amerikan ve logiliz Genelkur· 
mayluıom birlikte ve bazan ayn 
ayra müzakereler yapbklarmı, fa· 
kat bu müzakerelerin daima baı· 
kanlaranın ldareıi altında cereyan 
ettiiini bugün ıöylemietir. 

Early, Ruzveltle Çörçilin her 
11oıf kara, deniz vo bava askeri 
müteba1111larile görnıtüklerlni 

ıöylemiı ve m6zakerolerin a-ayet 
intizamlı ve memnuniyet verici 
bir ıokilde yapıldığını ilave et· 
mittir. 

Almanı•d•kl ziraatçı 
Franeız ••lrlerr tah· 

lif e edlllJOr 
Vlıi: 23 (a.a.) - Hülr.Omet 

roiıi Laval, diln akıam radyoda 
ıöyledıii nutuk da, F ranıız i§çi · 
lerıni Almaoyaya &idıp çalıımata 
davet etmlf ve demıııir ki 

«- Atman devıot reııi Hitlor 
keadisioe teıokkilr aderim, ehom· 
mıyetli mıktarda ziraatçı eıirlerin 

tabıiJ\Siae karar vermıştir. buolar 
ıiz Aimanyaya varır vaarma:ı Fran· 
ıaya dönüp gelobılecck&erdir. 
Fran11z iıçılerl, Franaız uırıerınin 
lr.urtarılma11 için ve memleketiniz 
içiııdir ki gidıp ehemmiyetli sayıda 
Almanyada çalışacak1101z Sız, Fran 
ıanıo yem Avrupacıa layık olduiu 
mevkii balma11 içindir ki benim bu 
müracaabmı kabul edeceksiniz. 

Bir katil yakalandı 
1937 )lhndac eyhanıo MUJta· 

fabeyh köyünden Battal oilu Ab· 
daUabı mavzerle Ötdill üp kaçın 
ve ıımdiye kadar hali firarda ba· 
lunao katil Muıtafa oilu deli 
Mestan, oüo ıebır cıahilinde dola· 
şark.en yakalanmış ve adliyeye tes• 
lim edilmiıtir. 

Çakı il• r•r•l•d• 
Baturaındı maballe1iadoo Ha. 

Hn Cereci adıadakl bir ıahıı Gı· 
oiıafıade mahaUeıinde Maıtafa 
otla Mahmut Kıaacıiı kavra ne. 
tıceıinde çakı ile yaralamış zabr 
taca yakalanarak adliyeye 'teslim 
edilmiıtir. 

Pirinç vurguncueu 
Tekkeg-ıırbu mabaU811ndeo 

Hasan otla Rqit, pirlıacln kiloıu · 
DU 30 kuruşa aattıj'ıodan yakala
narak lr.anooi muameleye tabi lu· 

tulmoştar. 

Tobruk 
Mihver tarafın
dan nasıl alındı 
lngilizler HAl/adaki su ve 
benzin ilıtigatını tamamen 

gok ettiler 
Loadra_23 (a.a.)- Royter aian 

sınan 8 inci orda nezdindelti hoıa 
si mababirindeo: 

«Tobruk düştü. Libya seforin· 
de şimdiye kadar hiç görülmemiş 
şiddetli bir savaştan ıonra dün sa· 
bah saat 7 de mukavemet durdu. 

Cumartesi günü 1ababm ilk 
Jşıklarile beraber Rommel, müdafa. 
a hattının bir noktasına karşı hü
cuma ıeçmiştir. 

Ba nokta. ıon muba1ara esna 
sında da taarruza uj'ramıt olan ay• 
oı noktadır. Bu mevkide araıa urp 
değildir. Ve Elduddakl bir yama
maç müstesna olmak üzere tank· 
lar1n yürümesine milsaiddlr. Düş· 
man doğu cenuptan önemli kov'let• 
ler ıokarak camarteıi sabahı saat 
7 de mildafaa battı çevresine gir· 
miıti. loıilizlerin uf ak pi vade ve 
topçu gruplara savaşa devam etti· 
ler. 

Şehrin solı:oklarında çetin gö· 
iüı röiüse çarpıtmalar yapaldı • 
Remmol kuvvetleri 15 iaci ltalyao 
zarbh tümenini bir motörlü vo tank 
la piyadesile 19 aocu Alman mo
törlü tümeninin bir kısmını ve ltal· 
yan tümenlerini ihtiva ediyordn. 
Düşmamo en büyük çıpta topla•i 
le açılan çok şiddetli bir baraj ate· 
şi lnıilizler tarafından her türlü 
karşı taarruza ieçilmek imkioını 
ortadan kaldırdı. 

Öğle üstü logiliz, cenubi Af· 
rlkalı ve Hintli kıtalardan mürek
kep ıaroizonun durama ümitsiz 
görünüyordu. Mihver tanklara şeh· 
re iki grup halinde rirdiler. Ba 
gruplardan biriıi ıehre 1riden yolda 
ilerliyor diğeri umumi karargaha 
hlkim yamacın etejiodeo yürüyor 
du. Takriben 10 ıaat müddetle k\l· 
çült rruplar savaşa devam edtrek 
düşmanı püıkürtmağe çalıştılar ve 
cumarteıi akıamı ortalık .kararın· 
cıya kadar şehri işğale devam et
tiler. 

Alman tanklara o ıarada ıehre 
a'itdilor. Camarteal i'eceıi ay ıııiın 
da dlltman darılmış kuvvetlerimi· 
ıi kuşattı. O esnada garnizon lıa· 
mandana elan serbest bulunuyordu. 
Umumi lurarrihın her 11at bir 
mevkiden dijor bir mevkie .nakle 
derek 8 inci ordu umumi kararri 
hile mütemadiyen temas halinde 
balondu. Fakat dün sabah ıaat 7 
don itibıuon ıüllQt başladı. Zanoe 
dildiğine ıöre, Tobrukta mevcut 
ıu ve benzin ihtiyata tam zamanın 
da yok edilmiştir. 

Liman teıııleriolo do tahrip 
edilmiı olması muhtemel ise de 
bu cihet muhakkak olarak bilinmi 
yor. Bir kaç ufak ırap halinde ef 
radm kaçmış olması ihtimali var
dır. Fakat rarnizonan büyült bir 
kısmının Hir alanmış oldaia tab· 
min edilebilir.» 

Vakıflaa müdürlü· 
ğünden: 

Vakfa ait Karasokuda Hürri
yet oteli arkaımdaki boş ana ıe· 
noliii elli lira üzerinden üç aone 
müddetle icara verılecektir. lıtek· 
lilorin ihale rnnü olan 26 - 6 -
942 Cama gQnü val1.1fJar idaresine 
müracaatları 

2.164 21 - 24 - 25 

iLAN 
icrayı ticaret oylediiim Ada· 

nada Taraus kapaınoda 19 nama· 
rah mağaıamı Adana Birinci No· 
terliğloce Resen Tanzim lubo•0 

23 - Haziran - 1942 tarifi ve 
4171 - 4172 aenetle 1ıardetim 
A b d u 1 1 a h Uak1eıaez'e 
devir ve temlik ettiil• v• b~ ~~
retle kendim terki ticaret •Y e ı· 
.r.· "b l k"'r maraza dev-
g ım cı et e meı u • • 

re b
. d . -umaileyhe ıotıkal 

n 1ra or1m -
eylediil herk•c• malOm olmak 

Ü k fiy•t iJAn olunur. 
ıere oy 

Acftet: Adanada Tarııuı 
JCap11ında tilccardan Ali 

Rıza Kelletoktr • 

' 
24 Haziran Çarıamhtı 

TGrklye RadyodlfQayon poııtaları 

Tllrklye radyoıu, Ankara Radyoıu 

7,30 Program ve Memleket 
aaat ayan 

7,33 Müzik: Radyo Salon or-
okeıtra11. (Violonilt Necip Afkıu): 

1 · Veber: «Euryanthe•den 
Uvertfir; 
2 • Beckman: Serenad. 

1,45 Alanı haberleri. 
8,00 Müzik: Radyo Salon or-

keıtraıı proğramınm dovaau. 
3 • Stolz: Viyana şark111; 
4 • Trapp: Foji - Sao'da 
Çttn •esleri. 

8,15 -
8,30 Evin saati. 

12,30 Proğ'fam ve memleket 
saat ayarı. 

ler. 

12,33 Müzik: Saz eserleri. 
1'2,45 Afanı haberleri. 
13,00 -
13,30 Müıik: Şarkı ve tGrkü· 

18,00 Prorram ve memleket 
ıaat ayara. 

18,03 Müzik: Radyo danı or• 
kestrası. 

(Nihat Eıergin idareıiaden.) 

18,45 Müzik: Karışık makam. 
lardan ıark1lar 

19,30 Memleket Saat Ayarı 
ve Ajans Haberleri. 

19,45 Serbest 10 dair.ika 
19.55 Müzik: Fasıl heyeti. 
20,15 Radyo razetesi. 

20,45 Mnzlk: Bir Halk tnrkllsü 
öj'reniyoruz - Haftanın türk6ıü. 

21,00 Ziraat Takvimi. 
21,10 Müı.ik: Fa1ıl heyeti 
21,30 Konuşma (Saihk aaati). 
21,45 Müzik: Riyaseticumhar-

Bandoıo. (Şef: lhıan Künçer.) 
1 · Gottave Colin: Çelik 
pmlblara (Marş); 
?. • Lacome : «Segoviane> 
(Danı); 

3 • Hanı Ttillp: «Radetz1'y» 
(Uvertür); 

4 • Ed. Lalo: «Scberzo>; 
5 • Jıqaı lbert: «Escales• 
- Akdenizde Seyyahat, No. 
2 - 3. 

22,30 Memleket saat ayarı ve 
Ajans Haberleri. ve Borsalar 

22,45· 
22,50 Y ar1Dkl Pro1r1am v e 

kapanıı 

Terfi eden emniyet 
müdürleri 

- Bqtorafa birincide -

Emniyet amam mild6rlüiü ma 
avinliiine, mlllkiye milfottişlorinden 
Hayri, 2 nci daire reiılitino Dew-
1 et ıüraıı muavinlerinden Ş11rket 

3 üncii daire reiıliiioe 3 üncll ıa· 
be müdilrll Ati, 7 nci 11nıf mGdür· 
lüğe 4 üncü ıuhe müdür6 Selibad· 
din, b111D tetekik m\ltehas111h;ına 
hukuk itleri müdüril Cavit, 5 inci 
şube müdürlüiüne Malatya emniyet 
müdürü Nazmi, 7 nci ıube mildir 
lüğüne Sayhan kaymakamı Hikmet 
hokuk itleri müdürlüiüne bilim 
Haydar, Çorum emniyet müdürlil· 
illoe Trakya umumi müf ettiıliti 
emniyet D'Üfavir muavini Zekeriya 
Kaş, Samıun müdürlüiüne Trabzoa 
mildürü Himl, Aydın mildOrlotnno 

Hatay emniyet mDdürü lbrahım, 
emniyet nmum müdllrlDiil 3 nncü 
ıınıf müdürlüğün• Koaya müdnrn 
Hidi, 3 Qncll 11aıf müdürlüie Ay· 
dın müdllrD Ekrem , terfıan tayla 

edildiler. 

f_rAKV!_~ 
24 Haziran 7 942 

ÇARŞAMBA 
YIL•1942 • A Yı 6 Gün : 175 Huur SO 
Rumi ıssa. Hulran 11 
Hicri 1561- Cemazl1el'lhu 10 

Bu 
G•c• Nöbetçi Eczane 

istikamet eczanesi 
( HnkOmet yanında ) 
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Asri Sinemanın 
YAZLIK Bahçesinde 

Suvare Bu akşam Suvare 9.30 9.30 

Amerikanın en meşhur ve en fazla ücret alan artisti 

Mickey Rooney 
Tarafından kiiruküla le bir tarzda yaratılan 

Tomasedisonun gençliği 
Şaheserinin ilk iradesi münasebetiyle şeref 

Galası 
Amerikanın 60 sinemasında birden gösteiilmiş olan bıı film ı dihioln 
ille tecrDbelerine ait bir çok f enoi keşiflerinin tarihçesini tntvir erlen 

sııoyii ncfiseye ait bir eserdir. 

ilaveten : 
Fevkala~e eylenceli M!ki Mavz 

Pek yakında: 

Grete Garbo 
Ölmiyen Kadı 

Şaheserinde 

Adana As. Sa. Al. Ko. Baskanllöından: 
ı- Ciheti asksriye ihtiyacı irrin (5000) kilo toz şeker a

çık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2- Beher kilo muhammen bedeli bez torbada (96,S) 

çuvalda (97) kuruş olup ilk te'minatı (363) lira (75) kuruştur. 
3- İhalesi 26!6'942 cuma güoü saat 15,30 da Adana As• 

kerlik dairesi satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4- Bu teahhütten dolayı müteahhitlerin vermeye mecbur 

oldukları gerek kazanç ve buhran vergileri ve gerekse mü· 
teabhitlerin verecekleri damga resmi ile mukavelename, te' • 
minat mektubu, teslim ve muayene masrafları muhammen be· 
dellerine ilave suretile müteahhitlere ödenecektir. 

S- Bu işe ait evsaf ve şartname her gün komsiyonda 
görülebilir. 

6- istekhlerin belli ğün ve saatte te'minatlarile birlikte 
komisyona müracaatları ilin olunur, 2lO1 1O-14-20-24 

/ il An 
Adana belediye Riyasetinden: 

(Beton plaka ile trotuar yaptırılacak) 
1 - Ordu caddesinin 336 metre murabbalık bir kısmı· 

nın trotuarlanması işi açık olarak eksiltmeye konmuşturr. 
2 - Keşif bedeli 785-92 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 58.95 liradır. 
4 - ihale 7171942 tarihine rastlayan Salı günli saat 15 

de belediye encümeninde yapılacaktır. 
5 _ Şartnamesi belediye fen işleri müdürlüğündedir. is· 

tiyenler orada görebilirler. 
6 - Fazla maliimal istiyenlerin 

dairesine ve ihale gününde muayyen 
menine müracaatları ilin olunur. . 

Adana belediyesi fen 
saatte belediye encÜ· 

2160 20-14-28 4 

Karabük Demir ve Çelik F abri
kaları Müessesesinden: 

Müessesemiz Fabrikalarında Dizel yağı istihsaline başlan· 
mıştır. Satış fiatımız me\'zuatın müşteri tarafından temini şar· 
tile sahamızda vagonda teslim beher tonu (yüz elli beş) liradır. 

Almıık iste,enlerin müesseseye müracaatları ilin olunur. 
Yağ nümunesi ve evsafa istanbulda Sümer Bank satınalma 

müdürlüğünde ,İzmir ve Adanada Sümer Bank yerli mallar Pa-
zarı mücıürlük\crinde görülebilir. 2131 16· 19-21-24.27 

Beleeiye Riyasetinden : 
1 _ Dar ulacezenin 942 yılı ihtiyacı için aşağıda cinsi 

ve miktarı yazılı erzak açık eksiltme suretiyle alınacaktır. 
2 _ Alınacak erzakın cinsi muhammen bedelleri ve 

muvakkat teminatı aşağıda ay~i ~yrı gözterilmiıtir. 
3 - ihalesi Temmuzun 7 ıncı Sah iünü saat on beşte 

Belediye dairesinde Beledıye encümeniııde y•pılacaktır. 
4 _ istekliler ayni güo ve saa.tta yat~mış oldukları te• 

minat makbuzlariyle birlikte Beledıye enc~mcnine ve şartna· 
meyi görmek isteyenlerin her gün tSeledıye muhuebesine 

muracaatları ilin olu::,n::u:.:,r:... -------:-7:"ı~ 
______ C..:.:.:in::.:•::.i __ K_i_lo_ı_u __ m_u~h_am_m_e_n_b_e_deli __ m_v_v_a_k_ka_t_ 

temminatl Kuru sebze 
mulıtelif 

Yq aehze,, 
Ekmek 
Sıjır eti 

5385 
1678 
3722 
1244 

2166 

1'165 8739 
197,80 14,RS 
670, 14 so.26 
622 46,65 

21 - 24 • 30 • 5 

BUGON 

Seyhan vilayeti daimi 
encümeninden: 

il An 
1 - Adana· Kozan yolunun 0.000-3 + 000 ve Adana - Mi· 

sis yolunun 04 000-5+ 015 kilometrelerinde ihzar edilecıok 

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

siltmeyc konulmuştur. • 

2- Eksiltme 2/7 /942 tarihine müsadif perşembe günü sa· 
at (10.30) da vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. · 

3-- İsteyenler bu işe ait keşif name ve şartnameleri gör· 

mek için nafia müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4- isteklilerin (168) lira (96) kuruş muvakkat teminat 

vermeleri llzımdır. 2120 14-17-26.28 

il An 
Adana Belediye Riyasetinden: 

J- Bıolediye ve kanara motorlu nakil vasıtalarının 942 
yıh ihtiyacı olan 30°0 teneke benzin ve 1170 kilo makina 
yağı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur 

2 - Benzinin beher tenekesinin muhammen bedeli 472,60 
lira ya~m beher kilo!lunun muhammen bedeli 100 kuruş olup 
muvakkat teminatı % 7,5 ht-sabile 1200 lira 53 kurustur. 

3- ihalesi 17 Temmuz 942 Cuma günü saat on beşte 
belediye encümeninde yapılacak•ır. 

4- isteklilerin ihale günü ihale saatından bir sallt evvel 
kanunun tarifeb dair,.sinde haztrl•yacakları teklif mektupları 
ve teminat makbuzlarile birlikte belediye encümenine ve şart
nameyi görmt-k isteyenlerin her gün belediye muhasebeıine 
müraca,.tlart ilan olunur. 2131 16 20-24-28 

illn 
Adana Belediye Reisliğinden= 
1- Kanara buz fabrikası ve soğuk hava depoları ihtiyacı o· 

larak 200 kilo amonyak gazı açık eksiltme yolu ile alınacaktır. 
2- B"her kilosunun muhammen bedeli 1250 kuruş olup 

muvakkat tıe'minatı yüz seksen yedi buçuk liradır. 
3-lhalesi haziranınyirmi altıncı cuma günü saat on beşte 

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

belediye encümenine, ıartnameyi görmek isteyenler her gün 
yaxı işleri müdürlüğüne müracaatları ilin olunur. 

2047 10-14·17-29 

-------------------------------------------------
ilin 

Adana c. Müddei Umum iliğinden ı 
Fazla fiatla basma satmak ve faturasını göstermemekten 

suçlu Adananın Kasap Bekir mahallesinde oturur ve kapalı 
çarşıda 174 No. lu dükkanda manıfaturacıhk yapar Mehmet 
oğlu A rif Kızılkayanın Adana asliye ikinci asliye cna mab· 
kemeıinde yapılan duruıması sonunda: 3780 f'ılo . lu kanunun 
3954 sayılı kannn ile tadil edilen 31/4· 7 nci ve 59/4 llncü 
maddeJerine tevfikan elli lira ağır para cezası, altı glln dnk
kinın kapatılması ve ayni kanunun 63 üncü maddesine tev· 
fikan masarıfın kendisinden alınmak üzere hükmün gazete 
ile ilinına dair verilen 18ı 10/941 tarih ve 603/322 sayılı kır-
rar katileşmiş olduğundan ilan olunur. 2177 

Vakıflar müdürlüğünden: 
Kemer altı cami-inde keşif mucibince yııpılacak tamir•t 

munakasaya konulmdştur. fhalesi 7/7/942 salı günü saat onda 
yapılacaktır. isteklilerin vakıflar idaresine müracaatlan. 2176 

- BUGUN
MATBAASI 

Her Türlü 
Baskı Ve 
Cilt işlerini 

Kabul Eder 

imtiyaz Sahibi : CAVlT OR~I Rıfat YA VEROCLU 
u. Neıriyat Mndnrcı : Avukat 811ıldıtı yer : BUGON Matbaa11 

24 Haziran 1942 ,-

Yazlık Sinemad 
BU AkŞAM 

iki Büyük ve Güzel Fılm Birden 

1 
1 

LENi MARF.NBACH ve ALBERT MATTE.RSTOCK ın 
Yarathltlars Nükteli ,Şen ve Guip bir Komedi 

Aşkta Galip 
2 

BOyOk Artist 
IVAN MOUJKIN 

Tarafından temsil edilen fevkalade Şark filmi 

GDLNAZ 
SULTAN 

TÜRKÇE Sözlü ve Şarkılı 

Pek yakında 
IZA MiRA NDA ve GEORGE 8RENT 

in yarattıklar1 

PDRLANT ALO 
K ADDN Şaheseri 

ALSARA Y Sinemasında 
BU AKŞAM 

Kışın oldojıı gibi bu yaz mevsinind de daima muhterem müdavidl 
rinin ıooııoz bir teveccüh ve ıevgiıinl top1amllktıs devam edefl 

Şark fllimlerioin en güzeli, mevzuoou binbir ırece hikiyelerindell 
alan ve Türk sazının en rohnevaz ve nefis parçalarile süslü "' 

kıymetli Türk hanendelerinin şarkı ve gazellerile bezenmiş 
Şaheserler Şaheseri 

Gülnaz Sultan 
Türkçe sözlü ve şarkılı büyük aık ve heyeceanlar filmini mutlaka gö 

Baf rolde : Büyük artist 

lvan Moujki-lı 
Adana As, Satın alma 
yonundan: 

l - Ciheti askeriye ihtiyacı için (1000) ton saman kapılı 
eksiltmeye konulmoştar. 

2 - Muhammen bedeli ( 30,000 ) lira olup ilk teminatı ( 2, 
liradır. 

3 - lhales\ 13 - 7 - 942 pazartesi günü saat (16) da /. 
Askerlik daireaindeki sabo alma komityonooda yapılacaktır. ıİ 

4 - Evsaf ve şartnamesi Ankara, lstanbul levuım imirli"I 
Adana Aıkerl Satın Alma Komisyonaoda (150) koru~a alınabilir. & 

5 - Bu taahhütten dolayı müteabbitlerln vermiye oıecbor ol 
kazanç, bobrao vergileri ve gf'lrekse damga reımi ile mukav.ı 
teminat mektubu, istihsal bölresioe en yakın istuyo:ıdan Adaıı• 
yooaoa kadar nakliye masrafı muhammen bedellerine ilin sureti• 
ahhide ödenecek tir. 

- lıteklil~rin teklif zarflarını ihale sutiııden en 
at evveline kadar komisyQnda hazır boltıodormaları 

olunur. 
2178 24 - 30 - 4 - 8 

---------------------
Adana As. Sat~n Alma 

Komsiyonundan: 
1- Ciheti askeriye ihtiyacı için 600 ton kuru ot 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2- Muhammen :bedeli ( .f2,000) lira olup ilk te 

1 

(3150) ' liradır. 
3- ihalesi 13/7/942 pazartesi günü saat 16130 da > 

aıkerlik dalreıindelıci satın alma komisyonunda yapıl• 
4- Evsaf ve ıartn,mesi Ankara, İstanbul, Levaıııı> O 

likleri ve A dana askeri satın alma komisyonundan 21 
ruşa alınabilir. 

5- Bu taahhütten dolayı mnteahbitlerin vermeye tJJ 
oldukları Kazanç, Buhran vergileri ve gerekse danıl' it 
ile mukavelename, te'minat mektubu, birliğe kadar şeb 
bili nakil, teslim ve muayene masrafları muhammen 
rine ilive suretile müteahhide ödenecektir. -

' 6- lıteklilerin teklif zarflarını ihale saatinden :a 
bir saat evveline kada r komıiyonda bylundurmalır• 
ilin olunur. 2172 24-28-4-8 


