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llln .. rtları idare il• 
lıararlaftınlır 

r " MHll Şef 
Camhureiılmiz Milli Şef ismet loön\1 

evvelki gece halkevini ıereflendirmitler 
ve Devlet konservatuvarı tiyatro tabetl 
talebesi tarafından temsil edilen JiU Seur 
a....,ilioi takip buyurmuşlardır. 

-- SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Milli Şef, oyunun ıooaoda, a-öıterdik
le ·I mavaffakiyetteo dolayı talebe ve öi· 
r otmenlere iltifatta balunmııştur. ________________________ .} 

<az 

Parti genel sekreterimiz dün 
Partililerle hasbilıalde bulundular 

Libya maglubiyeti 
etrafında 

Çörçil 
sorguya 

Ruzvelt 
ve Cörçil 

a. Şevket 
E:sendal 

Oınıaniye ve Ceyha· 
na da gidecekler 
!oroı ekıpreıiyle 11vvelkl riin 

~•ilerini haber verdiğimiz Cam· 
11Jet Halk Partisi reoel ıekre

ter; •ayın B. Memdub Şevket 
l...ıct.ı d:io öjledea evvel vili· 
Jet -•kamını, beletliye ~ reisliğini 
~&ret etmiılerdir. Yine öileden 
~•I_ lialk Partisinde vilayet idare 
~ııi kabul eylemiılerdir. Ôğ
"ila •oııra ıaat beıte tekrar 

çekilecek 
Mister Atli, 

Manifatura eşyası durum güç-
satışına başlanıyor tür, diyor 

Fiyat murakabe komisyonu toplandı 
Kardeş çocuklan 

i m 'i ' r 
Nevyork 25 (a.a.)- Runeltle 

Çörçilio sekizinci batından kard .. 
çocukları olduğann tendllf en mey 
dana çıkarılmıştır. Razveltle Çörçi
lin müşterek cetlerden ilç zatıo 
1620 yılanın ilk klnaoanda timdi· 
ki Ma .. çuset :bükOıaetinin bir 
ıehrine Meyflaver remiıile sele. 
rek yerleşen Avrupalılar araııDcla 
bnlunduiu tahakkuk etmiıtir. 

Y•t, kaza ve nahiye idare he-
1"'-ini topla olarak kabul eden 
~ ıebreterimiz Partilllerle iki 
'- •k ıaat kadar silren çok canh 
1ıı.._ Ço\ samimi bir hasbihalde bu. 
......_'tlardır 

70 bin lira değerinde eşga şehrimiz mani/a. 
tura mağazalarına dağıtılmak üzere 

- ·= = -~-x:...:; - ~ -

::~:~:;;.;;:7~ Yeniden 80 bin lira-
15 rün zarfında 

gelecek ve piya· 

sada mınilatva 

b.a~' Memduh F.ıendal' ~o bir_ ar· 
~ıza söyledllderıne rore, 

B. Akif lyidoğa· l l k 
nlD başkanlığında lık ma ge ece 
toplanmış. l.tanbul 

.,,aıı üzerinde 

hiç bir 11kıntı kal-

mayaca;. mahak· 
MUt••rl, isterse, •l•c•I• m•hn blrllk t•r•· kak sayılmakta1 de ıebrimizde kalacaklar! 

::: O.maniyeye ve Cam•rtesı 
C. ii Ceyhaoa ridecekler, pazarı 
~l.aııcl. geçirdikten sonra pazar · 
"- /\cieaaya dönecekler ve salı · 

"' ~de lımire ritmek üzere şeb-
~ ayrılacaklardır. ....., 
ıa42 - 1843 te 

~ınerikan 
har~ 

masrafı: 
42 Milyar 820 
llıilyon dolar ! 

~ara 24 (Radyo razeteıi)
~~ k•da 5 Tem•azda baılaya· 
--~•it yıl içia milli •ildaf ıa 
~ •U.rını ihtiva e d e n bir 
••~' baı1rlan•11tır. Harp maı 
il() " için ba sene 42 milyar 
~ .. llyoa dolar tabıiıat iden 
~ tedir. Daaya tarihinde fi• 
'tir.' kacl.r biç bir millet ba,.p 
lla.1.ı ba kadar t•hıiıat vermit 

.-ıldir. 

tı l.tüU •ildaf aa tabıisataoın 
•'ti .. U1ardaa fazla11 bava hav· 
Sı1tb' için ıarf olanıcakta,., 
"lf la1a1aa itine 12 milyar 700 
)~ tabıiı olunmuştur. 

l'l~d 940 Seneıindenberi Ame· 
oı, a •iUi müdı f aaya tahılı 
,~"ara Para 228 milyar 800 mil 

doları bnlmalıtadır. 

~'- •klplerlne tes-
•t devam ediyor 

~ ~ ve ticar.t itleri miif ettiş 
' ia. lııattln, Maclt, Hilınü, Hik 
~~·. C lİraat müdürü Nari Avcı 
~li •Y .. an, Oımaniye, Kozan, 
~~•la q1alarındaki tetkikleriad~ 
~l rııı ve kontrolörleria vazıfe 
~ •tt laptıkları el konma mevza ·• an. a ı1a~a hararetle çalıımıkta 
~~;•plerine teallmatın devam 
~ldap aörGlmüştür. 

'' Okulun• d•h• ge
li "1• J~r verlllror 
s~ lnkıllp okalwna11 bir luı 
"-t ~" lerine devem eden ... 
~it ~ kartı bllylk blr ratbet 
~~~·~1et makamı ba rait)eti 
.~~ tutarak okula detı. 
hr •Jnlma11nı tıtemiftir. 

~.~latif Vekaleti, :tedriM Yet•• 
~ ı:~~kil ıanat okula denha 
~ lp ilk okula luımıoın da 
~L· • tamir ve tadillerle 6 
~ ıq dert zamanını kadar 
\" ., ._.•raı ve devr lıioia tim· 
• • •PaLı.aımı vilayete bilditmlt 

ve Meraia ithılat· 
cılar blrliiinden 
Adana manifatura IU1d•11 verllmlt l•tur••ını ı••terebll•cek. dır. = , = x: -:x;()QO; ı;;:x • :::•xx:•:x•:•:)<:Xv~~r.~•-

birliğine verilmit olan muhtelif menıeli manifatura Manifatara maiazaları, kendilerine müracaat 
qyasıaın, ticaret vekiletiniu teıbit ettiii Ur niıbeti edecek m01terilere te1bit olanın fiyat ll&eriad• 
röz öntinde tutularak koaulacak fıatlarla halka pe· • ıerbeıt 1atıı yıpabileceklerdir. Ticaret veklletioin 
rakende sablması kararlıştmlmııtır. Birliie rlrmİf her mal için tayin ettiii fiyat, normal kir ve Dak· 
ve yaptıkları ciro niıbetin.e röre sınıflara ayralmıt tiye matrafı llive edilmek saretile her mal ilzerine 
balaoao maoifıtara mağazalarına bir iki gün içinde bir etiket haliade konulacaktır. 
70 bin lira deierindı manifatara etyatı daiılacak MOşteri arza ettiği taktirde, alacata malın bir· 
.,. sat•ılara bqlanacaktır. ilk parti araııoda, clbin- lik tarlandan verilaif fataraııoı mağaza sahibinden 
tik •e saire ribi mevsimlik ibtfteçları111 karıılayacak isteyip görebilecektir. 
,.1r çok ..,a IMllHmaktad11. Otrendiiimize röre, Marazalar, perakende vufını t•11cak mik-
viliyetimiz emrine verilmek nz .. re, lıtaobal, lzmir tardaki trlepleri iı'af etmiyeceklerdir. Her majua 
ve Menin birbklerinde tatarı 80 bin lira olan yeni rBnlilk 1atıtını her akfam bir liste halinde ticaret 
manifatara qya11 ayrılmııtır. Banlar da en tok oduı bat Utiplijiae biJdirec~ktir. 

GI. Veyvel 
Mısır'a 
getiriliyor 
To6ralc maflıı6igetl /nıfllz 
Aallcında derin bir tesir 

6asıl etti 

Esir sayısı 
33000 

Mısır hududunda 
mevzii muharebeler 

yapılıyor 
Ankara 24 ( Radyo razetesi ) 

- Libyada ln,Uis tillhlannın aj
radıiı atır matlObiyet, lariliz bal• 
kında derin bir teıir haııl etmlı 
tir. BqvekU Çörçil Vqinrtonda 
balandapodan parlamentoda İza· 
bat verememlf, Bqvekil maavlnl 
Atli'nin izahatı iıe mebaılan tat· 
min etmemlttir. 

8a11nın yazdıklanna bakılırsa, 
Jogiliz halkını eadifeye dBtllren 
sebeplerden biri, lnrlliz harp en
düttriıinin mükemmellltlne rajmeo 
lnriliz tecbizatının mihver tech!· 
ıatıodan daha qaiı olaıadur. Dı· 
ter sebep, harbin HVk vı idare· 
sindeki zaaftır. Bilindiği üzere 
harbin ıevk ve idareıioden Bat· 
vekil meıaldnr. Ba m...ıe öteden· 
beri tenkit mevzaa ot.attar. Cep 
hedeki kaaaaodanlann HVk ve 
ldanei de tenkit edilmektedir. 

Stokholmden verilen bir ha· 
bere a6re, General V eyvel'ln Mı· 
•ıra tairalma11 bahiı mevzaadar. 
larillaleriQ Tobra" matlObiyeti 
mesallerlal arqtıracaklara anlatll· 
maktadır. 

1 Libgatla bir /ngiliz tanlcı 1 

Litvinof' a göre 

Fırsat 
kaç1rlldl! 
ikinci cephe 
açılsaydı •. 

Almanya •imdiden 
mai lOp edllecektl 

Ankara 24 (~adyo raıeteıi) -
Amerikan kııvvetlerialn lnrilter• 
ye yıttllft ikinci cephenin açda· 
catıoa ifaret ıayılmaktadır. 

Sovyet Raıyanıa Vaıiorton 
büyük elçiıl Utvioof 1 bir natak 
sö lemif 1 ikinci cephenin Raıya 
t.:ebbilıü elinde tattatu bir sıra· 

Diğer taraftan mihverciler 
Tobrak zaferinin bayramını yap· 
maltı.dırlar. Alaıanlar ve ltalyın 
lar, Tobrakta ıimdlye kadar elde 
edilen eılr mlkdırıoın 33 bine 
çılr.mıf oldapna, M111r hadadanda 
mevzit muharebeler yapıldıtaoı bil· 
dinaektecllr. 

da açılmamış olmaımdan dolayı 
teeuür daydaiana ifade eylemiı 
ve " bu cephe açalmış olsaydı 

Alın.oya timdiden mailOp edile
cekti . Ba fırsat kaçmlmıttır. 11 

Demittlr. 
lhtiyıstı elden bıraknıayao Al 

manlar Norveçte tedbir ahyorlar . 
Ba tedbirler arasıada , balkın ba· 
zı bö'gelerden boşatılması da var· 
dır . Müttefiklerin böyle bir teteb 
bilıte halktan rırdım umduklarını 
dütüoen Almanlar bana önlemek 
iltemektedirler ; Şimdiye kadar 
F ran11dardan korkayorlardı ; U 
val iktidara reçtikten sonra ba 
noktadan endlfeleri aulmıttır. 

Ankara 24 (Radyo raute1i)-
811r&nlLll Alman teblliinde, 17 ha· 
zirandan 22 buiraoa kadar Sıv ... 
topol keıimlnde Rulardao 11 bin 
11ir ahodıtı. 2014 beton mevziin 
uptedildiii, 6S bin maynın kal· 
dmlmlf oldata bildirilmektedir. 

Hırkof kesiminde Maretal 
fon Bak kumandasındaki Alman 
ordalar1 dar bir cephe ilzerlnd• 
yeniden taarruza reçmiıtlr. 

Volkof kesiminde de ıiddetli 
mabarebelerln cereyan etmekte 
olduta Alman kapaklar• tarafın. 
den bUdlrWyor. 

Askeri vaziyet 
Avam Kamara
slnda müzakere 

edilecek 
Loııdra 24 (a.a.) -

M. Attlie dün Avam 
Lamaruında Libyadaki 
daraman en ton fe 
lifmeleri ve Tobrak'ua 
düt••İ bakındı izahat 
vermiıtir. 

M. Attlle, 1 ha· 
ziran• kadar o1ao olay 
lara ve Rommel'lo ilk 
bedelinde muvaffak 

o\amadıtına dair rene 
ral Aacbenbeeck' dan 
alınao ilk rapora batır 
latarak dımiftir ki: 

" Mav11ın son f(ln 
terine dotra dilf•aoıo 
bir taarrDZ Jlp ... 1 

bekl•iyorda Ye buna 

rör• hazırlıklar yapıl- ' 

m11tır. Gazala'dan Bir· 

hakem'• kadar uzanan 
mevzilere yerletmiı olan 
8 inci ordo dqman 
taarrazana beklemiıtir 
8 inci orda hemen 

kartı taarruza bııla

mıttır. Banaaneticesio 
de çok şiddetli ÇA'P't· 
malır olmaıtur. Bu 

Gösteri mU••b•k•l•rı 
Burün ıaat 18 de yüzme ba. 

vazanda bir rö.teri mü1abakuı 
yapılıcabtar. Bu müıabakalarda 
Parti müfettiıimiz ve beden terbi· 
ye1i müdür ve ajanlara har.ır bala. 
natıklardır. 

çarpıtmalarda dtışma · 1 l 
1 n • 1 o r e k ı i ._ _____ n.-ı_il_iz_b_a...;ı~oe-lc_ii.....:Ç_ö_r_c_il __ _ 

rak zırhla ve bava kunetleriyle 
taarraz edilmiıtir . Bidayette i~ler 
iyi fider ribi olmuıtar. Dnıman 
mayo aahamızda açtığı rediğe 

rağmen iıte rOçlüklerine atrayor 
da . Bizim de bOtOn rayretlerimiz 
ıiddetli bava hücumları da dahil 
olmak üzere ba ,nçlOkleri arttır· 

maiı hedef tatmuıtur . Ba , her 
halde muharebenin en kati nokta· 
ıı olmuıtar . DBımao bitkin bir 
darama relmifti . Eter biz düı· 
manan ba daramandaa faydalaoa· 
bilmİf olNydık teraziyi lehimize 
çevirebilirdik • Ancak hakikat ŞU• 
dar ki biz de bitkin bir durumda 
idik. ,, 

.. 21 haziran ıabıhı düşman 
Tobruk'a cenop-doiudao taarruz 

' etmlı ve Tobrak-Eladem yolunun 
dota keıimioden mevzilerimize 
rirmiye maveffak olmuıtar . Tob 
ruk müdafaacıları şiddetle k.,.. 
taarraılarda bala o mqlardır . f •· 
kıt dütmın tankları ve plyadele'· 
le dola kamyonlar bu ... kt•n 
' ' ' ' l dir Ô~l-- tonra 
ıçera fll'IDlf er · • k vvet • hL --! • • de •• D ısti .. lm çevr- ıçın Tank ___ ... ....,. 
lerle harbe tat...-kaJIPlara at· 
itibariyle çok ajlr .eıc..mde de va 
radık ve baa•D ... ld 
. t bak----·· zaye ça el~ Tobrak mndafaacı 

la Gec..;,., lmımlara dil4man 
.:.:: .... keadilerinı bir yol aç 

mıya baılamışlardır. Banan netice 
sinde cereyan etmiş bulanmı11 
tabii olan maharebeleH dair h .. 
nüz hiç bir haber almadıiımız 

gibi kuvvetlerden kartalabileoleria 
sayısı baklunda da biç bir haberi. 
mlz yoktur • Muharebenin bu saf 
bası hakkında lvam kamaruında 

baıkaca malOmat vermek de İm• 

kinsızdır. 

Londra 24 (ı.a) - Dlln Avam 
kamarasında Miıter Atli'ala ba· 
hata dinlendikten sonra Koat Rin· 
lenton, ÇörçUin Birletfk Amerika· 
dan döner dön ... klntıye r.ı .. 
rek Libya yeallpll hakkında t .. 
demeçte b91amuını iıtemiı ve 

demJttlt ki: 
c - Aramızdan birkaç kiti 

:ıı1rbh t~menlerimlzin ıilihlanaa 
c1.ır baaı malOmata maliktir. B•n· 
lara mildafaa Nuıriyle Harbiye 
Nazırının dikkatini çekmek renk. 
tir. Çilnkü zırhlı tiimenlerlmiz ve 
Amerikan tOmenleri dOımanm· 
kinden_ daha aı~tı bir silahla cep. 
heye ronderilmııse tarihi.bin en 
b&yGk leliketlerindeo birini yaıı· 
yoru demektir.» 

At!i, verdiji cevapta, Bııve· 
kilin Am~rikada pek IDllbim ••· 
seleler rorGımekte oldataoa. fa· 
kat uzun mllddet aa .. leketten 
uak kalamıybcajını blldlrmiftir, 

. - -:: -· -- ---..--~- -
•~.3~ • ". • • 



2 BUGON 25 Haziran 1942 ~ 
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Hukuk Bahisleri 

Rehin, 
lıPOLITIKAI 

ke I alet Denizmüoaka-
Rebin hakkı bir alacai'° tah· 

1 
!etlerde teıelıül ~aıldır .hü~mün.ü lesinde zorluk 

ıilini emniyet altında bulundurmal. çıkaramayız • Bılfar.z tıcarı bır 
içio alınmış kuvvetli bir tedbirdir. taahhütten dolayı tek imzalı bir 
Kefalet için de, daha ihtiyatkar kefalet aaıl borçla ile kefil arasın. 
bir liıan kullanmak tartiyle, aynı da teıelıülü lcabettirmemektedir . 
ifadeyi tekrarlayabiliriz. Eter ticari bldiselerdeki kefalette 

Medeni kaounamaz rehin hak· teselılil eıas olıa idi bo hadisede 
kını ikiye ayırarak miltalia etmlıtir: de teselıül kendisini röıtermesi 

1 - Gayri mflnkul rebni. lizım gellrdi • İşte ba hükümden 
2 - Menkul rehni. anlıyoruz. ki , Ticaret hukukunda 
Sanların her biri ayrıca bazl ki kefalette de teselııül asıl değil. 

tali kısımlara ayrılmaktadır. Biz dir • Teselsül sadece kanuonn tas 
barada banlarıo bariz vaaıflarını rih ettiği bidisolere inhlaar etmek 
ve hasasiyetlerioi araıtırmaktan tedir • Y aloız ticari ~abada tasrih 
ziyade; rehin ve kefalet moe .. eıe · edilenler , medeni ıahada taarlh 
lerioin haddi zatında makul bir edilenlerden daha çoktor . Fark 
aıul olup olma. Y A Z A N buradadır • Ha\bu 

dıiı ve bilba11a 1 İh ç ) 1 ki eski hukuka· 
rebioin faideleri san e en muza röre kefa 
üzeriode darmağı _ letin keodlainde 

t•cib edecej'iz. bir teHlalll vardır • Mecelle , ke· 
Menkal rebnin doğmaıı için falet mlieHesesinde teaolatılü esaı 

merhanan borçlonao elinden çıka. olarak ele almııtır. 
rak alacaklının eline reçmeıi şart· Borçların ikinci copheaini-ki 
tar. Borçla rebnl kendi elinde bu· bana eda cekheıi de diyebiliriz-
lundurdağa müddetçe alacakla için Rebia müe11eaeıinln kuvvetlendir 
rehin hakkı sabit olmaz. Bu hüküm dijioi söylemiıtik • Rehini almakla 
kanunun emredici bükümleri ara· alacakla için , borcun doiması ile 
st0da baluodutandao, al&kadarlar birlilLte , hükmi bir r•ri alma , 
ratarında bana muhalif olarak bir iatirdat hidlıesl vücuda gel. 

aktedecekleri bir mukavele lle bu mlı olayor . Banu, ıünün birinde 
h0km6o dışını çıkamazlar. Çultar· hakiki iıtirdat , yani eda iıtihlif 
ova mıntakasında :pamuk terhin edecektir • Vakıa hartın ıayri 
etmek ıuretlle Bankalarla yapılan menkul rohainde börle hükmi bir 
avanı muamelelerinde, pamalı.ların iıtirdat ıörülmllyor • Fakat, ya. 
banka depoaana teslimi yoraca ve karda da lfaret ettltimiz ribi, men 
kOlfetli bir it oldaiu için, ba pa kol rehoinde b u o ı ıahlt ola· 
mukların balanduia fabrikalardan 
alınan yedieminlik mektobuna isti· 
naden avanı maamelelerioin ya. 
pılmaaı uıalü daha ziyade revaç. 
tadıı; bauatao Adaoamızda çok 
taammllm etmiftir. Mabaza ba a1al• 
de de pama(ao borçlanan elinden 
filen çıkmıı oldaia meydandadır. 
Zıra fabrika, verditi taahhüt niha
yet buluncaya kadar, mezkQr pa· 
mata bankanın emrine amade bu· 
landarmaia mecburdur. 

G ayri menkul rehinde ise böy· 
lo blr ı rt aranmamaktadtr. 

Gayri menkul rohnl, menkul rehnl 
ıibi aynı akitlerden değil, rizai 
akitlerdendir. Merbuo borçlaoan 
elinde kalır, alacaklıya teslim mec· 
bariyeti yoktar. Yalnız Tapa ıici· 
lioe kayıt düıürmek kifidlr. Eski 
bukakomazda (Mecellede) iae hor 
iki halde de merbunao alacaklıoıo 
elioa ıeçmeıi fA'b aranırdı. Yeni 
bakakal9Uda bötle bir tefrialn 
yapılm 1 olması tllpheals bir teki· 
mül m rbaleıidir. 

Acaba rehiu mtıe11eıeıl eaaı 

itibariyle makul bir uaalmOdllr? 
Banan makul bir usul oldujano 
tereddiitaGz kabul edebiliriz. Çnn. 
kil her ıeyden ev.el halkın bir 
çok ihtiyaçlarını tatmin etmektedir. 

lımt tetkikler, borçlarda iki 
ayrı cephenin mevc-at balandoiana 
ortaya atmııtır. Borç evweli alaDlr; 
ba birinci cephesidir. Ve ıoara 
alınan bu borç. iki tarafın mutabık 

yoruz. 

Rehin ne gibi faldeler temia 
eder; Alac•khya borçluya neler 
kazandırır ? mesele•lne r•lince : 
Her feyden evvel rehoi alan ala· 
cakla , artık borçlaıonun inkirın• 
dan , ifliı etmeaioden korkmaz , 
alacağını tam bir emniyet altında 
röriir. Rebni olmayan alacakla 
için ise, vaziyet hiçte böyle de· 
jildir • O, borçlanan itrafile, ha· 
rice fazla borçlınmeıiyle alikadar 
olmak mecburiyetindedir • ÇünkO 
borçlunun ba hareketleri alacaklı· 
nın aleyhine bir netice doğurmak, 
yani verdiği parayı geri alamamak 
ihti•alini f azlalaJtmr • Borç olarak 
vordiii paranın atlıiodon emin 
olmadığı için , oodifo ve fizüntü
deo bir an dahi kurtulamaz • Şa 
halde elinde rehin bnlaoan alacak 
lı , borçlaıanan borçlarının çotal 
aaaaıadan bir korka daymayacaiı 
gibi , baıkaca her banji bir en· 
diıeye kap·lmaaıoa da malaal yok· 
tar • Bandao anlıyoruz ki , alacak· 
laya rebnln temin ettiii faldoler 
bfiyülc.tilr. 

Borçlanan da rebfndeo fay· 
dalandıiı qiUrdır. Zira oda 
röıterecoii karııhk ıay .. lnde, ko· 
layca ve mGaalt ıartlarla para ba. 
labilir. Rehin verecek borçla, ala. 
cakh ile müaavi ıartlar altında 

- Devnmı üçüncüde -

YAZAN. 
A. fŞ 

Eamer 

Şark veya 
~arp cephe 

lerinfo, Libya 
muharebesi· 
nin, Uzak -

Şark dö;ü,ünün dışıada aakln 
bir mücadele vardır ki, bug-llnkü 
düaya harbinin en ehemmiyetli 
cephesi budur. 

Ba da deniz münakale yol. 
larınıo açık buluadarulması içio 
müttefik devletler tarafından ri· 
riıllen mDcadeledir. Bir taraftan 
müttefiklerin Almanya'yı abluka 
etmek, diter taraftan da mihver 
devletlerioln müttefikleri deniz 
yollarından mahrum etmek için 
rirfıilen bn karıılıkh mücadele 
karş111oda her şey ikinci derece· 
de ehemmiyeti haizdir. Bu bakım 
cfan 1939 harbi, 1914 harbine 
benzemlye bqlamı,tır. 

Eter mihverciler, mnttefikle
rio deniz yollarını keıemezlerae, 
fark veya Libya hepbelerinde 
timdiye kadar kazandıkları ve 
ıoora da kaı:anacakları zaferlere 
raimen, mağlQp olmaktan kurtu· 
lamıyacaklardır. 

Umıtmamalıdır ki, Almanya 
feçen barpte dört IODO mQtema 
diyen zafer kazanmıştı. Ve yıkıl 
dıtı zaman, ıarktaki düşmanmı 
tamamiyle ezmiş ve onunla ıulh 

olmQfta. Garpto de düşmanın dev 
let merkezine yakin topraklarda 
döiüıüyordo. 

Barüokü harpte de garpteki 
düımanmı ozmiı ve onuola aalh 
olmuı demektir. Şarktaki düşma. 
nıa da devlet merkezine yakıo 

topraklarda döiüııaektedir. Fakat 
mtıttefilı: devletlerin ablukasını 

karmaz,a, boj'ulabilir. 
Ba bakımdan müttefik dev. 

letlerin durumları biribiriae ben. 
zememektedir. lnriltere bem ken 
dl varlıiının korunması, hem bi 
riblrlnden binlerle kilometre ayrı 

olan cephelerde müe11ir rol oy· 
nama11, hem de Raaya'ya yardım 
yetiştirebilmeıi için deniz yolla 
rıoı açık bulundurmak zorunda. 
dar. 

Birleşik Amerikanın abluka· 
dan müteHılr olmaıı babiı mev 
za11 deiildir. Fakat dPni1 yolları 
açık balanmadıkça bu dHletin 
de mOcadelede mGe11lr rol 
oyoayabllmui mtımkGo dejildir. 
Blrleıik Amerika, harp baıl•yalı, 
1anarllnl yeni tartlara aydarmı· 
ya çahımaktadır. 

Artık bana mavaffak olıaaıtar. 
Harp aanayiinin verimli çok artta. 
Fbkat bu lıtihaal harp Nhoelerino 
retirilmediil takdirde, Amerika, 
mllcadole ilzeriode aiırlıtıoı hlı 

-Devamı UçOncüde-

Yakıcı rüzgarların 
zeriyatta zararları 

Sıcaklar bazı f i- 1 Kız ens~i~üsd 
danlarl kuruttu 

sergısı 

-- llkbah•r zeriratı 1Uzde 3 nl•
betlnde zarar gördU 

--Bu tene haıiramn 14 ündeoberi memleketimizde ve röl~e olmak 
ıartiyle sıcıklarao 40 dereceye varması Aotalya He Adana'dan 

baılamııtır. Aym 18 inci rüoü Urfa'da 43 dereceye çıkmıfttt. 19 anda 
40 derecelik sabOnet Manisa, Aydan, Nazllll ve ve Bodru'mao dahil ,,,ı. 
daio Ere bölreıine do sirayet otmiı ve rene ayın 19 uncu günü 
Diyarbakır, lzmir, Bahkeair'de 40, Maniu, Nazilli, Bodram'da 41 Aotal• 
ya'da 42 dereceler kaydettirmiı. Ayın 21 inci günü aynı vaziyette ol. 
mak üzere 40 derece etrafındaki sabQoetlerin muhtelif merkezlere ait 
sayı11 da artmıştır. 

Mersin, Adana, lıkenderun, Fethiye, Kaıadası ve Bahkeair'de 40, 
Urfa, Dörtyol, Antakya, Dikili'de 41 ve Antalya, Manisa, Aydın, Na. 
zilli'de 42 derecelere varmııtır. 

Evvelki fÜD öilodeo ıoora Ankara'da güney batıdan eımiye baıh· 
yan kuvvetli rüzrira raimen sahOnet 36,5 dereceye kadar çıkmıı ve 
rutubet 10 dereceye kadar lnmqtir. 

Son rünler içinde çuhrovada bikim ıüren yakıcı rOzrirlar Mısır 
darı ve diier ilk bahar ziraatine y6zde 30 niıbotinde nrar vermif ve 
bazı fidanlan karatmQftar. 

Açık teşekkUr 
Yirmi dört aenelik hayat yol· 

daşımın ebedi iatirahate kavUftD 
ia anda beni yar<f ımlarile, çelenk· 
lerile, sözlerile, telgraf ve mek· 
tuplarile elemlerime ortak olarak 
teaellim• koıan muhterem Adana· 
blara, fabrika arkadaslarıma, kıy· 

metli iıçilerime, aevrili doıtlar•ma, 
eşimin cana yakın arkada1larma 
ıülr.ra~larımı yerin yerin ıunma· 
i• derin acım mani oldoiandan 
1&y1n razetenizin tavaHatuna rica 
ederim.· 

Malatya Bez ve iplik Fab 
rikaları T. A. Ş. Adanı 

Menıacat Fabrik111 Mü· 
d6rü Nazmi Tezcan 

Adanada ac;llacak reni 
bir kura 

Villyetimlzde faaliyette bala· 
nan köy kadınlan ıezlci biçki diklf 
lı:arauna lliveten yeoi bir kara açıl 
mail kararlaıtarılmıı vo ba huıuta 
maarif vekiletlndeo viliyetimiı 
makaonna t'ereken direktifter veril· 
mittir. 

Karaa ait malzeme ve öiret· 
men vekaletçe gönderilecektir. 

Doktor bulunmaran ka· 
zalarda evlenme 

muar•nelerl 
Dokto bulanmayan bazı kaza· 

larda halkın evlenme muayenelerin 
de uğradığı zorluiu kolaylaştır· 

mak üzere viliyet dabiliodekl ta. 
biplorln maayyoo zamanlarda bu 
kazalara gönderilmeleri sıhhat ve
~iletioden viliyetlml:zo bildirilmiı
tir. 

Elltmenlerln pahallllk 
• zamlar1 

Eiitmenlerlo aylık tıcretlerlne 
ve pahalılık zamlanoa karıılak ma 
arif veklletindon viliyetimlso 16576 
lira relmiıtir. Bütçe zarareti dola· 
y11ile ba yıl biç bir eiltmenln ter 
fii yapalamaıaııhr. Çocuk zamları 
karııhiının da ayrıca ıönclerilece
ii maarif veklletinden bUclirUmiı· 
tir. 

&atlık fotolr•f 
makinesi 

6,5X9 boyunda Zaiı ikon 
markalı, çok kuvvetli obJektifi olan 
pek az kallaoılm11 bir fototraf 
makineıi satbktır • lıtiyenlerio mü 
euesemls mahasebHioe mllraca• 
atları . 

DUn vall tarafınd•• 
törenle açıldı 

Cambariyetimlzin Adaoay• 
ıettifi luymetli eserlerden biri 
l.met lnöoü kız eaıtitüıü ta 
rinin kendi eaerleriyle meydaol 
tirdilderi aerıl dnn saat 18,15 -

valimiz Akif lyidoğan tarafaod" 
açılm•ştır. J b, 

Törende baş muharrlrloıll J dt 
Cavit Oral, maarif müdürüıolS t 
Ekrem Gürael, askerlik daire.ı; bir 
iıi ve kalabalık bir davetli kil d, 
hazır bulunuyordu. .,,,, k. 

Valimiz, kızlarımızın ma ~ 
klyetle baıardıkları bu mavaff,k 
ideal eserin manaaını kısa ve Jll 

bir ıuretle anlatan hitabetlor. 
ıonra büyük salonnn kap11ı 

kordelayı keserek aerriyi aç .... ,. 
baıta okulun dej'flrli müdüril 
yan Nezihe Ôzuyrar olduğa 
bütün öiretmenlerin deliıetl ,I_ 
aerrl rnilmit, müdür, her 
hakkında ayrı ayrı izahat ve!-...,ı 

Valimiz, borüokü ahval ~j , 
11nda malzeme yoklaia ve P_... 
lafının röz önünde latalar•"· 
oaviçelerin ıehrimizdeld 111eo 
fabrikaları tarafmdan yapıl111•'1 

ıebbllıüoün ele ahoaca;ını 
etmiştir. 

Serılnin btıtün eserleri 
riodeo kıymetli olmakla b•'' 
bilba11a aap lıleri ve ıapk• 
ta çok mavaff ak olanmattor. 

Büyük salon rezildıkteo 
koridordaki reıim ve baıma 
ıörüimüş ve boradan da telD

0 

atelyoıioıve çamaıırhaneye f 
haradaki f aaliyot hakkında dl 
l'i edlnilmiıtlr. 

Mtıtealdbon yemek ,.Jol 
reçllmiı, bara da davetliler• 
belerin kendi ellerile yaptıkl,ıt 
fiı paltalarla limonata ikralll 
mittir. 

Serrlnin intizamı, dav• 
rösterileo alilta ve okuluo 
bir iı yavaı halinde olması, 
Milll Şefimiz lımen lnöoilrıt' 
yıl önce Elbır'a yaptak1''1 

aeyabatta cbOttın Türk k 
enstitildeo reçirecejim• ıÖJ 
yilkaek ıörGıüo manasını J,f 
lilere fUen onlatmıı olda. ~ 

Az zamanda enıtitilye ç0 

fer veren kıymetli Mildilr 
Ôıayrara , idareci arkad 
deierll öiretmenleri ve 
talebeleri takdir ve tebrik 

811 da ikiDci cophnidir. lıte kofa. : 
let borçlarının birinci cepheıioi • 
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kavvetleadirmelııtedir. Borçların ya• ====================;:;==~================~===::=== 
karıda işaret ettijimlz ildnci cep- varı11. Bu esbada ordagib cihetinde yük· Macar harp uıalünü tanıyan Alman• 

ÇEViREN: 
flllDa relirkeo yelpaze fibi açılarak bir 
ok menzilinde dardalar ve ok atmaja 
bqladılar. Almanlar tarafındaa uylf bir 
mukabele ıörolnyorda. Alman mıuakcı· 
lara bu mucizelere lı:arıı htıcama kalka· 
rak onlara reri ıürdüler. Macar olıcaları 
çekilirken ikiye ıyrlldılar arkadan 1eal 
okcular meydana cıkta ve Almulırı ıid
detll ok yaimaru Ue ıertre ptıılıürttlller. 
Baolar memleketin en iyi okcaları olan 
Kabar'lar idi. 

Semih Uygur~ 
paalar' Tisa'hlardı. Uzaktan mızrak;;,; 
acundaki bayraklar kızarıyordu. J' besinin takviy .. i için de muavin aeleo h&ıünlü daa seıleri yükseldi. Mey• )ar kat'i harp aaatioio goldiiinl bi11etti· 

bir müessese aranmq ve bu Hretle dan maharebeaine hazırlanan hıriıtlyanlar )er. Macar kumandanları ellerinden rel· 
rehin miless .... ı wl\cat bolmaıtar. akşam dualarını y•pıyorlardı. Bir taraf· diii takdirde daima düşman orJaıanan 

K efalette naııl ual borçhınun tan ba dua yapılarken diier taraftan bir irtibatının kolaylıkla bonlablleceil yer· 
zlaıaıeti alacaklıya kartı kir. takım haylurıımalar, hırıltılar ititilmeie lerde harp etmeii tercih ederlerdi. 

leom:ş ise, kefilin de zimmeti kir· baıladı. Ba baylmışmaların ne oldaiana Kralın orda1a ancak toplanmaia va. 
leomiı olar. Yeni baka~aaıuaa Omode erteıl ıünü öj'reodl. Kral Peter'in kıt balabilmi,tı ki mliıriklor bir fırtına 
~ m\lt .. elsU kefalette u va· emri üzerine Almanlar eair olarak elle· fibi kendilerini sar1b. 

r_ore, L d h '- vetli ve canbdır. 1 . 
zayet ço-. a a -.av li bo rinde balandardaldarı mUtriklerl öldOr Avcı batt1na yayılmlf o an öncüler 
Adi kefalette alacaklı ıvve H ~ç· •tltlerdi. önden geliyorlardı. Almanlar bir müddet 
laya müracaat :ıanaretindedlr. a • Oç arkadaı bir tepe üıerloe çıkmıı ok yaimanına tutulduktan sonra okcular 
baLi mtıteıe'-il kefalette alacakla, ve Aı.. d h G mahir bir manevra ile öıı battan çekile. a .. • D Of arl ına baluyorlarda. 8 · 
ııra göıetmekıi&in, lıtediiinden cema deriD karuıldtlan içinden bir takım rek arkadan ıelen mızrakcılara yol açhlar. 
matalebede baluomak hakkına ma· nal Hılerl İfitUdi. Karanlık rökte beyaz Mızrakcılar mtıthit bir rürllltll ile 
Jlktlr. O kadar ki, borçla aleyhine parlak çbrller ı&ran--t• bqladı. haykırarak bajuarak hilcam ettiler. H .. 
bqlamıt oldatu takibata, diler1e Oaıode n6z tem11 temin etmlılerdi ki bir damın 
'arıda bırakarak kefile karı• ha· - Orduılbı yakaak lçla •t..U ok rlbl ortadan yok oldular. Almanlardaa 
tek.et• reçebUir. atıyorlar f dedi. bir kıımı oolann takibine koyaldalar. 

Kananamaz kefalette aııl ola· V Fakat ordularından birkaç ok atımı aJl'ı• 
r&k adt kefaleti kabul etmlftir • lar ayrılmaz mahvlarana rittllclerinl anla· 
Ticaret 

0

kaaaoamuda dahi vaıi· Kralın ordaıu fafaktan öjleye kadar dılar. Ta• ba eınada kırahn ordaıanan 
yet a,.udlr • Ticaret kaaaoama· ylGe iki 11ra halinde yollarına devam awcdarı araaandan bir rtırtıltG koptu. 
z•n , .... 11 ticari Hoetlerde ederek Fertö ırmafıoın 0tkl mecruıoa Mlfrllder arabalara bGcam etmiılerdi. 
"• .. aıda old-ta ribi , bası lu alaıtalar. lr•aJın ıçtıj1 yular •e çalılık· Bir kıaaa• arabacılar öldOrGlmllf hayvaa• 
ıımlarında teaelaal ıerçi .... tu • lar dolayıaile yol f0Çl8fmiftl. Bara bir· l"r arabalardan aahverilmifti. 
Fakat , çotaltahUecet1ala ba h· denbir• •Gpiklerio harp nııaau al•uı Şimdi topla bir baJde hllcaın eden 
~U miNlltr• bakarak, tlc:art ktfa ordaaiyle kartı karııy• reldiler. mOırik mllfreaelerl kralın ordaaanao kır· 

Alpar'ın kamaodaıı altanda balaoaa 
Beıenyö'ler henüz harbe lttlrak etmemiı· 
lerdi. Vata onları ıabahlayıa erkenc:len 
harp meydanından oldulıca azakta b.la. 
oan kaçtık tepelerin arkum• Mkl••lfb. 
Alpar kaaaandanlarile birllkte attan İn•· 
rek bil' tepenin tıserine çıkm11 asaktan 
harp aabnetiol tetkik ediyordu. 

Ôile toaana kadar harp hep okca0 

tarın btıcamlarile ve d&ımaaı aldatmak 
için yapılan ıonaaz manevralarla ı•çti. 
Ba manevraların oeticet1ode harp aahoı· 
ıl yavaı yavaı paaada bekliyeo Alpar'tn 
ordaıaoa dotrıı yakl&lıyordu. 

GOoOf ufka dotru iyice etilıafttı ki 
Macarlar kralm orduana kartı lllızrakla 
bir hocam daha yıptalar. Ba rllcuma 1•· 

Tiıa'hlaran vazifesi diifmaoa şidd_kf' 
hücum ettikten sonra ıtıratle rerf f.'.':, 
lerek onları pa1Ddakilere yaklqtır~ 
Fakat Tlu'hlar harbe giriştikten -.,,. 
kolaylıkla bu iti yarıda ksrakap ç 
cek l'radda değillerdi. ~ 

Çarpııma çok müthiı oldu. ôo ~ 
çarp11ma Ol4aııoda yıkılanların at jJ' 
dan yonlleri ıeliyor vabıi haykır•~ 
dOım~a atılıyorlardı. Ba mütbiı Ç 'I 
malar .. uında bir kııım Tisa'b)al'" 

mantarın d•mir çeoborini delm•i'-~ 
vaffak oldu. Fakat bunları krabo '11_ 
cıları az bir zamaada yok ettiler· ~ 
varulıolar çıltın bir hiddeti• lr '/ 
parçalanıncay1t kadar harbe de•.-
yorlardı. ~ 

Htıcam bir kayaya çarpan ~ 
rlbi Almanların demirden dıvarao• i'1, 
rak datddı. Parçalanan orda bir "• I_ 
ıqkıo bir karıqalak r•çirdi. So0'~ 
tın ve darma dafın olarak k•~.,.ıi 
bqladılar. Gözleri kızaran Al_., 
kaçaaları kowalamata bqladıJar. J 

(""""" ""' 
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settiremt.z. Şu halde maharıbı 
ana hatları itibarile, bir taraftan 
mihverin deniz yollar1nı dGımao· 
lara kapayıp keodilerine açmak, 
diğer taraftan da mllttefikleria bu 
den:z yollarıoı kendilerine açık 
bı.ılnndnrup düşmanlarına k" pılı 
tutmak yolanda giriıtikleri bir mü· 
cadele halini almıştır. Mihverin 
eliodeki mücadele vasıtaları deni.z. 
altı remlleriyle, uçaklar ve Alman, 
ltalyan ve j'lpon filolarıdır. 

mllttefıklerln ellerinden alabilmell 
mnmkUn değildir. Fakat ba haki· 
miyet deai2a\tı 1remll.üıio faaliyet• 
leriyle kayıtlaomııtır. 

'robruk neden 1 

d .. ı·· ? uş u. 
y A Z A N ~:~e: d~!~~ 
D ~81 DiN tur amma. re· 
, A V E R çen yıl, bir çok 

liddetli hücamlım püık.ürterek 7 8 
~ dıyaomıı olan Tobrak bn defa 
'' tek hücuma dayanamadı ve 7 8 
~te ~üıtü. 20 yıl miiddetle tah · 

•dıldiii halde, 20 rüo bile 
:k•veaıet göıtermedın sukut 
'oiır•D. Sinrapurdan ıonra Tobrağan 
tili r6n içinde elden ritmeıi, in. 

l Ordıııa için aiır bir darbedir. 
Bir Londra tell'raf ı, «Libya 

"1avaff aklyetaizliklerlnden doian 
~tlceıer rizlenmemekle beraber, 
~ bölrede cereyan eden aıkeri 
~klt bir futbol maçına b•na:e· 
b ~kte ve bunlara bir maç kay· 
~lii zaman dayalan t..,ıilr· 
t • faııa ehemmiyet verilmemek: 
~·• diyor. Liby• moharebelers 
d r futbol maçına beozetilebilirae 
~ Tobratua bir 1node dütmeıi, 
...!_~ilıniı bir futbol maçında 
~il t .... nre benzememek. li · 
lla.,•IL l -4--•....-. Çnnkü dün ay arca mu· 
,~ı._ tclilebilen bir kalınla buılln 
'td hllcaında sakata, 8 inci lnjiliz 
~'"için bayii vahim _manalar 
il._ '<ter. Ba manaları şoyle bu· 

•debi liriz: 
ı._ 1 - Ynuek tevk ve idare 

ta.., 
2 - Sillh ve malzemece zaaf, 
~ - Tabiyece muvaffakiyet· 

~ - Aıkeria iyi barbede· 

• 
S - Maneviyatın zayıflaması. 
~ Sivaıtopohın glloleı denberi en 
~ Ul Alman - Romen bom· 
'dı 1"-alannı v• blicaaılarına adım 
l~ •akavemet ettıi'i bir 11rada 
-a,.~hn, ilk bllcam karııııoda 
~ hattının yanluak tnlim 
~ herhalde yakarıda sıraladı· 
~ll .. beblerdeo blrioio veya bir 
~ bir araya rılditlni rös· 

J 

~ G.rçi Tobnık bir lnl'illa ka· 
~ d•lildl; fakat 1941 başında 
'rleriıı eline geçmif ve o va· 
_, ~ tahkimine bol bol imUo 
~ ~ balanmaı oldaia için, 
~"ki ltalyuı miistabk.em mevki· 
~ha iyi bir bale l'•lırilmif 
' lla1tDfelirdi Tobrapn kara· 
~•baa.rası da, son defa 1942 
~ dotru kaldırılmlf olduta 

' "ada l'•çen altı ay içın~e, 
' "ilam bir sarıttı tabkım 

' b.al'hlawı icabedtrdi. 
~ l'obratan, ba defa niçin ba 
~ •ı dayandıtıoı, . ileride !"' 
' •e,.cılderi tafııllttan ot· 
'- k kabil olacaktır. Şimdilik 
~hi.a ıebeblnln Tobrak milda· S deiifmiı oı..11 teıkil etse 
~ • Geçen MD• Tobrap 

'~1• m6dafaa ıtaılflerdi. 
'ld,. r. Çanaldc.alede de sabit '-t.!' rıbl, Britaoya imparator
,~ eo yaman ukerlerldir. 
_, dai..1'obrap, daha az bazırbkla 
't "'da layıf tahkimatla dokaz 
~ f._ ettiler. Sonraları Po· 
~ Jaakerlerl ile de takviye edil· 
~:. L.~~ Ponya harbe rirince Avaı· 
it., a_""-'• llleaalıketlerlne döndü· 
~defa Tobruk mndafauı, 
~, °'.sak en ziyade cen~bi 
' lt~ dominyoou birlik· 
~ '1'aanet edilmifti. Ba domia 
~i_ ~kttl-ı, davayı, çık canla l .... 
"' ._._..011111e•it l'Öı üomilyorlar, 
~,, a._._-kttha .. clisi de, Alman• 
~ ~ llbı kararını pek zayıf 
S"'•tle v .... ifti. Nilfuıu 10 
'~ btllll ceaabt Afrika do. 
~ 't ~ tlllldly• kadar, iki aiha· 
~ ~ •lll ... dea fazla "ker ver· 
I~ • liııla.a ba domhayoa bal· 
~ kan verrlıl vermetı ta· 
~ ~dıtını rntırmlttlr. Ni· 
~ •ı rldyetlere aöre, 1941 

~L~~•ria ellerindeki va11talar 
~~ •• aaerikao fllolarfyle 
~ •• d~tı r••ileridir. l ~l lnrUia taarruıanuo 
--~ ._..n mnvaffakiyeti 

"" ı,ı., de c•abt Af rlkalı· 
Petaa...a.t .. bebol· 

Şu küçük 
dünya ... 

Londra 24 (a.a)- Rom el 
Royter aiaa11nm m 
Libya·M•sır b.a hücuma 

yapılmasını emret 
miştir. Ba arada 
ele geçirilen veıl 
kalıudan anlaııl· 
dığına röre, Aoch· 
inlek'e devamlı 
olarak harp malze 
meıi ve bilha11a 
ıon model Ameri· 
kan tankları ve 
en kalı , zırhları 

Naaıl ki Akdeoi2deld bakimi· 
yet de tayyarelerin faaliyetiyle ka• 
yıtlanmııtı. ilkbahar ve bele yas 
ayzarı l'eleli deniultl l'emilerinia 
faaliyetleri de çok artmııtar. Japan 
yanm harbe rirdiii zamana kadar 
çok büyük teblıke, teıkil etmlyen 
deniultı l'emilerinin faaliyeti altı 

duduoda bulanan 

Yazan 
VA NO 

Meıhar 
Franıız genera· 
11 Murat, Na· 

poleon Bonıparte'a demiı ki: 

:o·~::~~.:::~:. bazı rlanıyor 
zo ve1 Halfaya ve 

cenubunda hudut L •b • 
boyanca mevcut ı ya zaferı 
iıtibklmlara çe-

aydanberi milttefikleri karıılıyan 

en bllyiik tehlike halini almııtır. 
- Siz dünya kadar biiyüksl· 

nüz, komutanım! Fakat dilnya ıl• 
ze röre lı.1lçükt6r. 

*** Bu ıözü, içinde bulnndajanaz 
harbe de tatbik edeblliriz.. 

- Sen dGnyayı kaplıyacak 
kadar büyüdiin, ey lllh Merri~'in 
eteri!.:. Fakat dünya 1ana l'Ore 

kllçilk ... 
Sıvutopol bombardıman edl• 

lirken, rnrnltnın Karanenizi l'eç · 
mif; bizim Zoaraldaiın, Sinoban, 
camtan zıngırdamıı- Milkerrer 
tell'raflarla tekidedilen ba haberi 
doyunca, harita ltarflSlnda hazin 
hazin ba,ını aallıyan cihaol'lr Y •· 
vuz Sultan Selimi dGıüntlüm: 

- f y dünya ... Ne kadar kü· 
çllkmüııün ... 

Arz, cidden bize dar reli· 

yorl d''·I • Ve io1&nların l'Ölter •• erı 
hın, kopardıkları velvele, baklka· 
ten, kareye nazaran pek büvük .. 
insanlık ba kadar enerji sarfede· 
cek vaziyet• relditine röre, artık 
bir toprak toparlağı ile kifayet e· 
dememeli, fenni daha ilerleterek 
baska yıldızlara da reçebilmıliy· 
dlll 

Tarihte beşeriyetin arradıiı 
b&yllk 11kın .. lar neticeıinde, yep 
yenl afu~lar kart11ına çılulmıttır. 
Meıeli O•maah lmparatorluj'lına 
karan nhe, Cenfizin tazyikine 
atramıı da tr•' be relmlı. Amerl· 
kanlD keıfl, Hınt yolunun tıkan · 
muı yilzllnden- Onan gibi; belki 
insanların ıa kadar küreye ıığama· 
maları da bu harpten ıonra neti• 
cı verecek: Stratosfer aım gide· 

cejizll. • 
ihtimal .. 
Fakat elbette timdlllk sırf ha· 

yal!. 1 ... 
A111ma, hayal olmıyacak bir 

elbet var. Ne yazık ki, 111 cebir 
v• sor devri biter bitmez, bütün 
insanlık sulha, ıüktloa, rahata ka· 
vqmaı bulunacak. 

Mllmkiin oldap kadu hür, 
rahat, ferah, bare yqamanın ko· 
lafına bakacak. 

Göoll, ıöyl• demekten kendi· 
nl alamamaktadır: 

Ruhlarda biraz daha ıabır' •· 
zlm ve iman olta da, h~rpten ıon· 
ra revıeme1ek.. Amerıkada, Al· 
manyada, lnrilterede, Rosyada, 
Japonyada. b6liaa her yerde, t.•P· 
kı harp sanayii iıtibul ederceııoe 
dlıiplioli, r•c• rtlndlb çahımaklı 
bir imar ve lslah ıiyaaetine gr 

çlls•- . 
86t6n bu yıkılanların yerme 

retirilmesinden IOnra, f akrli zara· 
retln ortadan kaldırılmt ıı için de 
kiltlı balladı iıtibsallerı l'lrifilse .. 
Milyarlarca dolar, ba uprda sar
fedilse.. Bntçeler hemN taadik •· 
dilerek kamaraların ve reiılerin 
imzaıından bir hafta, içinde reçıe. 
Tekmil iptidai malzemeler, tekmil 
itçi kolluı, tekmil dlbilır, mnt~· 
ballt1lar hep kalabalık klltlelerın 
ihtiyaçlarını öolemet• aarfo~aosa ... 
Dnımanla döi'Bıüldlliü l'ibı canla 
baıla itirazıız, bir l'•Ye atranda 

atrqılsa... 'b · · 1 l' dli Sefalet ve ı tıyaç aı • ı ı· 
manda yokedllse.,. Hem ba ıefer, 
beıeriyet ılblrlitl ederek... Mlltt .. 
rek dnımana karı•-· Her halde 
yıldızlara yayılmak. lüa~ma dahi 
buıl olmakaızın. cıbanl'ırlıre kn · 

ük rörüoen şa fani dtinyada da 
~ayli saadete kavuşmak mllmknn 

olardo. 

mq lmlı. 
Bana kat'i bir hiküm olarak 

ileri ıilrmımekle beraber, Tobro · 
tan ıakatonda cenubi Afrika aı 
kerlerlnln canla batla dövOım•m•· 
lerialn imll oldajıuıa sanıyoraz. 

Almacak tafıillt Tobnıpn pek 
çabuk dtıımellnlo ııbeblerlni öi· 
retece1&t1r. 

M...,. mGdafaa eden 8 laci 
lnrlll• a.d ... nu acılı takviyııl, 
milttefllll• itin, blriaci pllnda r• 
len eo mnbua a...ıe olmaıtar. 

- c..._r1Jett•-

kilt1n aekizinci or- n a s l l 
da, Tobrultun düş · 

delebilecek tank· 
ı a v a r silahları 

mesi üzerine re· 
ctkmiyeceji zan· 
oedilen dlifmaa 

kazanılmış? gönderilecei'i de 
vadedilrqiıtir. 

hücumunu hrfı· 
lamıya hazır bir 
vaziyettadir. Ya· 
kmda şiddetli mu 

Banan için 
dan ve dotu Hol. 
100 remiden fazla 
bir kafile hazır· 

Mareşal Rommel: ''in
san takatının üstünde 
muharebeler 'yaptık.,, 

diyor lanmıştar. Malacca· harebelerin valra 
beklenebilir. Rom··:ı-.---
mel kuvvetlerinin hücum için ha. 
zırlaodıi•nı zannettirecek belirtiler 
vardır. Dilıman tanklariyle aeyyar 
kollarımız ara11nda hududun 17 
kilometre azai1nda Seydi Aziz 
mevkiinde çarp11malar olmaıtar. 
lrıl'Uiz sahra topçuları Romm.Un 
doiuda Kapazzo yola boyanca 
llerli1en bir iaıe kafileıinl bombar0 

dıman etmiıtir. 
Berlin 24 (a.a) - Mareıal 

Rommel Tobruk. ve Bardiya'da ka· 
zanılan Alman ve ltalyan zaferi 
hakkında radyo ile neıredllen bir 
demeçte bnlanmaş ve ıöyle de. 
mittir: 

Afrika Cotp'ıun aıkerleri bo 
ıon rGnler zarfında İntan takati• 
nin üstilnde muharebeler yapmıı· 
lard1r. Fakat düşmanın zırhlı kuv
vetlerini yenmiş.er ve iz.ahı kabil 
olmayan rayretler ıarfederek lari 
liderin hazırladıkları l'enlf mayn 
tarlalarını reçmeie mavaffak ol· 
muılardır Alman ve ltalyao kıta· 
ları, gece riindüz durmadan de· 
vam eden bu maharebelerd" uf· 
radıkları aiır kayıplara ratmen 
düşmanı yenmiılerdir. Zira aıker 
lerimiz bldayetteııberi z.aferden 
emindiler ve ba ruhla d5vüşm6ı· 
!erdir. 

Berlin 24 (a.a) - O. N. 8. 
aian11nın a1keri muharriri yasıyor: 

Mar ... l Rommel'in maiyetinde 
balaaanlardan bir zat burlln Ber· 
linı l'elmlıtir. Sandan dolayı ... 
kizlnci orda hakkıada Seriinin Va· 
ılartondaa fazla tafılllt alması 
mGmUn olmaıtnr. Şöyle ki: 

Aachlnlek. general Ritchl'y• 
hedef Taoaı olmak üzere glrif ilen 
vı yarıda kalan ' loriUz taarrozana 
devam için llzımrelen hazırlıkları• 

• landa Hindiıta• 

nandan l'Önderilen malzemeden bir 
lmmı ılmal Afrikaya dotra ıoia 
çıkarılm•fbr. Fakat Japon donan. 
maıı, banlarıo bir k11mına hücum 
ederek babrmııtar. Diter bir kı11m 
da Amerikan limanlarından hare. 
ketlerinden biraz sonra Alman • 
balyan denizaltıları tarafından de· 
oizln dibine rönderilmiıtir. Bu Ya· 
ziyet üzerine general Aocbinlek 
taarrnH reclktirmeie karar ver· 
veımiıtlr. 

Bo arada iae Rommel Mihver 
uçaklarının Malta'ya yaptıkları mn 
vaffakıyetli hücumlar sayesinde fs. 
ııla11z 1arette ihtiyat kuvvetleri 
almakta ıdi. Diier taraftan mihver 
Malta'ya karı• amami blr taarruza 
reçileceii hakkında bir intiba ya 
ratmak için elinden &'•leni yıp· 
makta idi. Ba tabiye semeresini 
vermlıtir. lnrilizler bu eanada Sa. 
riyedea ihtivat kuvvetler retirmek· 
te idiler. Mihverin karıı taarruz 
projeleri Alman ve ltalyan kar· 
maylarının 11kı bir l~birliil ile mü
.zikere ve tanzim edilmlıtir. Ba 
arada Alman harp noayii de 
Rommel' den direktifler almakta 
idi. 

Rehin kefalet 
- Baıtarafı ikincide -

mllalkere ve miinakqaya l'irifebi· 
Ur. Kartılılmz b6rç lıteyen 1111 

böyle bir kudreti keadiıfnde daya· 
mas, ve alacaklının ileri ıllrı11cetf 
afır prtları, lhtiyacıoın tiddeti 
nlsbetincle, kabul etmek lztirarında 
kalır. Şa halde rehin müeıaeseılnln 
borçla için de çok faydalı olduiu 
meydanı çık.maktadır. 

Demek olayor ki rehin, aer· 
mayedarların borç verme meylini 

Geçen herpte de miicadele, 
ana hatları itibariyle aynı mahiyetle 
olmakla beraber bu defaki moba· 
rebe çok daha karııık bir safhaya 
gir,,.iştir. Geçen harpte Almanya· 
nın daha kuvvetli bir donanması 
vardı. Fakat Almanlar bu donan· 
madan jstifade edememişlerdi Al· 
manya, lngilterenin ablnkaınnı, de 
ni:ıaltı temilerile krup idama etmi 
ye çalııtı. Falrat muvaffak olamadı. 

Bu def ak.i muharebede Alman 
donanma11 daha zayıf olmakla br 
raber ltalyan ve altı aydan beri de 
J"pon donanmasınlD yardımına maz 
bardır. Japon donan111111 Paıifik 
denizinin hlklmiyetini temin etmlı 
tir. 

Bu bale l'Ö'e, müttefikler, en 

miihim bir denizden atılmıı balana· 
yorlar. Fakat bu defaki dOnya mn 
barebeslnln mlbvercllır lehine olaa 
belki de daha m8him bir farkı, tay 
yarenin yeni bir. unıur olarak İf9 
karıştaaaıdır. Tayyare bele dar su· 
larda deniz münakalesini ziyadeıiy· 
le zorlışbrmııtır. lnrilizlerin Akde· 
nizden istifade edememelerine H• 

bep ltalyan donaomasıadan z.iyade 
Alman ve ltalyan tayyarelerinin fa· 
aliyet1erldir. 

Geçenlerde biri Akdenizin l'U 
blnden i&•kına doğru öteki de ı•r
kından rarbine doj'ru yollanan iki 
bGyük lnriliz l'emi kafileıl, mikver 
bava kuvvetlerinin taarrnzları kar· 
1111nda atır kayıplar vermiıler v• 
remilerin biiyiik lıuamı reri dön· 
m6şlerdlr. 

Mihver filoları tarafından ya· 
pılacah herhangi bir kombioeıonan 
Atlantik denizindeki hikimiyeti 

artırmaktadır. Ba snretle aermayı· 
nin, Orkmeıine mahal kalmadan, 
ltd bir halden faal bir hale r•ç · 
meal kolayca imkan dahiline rirmİf 
oluyor. Sermaye çok naz.hdır. Ufak 
bir ıttphe, bir tereddilt, borçlanan 
lıtlkraa teşebbüsllnü akamete at 
ratır. Sermayenin , fazla nazlan· 
maıına meydan bırakmadan, borç· 
la tarafına akmasına bizıııet eden 
rehin müesaeaeıindeo, alacaklıdan 
ziyade borçlanan daha çok. iıtifa· 
desi olduiu kaoaati Uim 1ahuın· 
da bikim bulanmaktad1r. 

loırilwer ve Amerikalılar da 
buna rizlemiyorlar Loodradan hı· 
ber verilditine 1röre ıon altı ay 
içinde batırılan ticaret remllerinia 
tonaiı yeni yapılan ticaret 1remll• 
rlnin tonajından daha fazladır. 

Yani ahı ay evvellline niıbeUe, 
barün mGttefiklerin ellerinde da· 
ba az remi vardır. Halbuki azak 
cephelerdeki aıkeri hareketlerin 
ıertleşmeıi ve Rasya'ya daha bO· 
yük ölçüde yardım yetiıtirilaınl 
lüzuma, milttefiklerin deniz. tqıt 
ihtiyaçlaranı artırmıı balaoayor. 
Geçen muharebede olduia gibi, 
ba muharebede de milttefik dev. 
letlerln vazifeleri iki cephelidir: 
Evveli kayıplarını azaltmaya çalı
ııyorlar. lkiociıi kayıplarını yeni 
inıaat lle telifi etmiye utraııyor. 
lar. lorilizler, bir Hnedenberi ka· 
yıp'arı hakkında malQmat vermı-

d·ı.ı ·n en ve yeni inıaatın tem. 
•• erı 'i' d b -poıu da billnmedı ın en u aıu• 

cadele hakkında rakamlara daya. 
nan bir aöa ıöylemek mümkiln de. 
v ildir. Fakat kayıptarıo bilyilk. ol. 
~aia ı1öylenebHir. Gerçi Amerika· 
nın Jnıaatı da çok büyüktür. G&n· 
de iki remiden bahaediliyor. Hat
tı ıene ıonanda iopat tımposa· 

nan a'Qnde Gç rem.iye çıkarılaca· 
i• da bildiriliyor. Bu, h~kikaten 
akıllara hayret verecek bır ıllrat• 
tir. Ve bunu ancak Amerika kna· 
yil b•ıarabilir. Fakat ne kadar 
ıiiratle inıa edilirae edilsin, bir 
r•miyi batırmanın o rınıiyi inp 
ehıekten çok daha kolay oldata· 
na unutmamak 1rerektir. VerimU 
çal11ma oeticealade )Ofa mllddetl 
bet aydan iki aya indirilen bir ti
caret l'emisi, iki dakikada batın· 
lıyor. Oıtelik tqıd1iı harp maln
m•i, teçhiz.at ve belki de uk_.. 
ler de kayboluyor . 

Müttefik devletler kuıılqtık· 
ları ba en bilyllk aorloi• yen .. 
cekler mi? Be ıuale k•ln oluak 
cevap vermek m6mk6n deiildlr. 
Fakat rittilıçe daha açık olarak 
aalqıl•11tır ki IOD zafer klNca 
., milnakalı ve mavuala ., · sözl .. 
rlyle ifade ebilen ve yolları kendi· 
ne açmak düımana da kapamak 
gayeıioi güden büyik divayı bal· 
leden zümre tarafından kazanda· 
caktır. 

" " 
l_ı._ _ A_S_K_ER __ L_IK __ I ikinci cephe açılabilir mi? 
-
S on zamanlarda Avrupada ikinci bir cep· 

he açılma11ndan ıık 11k bab .. dlllyor. lı 

viçrede çık.an Jounal de Geneve ba me1el•· 
ye dair dikkate şayan bir makale neşretmlıtir. 
Makalede denlliyor ki: 

lnrllizler Kolonya'ya kartı t hava akınma 
1000 tayyarenin lıtirlk ettiiini bildirdiler. Al. 
manlar 111 taarruz eden tayyar,.lerin ancak 
yllzü balduiaoa=-ö1lediler. Bin rakamı mllba· 
lij'alı olabilir, fakat yüz de azdır. Mamafi 
meıılı tayyarenin adedinde dejildir. Eıa1, a· 
kınlar1n ıık ıık yapalma11dır. Meaeli, her lkl 
rOnde bir klb ş11 ıehre, kah ba ıehre taar· 
raz yapalırsa ortada mliofırit akınlar dti•l, 
dikkatle huırlanmq bir pllo oldata IÖy· 
leneblllr. 

Hava Mfırinio ~k miktarda taJJ•re ile 
yapılma11 için büy6k bava kavvetlne ihtiyaç 
vardır. Albay Baldvin adında bir Amerikalı 
m6teba1111 ba baaa1ta şa b ... bı yapmııtv: 

Hır rece bin tayyarenin havalan.... için ba 
kuvvetlerin luamandaoınm elinde 3000 • 3500 
tayyareolo balanmuı llzımdır. Çllak6 r••k 
il tların, gerek makinelerin lltlrahate lbtl7acı 

p od Bundan baıka 30 • SO bin kiıilik bir 
var ar' f d . d- k b 
kavvet iıter. Her 18 er e r•rı on•••• ' a• 

;x,. ı_ ... 11ire flbl aebeplerle, OÇ•n 
•ra a15, ama" " • l 
tayyarelerin yüzde ona kaybedilir. Bıo~ena •yb 
ba hava kuvvetini daima bin tayyare ile barı· 
Ut yapabilecek kabiliyette bolanduraaak içln 
r&ııdı 100 tayyarı yapılma11 ve her • rOn 3()(). 
500 kiflnln pilotluk diplomuı alması llııaadar. 
Ba ıaretlı aeaede 35500 tayyareye ve 100 bin 
k&;ye llatlyaç bual olar. 

lnriliz hava kuvvetinin ne nılktar tayya 
reye malik oldujııno ve lurlllz bava endüstri 
ılnln iatihıal kabiliyetini bilmiyoruz: Bildiğimiz 
bir şey var1a, o da Amerikan iıtih1alinin çok 
arttığı ve Amerikadan Avrapaya akın halinde 
tayyare gelmekte olduğadar. Aylardaoberi A· 
merikalılar Şimali lrlanda da ve lıkoçyada ha · 
va meydaolan yıpıyorlar. Groınlind adaıınm 
cenap ucunda da tayyareler toplııyorlar. loril· 

tereden relenlır yalnız Londrada dejil, lnril· 
renin her ıehriade pep çok Amerikali tayyare
ciye raıladıklarmı ıöylnyorlar lnriltere büyük 

bir hava meydanı halini almqhr ve Amerika 
aıtkeri hazırlık.lannı bitirinclye kadar havada 
harekete reçmek isteniyor. lnrilterealn timdi· 
lik Avrapaoın karasında yeni bir cephe açma· 
11 pek muhtemel dtjildir. 

H arpten evvel Almanyanıo aıkeri kud· 
reti, oldapndan daha hafif ğörüldü. 

Ablakaoın Almanya ilaerlnde çabuk teıir ya· 

pacaj'ı uanedllbL Halbuki Almanya iptidai 
madde ve bensin 11kıat111 çekmiyor. 3 ay son. 

ra barbia 09Qocü yılı bitecektir. Alman ordu. 
su, çetin Raı seferi neticesinde zayıflamıı ol. 

makla beraber hi.ll biriucl derecede kunetli· 

dir. Sôn Harkof muharebeıi buna meydana 
koymuştur. Fakat Almanlar da Aaerlkanm it
tih11l kabiliyetini ciddi tellkkt •tmıder, ,_.. 

rika müdahalesinin çok reç olacıpı .a~· 
lersa bata ıtmlt olurlar loglltere ortadall: ka; 
••• olsaydı IMı heHp doiro olabdlrdL al' . 

..... ' .a.. da _..._ .. • an 
l11rilt--. , ... ıtı aa.r rbelere r .. - Ul t' 
k•.,r.eiol malaafazı etmektedir· Lcdk m e •• 

nin asanacağını, ceaaretinin !kırılaca;ını heaa• 
betmek de yanlqtır. lol'lliıı:ler ıonmna kadar 
gideceklerdir. 

T ecrnbe röaterdi ki bir maharıbeoia ne 
tic•I ıiyaıi, aıkeri, lktlaad1 ve manev 

bOtiln ıillblar ara11nda bir birUk olma11na bığ· 
lıdır. Bir bava taarraaa, Dl kadar fiddetli olar
sa olıun, iyi orranize edilmlı bir memleketin 

ukeri kadretinl kıramu. Y alaıı bu taarraa d .. 
vamh olar ve karıı tarafın iıtihıal kabllı,.tlal, 

:makavemıt imklnlarını zaafa dilfllrlde o sa• 
mari lı dejiıir. 

lol'illzler hava laamızlarlle, ppta kabil 
olduğa kadar çok dllfaun ka.,.eti tataralc 

Ruılara, dolayısile yardım ee-•k istiyorlar. Ya· 

pılan hesaplara göre Si Wlom•tr• ieniflliiade 
ve ba kadar derialfkl9 Wr. harb sahuıada ha· 
roket için 160 wı••Y9 ıbtlyaç •ardır. Ba 
kadar ta ar-"' aç•aaı, karada 700 açak ba. 

YY • _s.1..1.,. Şa ' halde •e .. ı- bir 
luıımaaına ... - • • -. 

bil ....... banket itin ne kadar çok ta,. 
18 

""'1•ç oldata hnabedllebilir. Almanlı· 
yareJ• 
ra• A.,,.paıun hemen her tarafında hava mey. 

~1 olduta, bir y•den baıka bir yere çok 

.. btlk tryyate 8'Öndereblleceklerl de anabil· 

... alıdır. 
Mamafi logillzlırln, bir mOddet sonra Dl· 

ticulz kalmıra mabkam olsa bile, bir ibrıç 
t•bbllıGnde bulanmaları mllmkllndGr. Mahdat 
bir za11aan için bir kara cepbeıl, teııkkll et. 
mekte oldatanu gördlliilm\lı cepb•ln tı• 
mamlı11c111dar. 
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Yazlık Sinemada 
BU AkŞAM 

ilci Büyük ve Güzel Fılm Birden 

1 
LENi MARENBACH ve ALBE.RT MA TTERSTOCK 1n 

Yarattıkları Nükteli .Şon ve G uip bir Komedi 

Aşkta Galip 
2 

BUyük Artist 
IVAN MOUJKIN 

Tarafından temsil edilen fevkalide Şark filmi 

GDLNAZ 
SULTAN 

TÜ~KÇE Sözlü ve Şarkılı 

Pek yakında 
IZA MiRANDA ve GEORGE BRENT 

in yarattıklar1 

PORLANTALO 
KADDN Saheseri 

ALSARA Y Sinemasında 
BU AKŞAM 

Kt,ıo oldoio l'ibi hu yaz mevsiniod de daima muhterem müdavimle· 
rinin ıonsoz bir teveccüh ve Hvriıinl toplamakta devam eden 

Şark filimlerinin en rüzeli, mevzoonu binbir gece bilriyelerinden 
alan ve Türk Hzmın en rubnevaz ve nefis parçalarlle ıüı1ü ve 

ktymetll Türk baneodelerioio şarkı ve gazellerile bezenmiş 
ŞaheHrler ŞaheHri 

Gülnaz Sultan 
Türkçe sözlü ve tark1h büyük aık ve heyeceanlar filmini mutlaka görünib 

aa, rolde : Büyük artist 

/van Moujkin 

Deniz gedikli erbaş orta okül 
mUdU rlUQUnden: 

ı- Bu yıl doirudan dogruya donanmaya sevk edılmek 
llıere orta okul mezunlarından talebe kayt edilec,.ktir. 
2- ııtaobul ve civarından müracaat edecekler lıtanbul 

Deniz K. lıtına Merajn ve civarından mllracaat edecekler 
de Menindeki okul müdürlüğüne. 

3- lstanbul ve Mersin mınukaaı haricinde bulunanların 
bulunduklara askerlik şubelerine dılekçe ile bildirecekler ve 
bu dilekçenin bir muıhasını da İstanbul D:z. K. lığına veya 
Mersindeki okula göndereceklerdir. 

4- Kayıtlar. 1/6/94l tarihinden 30/9/942 tarihine kadar 
devam edecektir. 20909-11-13·14 17· 19·l1·23 25-27-30-1.3.5.7 

--BUGDN
MATBAASI 

Her Türlü 
Baskı Ve 
Cilt işlerini 

Kabul Eder 
imtiyaz Sahibi : CAVlT ORAL 
U, N11riyat M'1dlrG: Av11kat 

Rifat YA VEROCl.U 
S..ıldıtı y•r : BUGON Matbaa1t 

BUGON 

Adana C. Müddei UmümiliQinden : 
Karar Hülisasıdır. 

Mustafa Yetmez, M. Nakip oğlu, Mustafa çelik, Nehmet 
a~ar ve Haydar Öz yedeğe fazla fiatla ıeker satmak suretile 
ibtikirdan Adananın Kasap Bekrr mahallesinde oturur ve 
ters kapuda ticaretle meşgul Karaisalmın Ömerli karyesinden 
Mchmel oğlu 311 doğumlu Ali Rıza Kelle şeker hakkında 
Adana asliye ikinci ce:za mahkemesinde yapılan duruşma so· 
nunda: Suçlunun suç tarihinde meri olan Milli korunma ka• 
nunun 3954 sayılı kanunla muaddel 31 /2, 59/2 ve 4180 sayıla 
kanunla muaddel 59/3, 63 ve T.C.K. nunun 76 ncı maddele• 
rine tevfikan 15 gün müddetle hapsına 140 lira ağır para 
cezasile mkhkumiyetine ve dükkanının (65) gün müddetle ka· 
patılmasına ve hükmün gazete ile ilinına dair verilen 19/3/942 
gün ve 433/111 sayılı karar katileşmekle ilin olunnr. 2180 

Adana Birinci icra memürluğündan: 
Muaddel 2004 saydı kanuna göre 

Gayri menkul satı' ilanı 
Alacaklı, isa kız• Şadiye 
Borçlu, Sarıkcı Süleyman oğlu ölü Davut veresesi. 
Gayrimenkul, Tapunun ey)Ul, 329 tarih ve 90 numara· 

sında kayıtlı on dönüm tarla, beher dönilmü altmış liradır. 
Tapunu şubat, 335 tarih ve 98 numara daki ıirmanlı 

mevkiindeki 15 dönüm tarlanın beşte üç hisse olup beher 
dönümü altmışar liradır. 

Tapunun nisan, 330 tarih ve 47 numarasında kayıtla Sir 
mania mevkiinde on iki d6nüm tarla olup dönllmil sekıen 
liradır. 

Tapunun mart, 329 tarih ve 306 numarasında kayıtlı 
Şirmanlı mevkiinde sekiz dönüm tarla olup beher dönümü 
altmışar liradır. 

Satıfın yapılacağı Adana 1 c r a dairesinde 20, 7, 942 
pazartesi günü yer, gün, saat, saat 11-12 ve ikinci satışta 
30.7.942 perşembe günü ayni saatta yapılacaktır. 

1 • .şbu gayrimenkulün artırma şartnamesi 19.6.942 tari· 

hinden itibaren 942/ 1054 No. ile Adana icra Dairesinin muay· 
yen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. ılinda ya· 
zılı olanlardan fazla malumat almak isteyenler, işbu şartnameye v~ 
942/ 1 OS4dosya numarasiyle memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 • Artırmaya iştirik için yukarda yazıh kıymetin 
yüzde 7 ,5 nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektir (124). 

3 • İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki baklannı 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilin tarihin· 
den itibaren 1 S gün içinde evrakı müabitelerile birlikte me· 
muriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde haklan tapu 
sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 

hariç kalırlar. 
4- Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler arttırma 

şartnamesini okumuş ve lilzumlu malumat almış ve bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

S • Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa ba· 
iırıldıktan aonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma 
bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmif betini bulmaz veya 
&atıf iıtiyenin alacaiına rllcbanı olan diier alacaklılar bulu-
nupta bedel bunların o gayrimenkul ile temin edilmif ala· 
caklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere artırma on gün daha temdid 
ve onuncu gtınü aynı ıaatta yapılacak artırmada, bedeli 18• 

bş iıtiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklılann o gay
rimenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartile, en çok artırana ihale edilir. BCSyle bir bedel 
elde edilemezse ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. 

Asri SinemanıJJ 
YAZLIK Bahçesinde 

·ı:.~=~· Bu akşam •:;;-
Amerikanın en meşhur ve en fazla ücret alan artifb 

Mickey Rooney 
Tarafından kirllkülide bir tarzda yaratılan 

Tomasedisonun gençligi 
Şaheserinin ilk iradeıi münasebetiyle teref 

· Galası 
Amerikanıo 60 ıinema!'ında birden röıterilmit olan bu film : d 
ilk tecrübelerine ait bir çok fenoi keşiflerinin tarihçesini tuvir 

sanyil nefiıeye ait bir eserdir. 

ilaveten: 
F ev kala de eylen,~eli M!ki Man 

Pek yakında : 

Grete Garbo 
Ölmiyen Kadı 

Adana As. Sa. Alma Ko. Başkanlığından: 
1- M.M. Vekaleti hesabma (2000) ton kuru çayır 

kapalı zufla ekıiltmeye konulmuştur. 
' 2- Muhamm~n bedeli ( 140,000) lira o 1 u p ilk t• 

nab (10,500) liradır. 

3- ihalesi 3/7/942 cuma günü saat 16,30 dadır. 
4- Bu teabbütten dolayı müteabbitlerin vermiye dle 

oldukları gerek kazanç ve buhran vergileri ve gerekıe d 
resmi ile mukavelename te'minat mektubu teslim ve dlu' 
ne maaraflan muhammen bedellerine ilave suretile dl 
bitlere ödenecektir. 

S- Buna ait evsaf ve şartname Adana askerlik D· 
alma komisyonunda ve Ankara, lstanbul Lv. amirlikle 

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

dar teklif zarflarını komisyonda bulundurmaları ilin ol 
2127 16-20.25.30 

TELEFUNKEt'' 
ve WEGA RADYOLAR) 

Metanet, zarafet, yükaek bassaıiyet, temiz malzedl'' 

942 Modeli radyolar araıında yalnız bu makineler• 
aip olmuıtur. 

1. MEZIMRE 
Radyo ve makine tamir atelyeıini açmııtır. Bil . 

radyolar azami ciddiyet ve titizlikle ucuz ve garantıli 
surette tamir edilmektedir. 

IŞIK Ticaret Evi - Asfalt yol NO• 
Telefon No. 80 

6 • Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimıe der• · 
bal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale karan Belediya 
fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan tinden : 

Vakıflaa 

Günden: 
kimıe arzetmit olduğu bedelle almağa ra:zı olursa ona, razı 1 - Mali yılın içinde tehir 
olmaz veya bulunmazsa hemen yedi gün mllddetle artırma· fakir halkiyle Belediye memur ve 

ya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. iki ihale arasındaki müıtabdemlerine verilecek iliç ve 
tıbbi malzeme açık ekıiltme sure 

fark ve geçen günler için yüzde beşten hesap olunacak faiz tiyle satın ahnacrktır. 
ve diğer zararlar aynca hilkme hacet kalmalaızın memuri· 2 - Muvakkat teminatı (72, 
yetimizce alıcıdan tahsil olunur. Madde (133) 5) liradır. 

Gayrimenkul yukarıda gösterilen 7-7-942tarihinde Adana 3 - Şartnamesi Belediye Baş· 
icra Memurluğu odasmda iıbu ilin ve göıterilen artır· .. tababetindendir. lıteyenler oradan 

ma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur. 2182 görebilirler. 

ismet lnönU kız En~titüsü. MUdürlüğUndenı 
Okulumuzun yıllık sergisı 24/Hazıranf942 Çartamba ıünü 

açılmıştır. 28/Haziran/942 pazar günü akpmına kadar her 
gün saat 9·12 15·20 arasında sayın halka açıktır. 2181 25-26 

Karabük Demir ve Çelik Fabri
kaları Müessesesinden: 

Müessesemiz Fabrikalannda Dizel yatı istihsaline bqlan· 
mıştır. Satıı fiatımız mevzuatın müıteri tarafandan temini far• 
tile sıhaau~da vagonda teıliın beher to'!u (yllz elli ?~ı) liradır. 

Almak ıate1enlerin müeııeseye muracaatları ılan olunur. 
Yağ nümuneai ve evıafa lstanbulcla Sümer Bank ıatınalma 

mildürlüğünde ,lzmir ve Adanada Sümer Bank yerli nıallar Pa· 
zarı müdürlüklerinde ıörülebilir. 2131 16-19.21.24.27 

4 - lbaleıi 'f em muz on yedin· 
«l ıala i'ÜDÜ 1aal (15) de Beledi 
ye Eocüıaeninde yapılacaktır. Ta· 
liplerin o gün muayyen ıaatte 
muvakkat teminat makbaılariyl• 

birlikte Encümene miiracaatlan 
ilan olnnur. 

Şartnamede lcabeden tadllit 
yapılmlfbr. • 

2165 21 • 25 . 30 • 4 

Gece gazetemizin tas. 
hlh iılerinde çalıınıak üze
re bir arkada14 ve ayni 
zamanda tertip kadrosun
da üç mürettibe ihtiyacı· 
miz vardır. Arzu edenlerin 
idareye milracaatları. 

' 

V alda ait Karasokodl ,1'. 
yet oteli arkaaıodaki boş llf 
neliii elli lira üz.rinden 
müddetle icara verılecektit> 
lilerio ihale günü olan 'l6 
942 Cuma i'6nü valuflat 
müracaatları 

2164 

Açık Tet•" 
Ailemin ~oktanbe,I 

tarip bulundutu diş 
ğını itina ve ihtimaoıll 
vi ederek iyi eden A i 
keri hastanesi diş tab 
Mitbat Duruşmana aÇ~ 
kürJerimi bildiririm· 

lımail Ôzdell ~ 
Satıhk Tr•~ 

40 Beygirlik Holl lı' 
törünlln mot6rden bat 'fil' 
kalan biltün aluadl1 "' 

parçaları satılıktır· 

Müracaatlar: ~ 
T arsuıta k8çük Ol ,t,. 

deıinde Bakkal Alt:~ı->' 
Şuh 2144 1 


