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Mihver kuvvetleri 

İki~:;;~1!~:üş · P. Genel sekreteri 1

Sidi Barrani 
Yazan: CAViT ORAL ·ıı · ı 1 k tu 

karya'nın yüzme bavo-;undald faa· 
liyetini ve diğer vilayet muallim· 
terinin de iştirakile, bölremiz be· 
den tflrbiyeıi müdürlüğünün ida· 
resinde açılan su sporları hakem 
lmrsunu yakından tetkik buyur 
muşlardır. Kendilerine bölgemizin 
diier spor şubeleri hakkında da 
izahat verilmiş ve bütün bu f aa· 
llyel ve izahattan memnun kalmt.ş· 
)ardır. 

~.!~~~:d:·~: .. ::,.!::.ııs.::~. ç 1 c 1 er e onu$ 
, 1 b~ •ser kalmadı. Sıcaklar omO· 
~&k·" dalra halinde her tarafta 
,~nı. •ürüyor. Fakat hila Şark 
~ ••ınde be~lenen büyük taar
--~n i~aretleri belirmedi. Çarpış· 
~. r, nıobarebeler henüz mevziidir. 
Vllld'l'k 
"-' 

11 Almanlar Sivutopolu al· 
llolıa çalışıyorlar. B11llci Sivasto· 
lıa~n :ı:ı~tı da bir ıuo ~eaeleıi 
~11 dedır. Halbuki kışın bır nal• 
'lt;dt F'übrer ilkbaharda Sovyet 

111
• ~larının yok edileceğini söyle· 

n "lı, Şu halde bu recikme neden 
c."' teliyor? Acaba Almanya Şark 
~htsinde mevzii taarruzlar yapa
"1 d.hı önce Silveyş kanalı ve 
tı..~ır "91eleıini m\ halletmek niye· 
... llledlr? 

t~ litr halde bir fecikme iki fÖ 

~ tar:ı:ınan çarpışmaıma tebep 
ttç •ktadar. Bir kıımına göre her 
~ •n &'Ün Almanya için bir kayıptır. 
~·r l\lınanya rarpte yeni bir cep· 
'' :Çılınaaından korkma1&ydı ve· 
' • kışın büyük insan ve mal· 
~ 2ayiatı vermemiş olsaydı, 
~ 1• kadar çoktan taarroza geç 
~ h.ıtQnacakb. Fakat Almanya 
~taraftan Anrlo . Saksonların 
'-t eç veya Franıız sahillerine 
~"' çıkaracaklarından korktuia 
'h diier taraftan da ordularınlD 

• hç tdıf1 insan kaybı yüzGnden 

''-' •erıelı:.i fibi büyGk bir taar· 
~t~· reçeınlyecek ve bir yıldırım 
~1

1 
Yapannyacaktu • denilmek· 

1-, ~· bu noktai naıarda olan· 
'- aııa 22 haziranda başla· 
"'-ı tahaain edU.n büyük taamı· 
~anaamış olmaıını da kendi 
di.. ni kuvvetlendiren bir hi· 
'" 

0laraıt röıtermelı:.tedirler. Ba
''kıi fikirde olanlara röre ise, 
t'ç il taarruza için henüz vakit 

Bir lıarp uçaiının iç!J ______ ....;;. __ ....:..=..------

Murmansk'a 
hava hücumu 

Şehirde bUyUk yangınlar 
çıkarlldı 

Berllo 25 (a.a) - Alman teb· 
liji: Sivaıtopol müıtabkem çevre· 
ıinde Alman - Romen kıtaları 
ormanlarda ve eY ev yapdan ıld 
detll mnharftbelerde bazl yerleri 
daha ele geçirmiştir. Hava kov· 
vetlerinin kahramanca hücumları 
bilha11a cenup koyunda lnkermant 
yakınındaki mevzileri ve Nikola
yevko dolaylarındaki müdafaa kıta• 
larını hedef tutmu4tor. 

Harkofon cenap doğaıooda 
Ruı birliklerinin yok edllmesi ra· 
, .. ne bqlayan taarroznmu 22 
haziraodanberi devam ediyor. Vol· 
kof bölgesinde çevrilmit olan düt· 
mania çetin muharebeler oluyor, 
dop cepheıinin baıka yerlerinde 

bildirilmeie değer hareketler yok· 
tor. 

Comhariyet Halk Partisi c~. 

nel sekreteri sayın Bay Memduh 
Şevket Esendal düo Halk parti. 
sinde öğleden evvel Ticaret odası 
heyetile bir çok tüccarı ve yeni 
teşkil edilen birlik idare heyetle. 
riyle fabrika !labiplerinl kabul et
mişlerdir. Ôi'leden sonra da yine 
Parti binasında çif tcllerimizle uzun 
bir kooıqmada bulunmuşlardır. 

Saat 17 de yanlarında mebtı· 

somu7. Bay Ahmet Kudıi Tecer 
maarif müdürümüz Ekrem Gürsel 
ve lise müdürleri bohındaiu halde 

ismet loönü kız enstitüıü ser-

Ç6rçil'i 
mllİİİİll ............... .. 

tenkit ---.. --Parlamentoya 20 
imzalı bir takrir verildi 

Ankara '25 (Radyo razetesl)
Dün ve barün M111rdao relen ha 
herler , mihver zaferlerinin bu 
memlekette endife ayandırdıt1nı 
anlatmaktadır • 

Meıelenin parlamentoda görü· 
şülmeıi için lngiliz mebaıları ta
rafıodan 20 lmzah bir takrir ve• 
rilmi4tlr • Bu takrirde , harbin 
merkezden sevk ve idareıinde İsa 
bet yoktur, denilmektedir . Baş· 
vekil ÇörçU 1 mildaf aa nazırı ıı

f atiyle aiv tenkitler• •iramışbr. 

giıioi ~erefleııdirmiş1erclir. 
Sergiden bilhaua memnu o 

olarak ayrılan Gtnel sekreterimiz 
saat 19 da Atatürk parkındaki 
yüzme havuza faaliyetini i'Özden 
geçirmek üzere havuzu ıereflen· 
dirmişler ve burada valimiz Akif 
Eyidoian, beden terbiyesi mOdll· 
rümüz Rıza Salih Saray, bölre 
ajanları ve gençlik ltlübü reisi ta• 
rafından karşılanmışlardır. 

Su sporları ~öıterilerinden 
memnun olan sayın Genel sekre
ter sn ıporları muallimi, su ıpor· 

ları mütehassm Bay Abbas Sa· 

Akşam, Parti vilayet idare 
h~yetl tarafından Genel sekreteri 

miz şerefine Seyhan parkında bir 

yemek verilmiıtlr. 
- -............. --~-

Ç OLU 

~'-ittir. Her geçen günden 
ta._ h hazırlığının ve Alman yıldı · 
Cek b~binirı lnlı:.lşahnı temin ede· Bertin 25 (a.a.) - Alman or· 
t.... •r ıurette iıtlfade edilmek· doları baş komatanlıiınıa bildir· 

Takrir , hilkOmete karıı iti· 
mat meseleıini ileri atmaktadır • 
HükOmetin avım kamara11ndaki 
sözcüıü Kripı , l'elecek bir kaç 
rün içinde meaelenln mOzikere 
edlleceilnl bildirmif tir . Miinaka• 
ıayı bizzat Çörçilin idare etmesi 
beklenebilir. 

Loodra 25 (a.a.) - Nevyork -Almanya ile ..,.,, H 
~ a:ttrlık bftti(İ fÜD büyük dliine fÖre, HV&f uçakları dün 

~ ~ r•çilecek ve reçeo .. ne Marrnaoık liman ve şehrine 
' •nda batlay1p sonbahara biribiri ardına hllcom etmiştir . 
~ ~ Ltninrrad. Moıkova ve Roı· Bombalar rıhtım üzerine ve liman· 
' 

011
lerine gelmeie muvaffak 

' ~lıaan orduları bn defa da 
lıit b Yl bir baıırlılda daha ıliratli 
~•ketle hedeflerine kavaşa· 
~ ' kanaati ve iddia11 ileri 
,k-•ktedir. Hakikaten düşilnü· 
t~llt ol11rıa bo iki birbirine zıd 
"t.,,i ~· fikir ıahiplerinin kana· 
~ ;ı haklı röaterecnk noktalar 
•, --~dlr. lki tarahn da haklı 
~l>b, nl rörUnen tarafları vardır. 
tlıı\11 Yok ki banri tarafın rörü· 
'k daha isabetli oldoğıınn isbat 
,., Yer&ne şty de bidi1elerin 

~rıı olacaktır. 
A.ııC\k halde beklemek . lazımdır . ,,il tu harp bışlayahdaoberi 

, ~1 • arp taktiki ve olayların 
~ ·tc•ltnecek olursa birinci 

_,,; S-~ •ri ıürenlerin biraz ifrata 
~ ol-..ıtarını bnkmetmek ica• 

I' ,,~ · Hiç tüphe yok ki Al· 

~ ~' ''~lı. ıeferlnde büyük ka• 
~l uırullllf hr • Almanya Sov 
~ ._:k karşııında beklemediği 
'~•t b •veıııetle karşılaşmıştır . 

" h İltiln bunı.ra raimen Al
~I k-:: ınakanizma11 ne dinamiz 
'"'il ._

11 
h.tıniı ve ne de taarruz 

~,. daf aaya if9Çmete karar 

'-): fÖrGnmektedir • Zaten Al· 
~ıtt taarruz iniılyatlfinl el• ala
~~t·llln bu harbi kayh.taaiı 
"'ı, ~ · Halbaki Almanya ~o 
~ 'P 1&hasında en b6yGk 

~ ~ oYrıa1111k zorundadır • Bu 
" ,h"-nya bir, iki icabederae 
' •ll ••hırebelere ririşmek 
)'t 'litıd d ~~ • lr • Zira Almanya bu 
~ , ht Ruıyada hedefine ula• 

~ ~ l>aıı111nıdeki kıt muhar•· 
'2ırla•ak için de Akde· 

dan şehriıı cenup kısmına riden 
demiryolona dütmGıtGr • Atılan 
yanrın bombalariyle büyük yaorm 
lar çıkarılmıştır • ikinci hücumdan 

sonra ketif açaklarınm pilotları 
demiryolu teıiılerinde şiddetli bir 
infilikıo işitildiiini ve buDll yük· 
sek alevler takibettiğini rörmÜŞ· 
tür • Şehir bütün İün kahn bir 
duman tabakasiyle örtülü kal· 

mışhr. 

Limanın dıı k11mında bulunan 
deniz otölyelerinde bir çok yan· 
rınlar çıkmışhr. Ştokalara refakat 
eden avcılar 11 Ra1 uçaiı dü4ür· 

müttür. 
Moıkova 25 (a.a.) - Sovyet 

teblltine ektir: 
Sivastopoldaki ıllih endazla· 

rımı:t, ıayıca üılün dütman kav· 

vetlerine karşı mevzilerini ıauhı· 

faza ediyor. 

oizde ve Libyada muayyen nokta 

ları ve hatları ele f ıtçirmeıse , 

önümiizdeki sene daha &'ÜÇ ve da 

ha çetin bir durama rirmi~ bulu· 

nacak , hatti harbin taliini yarı · 

dan fazla kaybetmiı olacaktır . 

Onan için bu önlimüzdeki yaz ay· 
ları içinde Alman taarronnun çe· 
ıitU hedefleriyle karıılaımak pek 

•G11tkündür • Ve Al•anya gerek 
Sovyet Raıyada ve rerekse Ak· 
denizde IDovaffak \le hlkim olmak 

için karada. havada ve denizde her 
4eyi yap1aata çıhpcak ve biç 

bir fedakirhkten bçınmıyacıldır. 

Taymiı gazetesi• Çörçille Ruzvelt 
arasmda ihtilaf çıktıimı yazmak· 

tadır. 

Londra büyük elçimiz 

RAUF 
ORBAY 

Londrada yeni kuru
lan radyo merkezini 

gezdi 
Ankara 25 (Radyo gazetesi)

Loodradan bildirildiğine röre, bn. 
yük elçiaıiz B. Rauf O~bay, lnrili~ 
devlet merkezinde yenı kurulan bır 
radyo merke:ıinl gezmeie davet 
edltmiştir. Elçimiz, kendisine (yapı 

\ 

lan reca üzerine, radyo ile şu söz 

leri söylemiştir: 
c Aziz yurddışlarım; ılze hita· 

beden, büyük elçi Rauf Orbaydır. 
Konaştuinm yer Londrada yeni bir 
radyo merkezidir. Aokaradan Lono 
draya 27 günlük tayyare, otomobil 
ve şlmendüfer seyahahndao •ıonr• 
geldim. Üç aydır burada bolunuyo· 
rom. Reımi ve rayrıresmi birçok 
yerlerden bGınükabul ve müzaharet 
rördüm. Burün de Loodranm 

yeni tesiı edilen radyo merke· 
zini rezdik. Memleketimizde böyle 
bir teşkilatın karulma11nı candan 
temenni ettik. Burada lnıanlar 
istikbale emniyetle b~kıyorlar. mo· 

h be ıahılar1oda ugratılan mu · are • • 
1 1

_ 

vaffakiyetıizlikler reçıcı o ara-. te 
likki ediliyor. lnrilizler, bükOmet· 
leri ve hükümdarları etrafında. ken 
dlleriaden emin buloooyorlau 

Elçimiz dün Londrada bir ö~le 
:tiyafeti vermiştir. Ziyafette bahrı· 
ye nazm Elek1andr, Arçlbald Sinf 
l•r ve dlter birçok rnzide zatlar 
hazır balonmaıtar. 

Yeniden ticari muka
veleler imzaladık 

- Almanya; lokomatif, vagon ve -
sair demiryolları malzemesi ver-- meği taahhüt ediyor -

Ankara 25 ( Hoıuıi muhabirimi:.ıden ) - Türk Alman Tiearel an· 
la4ması eıaılarına istinaden, bundan iki ay kadar evvel demir yolları ve 
deniz yolları malzeme•i mübayaaıu için Almanyayı ritmiş olan devlet 
demlryolları ve deniz yollan müteha1ıslarından mürekkepJheyetle Alman 
müme11illeri arasmda yapılan müzakereler sona ermit ve bu münasebetle 

yeni bazı mukllveleler imzalanmıştı. 
Bu mukavelelerle Almanya Türkiyeye lokomatif, voron ve sair de· 

mir yolları ve deniz yolları malzemesini vermeji taahhüt etmektedir. 
Heyet bo ay ıononda Aokaraya dönecektir. _ . . 
Diğer taraf tan, devlet f abrikılarının muhtaç oldaro makıne alat ~· 

edevatanı mübayaa etmek maksadiyle Sümerbank umum müdür muavınl 
Cabir ISelek'in reiılijinde fabrikalar müdürlerlndan mürekkep heyet 
Bükre.ı va Peıtede bazı temaslar yaptıktan sonra Almanyaya var-

mıthr. 
Alikadır makamlara relen heberlerde, Bükreş ve Pe~tede yapılan 

temaslardan iyi neticeler alındığı bildirilmektedir. 

--P asifik Milli Müdafaa için 

h 8 r P B.ôlgar bütçesine 
fevkalade tahsisat konseyi Ankara 25( Radyo r•••t-'>-

8 l 19-f:l ıene 

O ı .., .. t .. b . u gar maliye nazırı • hsisat 
a g a n u s u ı r si bütçeıine fevkalAcl~. ta 170 

- 'li · 1 · t • ti '2 ... yar t o p ı o n t 1 y a p a c a k 1 veıın 11 em14 r • tabıi9at milli 
milyon levalık btl ktedlr. 

~ h---------~ 
Ankara 25 (Radyo razeteıl) -

Vaşlngtoadan haber verildiğin• r&re, 
lnriliz b14\leklli Çörçil, Paılflk harp 
konseyinin olıianüıtO bir toplaDh 
sanda bolanacaktır. Sa konHyde 
Kanada, Avaatral1•• yealzelaadı 

müdafaa için lıt.,._:._ .. _• _____ _ 

~ Uan;--d. temıll edilecek 
Çl ın . ve Ho ,ı-fald içtimada Kanadı 
erdır. Ba _. '-t M k 

Bqveklli d• balanaca.. ."'. a en· 
ziklal' vst1artonı rltmı~tır . 

isôili"idildi 
Almanlar Mısır 

hududundan 80 
kif ometreTÇerkie 
Sollum ve~Ral-
faya mihvere 

terkolundu 
iaglllzler Mars• · Mat· 
ruh mUatahkem hat

tana çekildiler 

Ankara 25 (Radyo razete1l)
Llbyada Rommel taarruzları yeni 
yeni goli4meler röıtermete baıla· 
mıthr. Mısır hududunda Sollum 
ve Halfaya'da tatunmağa çnhşacak-
ları tahmin olunurken lnrilizlerin 
buraların1 bıraktıkları bildiriliyor. 
Mareşal Rommel kuvvetleri Mısır 
hududundan 80 kilometre içeride 
Sidi . Barrani'yi işgal ederek şeh· 
rin doin ve cenup doru tarafla· 
rıoa ilerlemiş bulunuyorlar. 

lnrilizler Mana • Matrah m~s· 
tabkem hattına çekilmiştir. Burası 
Mısır · Libya hududundan tahmi· 
nen 200 kilometre içeridedir. Bu 
haltın önünde nyrıca bir kanalın 
mevcudiyetinden bahsediliyor. 

Gelen haberler Rommel'in bu 
müıtahkem hath cenaptan kuşat
mak için harekete reçtiğinl bildir· 
mektedir. 

Roma 25 (a,a) - ltalyan teb. 
liii: Mihver kuvvetleri Ubya • Mı-
sır hududunda 8 inci lnglliz ordu· 
ıunan geri kalan birliklerinin röı
terdiii mukavemeti kırdıktan ve 
Kapano, Sollum ve Half aya'yı al
dıktan sonra doğaya doğru çeki· 
len düşmanı takip ediyor. Sidi • 
B.arrani işral edilmiı ve bu b61re· 
mn cenup çevresi açılmathr. Hava 
kuvvetleri Mars•. Matruh'un as. 
keri bölg~sini ta• iıabetle bom. 

balamıtbr. 81 ., 
DiiJaıao•O nrazı ye 

k d bası haıarlar olmuş a 10 • 1 k klfİ yara anmıştır. 1 
t:;,areıl dü4ürülmüştür. 

- Milli Şef 

ettiii 
ve bir 
lnglllz 

f ransa Büyük elçi
sini kabul buyurdular 

Ankara. 25 ( a. a.) _ Reisi. 
cumbıırumuz lımet lnönü borüo 
sa~t 16,30 da Çankayadaki kötk· 
lerınde Fransa büyik elçisini ka. 
bol bayurmOflardır. Yakındı meın 
leketimlzi terkedecek olan bü "k 
elç~t. Milli şe!imiıe veda ve ta!ı~. 
lerıoı arzetmıttir. 

8q lı:abolde Hariciye Vekili 
Şülı:rG Saraçatlu da hazır buluq. 
anqtur. 



2 BUGON 

Askerlik ____ _ 

.JAPONYA 
iskenderunda don
durm adan 100 
Kişi Z eh irlend i 

Taarruz vaziyetina Evlenmekiçinye 
•• , .1 • en tiştirilen kızlar 

mudaJ aaga geçıgor 1 M~~~~;1:·~~d~~m~;.~: J:;.~: 
Japanlar pasifik san istifade ederek lar boraya l>ekar olarak gelirler, 

te Aoıfoıaksoolar Her geçen zaman A- ileri e m e k v e çahşarak para biriktirdikten !On-
için en mühim ha l • ı· • ve her şeyden ra Japonyaya dönerek evlenirler. 
lde olan Avustral- VUStra yanın ışga lDl ıiyade de alın· h t 

Bir Japon kadını ba za me e mı 
yayi bıraldılar yak bir az daha güçleştir· mış olan büyük hal kalmaması için bir " ev ve 
laştıkları Hindis · k d. h tt ' • raoimetleri muha. • t • 1 • k mı• bu 
tan bndudundak'ı me te ır ve a a şım ııraa ış era " unu aç ~ • 

faza etmek kaygı · rada yetiştirdiği yirmi Japon kı. 40 kişi hastaha-hareketlerine do diden buna imkansız tana dayanmakta. 
2ını evlendirmek için l'eçen sene 
Mançoko1a götürmüştür • Kızlar, 
burada hemen evlenmişlerdir. 

Kabotaj son verdiler. Beş 
senedir iıtila ede· 
medikleri Çindeki 
hareketlerine ye· 

nazariyle de bakıla· dır. Yaninevama 
tedafil bir vui. 

bayramı. bilir. yet. Halbuki bü· 
Bo teşebbüsün muvaffakiyetle neye kaldırıldı nideo başladılar vo Şimali Paaifik l 

te boş Amerikan adalarında üsler 
meynaaa getirdiler. Nihayet Mançu• 
rido So•yet Ruıyaya karşı asker 
yığınaiı yaptıklara babor veriliyor 

Japon emellerini ve strateji 
durumunu sallamak bakımından Ja· 
ponyanın her şeyden evvel Avust
ralyayı ifi'al •tmesi rerekirdi. An
cak bu i1ral 1ayesiade Pasifik sa· 
basından Aorlosaksooların tam ma · 
nasile ayarı kesilebilirdi, Japonlar 
bunu yapamadılarH, bo işe yetecek 
kadar bava ve deniz kuvvetlerine 
sahip olmamalarından veya ba mak· 
ıat için dilyük hayıplara röze ala· 
mamalarmdan ileri ıollr. 

Diitr sahalardan relecek toh· 
likalerin hepsi bundan sonra nazarı 
itibara alınabilir. 

Taarrazi hareketler bakımından 
ikinci olarak Hiodistanın nazarı iti 
bara alınması gerekirdi. Kenditlne 
tevcih edecek lnılllz taarruzu için 
de burası üı olarak kullanılacak-

tır. 

japoolarm burada da te4ebbü 
.. riri1memeleri bunan için do 
kif i hazırlıkları olmadıiıaı rös· 
terir. 

Çinde ve Şimali Pasifikte ha· 
roketlere ririfmek daha z.iyade bir 
müdafaa tetblridir. Japon adalarıaa 
karıi Amerikalıların yaptıiı ~bava 
akınları Japonların röıüoü yıldır· 
mıı olacak ki, her ıoyden evvel 
baaoo tekerrür etmemesini 1aila· 
mak iıtiyorJar. Çin sahillerinde ri· 
rifilon hareketler ve Aleoutienne 
adalarının işralindeki baıhca ırıana 
ve hedef bu olabilir. Yoksa o• ot· 
rafa tamamen çevrilmiı ao yardım 
fÖrmekteo limidi, DO de yolsuz bir 
boz diyarı olar Alaskaya kartı bir 
takım bili adaların işfaliodo ıtrate· 
jik bir fayda düıi1o01eblllr. 

Japonya keodi ~ana vatanına 
harıı Amerikalıların seri bir tesir 
yapmak maksadile yapacakları bava 

bOcamları •çions bırakmak İltemiyor. 

Mançurido ve Sovyetlere 
karşı oldaiu hissi veril

mek istenen yığınak ise fikrimizce 
biraz reç kalmııtır. 

Anrlosakınların açmak iatedlk· 
lerl ikinci cephe ribl bu Japon yı· 

iıoajıoın da on geç tammuıa kadar 
başlaması lizım gelen Alman·Sov· 
yet bnynk ıavaıında rolü pek ola· 
mıyacaktır. Meıafe çok uzaktır; Ja. 
ponlar burnn taarruza ıeÇHlor da
hi bunan Sovyıt arazisi ve kııılor 
do üzerinde tesirini ıö.terorek ıarp 
tan 4arka asker ç•kaaeaini icabet. 
tlrmesi içia aylar ve aylar l•çmosi 
lizım relecektlr. Halbuki Aı.aa· 
Sovye ıavaııaıo ıo veya bu .taraf 
lehinde kati neticeler ve•~e11 içln 
bir ay kifi relecektir. Bu yoai yı. 
iınak olu Alman muvtıffakiyeti 
taktirlndo Sovyotler bütün kuvvet· 
leriol tabii olarak rarba çekmiş bu 
lunacaklarından kolaylıkla Şatkf 
Siblryanın da i1rali için olsa rerek 
tir. 

Neteklm Aaılosakı onlar da 
ikinci cephelerini açmak için Al· 
manyanın So•yet - Alman büyilk 
IHqında iyice yıpranıp takattem 
dGtmesl11i beklemektedirler. 

G örOlüyor ki Japonların ar· 
tık takibettikleri hedefler 

ken•i danaıalanaı tamamile uih· 
yacak •• ta• ukeri icaplara ar 
f11D olmaktan :r.lyMlo uva ve de
alı kavvetleriade fazla ka yıplan 
JÖZ• ılmıdın zımaodan ve fll'lat· 

~ yük muvaffakiyet 

ler için hareketin daima taarruzi 

karekterioi muhafaza etmeıi lazım 
reldiii &'ibi, stratejinin icapları da 

asla rözdeo lıaçmlmamahdır. 

Şu da var ki harp kanunlarile 

fizik kanonları araaında büyük bir 

benzerlik vardır. Tazyik ile hacim 

hasılı zarbınıo daima sabit kaldliı 
nı bildiren Maryot kanonu harp 

içio de tamamen kabili tatblktir. 

Büyük kacimlere yayılan orduların 
tazyiki düıüyor. 

Her tarafta dar hacimde haiz 

olduklara tazyiki muhafaza edemi
yorlar. Büyük Paıiflğe ve Uzak 

neticelenmesi üzerine Japon ka

dına kurslarını genişletip mektep 

haline koymuıtur . Okul, büyük 
mavaffakiyet elde etmiştir . 20 

kızdan sonra bu mektepten çıkan 

40 kız daha Mançakoya röode
rilmiştir • Banlar da Mançuko ev 

ve çifliklerinde çah4arak evlene 
celdordir. 

Okala Japon Maarif Nezare· 
ti de alika göstererek büyük bi. 

na tahıis etmiştir • Şimdi bu 
okulda 70 kız birden talim ve 
terbiye rörüyor. 

• Harp meydan 
Sıtmaya karıı ları büyük kah 

i ramanlar yeti 

geni bir ili'"- tirmektedir • 

- Dondurmacı, bozuk aUtten don· ---· - durma yaparak halka aatmıt -
lıkendoron (Hususi) Evvelki rün lıkenderonda çok feci bir hadise 

olmuş ve bozuk süt kullanan bir dondurmacıdan dondurma yiyen 100 
kadar vatandaş zehirlenmiştir. Vaka etrafında öirendiğim malumat 
şudur. 

lskonderunda itfaiye l'arajınm yıı.lunındald dondurmacı Mehmet o(. 
lo Yuıuf Yunca Cumartesi fünü aldıiı tütü o fÜn boz bulamadığı için 
dondurma yapamamış ve ertesi Pazar rüoü dondurma yaparak halka 
satmıştır. Bozulmuş olan bo sütten yapılmış dondurmadan yiyen 100 
vatandaıın hepsi zehirlenm~tir. Hidiseye derhal el ko1an zabıta tahki. 
kata başlamış ve zehirlenenlerden 40 kişi hastaneye kaldırılarak te
davi altaoa alanmıştır. Bundan başka 40 kişi do hosOsi ıorette tedavi 
edilmektedir. 

B<:>zuk süt kollanan bu dondurmacı tahkikat ovrakiyle birlikte müd. 
dei umOmilige verilmiştir. 

Mersinliler b 1 
~..__ ... __.,..-

kutlama proi' 
m;-- h~zırlacb 
~--·----_.,..,,, 

Mersin 25 (Husaıi) / 
sone on yedinci yıl döoO 
katlayacaiımız kabotaj b• 
prorramı, iki ründür viliyel 
kamında Vali vekiJi B. Ş.' 
baıkaohi'ı altında . toplao•1 

suıi bir komite tarafındao 
lanmış ve bayramda ohd 
mühim vazifeler tevdi edllıoİf 
lunaa Deniz Harp Okaluo• 
beden terbiyesi toıkilatına 1 
tebliiat yapılmıştır. 

doğaya yayılmış Japon ordaıunun 

bıııoa relen de budnr. Artık ken 

di yüksek tazyiki sayesinde her ta 

rafa yayıJmaktan ziyade saida ve 

ıolda baldaiu alçak tazyiklara doğ 
ru akıyor. 

.._ ____ __.!. Likin fon H · 

haııadaki mücadele de bunlardan 
az büyük adam yetl4tirmemek· 
tedir . Evlenmeler arttı 

1 Temmuz 942 Çarf 
rünü katlanacak bayramd• 
çen sene kabotai bayramı 
sinde Refah şilebinde şebll, 
şen rüı.ido deoizcilerloiz sı~ 
t 1 t • . . h • b•' 
ıra arını azız ıçıo usa1ı 

rasim yapılacak ve denize 
atılacaktır. 8 u vaziyette genişleme düş-

manın yGksek tazyiki ile 

karıılaııncıya kadar devam edebi · 

lir. Fakat bir defa da bununla kar· 
ııla4ır1a, ondan sonra da o tazyikin 
hareketine tabi olmağa mecbur ka· 

hr. Ba sebeblerdir ki, biz japoala 

rın, harbin icaplarından ve feda· 

kirlıklarındau kaçınarak kati neti· 

cenin ahnacaiı yerlerden baıka 

taraflarda ve tali derecedeki ehem 
miyetll yerlerde netice aramalarını 
kendileri için pek de hay1rh röre· 

miyoraz. Her reçen zaman AYHt· 
ralyan•a lfralini biraz daha rüçleş· 
tirmektedir ve battl daha ılmdldea 

bana imkin11z nazarile de bakıla. 

Bunlardan biri sıtmaya kati 
ralebe eden profesör Hörlein '· 

dir . Evvelce sıtmaom yerine 
ilacı kinindl • Şarki Hint adala-

istatistik umum müdürlüiü ta· 
rafından hazırlanan istatistik yıllı · 

yurdumuzda 1937 • 1940 seneleri 
içinde bekar -bakire arasmda 94954, 
bekar erkekle dal kadın arasında 
da 5171 evlenme vakası olmoıtur, 
Gene aynı aeneler içinde dul er· 
kekle bikire arastada 9116 evlen• 

Bir kadın zab1t•ı' 
hakaret etti ima göre, 937 >'ılından sonra ev

lenmeler artmqtır. Yortan mahallt1indeO. 
rında yetişen bir ağacın kabuğun 

dan çıkan bu maddenin malarya· 

yı. karşı iliç olduiana Avrupa· 

lalara ötroten Hintliler olmuştur. 
Lakla kinin kati bir deva 

deiildir • Tesiri muvakkat olup 

kandaki malarya mikroplaranı öl. 

dürmedljinden ha.talık çok defa 
yeniden baş rösterir . Bundan 
baıka ihtilit yaparak ölümle ne
ticelenen karua bümmasını tev
lit etmektedir • Profesör Hörlei· 

lstatiıtik umum müdürlüiü ta· 

rafından hazırlıoan clıtatlstik yıl
lığı» ndaki boıanma vakalara ista· 

tlstiğinden bahıedorkea boıaama

ların 937 yılından sonra arttıiını 

i4aret otmi4tik. Aynı yıllıktaki ev

lenme iıtatistijine röre, boşanma

lar ribi evlenmeler de 937 yıldan 

sonra artmıştır. lstanbulda 1927 

yılından 1936 yılana kadar 11 sene 

içinde evlenme vakaları 2900 4705 
rakamı araaaoda oynamakta iken 

1937 yılanda 5093 e çıkmııtır. Ev· 

lonmo 11rasile hor sene artm14. 938 

de 5898, 939 da 6614, 940 yılı 

içinde de 6711 ol~uıtur. 

me olmuştur ki dal erkeklerin ba

kire ile evlenmesi, dol kadının be. 
kir erkekle ovloomeıladen 3945 

fazladır. iki dal ara11adaki evlenme 

ise 937 • 940 soneleri içinde 6920 

rakamını bulmuştur. Bu rakam da 

bekir erkekle dul kadın arasında

ki evlilikten 1758 fazladır. 

kızı Şerife Takır, hakkınd•~ 
kif müzekkeresinin infazı iç•IJ 
disini karakola rötörmek 

• poliı memura izzet Onar'• ti' 
rot etmiı, ayrıca bu saÇ 
aleyhloe takibat çılmıştır. .ı1 

Kadın dövUIUr "'"' 
Şeyb Mustafa mab ~ 

oturan Hütoyin Karakaya, ' 
halleden Halil km Ayş• ~ 
tekmeyle dövdü(Godoa lal 

bilir. 

nio son senelerde ke,f ettlji Hos
mochin ve Atebrin ise hem ma-

Bopamıı kadın ve erkek ara· 
saodakl evliliklere relince: Gene 
1937 • 1940 seneleri içinde beklr 

erkekle boıaamaş kadm ara11ndaki 

evlenme 1620, boşanmış erkekle 

bildre arasındaki evlenme de 1575tir. 
lstatiatikte en kOçük rakamı 

kanuni muamele yapılmıştır· 

lekenderun ö nl• -
2 ltalyan aub•Y'" 

cesedi Avustralya Baıvekilinin ikide 
bir. Avaıtralyanın tehlikede oldu· 
ianu ıöylemeıi, Mister Chçrcbilin 
bili «lnrlltere iual edilebilir» te
zinde ısrarına benzer. Hakikatte 
Japonya, rarba, yan~ Çine ve Maa· 
çuryaya dönmekle ba işi yarada bı· 

laryayı kati olarak tedavi etmek

te, hem de ihtilatların önünü al· 
maktadır • Prof osör Hörloia alt 
mış yaıında olap yeni koşlUor 
ile mefraldnr . Üstadı fiyevri 
hastalıklara karıı mo4har bir ili· 
cı keşfeden Profesör Knorrs'dur. 

- Devamı Dçüncüde -
rakmış rörOnüyor. .._-------------...J 

Evlenme vakalarına dair hazır· 

lanan istatiıtik.ten bir kmm da 

«medeni hal itibarile evlenme va· 

kaları• na ayrılmııtır. Bana röre 

boşamıılarla boıanmqlar arasıoda· 

ki evlenmeler teşkil etmektedir ki 

bu rakam 937 • 940 seneleri ye

kOna olarak 655 i reçememiotir. 

Aakaraya relen malıl~ 
re, lskenderun limaaınd• ,,.~ 
kıyaya atmıı olduiu kaoır
sandalın içiade iki ltalyaıı , 
na aid olduiu anlaşılan ilı• ç 
rörülmüf; ceaedler karay•, 
larak merasimle römüla11ilft 

Tarihi Roman : 69 I 
Başkumandan Vata ordaaanon ne 

auretle parçalanarak dağıldığını bir tepe 
üzerinden seyrediyordu. Yüıü sapsarı 
olmqlu. Fakat yerinden hiç kımıldami· 
yordz. Etrafındaki kumandanlar harbe 
karışmak için yerlerinde duramaz bir ha· 
le rolmişlerdl. Fakat Vata'ya bir şey 
ıöylemeio cesaret edemiyorlardı. 

Birdenbire Vata'nıo yüzü kızardı, 
rödori parladı. Arkumda daran boraza· 
na hitap ederek ı 

- Beşeayö'lere ifaret ver 1 dedi. 
BGyiik bora Toaaroba'nın harp ha· 

Yasını .. ı t b • 
Üdd t 

•a • aıladı. Kamandan bıt 
m • dlkk \ L ' 

lı: d a ır.eslldl. Sonra tepeaın 
ar HID an relen cevabı t 't' Ü Ü 
rüldO. ''' ınce y z 

Boıolup kaçııaa Tisa'hlar tepenin 
ônnııPen reçerlerken 80feny&'ler huar 
bir vaıiyotte bekliyorlardı. Y erlenade 
duramaz oJcnıııJardı. Verilecek İfaretJ 
beklemei• takatlara kalmamııtı. Ba hal· 
de bambaıka bir inHn olmoılardı. Göz· 
leri pırıldayor, dodılı:Jarı luvrılıyor, çeh· 
releri takallüı ediyordu... Kao kokusunu 
hlsteden atlar dorınadan yerlerındı 11ç· 
rayorlardı. Ba tıpenln arkaıında atOflen. 
mata bazırlanmıt müthiş bir kuvvet top· 

ZIND I KLAR 
lanmış patlamak için bir tek kıvılcım 

bekliyordu. Yörü1üş halinde clo(ildiler. 
Fakat yine de altlarında 1er sarsılıyor 

slllbları 4ıkıdayor harp ateşi vücntlarını 

sauıyordu. 

Tam bu esnada beklenilen Hı yük· 
seldi... Al par kıhncını çekerek ateıten 
yanan rözlerial askerlerine çevirdi 1 

- ileri 1 diye batırdı. 
Bendini yıkan bir sol gibi yayıldılar. 

Atılan nara sesleri, hayvanların ayakları 
alhnda titreyen yerin rürfiltüsü cehenne
mt bir uialta halinde röie yük!!eliyordu. 

Beşonyö'ler saldırırken Allah Allah diye 
baiırmiyor, hep kendi adlarını hay· 
kırıyorlardı. Bu vahşi müzik onların ka. 
nını kaynatıyor ölüme seve seve atılıyor. 

lardı. Asırlarca önceden, ecdatlarından 
kendilerine miras kalao bn adlar onların 
en matrar oldukları bir şeydi. Bo isim
lerin rürleyişi kalplerine bir mahmurluk 
veriyordu. Hor ford 111lllotlerinin varhtı· 
nıo ba isimlere baih olduiunu biısodl· 
yor ribi idi. Sanki bu batrıımalarla her 
biri dilfmaaı kıadiao çekmek. bqkaları· 
naa menfaatine kendini feda etmek isti· 
yordu. 

Bışıayö akını dOımaoı ıöiüılıdi. 

ÇEViREN : 
Kaçanları koialamak ve yok etmek hır. 
sile fÖzlorİ kızan hariatiyanlar harp Dl• 

zamlarını bozmaılar ve dağılmqlardı. Bu 
vaziyette Boıenyö'ler ota daldınlan bir 
diren ribi düıman orduıunun içine dal· 
dalar. Ba mütl.if tazyik lı:arıısında hırİs· 

tiyanlar 1ar1ıldılar ve istikametlerini ray• 
bettiler. iki dü4man ordata yekpare bir 

ordu haline relmlı büyük bir karga4ahk 
peyda olmuştu. Toz duman .ara11na atlar 
biriblrinin ilı•rioe yıkılmıştı. Bu vaziyette 
mızrak kullanmaya imkla olmadı(ından 
kılınçla topuzla harp odiyorlardL Alman· 
lar ıon dakikalarının reldlğial hi11etmi1· 

lerdi. Bir kerre mllpiklerin dOıman or
dusoaua içine daldıktan sonra hiç bir 
kavvetia ba ordayo kurtarmasına imkin 
olmadıtını blllyorlerdı. Ölüme mahkOm 
oldoldarıaı hisseden Şövalyeler canlarını 

dlolorlne alarak bütiln rayrotlerile mOda. 

faayı nefse başlamı4lardı. laanın adını 
haykıran Şövalyelerin ıe1i kükreyen de. 
oiı ortaaında boğulan bir adamın baiır. 
ma11na beoziyorda. Dev cüsseli kumral 
Şövalyelerin etrafını zaif, 01mer şeytan· 
lar çevlrmlfti. Banlar Almaolarıo salla. 
dıiı aiır kıhaçlarm kv111ıada yılao ribi 
kayıyorlar fevkalide bir çeviklikle harbe 

Semih Uygur~ 
mukabele ediyorlardı. ~ 

Harp kasırrası Alpar'ı az bir. ~ 
da kral Poter'in yanına sürükledı. ~ 
edenler arasından kralın baıı ıo'2 
çelik mıi'f erini tezyin eden altın y• (., 
tacından krala tanımak çok kolaydı. ~ 
ral sakalla yanık çehresi kan ter 1~ 
idi. Büyük !!iyah rözleri kan çaııcJd;,r 
dönmüstü. V enedlkll büyük bir hl 
kıhacmı sallıyordu. f~' 

Alpar ona ismilo hitap etti• ;-,' 
tam bu esnada öaOndea geçen bl' 
sahipsiz at onlara biribirindon ayırd•· ~ 

Bundan sonra birdenbire iri ~ 
adamın yan tarfına düştü. Biri ~ 
boy ölçüşürken banan Alman vali~. 
rik olduğuna tamdı. Buadao i" 
~akaları hayal mayal hatırlayordG· ~ 
ııne mütbif bir darbe inmişti, BP ~ 
nio te1irilo miif eri delinmif biltilll ~'-· 
kana bulanm14tı. Bundan soıır• ~ 
kıhncıoıo da kmldıfını hi11ottL f.!,, ~I 
a11h olan süafilyü aldı ve Oiterik ' tW 

oına upladı. • v-
Bir müddet röz göze bak•I~~ 

torlk'ln yüzü urarmq l'Özleri cı;-.,r f 
mıftı. Bo oıaada yüzünde tah• 61';!' 
bessüm payda oldu. Sanki ,,ıl J 

(o..-' 
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Başmuharrirli-

l 

" . • 
gın yenı farzı 
Y A Z Bııim gençliğimizde gazetenin başmaharrlrleri daha 

A N ıiyade iç politikadan bahsettikleri ve parti kavgalı· 
: E F 1 K rıoa yer verdikleri için makaleleri fazla mal O mata ve 

A L 1 D dünya hadiselerini bilmeğe lüzom rörmezlerdi. Bo 

~~•rrirler kalem kuvveti, kelime oyunu, nükte ve icabında küfürle :şin 
:•nden çıhbilirlerdi. dış politikaya dokunan yaıılarda araoılao ~ezıye~ 
(~ (hııkoku düvel) ve (t:ırihi ıiyaai) den biraz: çıkmaktan ib:ırettı. E~lu 

bah) razeteıinin başmuharriri D. K. yi bilrioler bilıini sanırdık; zıra 
'-lakalelerinde bir takım eıki muahedelerin' hokaku düvel maddelerinin 
~' ıiyaıi tarih müelliflerinin adları, sanları, fikraları reçerdi. Onlara~~· 
t •ta~ " Avrupa görmüş, Avrupa mektepleriod~ okomoş, n~I·.~ de. og: 
~-aş., diye şaşıp parmak ısıranlar çokta. Öbur taraftan buyuk bır e 

dıbın İyi bir başmuharrir olduiona inanırdık. 
Şi111di baımaharrir veya siyaıi makale muharriri f Ünü gününe, saati 

"-tine dünya haberlerini radyo başında dinleyen, her devletin kendi 
lllleııfaatine ve düşman zararına yaptıiı propaiaodaları kaçırmıyan, do· 
~p dinlenmeden bono kendine iş güç edinen ve sonunda bize tam bir 
nlla, Yeren oyanık, canlı, kalağı kirişte adam demektir. Eıkiden baş · 
:ıah.,rir rüode yirmi üç saat rezer, tozar, uyur, konuşur, nükte_ ve t~· 

k.t llvur11r, gazetelere şöyle bir göz atar, bir taat içinde, süılu, bela· 
~·~veya ı;oeli cümlelerle makalesini karalar, vazif .. ini .yapmıt olurdu. 
b 11Runltü muharrir bilıili oldoktan ve dünya razetele~ınl okudukran 
bıalfka radyo makineıinio tataağıdır da ... Şa saat,, ıu da~ıkada şu _veya 

llaetre üzerinden Amerikan, Alman, Ruı, lngilız, hıatta daha kuçük, 
:•ha •ilik devletlerin haber ve propağaoda yayımını dinlemek zorunda
u''· Ta ki vaktinde bize en yeni havadiıi ve en yakası açılmadık poli· 
ta PYtınlarıoı öiretebilıln ... Artık' aradığımız üshlp rüıelliği ue cümle 
~ltlalttığındao fazla olup bitenlerin "omprirae şekline sokulmuş özüdür 
•• kaleaa hüneri edebiyat ıüıüode değil, topladıklarını k11altma keyfi· 
~•tiııda..J• I 

vuır, 

°'ııa 811 1ebeplerle de başmuharrirlik bir ihtiaaı ve ayrı bir kabiliyet işi 
'f, edebiyatla iliıiği bulanmayan b~ıbütün baıka bir ıubeye ayrıl· 

lllltttır. Çok gazete okuyacak, okudoğıından çok radyo dinliyecek, kıaa, 
'ı '' kolayca aollfılır yazacakıın ... Yani bir Süleyman ·Nazif veya Ce 
Q•b Ş.habettin olmıyacakıınl 

• 1-fer zaman hazırlık-
~ıı, her zaman geçmi 
ttalacak ? 

'fAZAN Libyadaki yenil· 
me lnrilterede 
derin bir kız. 
rınlık uyandır· 

ltt,ı . dı. Buna, re· 
'l'ob •rın yazılarından anhyoraz: 
tici tıık kaleıinin böyle çabucak 

•ıı . . 1 l "ar l'itıneıme ı•ıan ar, yan lf 
~"~ketlerin henbını ıormak itti· 
~') ~ var. Hatta b6tüo kumanda 
rnıu'\aııin deiif tlrilmesi rerekli gö 
~' Yor. Bazı razeteler 81fvekilin 
~, "4to, Londraya dönerek bu acı 
)~'Pl.rın h ... bını .. rmeıinl iıte · 
ı_. '~ lııadar işi ileri götürüyor· 

~b~•~at bana raim•n ümitler 
'-~ ltun kırılmış değildir. Tob· 
~· ~ 11filiı ordoları için bir ileri 
~' •tte deierlidir. Bu çöl pır· 

ltıt L b • 1 ~~lh.a &ay ederek eslu sınır ara 
'İ d •k Mı11rın tehlikeye düıme· 
'dıı:~~k değildir. M111r müdafaa 

ılır ve edilecek tir. 
l()b~~ kadar var ki Almanların 
Q'ti h kQ alınaları, Mısıra doiro 
~ıı •reltetinde çok işe yarar bir 
'1ı_, kaıandırmıttır. Almanların 
~ f.~eçen bir çok ıilahtao baş· 
)•ta 

0 
Yolnndan taşıma itleri de 

QııtaclaYll'lya kolaylaımıf oluyor. 
' '• n bqka Tobruk düştükten 
tiııı Maltanın da tehlikeye girdi· 
"'"t lnrlhıler rizlemlyorlar. 
) •ııın · •c,~ tnlidafaasına yarıyan yı· 
t~ll, .1~• sil&h ancak Tabraktan 

~~1YOrd0, 
""' ;tGn Harbin giditi bakımın· 
ltt, i ~kıa ve Orta Şarkın lngil· 
~tııı~ ehemmiyeti röz önünde 
d"°dıc. Libya her.ime tinin ayan· " ...... ı •tr •ıurlillk ve Mısır mlldafa. 
lı-ı aı.~lnda röıterilen teliş der-

,~---------------------------Anlaşılmayan bir nokta lnıil· 
terenin kaç yıldır, batti bu uğur· 
da Uzak Şarkı da ihmal ederek, 
Mısır müdafaasını hiç korku ve 
telifa dqmiyecek şekild11 hazırla· 
yamamış olmuıdır. Bütün kıt Al 

manya Ye ltalyadan Afrikayı Mih· 
ver kuvvetleri yollandı. Bu taar. 
ruı çoktan biliniyor ve bekleniyor· 

da. Almanların Havadan ve deniz· 
den Afrikayı aıker ve ıi1'h taıı · 
ma zorluklarına karıı lnrilizlerln 
kendi kara ve deniz yolları var· 
dı. 

Şqılacak ikinci nokta, M111rın 
müdafaası için Amerikanın yardı· 
mına lüzum olduğu halde bu yar· 
damın önceden düıünülmemesi, en 
geç ve en sıktfık zamanda ortaya 
ablmaeıdır. 

Yalnız Mısır meseleıi bakı· 
mandan deill, bütün bu harbde 
müttefik kuvvetlerin eo iyi tekilde 
toplanıp kullanıması ıibi, Amerika 
harbe girdiil anda koouşulup hıl· 
ledilmeıi gereken en hayati mese· 
lelerin ancak şimdi Vaşirırtonda 
müzakere edllmeıi ıösteriyor ki 
Almanların çoktan lıazırlanmış 

ve tatbikine batlınmış planları 
karşısında müttefikler hali başsız 

ve plansız hareket oıulünden bir 
türlü vazgeçemedikleridir. bu biz• 
ce. Libyada Tobrai• kaybetmek· 
ten daha elemli bir manzaradır. 
«Geç olıan da güç olmasın» me
seli bugünkü harbe hiç UYl'DD ol· 
mayan bir serinkanlılık ifadeıidir. 
ne kadar zararlı oldaianu Anrlo 
• Sakıoalar iki yıldır çok acı ör· 
nekleriyle denediler. 

Umariz ki tek kumanda. tek 
plio, her tarafta önceden hazır· 

hk meseleleri bu seferki Vaşington 
konuımasıoda kökünden • halledi· 

lir. 

.Aktım'dlD · 

811 ''hr. 
~il tt{ '-üdaf aayı ıailamlqtınaak 

Satllık Fabrika 

BUGON 

Kalıire 25 (a a) 
Başvekil Nahaa 
paşa dün parla
m6ntoda vaziyet 
hakkında ıöy)e. 
diğl bir nutukta 
demiştir ki: 

Mısır 
harbe 

girmiyecek 

ketimizderı her telı 

lilteyi uzaklaş· 
tırmasını, Oemok· 
rasi ve milletle 
rio hürriyeti için 
dövüşen mütte 
liklerimizi zafere 
kavoştorm asını 

dilerim.» 
c-Milıvor kuv

vetlerinin M111r 
hadhduna yalı.leş. 
malarındanberi 

müttefik devletin 
ıiyasi v., a1keri 
mümeuilerile te
mas halinde idim. 
22 haziran günü 

/ngiltere Mısırdan Mih· 
vere harp ilanını iste

memiş 
Kahire 25 (a. a) 

Mısırd"kl 

Nahas paşanın 
beyanatı 

lngiliz kuvvetleri 
komutanı Gene· 
ral Stono, M11ır 

Başvekili v~ Mü. 
dafaa Nazıra Nahas ---.. bu zevatla ayrı ..... H-ü.kfımet her ihti

ca görüştüm, :ve 
vaziyeti her ba· male karşı hazır 

Paşa ve lngiltere 
büyük elçiıi Sir 
Lampıon'la yaptı· 

ğı üç saatlik bir 
görütmeden ıonra 

kımdan tetkik et bulunuyor 
tim. Neticede ln-
ıiltere hükumeti ._ __ _ 

bir beyanname neşretti v e bu 

beyannameyi müttefik devletin 90· 

firi 23 haziran günü bana tevdi 
etti. Bn beyannameye göre mütte• 
fik devlet, Mısır topraklarına kar· 
şı vuku bulacak her taarruza so· 
nana kadar mukavemet edecektir. 
Yaptığım temaslardan ve müzake· 
relerden, müttefikimizin, halihazır. 
da ifşa edilmemesi İcab eden plio
larına muttali olduktan sonra mut
main odom. Müttefikimizin bu se· 
oeki vaziyeti, ayni şartlar , içinde 
olan geçen seneki vaziyetine nis 
betle daha çok müsaiddir. Binea· 
leyh Mısarda karışıklıklar çıkar· 
mak için yapılan şayiaları ve 
yalanları hemen boimak icabe
der. 

Sizi tatmin eden bu ıözlerden 
5onra halkın bu kabil şayialara ve 
uydurmalara kat'iyyen inanmama
sını tavsiye ederim. Memleketin 
askeri hakimi sıfatile bu çeşit şa
yiaları yapanlara karşı en ağır 

cezaların verllmeıl için tertibat al· 
dım. Bütn M111rlıların ve Mısırda 
yerleşen yabancıların emniyet ve 
ıükOnet içinde yaşamalarına maoi 
olacak bir şey yoktur. HllkOmet, 
hepıinio selametini temin için her 
tedbiri almıttır. Hüktımet vaziyeti 
anbean takip etmekte ve İcab e
den her tedbiri almakta, her lbti· 
male karıı hazır balanmaktadar. 

Hepimize düıen vazife uyanık 
davranmak ve hor ihtimali önle· 
mektlr. Bu tekilde hareket eden 
ve vazifesini yapanlar, mükafatını 
görecek, muhalefet edenler en a. 
ğır cezaya çarpılacaklardır. 

Yayılan şayiaların biri logilte· 
re bükOmetioin Mısırdan asker a· 
lınmasıoı ve Mibvsre harp ilioının 
iıteiidit. Bunu kat'iyetle tekzib 
ederim. Siyatetimiz eıkiıi gibi bar• 
be girmemektir. Vaziyet İcab et• 
tikçe mecliıinize beyanatta bala· 
nacağım. Cenabı Hakkın memle-

_ __ _. şöyle demiştir: 

c - lıtilr.baldeo emin bulu
nuyoruz. Geçen tene de tıpkı 
böyle güç bir durum kartıııoda 
kaldığımızı, fakat sonra talihimi. 
zin lehimize döndüiünü ve bütün 
zorlukları yendiiimfıi hatırlayı
nız. » 

Neşredilen resmi bir teblii, 
görüşmeler esnasında önemli mÜ· 
zikerel~r yapıldıimı ve omumi 
durumun her bakımdan incelendi
ğini bildirmektedir. 

Kahire. 25 a.a.-Dün neşredi
len Orta ıark hava tebliği: 

Dün bütün rün ve evvelki 
rece uçaklarımız Libyada d6tma· 
na hücom etmiş, hava meydanları· 
na akınlar yaparak l'•rideki düş. 
man üslerini ve bu arada Bingazi 
ye bomba ve mitralyoz ateşine 
tutmaıtor. Cenup Afrikı11 hava 
kuvvetlerine mensup Boston uçak· 
ları Tobruk Kapuzzo yolu üzerin· 
de düşman latıtını bombalamış ve 
Baheira hava meydanına akıa yap· 
mışlardır. aiır Bomba uçakları Ga. 
zala ve Timimlyi bombalamışlardır. 
Birleşik Amerika hava teşkiline 
menıup Liberator uçakları pazar 
r•cesi Binrazi'ye yapılan hücumda 
İngiliz bomba açaklariyle işbirliği 
yapmışlardır. Birçok yarr10lar 
çıkarılmış v• raraj yollanyla li· 
manlardaki rıhtımlarda haıarlar 
vukaa retirilmiftir. 

Avcılarımız bOUln gün devam· 
lı devriye hareketlerine devam et
mişlerse de dftımanın pekaz moka. 
vemetiyle karşılaşlmışlardır. 

Pazar gece1l Yunanistan'da 
ve Giritteki hedeflere hücum e. 
dilmiştir. 

Torpil uçaklarımız, deıtroyer
lerin hiDlayeıinde balamın orta bü· 
yüklükte iki ticaret vapuruna hü· 

cam etmltlerdir. Bu vapurlardan 
birine iHbetler kaydedilmittlr. 

21 haziranda Maltayı yapılan 

ROM MEL 
Çevirme hareketi 
mi hazırhyor ? 

8 iaci İngiliz ordusu koma 
tanlığına Ohimlek 

tayin edildi 
Kahire (a. a.) - Neşredilen 

teblij'de kaydedildiğine röre dün 
ln2 iliz seyyar kolları bütün gün 
logiliz mevzilerinin rarp kısmında 
faaliyette bulunmuşlardır. Gambu· 
tun cenubunda düşmanın bir çok 
hareketleri rörülmüıtür. 

Sollnmuo gar bindeki cephe· 
nin şimal kesiminde loriliz kov· 
vetleri dün bütün gün küçük dü 
man müfrezelerine taarruz etmiş· 
)erdir. 

Kahire 25 (a.a.)- Mihverin 
Kapuzzo ve Halfayanın arkasın· 
dao dolaşarak cenuba doğru bir 
ihata hareketi yapmak suretile 
taarruza l'eçeceiini göıtereo ba · 
zı alametler mevcuttur. Böyle bir 
hareket arazinin arızalı olm111 
dolay11ile bazı giiçlükler irzetmek 
teysede imkanıız değildir. 

Londra 25 (a.a.) - Londra 
solihiyetli mahfillerine röre Mm 
rm istilası hedeflerini güden mohare 
benin batlamış olm111 muhtemeldir 

Bu hareketlerin renişliii bak 
kında henüz malQmat yoktur. Al· 

manlarıo vakit kaybetmeden lngi 
liz kuvvetlerine karşı hücuma ge 

meleri her an bekleniyor. 
Londra 15 (a.a.)- Libya ce 

hesindeki dorganluiun bozalaca 
ğına dair emareler sezilmektedir • 

Ba sabah Kahireden alınan haber 

lere röre Almanlar Kapuzzo ka· 
lesi önünde toplaomaia başlamıı 
lardır. Tobrulr. - Bardia yola 
üzerinde yürümekte olan bir kol 
da eıaa tehlikeyi teşkil etmekte· 
dir. 

Viti 52 (a.a.) - Kahiredeo 
alınan bir habere röre General 
Ritcbie aekialnci ordu kumandan 
latındao reri çekilmiıtir. y ... ine 
general Auchinleckin reçtiği ıöy· 

lenmektedir. 

akıoda Spıtfire uçaklarımız üç Met· 

sersc}ımit düıürmüılerdir, başka 

düşmao uçakları da hasara oirahl· 

mışbr. 

Sütün bu harekattan iki uçağı· 

mız dönmemlıse de bunl-'lrdan bi-

rioio pilotu saidır. 

DÜNYADA 
NELER OLUYOR 

-Baş tarafı ikincide-• 
Vaşingtonda Memur genç 

kız ve kadınla 
rın mesken bnh 

garip bir otel raoını önlemek 
-----------' için V a~infton 

da 250 odalı garip bir ot-el açıla· 

caktır . Bu otelde her oda için 
haftada 6 dolar ödenecektir • 
Geoç kızlar otelde erkeklerin 
ziyaretini de kabul edebilecekler· 
dir · Bu maksatla otelde bir "aşık
lar . koridoru., teıis edilecektir . 
Korıdorda •ıralama görüşme mı· 
halleri olacaktır . Bu mahaller , 
" Romeo ve Julieta " " Antoniyo 
ve Klaopotra .. , " Dante ve Be· 

t . .. s a rıçe ., , en ve Ben gibi 
şairane isimler taşıyacakİ~rdır . 
Otel müdürlüğü , bu ıuretle otel· 
de her hafta bir düğün yapılaca· 
ğına io:ınmakta ve bunun otel 
için de bir reldim olacağına ka· 
naat getirmekteymiş. • Patates süs Altıncı Louiı 

hükilmdarhiı ~. 
irin kullanı- manandı elbise 

Y dolabında sllı 

lıgormuı ? için bir patateı 
._ __________ çiçeği bulondu 

rurmuş • ilk defa olarak Franıada 
patateı , sarayda çiçek olarak bir 
Hk11ya dikilmiıtir. 

Halbuki bugün , Avrupanın 
altıda bir arazisine patates ekili· 
yor . Patates , çiçek , ıüs olarak 
derli , yiyecek olarak yetiıtirili· 
yor • Bilhassa bu zamanlarda ek· 
meiin vesika ile verildiği yerlerde 
balkın iaşesi patateıle tamamlanı· 
yor • Avropanıo büyük bir kısmı 

ise , ekmeilten ziyade patateıle 

reçlnir • 
Vaktile Prusya krıılı , halkı 

patates ekmeğe ve yemeğe mec• 
bar etmiş . Likin halk , yumruk, 
yumurta büyüklüğllnde bu rarip 
nebatın köklerini , haıtalıia tebe· 
biyel verecek diye yemekten çe· 
kinlrmiş • Halboki bu rivayet ıon
radan tamamlle yokolmoştar • 
Şimdi patates yemiyen bir ev yok 
tur • Bandın başka , palateı aa• 
nayide ham madde olarak , mo• 
törlerin işletilmesinde , auoi ipek 
i .. alinde , fotoğrafçılıkta , çiriş , 
ıamk , mürekkep , doman11z ba· 
rot , kibrit yalr.ılm11ında ve tava 
let tozunda kullanılmaktadır. 

f Tı:ı..K VtMI 
26 Haziran 1942 
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0::. Nöbetçi Eczane 1 
Tahsin Eczanesi 

(Y eniotel yanında ) 

Mih·V 1 
TETKi K 

• enn harp planı 
Mihver devletleri 942 yılı içindı harbi 

müttefikler için artık kaunılmaz bir hale re· 
tirmeye mecburdurlar. Banu hakikat aahuına 
çıkarmak için takip ettikleri plin, ukeri hare· 
ketlerin reliıinden, az çok teziliyor. 

Almanlar şark cepheıinde büyük taarruza 
geçmemişlerdir. Ve belki de reçmiyeceklerdir. 
Fakat Kırımda evveli Kerç yarımadasını, son· 
ra da Sıvastopola almıya tetebbüı etmelerin· 
den ve Harkof ta dormadan Sovyet kuvvetle· 
rini hırpalaraıya çalıştaklarından anlaşılıyor ki, 
Kırım ve Karadeniz sahilinden bathyacak bü. 
yilk bir harekete hazırlanıyorlar. Hedefleri 
Kafkasya ve Bakö petrol kuyularıdır. 

Ayni zamanda Almanya cenuptan da bü
yük bir taarruza başlamıştır. Maretal Rommel 
ordularının M11ır üzuine yürümeleri beklene
bilir. Bu taarruzun i:la hedefi logilizleri Mı11r. 
dan ve orta şarktan çıkarmaktır. Şimalden ve 
cenuptan gelen iki kol Bağdatta veya Bıarada 
hirleşmiye çalışacaklardır. 

Hindistan haduduoa dayanmakla müttefiklerin 
orta şarkta zayıflamalarına yardım et· 
miştir • 

Cenupta Alman orduları Basra körfezine 
doğra ilerlerken Japonlar da Hindiıtan ve Sey· 
lan üzerinden Baaraya uzanarak orada Alman· 

larla el sıkmak arzuıandadır. Bo saretle hem 
Hindiıtanı alarak lngillz imparatorluğunu orta· 
dan kaldırmak, hem de Sovyetleri tamamen 
çevirmek projealni tahakkuk ettirmek iıtemek· 
tedirler. 

Japonlar deniz 'en Baaraya doiru uzan
mak vazifeıinl üzerine almıtlarsa da, Hindista. 
na karadan varmak zazifeıini de müttefiklerine 
bırakmıflardır. Almanlar bir taraftan Mıtıra 

yürürken, öte taraftan Kıbrm alarak Suriyeyi 
ltrale tetebbnı edeceklerdir. Suriyeden Al· 

man kavuetleri üç istikamette ilerliyeceklerdir. 
Bir kol şimali Irak üzerinden BakOya, ikinci 
kol Basra köıfeıine uzanacak, üçGncü kol da 

ları tamamen ortad:ın.kaybolmamışlardır. Bon· 
ların da Almanları memnuniyetle karşılayacak. 
lırı umulmaktadır. 

Onun içindir ki, Mısırdaki aıkeri hareki· 
tın büyük ehemmiyeti ve ortaıark ÜT.erinde 
büyük teıirl vardır. Denilebilir ki, Hinruıtan 
harbi burada cereyan edecektir ve Mihverin 
bu sahada muvaffak olma1t miJttefıkleri Ak· 
denizden ve orta şark üslerind•n mahrum ede· 
lecektir. 

Bu arada Hindiıtan meselesinin halledil· 
miş olması c:!a mihver devletlerinin propaian. 
daııına kuvvet verınittir. 

• • 
Mihver devletlerinin bu taarruı planı, an· 

k Dtt•flklerin rarpte ikinci cepheyi bir 80 
ca :aÇ91alariyle dordarulaabilir. Çünkü Mihver 
:::..deri orta şarka hikim olsalar bile, Avra. 
pacla müttefiklerin galebesi Avrupada harbi ~ ta · Cbarchilin Reiı Rooıvalt 

" y_,~•ttlit& ve Amerikanın ace. 
...,o '"•nı iıtediii de haber ve· t, 

)' "-erikadan Süvene kadar 
~. ,:0nh1tu, mtıtteflklerlo va· 
~tıt1 ~iıodan çektikleri bUyük 

et. /!.. üıtıoWUrse bu bir iki ay 
~ı~!.rikadan eıulı yardım 

• -,.... akıl erdirmek fÜÇ· 

Çevirmesi 
Be~ buçuk metre uzunlu

tuada ortuında 6,5 metre 
60 milimetrelik mil ile bera· 
her aatılaktır. G6rmek isteyen· 
ler boraa civarında Hilmi Çi· 
meli1e ınGracaat etmeleri. 

* • 
Şimdi anlaşıhvor ki Japonya, uza~ şarkta 

Amerika ve lariltereyi meşgul etmeesı~e mu. 
kablll mllttefiklerinden bazı garantiler ıstemlş 
vo almışttr. Bu rarantilerin başında lnriliz do· 
nanmasının Atlantikte ve Akdeniıde meşgul 
edilerek ozak şarka yardım röoderHmeslne 
mani olmak rellr. Diier taraftan Japonya da 

General Rommel kuvvetleriyle birleşmek üz.,.• 
Mısıra inecektir! Bu i•tili hareketi e10••'°d• 
yerli beşinci koldan da istifade edeceıJ.,IDi 

1 k le d ,4lıo•n 
ummaktadırlar. Arap mem e et rln e V 
ve balyan propatanda11 çok kuvvetlldi~· , • 
böyle bir llllll halinde Mihver k•vv•t erıne 
büyllk yardımları dokunabilir. lraod• da, lngl 
lis • Sovynl itrıllae ra(men mihver taraftar· 

bitirebilir ve o valtit orta şark derhal ehem. 
miyetini kaybeder . 

Onun içindir ki mihver devletleri M 
b• • ki • " lllr 

har ıoı sıca ~ra rarmen oae almışlardır. Mı· 
reşal Rommel in süratle M111ra kar•ı t • ., aarruza 
reç~esı ve Almanların rarpte ikinci bir cep-
he ıle meşıul olmıya vakit bulabllmek için " 
orta şsrk işini bir an evvel bitirmeıl li: 
zımdır. 

218S 26·37.28 
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Yazlık Sinemada 1 

BU AkŞAM 
Otel eınperyal fılınioln sebhar yıldızı 

( Isa Miranda ) ile bügük a'tist /Georıe Brent ) 
n yarattıkları, lüks ve ihtişam temsil ve mevzuo itibarile cidden 

mevıinio şahane filimlerinden biri olan 

PORLANTALO 
KADDN 

~k ve ibtirat şaheserini takdiııı ediyor. Hareketli, cazip ve 
seyirciyi tesiri altında bırakacak büyllk ve çok 1rüzel bir fllm ... 

ilaveten: 
T arisi filmlerin ee heyecanlııl 

Üç silahşorlar 
• 

TDrkçe 
::::::::::::::::::. :::::::::;::::::::;::::::::::::::;_::::_ - - y,,__ - .... ----.....,._ - -

Pek yakında 
Caz f ırtma11 

Fred Astır - Paulette Goddard 

ALSARA Y Sinemasında 
BU AKŞAM 

Kışın oldotu ~ibi bo yaz mevslniod de daima muhterem müdavimle
rinin soosoz bir tevecc6h ve sevriıinl toplamakta devam eden 

Şark fllimlerioio en rilzeli, mevzuanu binbir rece hikiyeleriodeo 
alan ve Tilrk ıazıoın en rahnevaz ve nefis parçalarile ıüılü ve 

kıymetli Türk haneodelerinio şarkı ve l'azellerile bezenmiş 
Şabeterler Şaheseri 

Gülnaz Sultan 
Türkçe ıözlü ve şarkılı büyük qk ve heyeceanlar filmini motlaka rörün 

Baş rolde : Büyük artist 

lvan Moujkin 

ismet lnönU kız Enstitüsü MüdürlUğünden: 
Okulumuzun yıllık sergisi 24/Haziran/942 Çarıamba günü 

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

As. Satın alma komisyonundan: 
1- Ciheti askeriye ihtiyacı için 3500 kilo ıüt ve 3500 kilo 

yoiurt açık ekıiltme ile satan alınacaktır. 
2- Muhammen bedeli cem'an 2450 lira olup ilk te'mi-

natt 183 lira 75 kuruştur. 
3- ihalesi 1/7/942 çarşamba günü ıaat 16.30 da Adanı 

askerlik dairesindeki satın alma komisyonunda yapılacalrtır. 
4- Evsaf ve şartnameıi her gün kamiıyonda görOlebilir. 
5- İsteklilerin belli glln ve saatte te'minatlarile birlikte 

komiıyona müracaatlara ilin olunur. 2134 16· 21-26-30 

TELEFUNKEN 
ve WEGA RADYOLARI 

Metanet, zarafet, yüksek hassaaiyet, temiz malzeme. 

942 Modeli radyolar "arasında yalnız bu makinelere Da• 
ıip olmuştur· 

I 1. MEZIMRE 
Radyo ve makin~ tamir ~t~l!eıini açmııtır. Bilumum 

wadyolar azami ciddıyet ;e tıtızlılde ucuz ve garantili bir 
surette tamir edilmektedır. 

IŞIK Ticaret Evi - Asfalt voı No. 71 
Telefon Ho· 80 

Satlık fotoiraf 
makinesi 

6,5X9 boyanda Zaiı lkoa 
markalı, çok nwetli obiektifi olan 

• pek az kollanılaıt bir fototraf 
malcinllİ Htlıktır • lıtiy•lerin m6 
etH!tmlz muhasebesine mOraca• 

Jdarı. 

Gece gazetemizin tas• 
hih işlerinde çahflllak üze· 
re bir arkadap ve ayni 
zamanda tertip kadroıun
da üç mürettibe ibtiyacı
miı: vardır, Arzu edenlerin 
idareye mllracaatları. 

BUGÜN 26 Ha ziran 

' Askeri sa. Alma Ko. Başkanlığından: 
1- Ciheti askeriye ;btiyacı için (60,000) kilo odun açık 

cksılme ile satın alınacaktır. 
2- Muhammen bedeli (1800) lira olup ilk te'rninatı (135) 

liradır. 

ı A As· srı ınemanın 

3- ihalesi 13/7/943 pazartesi günü saat 10,30 da Adana 
askerlik dairesindeki satan alma komisyonunda yapılacaktır. 

4- Evsaf ve prtnameıi her gün komisyonda görülebilir. 
S- isteklilerin belli gün ve saatte ilk te'minatlarile bir· 

likde komisyona muracaatları ilin olunur. 2183 26 30.5 tO 

Adan~ a~ksri. sa~ı~ atma komisyonündan: 
1- Cıhetı aıkerıye ıhtıyacı için (960) ton saman kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 Muhammen bedeli (28,800) lira olup ilk te'minatı (2,160) 

liradır. 
3- ihalesi 15171942 çarşamba günü saat 16,30 da Adana 

aıkerlik dairesindeki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4- Evsaf ve şartnamesi Ankara, lstanbul, levazım imir· 

lilderile Adana askeri satın alma komisyonundan 144 kuruıa 
alınabilir. 

, S- Bu teahhütten dolayı müteahhitlerin vermiye mecbur 
olduklara kazanç, Buhran vergileri ve gerekse damga resmi 
ile mukavelename te'min'at mektubu, birliğe kadar şehir da· 
hili nakil, teılim ve muayene masrafları muhammen bedelle· 
rine ilive edilmek suretile müteahhide ödenecektir. 

6 - isteklilerin belli günde ihale saatıudan bir saat ev
veline kadar teklif zarfları komisyonda bulundurmaları lilzu-
ilin olunur. 2184 26· 1·S·1 O 

inhisarlar Adana BasmUdU rlUOUnden: 
Çay taklidi nebatlar hakkında ilin 

Çay, Kahve kanununun muvakkat birinci maddeıi muci· 
bince istenilen beyennameler hakiki çaylara ait olduju cihetle 
ellerinde taklit çay bulunduranlar haklarında kaçakçılak taki· 
batı yapılmasına mahal kalmamak ve badema bu gibi nebat
ların çay gibi iılenmesinin önüne ğeçilmek için miktarlaranın 
birer beyenname ile 30/6/942 akşamına kadar idaremize bil· 
dirilmesi (daha evvel beyenname vermiş olanların tekrar be· 
yenname vermelerine lüzum yoktur.) Ve bundan sonra bildi· 
rilen mikdarlardan fazla çıkan taklit çaylar için allkahlar hak· 
kında kaçakçılık takibatı yapılacatı ilin olunur, 2190 26-27-28 

iaşe Müdürlüğünden: 
1- Temmuz ve ağustos aylarına ait karneler halk da· 

ğıtma . birlikleri tarafından dağılacaktır. Mevsim dolayiıile 
şehirde oturmayan vatandaşlar bağlı bulundukları birliklere 
müracaat ederek karnelerini almahdırlar. 

2- Müstahsil ve bunların ailesi efradından olup ta hükü
metçe yiyeceği kendilerine bırakılanlara karne verilmiyecektir. 

3- Datıtma birliti reisi veya tavin edilecek bir aza bu 
ayın 28 inci alqamına kadar karne bürosuna mutlak ıurette 
müracaat ederek birliiine dahil vatandqlann karnelerini ala
cak ve verilen direktif dairesinde datıtacakttr. Aksi takdirde 
Milli korunma ve diğer kanunlarda yazılı cezai hükümler 
tatbik olunacaktır. 

4- Aju işçi çalıftıran bilumum reımi daireler müesse
ıeler ve fabrikalar yapacakları bordroları kısa bir zamanda 
karne büroınna tevdi ederek karnelerini alacaylardır. Aksi 
halde gecikmelerden hiç bir idari makam mesul olmıyacak-
tır, 2191 

Seyhan Orman Çevir~ 
ge MDdDrlOğDnden : 

Orman Emvali Satıt ilinı 
Mikdara 

Clnıi Hac mı 
Çam aracı M3 03 

212 000 

Beher metre miklbıoın 
Mobammen vahit flyatı 

Lira Karoı 
4 90 

1 - Seyhan vlliyetinln Karalıali kazııaı dahilinde Şanaolık devlet 
ormanından çürük dahil 212 metre mikap Gayrı mamol Çam kereatelilc. 
aracı satışa çıkarılmııtır. 

2 - Satlf 11-7-942 rilnü saat 11 da Seyhan Or. Ç. MüdürlGiG 
dairesinde arttırma ile yapılacaktır. ı 

3 - Şeher rayrı mamul metre mikibının muhammen flyah 4 liN 

90 kornştor. 
4 - Şartname ve makaveleoame proieleri Seyhan orman çe. mil· 

dlirlüiü karalsalı pozantı Or. 8. Ş. Ankara Orman amam mlldllrlntOn· . 

den alınır. 
5 - Muvakkat teminat 77 lira 91 koraıtur. 
6 - S.tı, umemidir. 
1 - Oraaa 26 6.942 ,.ooGod•o itibaren ıs ,.oa mOddetle pazarlıkla 

aahfa çıkarılaqtar. 
8 - Oraaa Bir 1ene müddetle . verilecek ve bedeli dört taksitte 

ödenecektir. 
9- Taliplerinticaret odaıı veıikalarile birlikte belll edilen rüo ve 

aaatta ihale komlıyooaoa milracaatlırı (Ba veıika köylOlerdea iıteamez.) 
10 - BilOmum masraf müıterly• aittir, 

21s1 26--ı--s--ıo 

YAZLIK Bahçesinde 
·-.~~· Bu akşam ·:~· 
Amerikanın en meşhur ve en fazla ücret alan artisti 

Mickey Rooney 
Tarafından karOkülade bir tarzda yaratılan 

Tomaıedisonun gençliği 
ŞahHerioin ilk i•adeıi münı~ebetiylt. şeref 

Galası · 
Amerikanın 60 ıioemasında birden l'Öıterilmiş olan bu film : dihiolO 
ilk tecrübelerine ait bir çok fenni keşiflerinin tarihçesini taıvlr ed'° 

sanyil nefi1eye ait bir eterdir. 

ilaveten: 
Fevk.alade eylenceli M!ki Mavz 

Pek yakında : 

Grete Garbo 
Ölmiyen Kadı 

Şaheserinde 

T. iŞ BANKASI 
KUçUk tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANI 
KE,IDEL&Rı 

l Şabet, 4M•ıu,JAlruto•,Zlldncit.pin üırilderlnd. 

1942 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Urabk - 2000. Lltf 
3 .. 1000 .. - 3000. " 
2 ,, 7SO 

" - 1500. ,, 
3 500 " - 1soo " 

10 •• 2SO " - 2500. ,, 
40 H 100 il - 4000. •• 
so •• so •• - 2500. 

200 o 25 " - sooo. 
200 H 10 " - 2000. 

TUrklJ• it B•nkaaına p11ra ratarmakl• 
naz p•r• blrlktlrmlt •• t•lz •lmıt olmaz, 
••m•nd• .. lllnlzl de deneml• olursunuz. 

Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğünden: 

,, 

Orman emvali satış ilanı 
Mlkdara Beher metre mlU~"ıı 

Cloıi Hacmı Muhammen vahit fit' 
Çam ağacı M3 03 Lira Kurdf 

153 000 4 90 
1- Seyhan viJiyetinin Karaisalı kuaaı dahilinde Geyikavlıi1 

orman ıodan çUrilk dahil 153 metre mikap gayri mamQI Çam k 
eıçarı ıatqa çıkarılmqtır. 

2- Satıf 11 f 7 / 1942 günO sut 10 da Seyhan Or. Ç. M&d· 
realnde artırma ile yapılacaktır. 

. " 3- Beher l'ayrı mamOl m•tre mika bının muhammen fıyıll 
90 kuroştu.ı. 

4- Şartname ve makavelename projeleri Seyhan Or. Çeviri; 
dürlOjilnden Pozantı ve Karai!lah Or. Bölre Şefliiinden aokar• 

1 

mum MOdOrlüiOnden alınır. 
5- Muvakkat teminat 56 lira 23 k.oruştor. 

6- Satış umomidir. 
7- Orman 26 I 6 I 942 rOnOnde itibaren 15 gün müddetli 

çıkarılmlftır. 
8- Orman Bir sene •üddetle vefilecek ve bedeli dört 

ödenecektir. -"" 
9- Taliplerin ticaret ado11 veıikalarile birlikte belli edllell r. 

aaatta ihale kamiıyonana moracatları (Bo vesika köylülerden i• 
- Bilomam Mesarif milfterlye aitltr. 

2189 26 • 3o • 4 • 9 

Deniz. gedikli erbaş orta okul d~ 
mUdUrlUQUP . 

l- Bu yıl dopudan dograya donanmaya sevk ~· 
ilzere orta okul mezunlarından talebe kayt edilece 
2- ıataabul ve civarından müracaat edecekler I• 

Deniz K. lıtına Menin ve civarından mOracaat ed 
de Mersindeki okul müdürlüğüne. 

3- lıtanbul ve: Mersin mıntıkaıı haricinde bal •. ı,t 
bulundukları ıskerlik şubelerine dilekçe ile bilclireC""' 
bu dilekçenin bir muıbaaını da latanbul Dz. K. lıl111' 
Mersindeki okula •öndereceklerdir. 

4- Kayıtlar. 1/6/942 tarihinden 30/9/942 taribiO" ı 
devam edecektir. 2090 9-11·13.14. 17 -19· 21. 23.25-26·,0-

--~--....~~-.,,_ ~ 
lmtiyaı Sahibi : CA VIT ORAL Rıfat Y >-91ıJI. 
U. N..,iyat MildllrG: Avukat Ba111cbtı yer : euGoPI 


