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Ankara 26 (Radyo rueteai)- ln~l· 

te;ade, 19'23 te doi•Uf olan evli ve be
kir bütün kadınlar milli hizmete çainl· 
•aşlardır. Banlar, haıta bakıcıhk çalııa· 
caklardır. 

Yıl: 2 No. SS9 
itan tartları idare il• 

lıararlatıırılu 

Şehirde uçah savar bataryalara tema· 
mUe kadıalartarıfındau idare edilmektedir. 

Fiyatı (S) Kuru•tur SiY ASJ, IKTI SADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE \.. 
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Pamuklarda 
Ye si 1 
Kurt 

T-
( 

·-·u:--· ·-·-- _ görüldü 
l lnıiliz alır hom/Jn uçaklarından biri Karaisalıda!I bildirildiğine ıöre 
---- bu mıotıkadaki pamuklarda Yeşil 

ıımanlar ·1000 lngi- ka••.:::ü~::ı::: · ......... aör• A pamuklar üzerine lrazolan ba ha-

l i z u ç a ğ 1 ~:~ri~::ı~" ~i~rib:~ :V?e7a":~::: 

'
''•k· ı·ıoM•m''ueh'tı•rn e RBÜıRCEUM.MEENT'ET_i _~:r!ı:~,:-m!!'."h~.~~~!~:D aı!~::~~ makamın nuırı ctilckıtini celbe. 

deriz . 

---
bir lngiliz1'denizait;;91 torpil !Jii.!.!!!!!!! 1 Ana gemiden 

IDesafede 
~r iki taraf, mu
~'8be sahasına 
)•ni k uy vat 
8~tlrlyor 
~kara 26 (Radyo rueteıi)-

- Matruhla Sidi - Berra· 
'~ki renit sahalarda in· 
\ııı.:. "tçı birlikleri, oyalama ma· 
~ vererek uıl mlstahkem 

"1 Ç•kilaaektedir. 
" ~"-fal rommel lcovvetleri, S buiade Marsa - Matrah 
~Clt 'tiıade ilerlemeie dewam .. ._, li,, iki taraf ta mab.,.ebe 

"'i ~Yeniden takviye kavvet· 
il., lllektedir. 

~-I lia 26 (a.a) O. N. 8. Dİll 
'~ "'harriri şimali ·Afrikadaki 
,~ hakkında diyor ki. 

Sı.ii &.,, ... ı Rommel, taarruzuna 
~ lllinln ötesinde de devam 
~· Aalceri kayaaklarda deail· S rörı, MarN - Matrah et· 
~ ili Çe"fe ve' bilbusa :cmap 
';:.lizter için iyi bir mftda· 

a • teıkil ediyor. 
~ ~ 26 (La) Saiahiyetli 11 

~ Yll~klarda denildiifne röre, 
~ it 4ık•daki mihver kıt'alan 
fit, 'lte 200 kilometre ilerlemif· 

. l(,b. 1~a t ''' .• ~6 (a .a) Orta , şark 
~ dllt •blırı: Dfln ileri lut aları 
"' ~-•ola bir def ı daha hır· 

ı.ıu;'-lftar. 
~ ~- kayvetleri çöl demir· 
\' .. nca llerlemiş ve rüo ba· 
t 'eller Mana - Matrahun 
""e ~ etre rarbine varmııtar. 
~~••tlert.iu taanaz edil· 

tt"-1 •ekreter lmlz 
~ .... ine gittiler 

~ti hllrıyet Halk Partiıi Gen"l 
~ Sayın 8. Memduh Şevket 
'-..~ dGn sabah Monlne rlt· . 

':• ııın tarifemi 
~ n .. c1... itibaren illa tari 
~,,. 

'-:; t İıınlaran ıabrından 2S 

~ llialorıaıa bir ıühaa 
~lk ea 15 Ura, bir ıütun· 

4h_~ ~ 0laaııardaa 10 lira; 
'""-~ ~k t .. ekk&r, oifın, 
~ ~~ &rı a•a•iyetle 2 liraı 
~ "*m mahiyetinde 

Pbarbtı tabidir. 

-Londra 26 (a.a.)- lnrillz bava 
nazırhtının tebliji: Dün l'ece Ana· 
vatan hava kuvvetlerioe batlı tay· 
yarelerimizden bnynk tqklll•r tam 
faalitette bulanmaılardar. Bomba 
tayyare teıkillerimiz l 000 den faz 
la uçakla taarruz etmiı ve Alman 
yanın ikinci limanı ve denizaltı 
yapımında başhca merkezlerinden 
biri olan Bremeni es11 hedef tut· 
moılardır. Bu taanuzlar esnaımda 
bomba tayyarelerlmizle Alman o· 
çakları ara11nda birçok hava moha · 
rebeleri olm91 ve birkaç düımao 
tanarnl hanra utrablmlf veya 
tahrip edllmlttir, Blitfln hareUt ıu· 
belerimize bağlı tayyarelerden 52 
si üılerine dönmemiıtir. 

Berlin 26 (a.a.)- Dıın rece 
Alaaanyanm ıimal doiuona ve bil 
haua Bremen'e taanozlannda lari 
Uz bomba tayyareleri pek •iır ka 
)'lplara ojnm11tw. Taarruz eden 
200 tayyareden 47 si l'•ce avcala· 
rı ve karıı koyma topları taraho· 
dan dütllrülmflştür. Demek oluyor 
ki lnfilizler bu harekete iıtirak e · 
den tayyarelerinin yüzde 25 ini 

kaybetmlflerdir. 

Sehrimizde 75 manifatura tüccanna 
Dün manifatura 
eşyası dağıtıldı 
Satışlara bugün başlanıuor 

Manifaturacılar --------------------------- ithalatçılara birlik· 
birliii dııo tevzi· Vlllretlmlze pamuklu manifatura • t lerfndeo .111,.timiz 
ata bqlaalf ve y • s 1 d • y • r 1 1 • c • k ...n .. talaels edilen 
ıebrlmiade mev. ao bia liralık mani 
c~~ ~nka· --------------------------~doraet~~ı~· 

deci manifatura tüccarına . iş vaziyet ve hacımlarana mak üzere maoifatarıcılar komitesi tararındın mote 
röre manifatura e11ası daiatmıştır. Perakendeciler, metler aeçllmiı ve rönderilmiıtir. 
almı' olduklara malları bo ıünden itibaren maliyet Ticaret vekiletiaio haz1rhyarak birlikler uınomi 

kitipliklerine ve viliyetlere rönderdlii manifatura 
fiyatı üzerine yilıd 1 s kir iliverile ıatmata başlaya tevzi tallmatnameıindeo anlqıldıiına röre, buadan 

caklırdar. böyle villyetimize her cinı pamaldo manifatura eı · 
ôtreadlfimize röre, lıtanbol, lzmir ve Merıio ya11 da verilecektir. 

IJün geceki heyecan 
uyandıran hô.dise 

Mitler 
cepheye 
gitti 

olağan üstü bir cesaret ve Hbat 
göıteren kıtalarımız topçunun ve 
hava toplarıoın ıürekli at11iyle ve 
bava mombardımanlarlyle yıldırma· 
i'• çabııyorlar. Dütmanao kayıpla· 
rı gün geçtikçe artmaktadır. Her --

Bir polls memurumuzun 
c•sareti, bir cinayeti 

önl e di 
--

Dün saat 20 ıtralarında, halk 
aruında heyecan ayandırao •e 
korkunç bir cinayetle netlcelonmeıi 
muhakkak iken ceıor bir polisimiz 
tarafaadan önlenen kanla bir kavra 
olmaştar. 

HlcllH ıador;ı 
Geael evlerde ..,,..,. Antep· 

li Fatma bilen, vakayı 1arataa de· 
li Cabbarıa akrabalarından blrislnio 
doıto bulunmakta ve aynazamaadı 
Kıbraıh Ahmet isminde birisiaide 
sevmektedir. 

Buna içerliyen Cabbar, Ahme· 
din yoluna beklemektedir. Ahmet 
dün ıaat 20 ye dojru reoel evler· 
den çıkarak ıiptiDiye dotru ilerler 
ken ridi 10kaklardan biriıinde, Ca· 
bar .Undaki tabanca ile Alamede 
yetitiyor ve: 

-0.rl 
Diyerek Ahmede bir el atıf 

~yor. Kartanan Ahmed• isabet 
~ .. ı ll•rlae bıtatan• çeken 
Ah .. t, Cabbarı kovalamata buh · 
yor. 

T._ elptiW cıvaraada her ikili 
de .Uer1ad9 bıçık birbirlerine saldı 
racaiı •arada ukadan yetlpn ce• 
sar poUı •-•rlarımızdan Rıza 
bardakçı, ild R6al kanluun aruıoa 
rirerek Cabbara yakalıyor. 

Portekiz 
ve harp! 
Başvekil Salazar 
dikkate değer bir _ ___..,, __ .,,. .. .._....... ....__..._. 

nutuk söyledi -----
Ankara 26 ( Radyo l'Hete 

ıi ) - Portekiz Baıveldli Salazsr, 
milletine hitap eden natkaadı , 
Portekiz dıı ılyuetlain tam taraf· 
ıızhia dayaadıiını , banaa .. ki 
Portekiz - lar&llz ittifakına halel 
ver11ediiini söylemiş ve de•İf· 
tir ki : 

" - Tarafsızlık yalnız mWi 
menfaat• hadim oldakça f ıydah· 
dar • Portekiz hükClm!ti , hail t.•· 
rafsızhk ılyaıatinl rozden reçır 
melı:teclir • Biz oekadar s~mimi 
tarafsız olanak olalım ı mılletin 
ull hatbe ıirmiyeceti sabit fik· 
riae nplanmamak llzımdır. " 

Ba ıırada Ahmet kalabalıktan 
iıtifade edwek sıv11m11ıada Biraz 
ıoara kendiıl r•llp teslim olayor. 
Her lki aaçlu da pamuk pazarı ka 
rakolana teılfm edUIJor. 

Almanlar Sivas
topola takviye 

yolladılar 

Htuko/ civarında bir şe
lıir Almanların eline ıeçtl; 

21800 Rus esir düıtü 

Stokbolm 26 (a.a) - Afton 

Bladet ıazeteıinin Berlin muha 
birine röre, Hitler, Berlinde bir 
kaç rllo kaldıktan sonra dofa 
ceph .. ine ritmiftir. Bu haber, Ja· 
kıada 1apılacaiı anlatılan Alman 
taarruza bakktoda yGrlltlllea fara · 
ziyelerio daha renlf ölçllde yer 

almasına aebep olmuştur. 

Moıkova, 26 a.a. - lzveıtia 

razeteıioio Sivaıtopolda bulanan 
•ohablri bildiriyor; 

Slvutopolda rece ve rGndllz 

ıiddetli muharebeler cereyan et· 
111ektedir. 

Almanlar cepbay• 1eni zırhlı 
birliUer ve çok miktarda lop ve 
uçak retlnaekl• devam ediyorlar. 

hücumdan sonra binlerce düımao 

ölüıünün muharebe meydanına dol· 
durdaiu rörülmektedir. 

Moıkova, 26 a ı. - Siwaıto· 
pola yapılan ılmdiki alman taar· 

rnzunon baıladıtı ründeoberi 
20 gün g'eçliiioi habrlatarı cKı· 
zıl Yıldız » razetesi şöyle di· 
yor. • 

Şimdi mildafaa edilea her ka· 
rış toprak biltlla sillblarm ateş 

menzilindedir. Yalnız bazİl'anın ilk 
sekiz rllnü içiade ıehre mermi ve 
mayioden baıka 9,000 bin bomba 
atılm11tır. 

Atet her rün daha ziyade 
artmakta ve hücumlar her fÜn da· 

ha ziyade ıiddetlenmektedir. Al· 

manlar bir gün 800 bomba attı· 
lar fakat bütün bu uomb...,._ 
yalnaz bir kişi öldü ve bir kiti • 
yarolandı. Bu hal SıvutopOI •• 
dafilerinin nasıl kencm-ı-' kora• 
daklennı •• ne m~ dövüı· 
tülderiui röaterm ....... 

Şehre bin k.,,_, •çak ve en 
iyi tllmenl•rtncl- ıo kadar tümen• 
le hücam ....., ılmınlar tlmdiye 

kadar hlf bir 1erde kullanılmayan 
65 .ıu • .ırelik •iır toplar kol· 
laDıyorlar. 

Ruzve t -
.. . 
orçı 

görüşmelerinde 

MOttefik 
taarruz 
pi anı 

hazırlandı 
Çörçil, harbin 6Bti1n ga
lcünü flmerilcaga gi11cle

melc istemiş 

İkinci cephe 
açılacak 
Ruzvelt, yUk••k 
h • r p mecllalnl 
toplantır• ç•l1rdı 

Ankara 26 (Radye razeteıi) 
- Amerikada çıkan Nevyork 
Taymis razeteaioio yaıdıiına 
göre, Rozvelt - Çörçil röriif· 
meleriode esas ~omaya deniz 
taşıtı meıele1i teıkil etmektedir. 

lıd devlet adamı, ikinci bir 
cephe açılması hakkındı da bir 
anlaşmaya varmışlardtr. Bir bq. 
ka Amerikan razeteılae ıöre, 
bu cephenin eo elverişli bir za. 
manda açılacaiı ıörülecektir. 

Bir Amerikan ıazeteıi iıe 

ikinci bir cephe açmaktansa 
birinci cepheye önem verilm•I 
lizımdtr.» diyor. Bu cephe At· 
laı Okyaoaau cephııidir. Harbi 
Avrupaya intikal ettirebilmek 
için ba denizdeki mihver tebli. 
kelini önlemek veya aıaltmıll 
lizımrelecektir. 

Rozvel, yühek harp ide• 

lisini toplantıya çaitr••tlır, V 
rileıı bir habere rör., Ruvelde 
Çörçil, taarraza dair bfltBe; •• 
ları buırlamıtlardır. A....._ 
ordasanuo A1rupı cepb .. _....i 
bqkomataaı tanareyle4n~ 
reye ~elmiıtir. (8qk09ltaam 
beyaoatı 3 ncü sabffemiıdeki 

barict haberler lmmıauadachii.t 
Mihver radyoları, Rvaveltlp 

Çörçil aruında fikir aylurallj. 
çaktıtmı IÖylemektedir. e-... 
l'Öre, Çörçil harbin en b~ 
ylkünü Amerikıya yüklemek U. 
temlı, ikinci cephe açılmaadall 

önce vapur meselesinin h• 
llzımgeldiiini Ueri ıürmüştW. 

ihtilaf bo noktalardan çıkmlfbli. 

TekaUde ••vkedlldllir 
Bahçe kaymakamı Remzi Ôa· 

beyin tekaüde ıevkedildlji dabUi. 
vekiletindeo bildirilmiftir. 

Tapu l'tap lici1 •Ddürü Hak· 
kı Erbilea de tekallde sevkedif. 
mittir. 

Berlin 26 (a.a) - Alman kıta
lan Harkofon cenup doiuandald 
hareketler esnuıoda SatiJUr t•h· 
rini alınııtır. Borada 21800 elir 
alm11lar ve 100 taoldı 250 top 
ole reçirmlfler ..,. tahrip etmlf. 

MoıkoH 26 (a.a) - Gece ya. 
rlll neşredlleD Sovyet teblith 

H•"• kavvetlerlmiz Hırlı:of 
böl~dekl muharebelerde bir 
~· sı Alman oçatıoı tahrip 
..... veya haMra utratm11tır. Blr 
apk pap11maz orman içirıde top
Jaaan dflfmao tulı: ve kamyonla. 
naa biicam ile 27 tank, 63 1ı: ... 
yon,. 6 ıeyyır 1arınç tahrip et
mlıtar. 

Moıkova 26 (a.a) _ Raalar 
Alman taoklaraoı tahrip etm k 
için köpek kollanıyorlar, T aııdı~. 
ları bombalarla tankları tahrip t. 
tikten ıonra dönen köpeklw~ 
bahıediliyor.: Bu uıallln iyi netler 

ler verdiii, taarruza kalkan bir 
Alman birliilnio lı:öp9k IJaıvlama. 
lan itilince r•ri döam .. ııe tablttlr, 
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Tarih 

88 yıl öne g Birlikleri 
topol muhasarası HazorOok.Darıno bltDrDr bitirmez 
Sıvastopol gazileri, uzun seneler gelip 
geçen Türk nesillerine Sıvastopol seferini 
efsanevi bir destan gibi anlatmaktan geri 

işe başlıyacaklar 
Ekmek kartları Hata y 

durmamış/ ardı 
Dağıtma birlikleri tarafından 

dağıtılacak 
- 5 Temmuzda k -------8 8 Hn• evel. Sıvastopoldı, * * • bu kanlı aavaş , bu tarihlerde 

yine böyle harp ateşlerinin lorilizlerio, Fransızların ve Raalarla yapılmakta olan harbin 

tuluşunun 4 Üll 

yıldönümünÜ k -etrafa alevler saçtığı, sıcak Hazi ltalyaalaran da ba savaşa karqma · ikinci k11mı idi . Aııl birinci kı. 
ran günlerinden biriydi .. Bütün Av- ları dikkate deier bir hadiıedir. sım harp Tuna boyandı yapılmıı 

--~ 

layacak -
rapada oldağa gibi, lıtanbulda da Çar birinci Nlkola harpten bir h • Filhakika Ruılar 1853 aeneıi 
merak ve heyecan ıon dereceyi müddet evvel, bot bulunup lofi Aiuıtoıuoda evveli Tananm bir 

Ankara 26 (Huıuıi) - Halk daiıtma birliklerinin kurulma ve çahı · 
aaa şekli hakkındaki talimatnamenin yürürlüğe girmeıi dolay11iyle her ta 
rafta hazırlıklara hız verilmiştir. late Mllıteşarhiı talimatnameyi çoial
tarak ilrıli valiliklere röodermiıtir. bulmaıtu. Herkeı büyük bir aabır· lizlere Oımaob devletini paylq· kolu olan Prat nehrini qarak Os 

11zbkla Sıvaıtopoldan gelecek ha· mak teklifinde bulanmaıtu. lnrillz · manialarla harbe tututmaılardı • 

lıkenderaa 26 (Haıuıi 
temmuz, kahraman ord 
Hataya ayak ba11şıom dörd 
yıldöoiimüdür. vadialeri bekliyordu. Çünkü Türk· ler, imparatorun bu teklifinden Tana boyundaki Oımanb ordula-

lerle, müttefikleri Fransız, logiliz fena halde ürkmüşlerdi. Çünkü rıoıo baıkamaodanı , Serdarı Ek. 

Bundan başka ilgililere bu keooda bazı direktifler verllmiı ve hazır 
lıklarıoı bitiren dağıtma birliklerinin ayrıca bir bildirii beklemeden der
hal çallfmıya bqlamaları önemle yayılmııtır. 

ve ltalyao orduları, on ay evvel oımanla devletinin y1kılma11 paha· rem Ômer pata idi • Buralarda 
dört yüz parça gemiyle Kırıma sına meydana relecek olan büyük on aydan fazla süren savqlarda 

Öte yandan, bqta ekmek olmak üzere her türlü iaıe maddelerinin 
Halk daiıtma birlikleri tırahodaa daiıtılmuı gerektlii cihetle bazarhk
larıoı bitirip çallfmıya başlıyao blrlilderio temmuz ve ağastoı iki aylak 
ekmek, kartlarını da halka daiıtmaları kararlqtmlmııtır. Birçok valilik· 
lerde bu ay ekmek kartlarınınıo Halk daiıtma birlikleri tarafından 
dağıtılacaiı umulmaktadır. 

' Bu maksatla dün ah•
hariyet Halk Partisinde 1 
bir toplantıda Valimiz Şefik 
erle Parti mOfettişimiz F 
Tiridoila da hazır balan-~ 
Hatayın bu mutlu rünü içi' 
pro;ram hazırlanma11 karat 

aıker çıkararak, Sıvastopol kalesi- Raıya, Hindistan ve Akdeniz için Türkler büyOk blr 19caatla dövüı· 
ni kaıatmıılar ve v a z a n müşler , bilhassa 
burada Ruılarla -------- -------~ SiUıtre kaleıi 
çok kanla bir ta· 

vaıa tataşmaılar- B ah a Ta n s e l 
dı. Fakat aradan 
aylar r•çtlji hal-

önünde Türk or· 

daıunan yapbiı 

kahramanlıklar, Raı 

Çoialtılmıt olan talimatname valiliklere ve onlar eliyle bütün kaza, 
mahalle ve köylere kadar yollaoa<:aktır. 

ahnmlfbr. 
O günün akşamı .şe 

deki beş bayır kuruma adıo• 
Konağı bahçeıiode bir 
parti tertip edilecektir. 

----------------------·-----------de bir türlü bu •------------ -------------·---• sal dar ı ş l! r ı o ı 

Köy enstitüleri teski~ 
ıaııandırma kanunu · 

miistabkem kaleyi almaia muvaf · 
fak olamamışlardı. O zamanlar si 
lib ve aıkeri kudret bekımından 

Avrapalılardao çok reri bulanan 
Raı ordularının, lnrtlizlerin ve 
Fraoıızların her bakımdan çok 
üstün ordalarıoa karşı bo kale ö 
nünde l'Öltereikleri bu çok Hrt 
ve çok yaman miidafaa, h•rkesin 
bayret ve takdirini üzerine çek· 
m~ti. HüJiıa Sıvutopolan on ay
danberi bir türlü zaptedilmemİf 
olma11, Tllrkleri, Frauızları, lngi· 
lizleri çok Oztlyor ve n .. elerini 
kaçırıyordu. Hatta verdikleri bil· 
yük zayiattan ve gördükleri 4id· 
detti mukavemetten pek 01&nmq 
olan miittefik ordular, bu iflo ı. 
çlndea 11yralmıya çoktan razı ol· 
maılardı amma, artık dönmelerine 
lmkin kalmamııtı. Çiinkü ba iş nl· 
bayet onlar için matlaka bqaral. 
ma11 lizımgelen bir teref meteleai 
olarak ortaya dikilmiı darayordu. 
Bir aralık Fraaaız ~imparatona Ü· 
çllocü Napolyon da ba maaaff akı· 
yetıizliklere çok ıinirlenmiı ve 
biuat Sıv11topol harp cepbeıioe 

e-itmeie karar vermiş -ve hatti ba 
kararJnı da padişah Andülmeclde 
blldlrmeıi üzerin., lıtaobalda keo· 
dlıini •iırlamak için hazırlıklara 
bile baılaomlfb. Fakat Hyahat ha
berinin Avrupada yaptıiı dediko. 
dndaa çekin en lnrilizler, impara· 
tora bu niyetinden vazreçirmifler· 
dL Evet harp bOtiio şiddetiyle de· 
vam ediyor, fakat bu kOçOk Roı 
kaleıi, bir türlü ele geçmiyor, he· 
yacaa ve m•rak arttıkça artıyor
du. Bilbalsa lıtanboldaki heyecan 
çok m'1tbifti. o udar ki ahalinin 
Sıvutopol cekh•indeki ıavaılar• 
dan haber almak için, gece yarı· 
larına kadar fenerler, ellerinde (Ce· 
ridei Havadla) laatbauı · önünde 
bekleşip durdukları ıör&lüyorda. 

Acaba Ruslarla J•palaa bCl 11• 

vaıın sebebi ne idi? Ba aavaıın 
asıl Hbebi o zamanki Raı çarla. 
rıom O.manlı devletini yıkmak 
boıoıondaki emelleri idi. Ras çara 
Birinci Nlkola bu emeline biran 
evvel kavuımak için, ortaya bir 
(Makaddea makamlar meselesi) at · 
mııtı. Ba meHle ne idi? Kadüıt• 
hıriıtiyaolara ait kilise ve mezar 
ribl bir takım mokaddeı yerler 
vardır ki, boraları asırlardaoberi 

hem katolikler, hem de ortodok .. 
• lar tarafından mllıterekeo idare 
edilmektedir. qte ba tarihlerde 
Ru Çarı Nikola, ortodokı Ram• 
ıar.. blmili 11fat101 takınarak or· 
tap abldaı katollklerla, Ramların 
haklar-. tecavilz ettikleriai iddia 
etti. O...niı devleti ba batalta 
imparatora "- tOrlü teminatı ver• 
dlyıe de, para etmedi. Soaanda 
da Ras ve Tlrk devletleri harbe 
tatqtalar. 

büyük bir tehlike demekti. Bundan 
dolayı lngilizler, Roılara karşı diş 
bileyip daroyorlırdı. Fransızlara 
relince, o zamanlarda Fransızlar 
bütün diioyaya yaymaia çalqtık1a· 
rı hürriyet dava11na, imparatorun 
kartı r•lmesine :çok kmyorlardı. 
EtaHn vaktiyle Napolyon Booa· 
partın Raıya aeferiode arradıiı 

bozgaolupo ac11101 da hill anot· 
moı deiiUwdi. Direr taraftan 
Fran11z imparatora üçüncll Napol· 
yooao, Raı çarı Nikolaya ıahıi 
darr1ah*1 vardı. Bütln balar yet· 
miyorıaaı ribi Ruıya çarının ma · 
kaddn makamlar m•elniade ka
tollklerln aley .. lnde hareket etme
ıl, Franıızlan bOıbOtüo çileden 
çıkarmqtl. işte ba miifterek dq· 
maohklar üzerine, lnrilizlerle Fran· 
sızlar derhal anlqıp birl8ftiler ve 
Oımulılara yardıma karar verdi· 
ler. Ba tarihlerde O....W devleti· 
nin hariciye nazarı da Mulafa Re· 
pt pata idi. YllkMk bllrlll ve 
derin tecriibeleriyle büyiik bir dev• 
Jet adamı olduiuna birçok defalar 
lıbat eden Mottafa Rqit Paşa, 

devletler ara11ndıki bu müşterek 
husumeti çok iyi kavramış; lnri· 
lizlerin ve Fran11zlarıo Oımanh 
devleti ile elbirliii yapmalarını 
temin etmek ıuretiyl• de emaalaiz 
bir ıiyaıi bqarı kaunmıya ma· 
vaffak olmaıtu. 

Slvutopolda yapılmakta olan 

Tarihi Roman 

dardarmnttu . itte bo sıralarda 
idi ki logilizlerle Frınıızların gön 
dıtrdikleri orduları taııyan remi 
ler de , boğazlardan geçerek 
Varoa önüne i'•lmlı ve içindeki 
aıkerler de derhal karaya çıkarı. 
larak Tuna boylarına ıevkedilmiı· 
ferdi • Sanlardan Fransız ordaıu, 
(Mareşal Sen Arao) kamaodasıoda 
50 bin aıkerdl • (Lord Ragian) 
kamaoda11nda bulanan logillz 
orduıa da (25) bin kifiyi buluyor• 
du . Ruı başkumandanı , müttefik 
ordalano da cepheye yetiftilderloi 
görilace , harbi kesip Tnoanın 
rerilerine çekUmekteo baıka çare 
balamamııtı • Banan üzerine her 
iki tarafm muvafakatiyle Avastur· 
ya ordalan Romanyayı ltıal ede
rek RD1larla müttefik orduların 
arasına girmiıler ve ba suretle bu 
bölrede hırp hiçbir netice ver· 
medeo darmaşta. 

• B a ordular kartıaıoda mütle· 
fik orduların kumandanları, 

yeni bir karar verdiler • Ba kara 
ra fÖre müttefik: ordnları deniz. 
den Kırıma nakledilecek , Radarın 
o zaman Karadenizde y~loe harp 
limanları olan Sivutopol ıehri 
npteclilerek , ba aaretle Rusların 
hem Karrdealze hlkim olmalarıoırı 
önüne reçilmif hem de düşman 
içerilere ıiiriilerek miitkül bit du· 

-Devamı üçüocOde-

Ankara 26 (Haıaıi) - Köy 
okul ve eutitülerini teşkilitlaodır· 
ma kanona meriyete kooalda. Ka
nonoo bir hükmüne göre ögret
menler, memurlar, müstahdemler ve 
asta öğretmenler, bqarıları dere
ceaine röre şa ıekilde miikifatlao 
dmlacllktır. 

1 - lıinde bqarıb ıayılmak, 
2 - Köye hizmet edenlw a · 

nıtına adı yazılmalt, 

Halkavi bahçealnd• 
konterana 

Bugün saat 19 da Halkevi 
bahçesinde Doktor Bay Mavafak 
Emsen tarafından " TOberkülozuo 
içtimai bünyedeki mühim tahribatı 
ve korunma çareleri ., mevzulu 
bir konferans verilecektir. 

B•J ••vket Subatı 
Yavraaanuo vefatı sebebiyle 

on yedi riin evvel lıtaobula git 
miş olan Adaoaoıo değerli lı Ban 
ka11 Müdürü Bay Şevket Subaşı 
dün tayyare ile tehrimize dönmüı 
ve vazifesine başlamışhr. 
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3 - Köylerde yeni bir teıiH 
adı verilmek, 

4 - «Ülkü eri> 1&yılmak. 
Eoıtitülerln öiretim, ejitim, 

ziraat ve uo'at ifleriode arahk11z 
10 yıl çalışan ve olaranüıtü bir 
başarJ röıtereoler «Ülkü eri• ... 
yılacaklar ve maarif V ekiletince 
ba unvanı belirtecek ve ayyıldızı 
ihtiva edecek tekilde teıpit ola
nan bir ipret tqıyacaklardır. 

Kitap ••rglal ac;ıhvor 
Yardomuzun yıllık nqriyatım 

halkımıza taoıt~ak rayesiyle bo· 
e-ün ıaat 18 de Halkevinde bir 
kitap sWfill açılacaktır. 

Yarın yUzme havuzunda 
vapılacak mUaabakalar 

Y ırıo Atatlirk Parkındaki 
Yüzme hıvuzondı Adana Gençlik 
ve müesseseler gençlik kuliiplerl 
ar111nda yüzme ve atlama teıvlk 
mOaabakaları , (Mersin-Adana) 
yüzücüleri ara11oda da haıOıi 
( Vaterpolo ) ıu topa mü1&baka11 
yapılacaktır. 

Subavıar terfi k•ll 
Ankara 26 (Haıoıi) -

lar heyetine mabaaı terfi k 
burüo meriyete konuldu. B• 
da Tllrkiye cumhuriyeti ~J.I 
heyetiaio 11oıfları terfi mil~ 
ve tekilleri hazarda ve s•te""~ 
dem zamları ile f evkalide 
halleri röıterilmektedir. 

Bir otelde aovgu11c 
lıtanbal oteli müsoecirl 

kaıçn lle otel katibi Nore~li 
le aarhoş olarak gelen A 
Ahmet Fırganan 1400 lir• 
aı çaldıklarından haklarınd• 
muamele yapılmıştır. 

Bir vurguncu vak . 
Karaıokada terziler iç~ 

terzi Darmaı oilu Veli 5e 
zi Mustaf aya elbiıe astarıo~ 
metreıini 400 kuruşa satdl 
;indao milli korunma 
tevfikan hakkında kanuai 
yapılmıştır. 

Bir ölUm ~ 
Kozanın tanınmış ve ~ 

doktora olan Doktor B•Y 
tarip bnlaodotu h .. tahk~ 
talamıyarak dilnkü rnn "' 
miştlr. Merhuma tanrıdan 

dileriz. "' 
GUr•t AntrenörUlll~ 

kar • v• tavın ed~ 
BedeD Terbiyesi Sef~ 

reıi Güreı Antrenörü Baf 
Tokbadak terfian Ankar•f' 
edilmiıtlr . Yeni ödevinde 
lar dileriz. 

ÇEViREN : S emih Uygur 
korkmadıianı Alpar'a hiuettirmek iıti· 
yordu. Sonra birdenbire attan aşaiı ya · 
varlandı ve ebedi1en kayboldu. 

Harp bitmltti, Fakat hali takibi• 
devam ediyordu. Vata'oıo ba İf için lh· 
tiyat olarak bıraktıiı taze ordaaa kaçan· 
ları amao11z bir surette kovalıyor ve 
tama••n imha etmeğe uirqıyorda : 

ribl pay ediyordu. Fakat kralın hazineıi 
aıkerler ve kamaodaolar ara11nda müu · 
vatan takıim olanuyordn. 

Vata arabaların orta11oda adamlarile 
kooutavordo. Kralın bir kaç adamile 
birlikte Rab1aya doğra kaçtığmı henüz 
haber almlfb. arkasını taklb için iıtira· 
hattaki atları bekliyordu. 

avadanlara ıilahlara kıymetli eşyaya bak· 
madan gözlerini bu hazinenin yanında 
duran esir kadınlar araıında l'ezdlrdi. 
Aradığını bulamadı. Tam ba eaoada Eke· 
şe fÖzOoe ilifti. Çalgıcı efenditinio fikri· 
oi derhal aobyarı•k elile bir çaval üıtiin· 
de oturan siyah elblMli bir il.adını ifaret 
etti. 

leri ormandan çıkarak. ayayan •~ 
bojıaaya relen kaplan batlı şeyt..,..,. 
benziyordu. JI. 

Harp bitmişti. Herkeı y•rlerln•. 7 
byorlarclı. Tananıo ağaçlarla göl,.;, 
sahillerinden bir bölük aıker nlf :J! 
~arka dotru ilerliyordu. YlrıD_i...aL f. 
olan bu bölllk Alparın adamlariyd!'~ 
riade Omocle, Ek8fe, Deak, 8~~ 
ve Maröt de vardı. tJ'-J 

Aktam olduia zaman ne kadar sa· 
hlpılz at var1a hepıiai yakaladılar. Sisler 
içinde kaybolan ovada ejilmlt olarak re· 
zin• bir ıllrG adamla doldu. Banlar 
her harpte dllfeDleri çıblatıyorlar kafala· 
rını k ... rek meıin torbalara dolduruyor• 
lardı. ToP1aoao ba bqlar bir araya top
lanarak J1i•n yapıldı. Soara ~izmeler al· 
tında e:ailen batlar 1at• aola yavarlaadı. 

Bora çaluadatı SUlaD Alpar'ın batı• 
rJD• birdenbire Anilko seldi. K•--daa· 
larını baJIO& toplayarak yors-0 atan 
llzenriledi ve Almanlarm arabalarnuo 
bolaoduj'D yere dofra feldl. Arabaların 
etrafında aıkerlerden öteberi satın almak 
içi~ ıelea bir silr6 tüccarlar vardı. Bu 
adamların nereden peyda oldaldarını 
kimteler bilmiyordu. Fakat daima böylı 
harp aluılarını iatili ederlerdL Ôleo dflf· 
manların ıllihlarmı askerler l.tedllderi 

Etrafında krabn maiyetinden bir sürü 
hır11tiyan papazın cesetleri yatıyordu. 
Gezrin klbln birdenbire ortaya çıkmıı 
ve bunları öldllrmllftü. Şimdi dOtünceli 
nazarlarla onları seyrediyordu. 

- Bir mucize bokleyorlardı - dedi. 
F akıt o macizeoio erkeklikte ve cuarette 
oldupau bilmedUerl 

Vata eli yiiz6 kan içinde tanınmaz 
bir hale gılen Alpart derhal tanıdı elini 
uzattı ve ıevlnçle: 

- lıt• Tonarob• otlu reldil dedi. 
Ve ilive etti. 

- Bizimkiler anlafarak bqardıtın 
bOylk ife mükafat olarak f&nimet daiı· 
tılmadan sana banlar içinden arza ettlii· 
oi MÇmek hakkını v.,.dik. Alpar etrafa 
göz rezdir ve latediğloi alarak çadırına 
iötürtl 

Alpır önünde yıjılan altun, gümüı 

Al par 
- Ganimet hiuem olarak ıoou iı· 

tiyoram dedi. 
Vata hafifçe gülümıiyerek 
- Al öyleyH çadırına götUr. dedi. 
Ekeıe kadının koluna hafife• do· 

kanarak ~ 
- Haıaı•el•cll ıatten beai takibe· 

diniz de Nl'•Y efeadlalzin çadırına e-ö· 
tQreylıa. dedJ. 

Z.Oobia yavaş yavaş ayara kalktı. 
Ürkek nazarlarla etrafa baktı. M .. 'alel .. 
rin qıtı albnda bundan böylı cariyesi 
olacajı ıfendisialn çehrMlni r&riince bir 
çığlık kokardı ve dlferek bayılda. 

Bu ••nada Alparın fekli hakikaten 
korkunçtu. Çebr11l kanımq kan pıbtala. 
rile kaplı idi. Bu karanlık çehaedı Jalnız 
rözlerinia beyazı qıldayorda. lnaaaa ben· 
zer hiç bir tarafı yoktu. HlatlUırln rece· 

Askerlerin o .... ı ıebebılı ~ 
Muoo harbladeo sonra Omod• , 
talamlarlle dola bir araba bal•Of"' -
na kl ... y• haber vermeden iç;;__:,/ 
rar vermiıler ve birbirlerine ~ I 
bu ıözt sadık kalm"'8rdı. Herek ~ 
nasında dört atın zor çektiii btl ~ 
yı timdi iki at rahat rahat çık f"!'; 
Omocle iki rBn önce bir üalO~eO ~ ~ 
da 7akalamıftı. Bir ata bindirdi 

1 
!") 

adam bir feCe bir fÜn darat&~ .,,,..., 
çaldıktan IODra bir bir fınatt01 ~ 
kaÇIDlftl. Şimdi onan birini 0~ 1 
ra7orda. Göalli hoı olsan diye kasti' .J 
caman bir Alman ali wermifler clt ~ 
~etinin Ozerine harp meJdaO'° ~İ 
lan kocaman kırmazı bir _..ao -_,,} ,,,_.,,,, 



So.,yetlerio Va- "ık• • h için bu fır1atı kn· 

L•~n2ton E.lçisi M IDCI cep e çırmaılardı • Gö 
ıt . 
vınor, çok akıl ze çarpan nokta. 

~· ve ince bir etrafındaki m Üt teri k 1 erin, 
•1~lolllattır. Ha- ikinci cephe gibi, 
l'tcıye komiseri k• } • b u h a r b i n e n 
•ıf•lile ıı'k Si~ çe ışme erın temelli davasında 
Cenevreye Mil birbirlerinin kud 
letıe C : . tt g"' . r emıyetıne yara 1 ı ret ve imkiolarıo-
~lttiğj zamanlar d an haberdar 

'i~ksıılığa, teca· ko••tu•• hava olmamalarıdır. Ya· 
d~~e karşı söyle · h u t , cepheyi 

1l 1 keıkin ve açmak meselesin· 
'1.ylı n Q t u k l ar y AZAN de birle4tikleri 
l~Uı tatlı dinle I,____ iJ halde, buouo za· 

~~0:~~;1 tesir Necmeddin Sad :;~;mam~;.::~.~~ 
Avrupada. sulh M. Litvinofun 

'ie de.,letler ara1ı işbirliiine daya· 
Dtn bir polirikanın koruyucusu 
~nındıiı içindir ki uzunca bir düş· 
~ 110lül( devri reçirdikten s o n r a 
, 111Yaoın Demokrasilerle birleım•· 

11 Ü:ıerine Amerikanın beienebile· 
ce·· 1 tı tek komüoiıt diplomatı o a• 
'•k, ıınutuldoiu köıeden Vaıiog· 
t0n, Büyük E.lçi gönderildi. 
. M. Utvinofun şahsiyet ve me· 
lıyetloi kı1aca tanıtmaktan maksa
tlllıı, bu zeki diplomatın herıeyi 
. 1•rek, düşünerek, sorarak yaptı· 
t:ııı ve söyledlii sözlerde mutlaka 
~ hedef aramaklrerektiiinl anlat 
111•k içindir. 

M. Litvinof V aıinrtonda bir 
~0~1•ntıda rene ikind cephe mese· 

1"
1nl ele almış, teşebbüs Sovyet 

"de iken ikinci cephenin açılma· 
.... l d d • bi., o lllaıından teesıür uy ugunu 

ldir111if ve demiı ki: cEğer bu 
(ylni ikinci cephe) o zaman yapıl· 
lllıı ol1aydı Almanlar eıa1h hezi· 
~te tğrardı. Rusyaya röuderilen 

tp lllalzemesi yardımı nekadar 
:~•rli oluna olsun, hareketin 

11Yiiklüiü bakımından yetecek 
llıiktarda deiildir.> 
b M. Litvinof'a göre, ikinci cep
ik•, :teıebbüı Sovyetlerln elinde 
So '°• yani geçen kış yapılmahych. 
. •Yet Bilyük Elçiıi ikinci cephe· 
~11• biraz geç de olsa, logillz ve 
. '-•rikalılarıo boyuna ilin ettikte 
~ tibi şimdiden sonra açılO'att 
•hi faydalı olacaiını hlç söyle· 

111'di·· k b ilt• tı için Sovyetlerin arb u 
'i ltıci cephe müjdeıine lnriltere 

111
' Aaıerlka kadar ehemmiyet ver· 
edikleri anlaşıhor. 

111 
ikinci cephe, zamamnda açıl· 

•da lllı, reç mi kaldı, bilmiyoruz. 
lllU M. litvinofun ıüzleriode gözü· 
• le Çarpan daha esaslı bir nokta 
lt. 

hl lngiltere ile Sovyet Ruıya bir 
d• d~r Alınanyaya karıı birlikte 
~~Utüyorlar. Bu harbin en verimli 
ı •lde beraberce yürütülmesi için 
111til ~ tere, Amerika, Sovyet Rusya 
iı '""• konuşuyorlar, ne yapılaca· 
11~1' hangi hareketin daha faydalı 
di C.l iaıu her halde aralarında 

p 0-at k " - -it-, - ca ve as erce goruşup 

Lı •rlaıtırıyorlar. 
'l•tt· b lteııd· il u çetin savaşta, her taraf 

k 1 kuvvetini, takatıoı ortaya 
aı ()!•rak, elinden 1releoi ve kendi
t,~~lo nıüınkün olanı hetapla ki· 
•e al llıüttefikine bildiriyor. Olacak 
lllıyo Qaayacak yapılacak ve yapıl· 
ıı, '~•it şeylere, müıterek bir pli
~.,tore birlikte karar veriliyor ... 
~b:.!~. IDÜtteflk devletler arasında 
lllıır ıı ve yardım ancak böyle 

Q llnırıı. 
l'ilt 11 ~kundan, larilter• ve Am•· 
~: •kinci cephe açabilirler mi, 
lllıd' ha:ı:ırlıkları ve kudretleri var 

ır? V 
ile •raa bu cephe nerede \'e 
lı, :•~an •çılaıalı? Bütün bu esas· 
fil)~:ı:ık, askert meselelerin mütte· 
~ ~, "!•11nda konuıulmuş, bilin
ltıılll 0 nceden birlikte karara bai· 

~ olmaıı lb11a aelmez mi? 
l'ilta • Molotof loriltere ve Ame
~ ,:' fitti , koouıtu anlaştı • 
~i ~il •ırada Sovyet Bllyllk El. 
ili-.". 1~İııci cephenin açıa..mlf 
~ h 111

• l ... ıilrlerloi bildiriyor • 
' '1de • lnriltere ile Amerika
\~ ~'çeıı kıı yahut hemen ıimdi 
~~kt•Phe açaca.k vaziye~te ol. 
dı d •r11u Sovyetler bilmıyorlar· 
lt't 

1 bQ•~•ktir • Zira , daha reçen 
~)d1 Y r' bir kudret ve imkln ol· 
''Clata' 111Utere ve Amerika hem 
l,k .. ct!..' Y•rdım etmek hem de 

~ "flQ l ' •n arı Almanyayı yenmek 

acı sözlerinden anlaşılan budar , 
ve bu iki ihtimal de harbin rüdüm 
ve yürütümü bakımmdan herkesin 
kendi aklına göre ayrı ayr1 hare 
ket ettii'iol, arada anJaşına ve bir
lik olmadıimı gösterir ki böyle 
ölüm dirim harbinde müttefikler 
Jebine iyi bir şey deiildir . Eğer 
Sovyetler , müttefiklerin ikinci 
cephe açabilmek veya açamamak 
kudretinden haberdar bulunsa -
çünkü bu bHit bir Hkerllk heıa· 
hına dayao1r - yahut bu cephenin 
açılın• zamanında birle4mif olta· 
lardı M. Litvinof daha geçen kış 
cephe açılmamış olmasına böyle 
açıkça eseflenmez<ll. 

Yoksa , M. Litvinofun bu ~i· 
kiyetinden " müttefikler ikinci 
cepheyi çoktan açacak kudrette 
ldller de yapmadılar ,. minasıoı 
mı çıkarmalı ? O zaman mütte· 
fikler ara•ında hiç birlik ve bera 
berlik olmadıiı neticesine vısrılır 
ki bana inanmak fllçtür. 

Bir taraftan fnriJterenin, öbür 
yandan - daha dün - Reis Roo
Hveltin ikinci cepheyi bu yıl aça· 

caiız diye Han etmelerine karşı 
Sovyet Elçisinin bu işin çok ge· 
cildiğloi tee11üfJe bildirmeıi dolt 
ve dllımanda şu dll4üoceyi de 
ayand1rabilir : 

fngiltere ve Amerika, ıon za 
mana kadar, karaya asker çıkarıp 

cephe kuracak kudrette deiildiler, 

haı1rlıkları henüz bitmemişti. lnri· 
liı Bqvekilinin ıöyledigi ribi, böy 
le bir macera lnriltere için bü
yük felaketler doiurabilirdl. 

Fakat, Sovyet Ruıya ıu fikir
dedir ki, böyle bir maceranın so-

nu inriltere için ne oluna olsun, 
Rusyanın yükünü bir an hafiflet· 

mek için her türlü tehlikeyi röze 
alarak, karaya ordular çıkarmalıy
dı. Bu ordular az zamanda yoke· 

dilse ve loglltere üç yıldwr rüçlük 
le hazırladığı ana vatan müdafaa 

kuvvetlerinden bir hamlede mah· 
rum kalarak tehlikeye düşse de 

Sovyet Ruıyaya bir müddet yar
dım edilmiş olurdu ve bu fedakir
lık o yardıma değerdi. 

Yahut, lnrilterenio karaya as
ker çıkarık Almanyayı arkadan 

vurmaya ve bu suretle Rusyaya 
yardım etmeye pek.ili gücü yeti· 

yordu da, bunu biJe bile, isteye 
itteye yapmadı ve Rusyayı Alman· 

ya ile başbqa bıraktı. Yani Rus
ya İngiltereyi, lngiltere Rusyayı, 
.. rf kendi menfaatlerini dütünerek 
atlatmaya çal11ıyorlarl .. 

Ôyle veya dej'il, ikioçi cephe 

etrahnda bu açık çekifm• ve di. 
dişmenin doiarduiu manzara bu
dur. 

Müttefiklerin kudretini ve he· 
sabıoı Sovyetler mi bilmiyor, Sov· 

yetlerin istediği müttefi~lerin mi 
işine elvermiyor, ıniımnk mümkün 

değil. 

Libya harbi ve Mmr '.müdafa· 
a11 lnriltere ve Amerikayı yeni 
kaygılara dilf ürOp Af rikaya yeni 
kuvvetler göndermeye çahıdıiı 
ve buna ratmen ikinci cephenin 
tam ıamanıoea açdacağı M. Rooı · 
••it tarafından söyleodiii halde 
Sovyet elçlıinio ,ıikiyetl, bu kıy· 
met ortasında, bllyOk harb plinıoı 
bir tarafa b1rakıp berkesin sadece 
kendi çıkarını düşündüiü fibl bir 
bava yaratıyor. 

•Akıam'dH· 

~f!l~~R~rc1:;:· H 
. •· . . .. 

Malta'ya 
hava akını 

Hücum edilen hedef. 
}erde yangınlar ve İn
filaklar vuku buldu 

Malta, 26 a a. - Resmen bil· 
dirildiiine göre' lngiliz avcıları 
dün akşam Malta üzerinde 2 düş· 
man av uçağı dü4ürmüşler ve baş. 
ka birçok nçaiı da h ıara uğrat 
mışlardır. Bu suretle 24 saat zar· 
fanda düşmamn bir bomba uçaR-ı 
ile 3 av uçaiı tahribedilmiş ve ~ir 

çok av uçağı da hHara uirahl· 
mış oluyor. Düşman bombaları ha. 
va meyclanınm yakınlarına düşmüş· 
tür. 

Geç vakit neşredilen teblii· 
de, bir rece bomba uçarının Mal· 
ta üzerinde i'ece avcıları tarafın· 
dan dü4ürüldüğü bildirilmektedir. 
Az çok ehemmiyetli sayıda düş. 
mao uçağı üç ğeceden beri Mal 
ta üzerine ült üste hücum etmiş· 
tir. 

Bombalar bava meydanı ya· 
!unlarına dllşmiJş fakat az baıara 
sebebiyet vermiıtir. Sivillere ait 
binalarda batar ehemmiyet.izdir. 
Birkaç sivil ölmüı diğer birkaç 
klşl de eğır surette yaralanmııbr. 
Yangın bombalar1nm çıkardığı yan 
gınlar derhal ıöndürülmü4tür. Mal· 
tada şimdiye kadar 2600 den faz. 
la tehlike lıareti verilmiştir. 

Berlin, 26 a.a. - D. N. B. a· 
jansınlD Öğrendijlne fÖre, junkert 
88 tipinde alman savaş uçakları 
dün gece Malta adasında Lucca 
hava meydamna şiddetli hücumlar 
da bulunmuılardır. 

Garaj yollarına, 11iınaklara ve 
birçok benzin deposuna yüksek 
çapta infilik bombaları ablmıı ve 
bunlar h~defler üzerinde patlamış· 
br. 

Alman pilatları döndükleri za• 
man hücum edilen hedeflerde bü· 
yük yangınlar ve ıiddetli infilak
lano vuku buldutunu müşahede 
etmişlerdir. " 

Sovyet - Çin 
gizli anlaşması 

Ankara 26 ( Radyo razete· 
si ) - Şankhaydan &'•len bir telg 
raf , Çan-Kay-Şekle Sovyet 
mümessili araıında 30 mayısta 
gizli bir anlaşma yapıldıiını ha· 
ber vermiştir • Yapılan bir top 
lantıda askeri bir Çln-Sovyet 
komiıyonn karo iması kararlaş· 

mıştır . 

AB ERLER . 
, ....... ________________________ ""'l 

Avrupa Cephesinde 

Amerikan 
Ordusu 
Başkomutanı 

Tayyare ile Amerika· 
.... ~ --
dan İngiltereye geldi 

Loodra, 26 (a. a.) - Ameri 
kan orduıuoun Avrup• harekat 
sahneıi başkumandanlıiına tayin 
edilen Amerika orduıu generalle· 
riuden Lisen Hovver dün tayyare 
ile Amerikadan lngiltereye rel· 
miıtir. 

General Lisen Hovver ilk 
toplaobsını bug&n yapmışbr. 

General ezcümle şöyle de· 
miştir. 

« - Avrupa harekat sahne· 
sinin reımeo kurulması Birleıik 

Amerika ile Büyük Britanya ray 
rotlerioin telifi çerçevesi içinde 
mantıki bir tedbirdir. Altı ay öo· 
ce Çörçll ve Rozvelt iki memle. 
ketin aıkeri ve iktisadi kuvvet· 
(erini müıterek gayrette hızlı 
birleştirmek sııretiyle birleşmiş 
milletleri de aevlndirmişlerdi. Va· 
ıington'da yapılan bu kooferanıta 
iki devlet adamı, müşterek ama · 
ca varmak için, renişliii Birleş· 
mit Milletler tarafmdan ta1avvur 
bile edilmlyen sıkı bir it btrliii· 
nio çok tesirli bir plinını teıbit 
ettiler. Son rünlerde iki devlet 
adamı, müıterek icraatlarını daha 
sılu bir birlik derecesine çıkar· 
mak için yenieen buluştular. Bu· 
rada, Britanya adalarmda. ameri
kan asker ve pllotlarınm hJZla 
artan lutalar halinde bulunması 
bu umumi plio reretince yüril
mekte oldujumuzu göıteren bir 
delildir. » 

Amerikan kuvvetlerinin taHm 
ve terbiyesi şartlarına dair soru· 
11'n Hale, reoeral Lisen Hovver, 
Kommando'lar bqkumandanmın 
ıu sözlerini tekrarlamak ıuretlyle 
cevap vermittir: c Amerikan bir
liklerinin elde ettikleri neticeler· 
den daha iyi bir neticeyi hiçbir 
zaman görmedim. > 

88 yll önce Sıvas
topol muhasarası 

- Baştarafı ikincjde -
ruma soknlmuş olacaktı . Filbaki · 
ka da karar verildiği gibi yapıldı. 
Müttefik orduları , Sivastopolun 
şimalindeki Ôpatorya mevkiine ih. 
raç edildi . Ômer paşa komanda. 
sındaki Türk ordusu da , müttefik 
ordularmın yaoıbıışında yer almıı 
ve onfarla beral.ıer dövüşmeğe 
başlamıştı . lık zafer (Alma) mev
kiinde kazanılarak Sivastopol yolu 
milttefiklere açıldı . Afhsından 
müttefik orduları donanmalarının 

da yardııniyle , Sivastopoln cenup 
tan sarmaia mnvaffak oldular • 
Bu sıralarda (logerman) mevklinde 
de parlak bir zafer kazanılmıştı • 
Burada yapılan savaşlar esnasında 
bir arıshk loriliz kıtalarınıo Rus 
çeoberi içinde mahvolmak üzere 
olduklarını gören Türk taburları 
derhal imdada koşmuşlar , düşman 
ları perişan edip lngilizleri muhak 
kak bir leliketten kortarmışludı. 
Bu zafer duyulunca , lstanbulda , 
Pariste , Londrada toplar ablarak 
ıenlikler yapılmıth . Her gün ls
tanbula vapurlar dolusu lnfiliz , 
Fran11z , Türk yaralıları reliyor , 
lstaobul balkı bCiyük bir heyecan 
içinde hastaların tedavi ve istira· 
batlerioe yardım ediyor, hediye 
ikram ederek onların gönüllerini 
almaj'a çahtıyordu . Bu esnalarda 
İtalyanlar da 15 bin a1ker gönde· 
rarek Sivastopol harbine karıştı · 

lar , Bu tarihlerde bugünkü ltalya 
devleti henüz kuralmuş deiildi • 
ltalya topraklarında yedi küçük 
hükOmet vardı . Bunların en bü 
yüğü de (Piye Monte) hükQmeti 
idi • işte Sivastopol harbine işti. 
rak eden ltalyan hükOmeti de bu 
Piye Monte krallıiıdır. Bunun da 
bu harbe iştirak etmekten mak1a 
dı Fransa devletini memnun edip 
ileride beklediği yardımları kopar
mak için, Fransızların dostluğunu 
kazanmaktı. 

Kış geçmiş, ya:ı gelmiş, fa· 
kat Kırımdaki bu tavaş bir türlü 
bitmemişti. Herkes üzülüyordu . 
Müttefik erdular1 bir türlü, Sivaı· 
topolu alamıyorlardı. Çünkü müt· 
tefik orduları , Sivattopolun 4ima 

şiddetli bir taarruza geçmişler ve 
ilk hamlede Mala\cof tab111ıını :z.ap• 
tetmlş\erdi. Bundan sonra mütte· 

fiklerin ınuvaffaltıyetleri çorap sö· 
küğü gibi birbirini takip elti. iki 

buçuk ay daha bir çok kanlı ve 

şanh savaşlar yapıldı. Nihayet Rus

lar, bir harabezara dönen şehri 
boşaltıp çekildiler. Arkasından la· 

giJi:ıler, Fransızlar ve Türkler de 

Sivastopola girip, şehrin kale du· 

varları üstünde şanlı sancaklarım 
dalgalandırmağa mnvaffa~ oldular. 

Bundan sonra Ras çarının talebi 

üzerine müttefikler ve Ruslar ara· 

sında Pariste bir barış imzalcoa
rak harbe son verildi. Harp bitt 

amma Türkler de bu savaşı bir 

türlü unutamadılar. Sivastopol ga 
zileri, uıun seneler, a-elip geçen 

Türk nesillerine Sivnstopol seferini 

efsanevi bir destan ribl anlatmak 
tan geri durmamışlardı. Bu gazi 

lerln çocukları da daha ıonrak 
senelerde, babalarından işittikler 

tarihin bu şanlı gjnlerine ait ha 

liraları, etrafındakilere hikaye eder. 

lerken, şu eski şarkıyı da büyilk 

bir vecd içinde mırıldanmalı.tan 

kendilerini alamazlardı: 

Sivastopol önünde yatan l'e 

miler 

Atar da nizam topunu, yer 
i'Ök inler 

Sathk fotoğraf 
makinesi 

6,5X 9 boyunda Zais ikon 

markah, çok kuvvetli objektifi olan 

pek az kullanılmış bir fotoiraf 
makineıi satlıktır • lstiyenlerin mü 

essesemiz muhasebesine milraca· 
atlar1. 

-----------------------------

ITH..KVtMI 
27 Haziran 1942 

CUMARTESi 

lini kuşatamadıklart için, Ruslar da 
buradan daima taze imdat kuvvet· 
leri alarak kalelerde bulunup da
yanmak imkioını buluyorlardı. Ar- ı 
tık her ne paha11na olarsa olsun . 
Siva1topoln almaia karar veren, 
müttefik ordular1, 1853 senesi ha. 
ziramoın (7) nci günü büyük ve 

Yltı1942 • A Yı 6 Gün : 178 Hıur SS 
Rumi ısss. Haziran l4 
Hicri 1561- Cemazlyel'lhır lS 

Bu 
Gece Nöbetçi Eczane -
Toros eczanesi 

(Yenicıımi yanında) 

-========================================================• 
Müttefiklerin istila plim TE T K IK 

9 42 yılımn kat'i neticenin alınacağı yıl ola· 
cağı iddia olunuyor. Bu maktatla Mihver-

aımağa mecburuz. Bu takdirde gerek Avropa
da ve rerek rarp hemisferlnde düşmaolanmız 
merkezi vaziyetten istifade edebillrler. Düşma· 
nın munakale hatlarının ur.unluğu bizimkinin 
onda biri ile üçte biri arasmdadır. Bu vaziyet 
bizim aleyhimizedir. 

taarruz edilemez bir hayale koyacak olan bü
tün üs veı kaynakları ellerine geçirmeleri; di· 
teri dilşmanlannı tamamen mağlOp etmeleri 
ve mesela lngiliz adalarını işgal edebilmeleri· 
dir. Şüphesiz ki düşmanlarımız bu yıl içinde 
bu ikisinden birini yapmaia çalışacaklardır. 

ciler müttefiklerin ileride tecavüz ü11ü olarak 
kullanabilecekleri mevzileri tutmıya çılıııyor, 
müttefikler de bu yıl içinde Avrupada asker 
çıkararak Avrupa harbini bitirmek iıtiyorlar. 

iki tarafın bu yıl içinde birbirine karşı ne· 
ler yapabileceklerini anlatan qağıdaki yazı 
Nev York Timeı razeteıinden alınmıştır. Bu 
ya21, bize harbin bu yıl alacaiı ıekil hakkın· 
da bir fikir vermiye hizmet edecektir: 

"' "' 
Avrupa ve uzak1arkta Mihver •muvaffakı· 

yelleri kalbi zayıf ve korkak olanların ce1are · 
tini kırmıştır. Fakat büyük zaferier kazınmış 
olmalarına rağmen Mihverciler mailOp edile· 
miycek vaziyette değillerdir. Almanya, · Japon· 
ya ve ltalyanın aleyhinde olan bir takım iınil. 
ler vardır ki, Mihveri dizüıtü getirmek husu· 
SDnda bu amillerden İ•tifade edilebilir. Bizim 
lehimizde ve aleyhimizde oları ıtrateiik fayda
lar1 rözden geçirelim: 

" Müdafaa bakımından Amerika • Hatta 
rarp hemiıf •ri • Alman yanın iıtili11 altında 
bulanan Avrupa ile Japonyanın Şarki Asyaaı 
arasında ve tam ortadadır. Biz dütmanlanmız. 
dan iki büyük Okyanusla ayrılmış bulaoayo. 
raz. Bu okyanoılar aşırı her haoii bir taamı· 
za karşı biz daha kısa müdafaa hatlarına ma
lik merkezi bir vaziyette bulanmak gibi müsait 

bir mevkiimiz vardır. Kuvvetlerimizi tehdit e
dilen noktaya düşmanlarımızdan daha büyük 
bir ıllratle Hvkedebillrlz. 

" Fak.at bo müsait vaziyetten ancık mü
dafaada kaldıkça istifade edebiliriz. Halbuki 
müdafaa, harp kazanmaia yetmez. Harbi düı· 
maoıo •yatına ~ötllrebllmek içio merkezleri 

Fakat bizim, Avrupa ve garp hemisferine 
kafşı atlama hareketi vaıifesini görecek üsle· 
rimiz vardır. Bu üsler şunlardır: Garbi Avrupa· 
ya karşı lngiliz adaları ve lzlanda: cenubi Av· 
rupaya karşı Mııır ve Ortaşark; şarki Avrupa• 
ya karıı Ruıya; Japonyaya karşı Alaaka, Aleu
tien adaları Ruıyanın Pasifik sahilleri, Avus
tııralya, Hindi.tan ve Çin. Bu üsler bizim < li
mizde oldukça harbi düşman topraklarma i'Ö 

türebiliriz. Müıtakbel taarruz hareketi de bu 

üslerden yapılacaktır. 

•• Bu, büyük devamlı bir faydadır. Buouo 

yanında bir de bizim saoayiimiıin her hangi 
bir tahrip veya iz'açtan azade bulunma11 gibi 
ikinci bir faydamız vard1r. Düımao sanayii da· 
ima tehlike altındadır. Ve tahrib edilebilir vn. 
ziyettedir. Bl'ıim ise böyle bir kork!!muz yok. 
tur. Şimdiye kadar harp, bu üslere ·sahip ol. 
mak için yapılmıf mücadeleden ibarettir. Al 
manya bütlln Avrupayı iıtila etmek ıuretiyle 
bizi bir çok üslerinden mahrum :ettiği ribi, 
Japonya da Şarki Asya sahilleri ve cenup de· 
nizio ·eki üsleri iıgal etmek suretiyle garp he· 

miıferinde bizi bir çok mühim tecavüz nokt•· 
larmdan uzaklaşllrmıştır. Fakat henüz üı.ri0• 
de müttefik bayraiı dalgalanan bir çok ıı~er 
vardır ki, bunlar bizim elimizde oldak~ Mkıh· 

· h · • mas " ı k •0111 ün verıo ezımete agra ını on em• 
deiildlr. 

Mihver için bu harbi kazanmanın iki yolu 
vardır: Biri, Mihver devletlerioin keudilerloi 

c Bizim vazifemiz vft vaziyetini:ı açıktır. 
Bizim için de iki yol vardır: Evveli, bazı ana 
bölgeleri ve bazı ana üsleri mubaf aza ederek 
düşmanıo birinci hedefini önlemek; sonra da 
bu üılerden illifade ederek düşmana saldırmak. 
Bu iki taktik birlestirilebilir. 

« Çünkü bu üıleri müdaffaa etmek harbi 
kazandırmaz. Yalnız mağlup olmamıza mini 
olur. Halbuki biz düşmanın şartsız ıurttoz tes· 
lim olma11nı istiyoruz. O halde taarruza geç · 
memi~ lazımdır. Bu taarruzu yapablJiriz ve ya· 
pacarıı. Kuvvetimizi düşman• doğl'udan dot
ruya kendi topraklarında duyuracatız ve onu 
diz çöktüreceğiz. Almaoyanm kalbine vurula. 
cak darbe için 10 ,.mz. ad~ları. mükemmel bir 
Üs vazifesini görecektır. Şımdı hava kuvvetleri· 
mizin bu üsteo yaph(ı akıolar Almanyayı Şark 
cephesiodeo b~ç olma~a 1000 tayyare çekip 
bu ceph•Y• roodermege mecbur etmittlr. la. 
glliz adalarından ve lzlandadan Norveç'e, Bel· 

'k tfollanda ve Fraıısa sahillerine bilyük 
çı a, -
kuvvetler çıkaracarız. 

«. Avrupada? s~nra Garp hemilferioe dö. 
necejız. Oradakı ullerden Japonya•a h 

1 t l . d • , S ,, ava 
akın arı er ıp e ecegız. onra Japon • 

k. " 1 . b" b yama e 
(iade ı uı erı ırer irer zaptedip ilerl"ı • · .. " yecegız. 

Soznn kısası zafere giden yol bir d _ .1 
bir çoktur. Bütün bu yollardan aym erdı ' 
. t'f d b d - ·ı· 1 zaman a ıs ı a eye mee ur crı ız ltönce b' ld · ır yo an 
gidecejlz sonra ötekine döoeceib 

•• ilk şart kuvvetleri dağıtmaO:ak ve dilı· 
mıoıo ııldıatmalırınn kapılmamaktır. 

11 
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Asri Sinemanın 
YAZLIK Bahçesinde 
s~~;~· Bu akşam Suvare 

9.30 

Şaheserler serisinden 

ııahi yıldız G r e t a 
Garbo nun 

Dahi rejisör : Ernst Lubıtson 
lderealnde 

Melvın Doglas la beraber çevlrdls}I 

~ : 

1 l ı 

TOrkçe sözlO 
Gülmigen kadın 
Emııalsız. şaheserinde sizleri neş'e, zevk ve kahkahalar 

lçtriıiode bırakacaktır. 

ilaveten : Fevltalide renkli 

Pek yakında : 

KiRiK YUVA 

inhisarlar Adana BaşmUdürlUüUnden: 
Çay taklidi nebatlar hakkında Hin 

Çay, Kahve kanununun muvakkat birinci maddesi muci
bince istenilen beyennameler hakiki çaylara ait olduğu cihetle 
(f)llerinde taklit çay bulunduranlar haklarında kaçakçılık taki
batı yapılmasına mahal kalmamak ve badema bu gibi nebat· 
lann çay gibi iılenmesinin önüne ğeçilmek için miktarlarınan 
birer beyenname ile 30l6.1942 akşamına kadar idaremize bil· 
Clirilmeıi (daha evvel beyenname vermiş olanların tekrar be
~enname vermelerine lüzum yoktur.) Ve bundan ıonra bildi
rilen mikdarlardan fazla ç.ıkan taklit çaylar için allkahlar hak
kında kaçakçılık takibatı yapılacatı ilan olunur, 2190 26-27-28 

Deniz gedikli erbaş orta okul 
müdü rlUüündenı 

ı- Bu yıl doğrudan dogruya donanmaya sevk edilmek 
üiere orta okul mezunlarından talebe kayt edilecektir. 
2- ıstanbul ve civarından müracaat edecekler lıtanbul 

Deniz K. htına Menin ve civanndan mllracaat edecekler 
de Mersindeki okul müdürlütüne. 

3- lstanbul ve Mersin mıntıkası haricinde bulunanlann 
bulundukları askerlik şubelerine dilekçe ile bildirecekler ve 
bu dilekçenin bir muıhasını da istanbul Dz. K. lığına veya 
Mersindeki okula ~öndereceklerdir. 

4- Kayıtlar. 1/6/942 tarihinden 30/9/942 tarihine kadar 
devam edecektir. 20909-11-13·14-17· 19-:ll-23.25-26-30-1·3-5-7 

Karabük Demir ve Çelik Fabri
kaları Müessesesinden: 

Müessesemiz Fabrikalarında Dizel yağı istihsaline başlan· 
mıştır. Satış fiatımız mevzuatın müfteri tarafından temini şar· 
tile sahamızda vagonda teslim beher tonu (yilz elli be§) liradır. 

Almak isteyenlerin müesseseye müracaatlara ilin olunur. 
Yal nümuneıi ve evsafı istanbulda Sümer Bank satınalma 

mlldürlüğ~n~e ,lz.mir ve Adanada Sümer Bank yerli mallar Pa-
zarı müdurluklerınde görülebilir. 2131 16-19-21-2427 

TELEFUNKEN 
ve WEGA RADYOLARI 

Metanet, zarafet, yüksek hassasiyet, temiz malzeme. 

942 Modeli radyolar arasında yalnız bu makinelere na• 

sip olmuştur. 

1. MEZIMRE 
Radyo ve makine tamir atelyeıini açouıtır. Bil~~um 

radyolar ızatni ciddiyet ve titizlikle ucuz "IC gırantıh bir 

•urette tamir edilmektedir. 

ışıK Ticaret Evi Asfalt yol No. 71 
Telefon No. 80 

BUGÜN 

ilin 
Devlet Oemiryollan Adana 6.ncı isletme 
artırma, eksiltme komisyonu Reisliğinden: 

Muhammen bedeli 34.000 lira tutan ve 942 mali yılı içe· 
risinde Adana deposuna gelecek olan 40,000 ton maden kö· 
mürünün tahmil ve tahliye işine matlup evsaflı talip zuhur 
etmediğinden eksiltme 17/Temmuzi942 cuma günü saat 16 
da kapalı zarf usulile Adanana 6. ncı işletme müdiirlüğü bi· 
nasında icra edilecektir, 

Bu işe girmek isteyenlerin 2550 liralık muvakkat teminat 
akçalarile nüfus cüzdanları, kanuni ikametgah vesikaları, iyi 
huy kağıtları ve ticaret Odası vesikalarile beraber bu gibi 
takmil ve tahliye işlerinde bulunup muvaffakıyetle başardık
l~rma veya ~aıarabilece~lerine dair bir ehliyetnamenin tek
hf mektuplanle beraber ıbale saatinden bir saat evvel komis· 
yon reisliğine vermeleri lizımdır. 

Mukavel~ projeleri Ankarada 2. nci işletme Müdürlüğüıı
den, Haydarpaşada 1. inci İşletme müdürlüğünden, Adanada 
6. ncı işletme Müdürlüğünden ve Adana Deposundan bedel-
siz olarak verilir. 2187 27 .1. 7-11 

ilAİ1 
Belediye Riyasetinden: 

1- İnönü caddesinde zahire pazarında Belediyeye ait 54 
No. lu mağaza hal haline getirilcnk birisi birisi sebzeci dük
kinı olarak J5ıTemmuz/942 tarihinden itibaren t-3 sene müd· 
detle icarına istekli çıkmadığından bir ay içerisinde pazarlıkla 
icare verilecektir. 

2- Bir senelik muhammen kira bedeli 1 SO lira olup mu. 
vakkat teminat. kira bedelinin 7,5 ğıdır. 

3- isteklilerin salı ve cuma günleri Belediye encümeni
ne ve şartnameyi görmek üzere her gün belediye muhasebe 
kalemine müracaatları ilin olunur. 2192 

ilin 
Nafia Vekaletinden: 

Eksiltmeye Konulan it: 
1- Su işleri onbirinci şube Müdürlütü mıntakası dahi

linde Sıliflce ovasının sulanması için Göksu Nehri üzerinde 

yaptırılacak regülatör, Sifon ve muhtelif sınai imallt inşaatı 
ve kanal işleri muhammen keı;f bedeli vahidi fiaat esası Ü· 

zerinde (1. 305. 633) lira (87) kuruştur. • 
2- t.ksiltme 17- 7- 194ı tarihine rastlayan Cuma ıünü 

saat (1 S) de Ankarada Su işleri Reisliği binuı içince topla• 
nan su Eksiltme Momisyonu odasında kapalı zarf usulile 
yapılacaktır. 

3- istekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele proieıi ba-
yındırlık işleri genel şartnamesi, umumi su işleri fenni şart
nameıile hususi ve fenni şartnameleri ve projeleri (SO) lira 
mukabilinde Su işleri Reisliiinden ala bilirler. 

4- Eksiltmeye girebilmek için isteklerin(S2919) lira (02 
kuruıluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılaca
tı illnden en az üç gün evvel ellerinde bulunan vesikalar
la birlikte bir dilekce ile Nafia Veklletine mllracaat ederek 
bu iıe mahaus olmak llzere vesika almaları ve bu veaikayı ib• 
raz etmeleri ıarttır. 

Bu müddet içınde vesika talebinde bnlunmayanlar eksiltme· 
ye iıtirar edemezler. 

5- isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede ya· 
:oh saatten bir aaat evveline kadar su işleri Reislitine mak
buz mukabiliende vermeleri lizımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
No: 2186 27 - 30 • 1 • 7 

Yazlık Sinemada 
BU AkŞAM 

I 

Otel eaıperyal filmioln sebhar yıldızı 
( /sa Miranda ) ile biigük artist [Georıe Brent J 

ı:ı yarattıkları, Uikı ve ihtişam temıil ve mevzoa itibarile cidden 
mevsinin şahane f illmlerioden biri olan 

PDRLANTALO 
KADDN 

Aşk ve ihtira1 şaheserini takdim ediyor. Hareketli, cazip ve 
seyirciyi tesiri altında bırakacak büyük ve çok rüzel bir fllm ... 

lıaveten: 
T arisi filmlerin ee heyecanlısı 

Üç silahşorlar 
TOrkçe 

Pek yakında 
Caz f ırtınaıı 

F red Astır - Paulette Goddard 

27 Haziran 1942 

Al saray SinemasındS 
BU AKŞAM 

Ölmez Kahramanlıkların, Yılmaz Şövalyeler in 
Şanlı Zafer Teranelerile Dolu 

Şeheaer 

ÜÇ SİLAHŞÖRLER 
Türkçe 

T. iŞ BANKASI 
Küçijk tasarruf hesapları 

l 9 4, ~ f K R A M 1 Y E P l A N ı 
KEŞIDELEAı 

l Şubat, 4Magu,3Afustos,2/lcinciteırin tarihlerinde gapJ' 

,..----- 1942 iKRAMiYELERi ----
1 Adet 2000 Llraı'" 2000. Lir• 

3 .. 1000 •• 3000 . • • 
'l " 

7SO 1500. •• 
3 soo .. = 1500 ,, 

ıo .. 2SO .. 2500. ,, 
40 o 100 
so .. so 

4000. .. 
2SOO • .. .. 

•• 
200 .. 2S ,, 5000. ,, 
200 " 

10 
" 

2000. ,, 

TUrklJ• it Bankaaına para 1at1rmakla "' 
11ız pera blrlktlrmlt ve faiz almıt olmaz, •~ 
~•"'•"ti• talH111,1 l'laı cle11e"'I• elursu11uıır. t'fı.. 

-BUGUN 
MATBAASI 

-, -
Her Türlü . 

Baskı Ve 
Cilt işlerini 

Kabul Eder 

Adana as. sa. ko
misyonundan: 

1 Ciheti askeriye ihtiyacı için 
(25,000) kilo koyun veya sıiır et! 
satın alınacaktır. 

2 - Koyan etinia muhammen 
bedeli { 25,000 ) lira ilk teminatı 
(1875) liradır. Sıiar etiain maham 
men bedeli (12.500) lira ilk temi· 
nalı (937) lira (50) kurutdur. 

3 - ihalesi 10.7.942 cuma ril 
, nü 11at 16,30 da Adana askerlik 
daireaindeki satın alma komlıyo 

nunda yapılacakhr. 
4 - Evsaf ve şartnameleri An 

kara , lıtaobnl levazım amirlikleri 
ve Adana aıkeri sabnalma komİs· 
yooanda rörülebllir. 

5 - Koyan etloe rirecekler 
teklif zarflarını ihale 11atlndeo bir 

1&at evveline kadar komisyonda 
baluodarmalarını ııiar etine gerİ· 
ceklerio de temlnatlariltı birlikte 
ihale ıaatiode komlsyooda hazır 
bulanmaları lllD olunur. 

21-27-3-7 2168 

Satdıkarsa 
Adaaada Hayvan Pasarı 

ittı.alind• Oivarlı bahç• nam 
mahalde mllteaddit parçalarda 
15,000 metre marabhaı arsa mü· 
sait fiyatla toptan satılacaktır. 
Talip olanlar Batdat oteli 1 
Numaraya mnracaatlar., 

27- 28-30 

&ZL mm 

lmtiyaı Sahibi : CA VIT ORAL 1 
U. Netriyat Mnd&ril : Avakat 

Satıhk FabrllC' 
Çevirmesi 

Beş buçuk metre uııJ~ 
tunda ortuında 6,S 1111 

60 milimetrelik mil ile ~ 
her aatılıktır. Görmek iıt~~ 
ler borsa civarında HilOS1 • 

meliye müracaat etınel•"' 
2185 26·27~ 

Halkavi relsllill" 
den: .1.. 

27-6-942 tarihinden '~I 
bir hafta milddetle evimizde /,_ 
ıerriıi açılacaktır Serri h•' 9 f 
IA&I 9-12 ve 15 do~ 1 J 
kadardır. ~ 

Halkevi Reisliğİll /. 
27/6/942 Cumartesi ıil~ 

'19) da evimiz bahçeıiode ~ 
Bay Muvaffak Emsen tar•"JI 
(Tüberkülozun içtimai büny~ 
him tahribatı ve korunma Ç ~ 
mevzal• bir koni rans v~I• jl~ 

Girit aerbestdir. ~ 

Satıhk Trakl~I. ~ 
40 Beyfirlik Honcın•I ~ illi 

törünlln motörden baı1'•. ~ --~ 
kalan blltün aksamı 'le bit ~, 
parçaları satılıktır. 1 '-. 

Müracaatlar: '- ~ 
T arsusta kilçük rrıirı-" fj 

desinde Bakkal AJııll•: ,, ~ 
Şanlı 2144 lif"~ .. 

Rıfat YAV,p ~ 
Baıddı;ı yer : euaOH 


