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Erzurum 27 (a.ıı) -Şark vilayetlerin· 

de tetkik ıeyahatine çıkan Maarif Veklll 
HAZiRAN H~ıan Ali Yücel bu2ünkü trenle şehri· 
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mıze ~•imiştir. Vekil kısa bir istirahati 

AbOna:Yılıılı 14,Altı aylıtı 
l, aylı tı 125 kuruftur 

Y lıın şartları idare il• müteakip Karsa eritmek üı:ere boradan 
il • 2 N 560 lc:ırarlattırılır • · o. aynlmıştır. 

Feyatı (5) Kuıru•tur SiY AS), IKTI SADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE '-,ı 
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HUKOMET 1 MADENKÖMDRU iŞiNDE 
ESASLI TEDBiRLER ALACAK 

l<ömü~ fiyatlarına. Amerikan harp 
zam y 

~u zam, kömür istihlak edenlerden yalnız 
hır ktsmına tatbik olunacak ve halk zam
dan müteessir olmıyacak 

Kok fiyatları 
• değişm ı·gor 

Bazı şehirlerde elektrik sarfeden
lerden kömür primi allnacak 

tna Ankara 27 (Radyo gazetesi) - Haber aldıiımıza göre, pazartesi 
~,l Ü lcöaıür fiyatiyle ilgUi mühim bir koordinuyon kararı ne~roluna· 

'hr. 
k,~lcBir ınilddettenberi maden kömilrü fiyatının yükselip yiikselmiyecej-i 
htil 111~a dolaşan rivayetler dolayıslyle, bo karar vatandaşları yakından 

en~ırecektir. 
l~. :0ırı.ürün istihsal maliyeti muhtelif amillerin tesiri altında yükselmiş 
~'ll ıı .Yühelişi karşılamak üzere kömür fiyatlarınııı arttırılması memle 
~ fıyatlar üzerinde mOessir olabilir. 

~ 
413 

°ordinasyon heyeti tarafından kömürün vasati kompozisyon fiyah-
A.7.s lcoroş zam yapıldıgı söylenmektedir. 

ot'n ncak bu :ıam kömür istihlak edenlerden yalnız bir kıımına tatbik 
l1,,~ca1c ve bir k111m da halk olmıyacaktır. Hüldlmetin gayesi kömür 
'-lti •tına yapılan zam dolayısıyle başka fiyatların artmasını önle· 

r. 

ı._lbi~•ra ve deniz nakil idare ve müesseseleri, bu zam haklarında 
l\ 0 londoiu takdirde, ücret tar.ifelerinde zare yapamıyacaklardır. 

~n~ lc~rarın dördünce maddesi, evlerde asıl mühim yakıt maddesi olan 
hll 0aıürünün fiyatına dairdir. Koordinasyon heyeti, kok kömürü fi· 

't;.~• herhangi bir zammın yapılmamuını kararlaştırmıştır. 
l~ktrr~ter taraftan, bazı yerlerde az miktarda kömilr primi ahnmaıı 

A. ur •taıiştlr. 
~lt nlıtara, lstanbul, lzmir, BurH, E.ıktıebir, Zoni'oldak, Menin ve i:r:· 
~lıı ;;lbunıi şebekeden alarak elektrik sarfedenlerden beher kilovat 
"'tr J)ara, hava gazı olan yerlerde hava razı sarfedenlerden beher 

Ü lllilıtabı için 30 para prim alınacaktır. 
~llll lllCiıııi tenviratto paraaız kıımında lstihlik olunan elektriğe kömür 

Q tatbik edilmi.Yeeektir. 
~ .., Q •tıtetle hilkOmet, kömür meselesinde gerek lıtihıal, gerek tev
': ~•lihlik ve gerek fiyat bakımından •saslt tedbirlerini alm14 bu· 

~---------------------------------------
p. Genel sekre-
terimizin Mer
~in 'de temasları 
'7 ":: B. Şevket Eaendal, Partllllerle -
~ görUtmelerd• bulundul•r -

~-. "lerıj 27 ~ C kaza heyeti reiı vekili Y akup Er· !... )IYet n (Huıusı - um soy, kaza heyeti reisi doktor B. 
t;i •ayınlia811c Partisi Genel sek.re· Abdullah Erıoy, Halkevi r•iıi dok 
t 'lldıtı ~ ay Memduh Şevket tor B. Hayri Tolonay, vilayet ve 
ı:~İılerduu Adanadun şeh~imi~e knza idare heyetleri a:ı:alarıodan 

dıt. ve Toros oteline ınmış· bir kısmı hazır bolonm"!şlardar. 
~ ôtı, ye • ı . l • Bo rörüşmelerd,e 1 ~al~e~ı Mılşl~. 
~ ' C me~ oı ote de yedılden ri ve Parti ıneıe e erı goruşu muş 
11~t\iat •nel 1ekreterimiz C. H . .,.. ııe . • 1 tür. 
" 'tlıt rıtmış er ve orada par ----------------:ıı 1•1-rd~~•şlarla ırörüııneı.r yap Yeni Hin tarifemiz 
:~. li~llıt t.1,~duh • Ften~ahn Parti Boründen itibaren ilan tari· 
'tı .,. '~i •ılerinı tetkık edecek,. femiz şodor: 
ıı,._. '' b... .. • ı Reımt ı"la .. oların satırından 25 ~' d, ~ arada• umumı ış er liz.e. 

tı h,b •ncelemelerde bulunacak- kuruf ~ra iliolarınıo bir ıütaoo 
s. ~." •hnmıştır. reçenlerlndeo 15 lira, bir 9ntan· 
~,t~neı •ekreterimizle birlikte dao ekıik olanlardan 10 Ura; 

t~hri._~:=~~ ~·. Kudıi Tecel • Zayi, açık teşekkür, oiıao, 
'l~ '"tidek: auıtır. dOğiın illnları umumiyetle 2 lira; 
~\ 8. Sah· ı rör~aaelerde vali· Haıuıt rekllm mahiyetinde 

t~ 8, M Ôrre, meboıomoz olan ilanlar pa:ıarbia tibidlr. 
ıh tar Berker, viliyet 

! • 

gem ısı 
Yeni kanun filoya 1 mllıon 

900 bin tonluk harp gemlel 
katacak 

Vaşiorton 27 (a.a) - RvzveJt tarafın· 
dan bugün imzalanacak olan deniz lnıaatı 
kanonu Amerikan filosooa 'bir milyon 900 
bin tonluk harp remlıi katmaktadır. Bo 
tonaj şöyle taksim edilmiştir: 

500000 ton uçak remiıi; 500000 ton 
kruvazör ve 900000 ton destroyer ve 
refakat remileri. -...-Amerikan denİL proğramları tarihinde 
ilk defa olarak 11rhla yapımı derpiş edil· 
mi yor. Ame,ikan donanmasına mensup kruva:örlerden bi,; \ 

Yeşil kurtla mücadelel başladı 
Çörçil 1 Musolini !Tahribatın geniş

lemesi önleniyor Londra'ya ------------
döndli ... ........ ___ .... 

H•rbln ba9hc• m•••I•· 
lerl inceden ine•~• 
gözden geçlrlldl 

Ankara 27 (Radyo ra:ıeteıi)

lngiliz başvekili Çörçil, Amerlkaya 

yaptıiı seyabattan Loodraya dönmüş 
tür. Başveril Londraya döndükten 
bir saat sonra, Vaşington görüı· 

meleri hakkında, Londra ve Vaşior 
tonda aynı zamanda bir demeç 

neşredilmiştir. Bunda hülilatan şöy 
le denilmektedir: 

Rozveltle Çörçil, dij-er mütte· 

fiklerio mümessilleri de dahil oldu 

iu halde, a1keri, bahri motaha111ı· 
)arla müşavere ederek harbin baş 
hca meselelerini inceden inceye 
röı:den geçirmişlerdir. 

Görüşmeler eıoasıoda, vapur 
naklivata üzerinde ehemmiyetle du· 

rulmu~, düşmanın faaliyeti göz Ö· 

nilnde buluodorolarak kayıpların 

azaltılması için tedbirler ahomış 

Almanyayı bütün lrnvvetile yüklen 
diii Roıyadan çekmek için karar· 
lar verilmiştir. 

Görüımelerde, istil11alin pek 
yakında azami hatta varacaiı tes· 

bit .,ıunmuştur. Müttefikler başlıca 

davaoıo aaldiyat me1eleıiude oldu 
iunu toıbit ve denizaltı harbinin 

lehlerine gitmeditiol müıahede et 
mişlerdir. 

Gemi inşaatıoa hız verilmesi 
~ ararlaştırılmıştır. 

Rusyanın mukavemetine önem 

verilmiş ve bu 1ükraola anılmıştır: 
Çinin mukrvemeti de taktirle övül· 

müştür. 

UmOmi intiba, hnrp durumanoo 

menfaatler için daha elverişli oldu· 
ionuo teablt edilmiş olmasıdır. 

logiliz başvekilile birlikte, Ame 

rlkanın kiralama ve ödtinç verme 

mutahassısı Harriman da Loodraya 
relmiıt ir. 

Sicilga, Kalabriga ve 
SarJönga.' da 

Hava kuvvetlerini 
tefti' etti 

"Akdeniz evvelce 
ltalyandı, şimdi 
yine ltalya 'ya dö
necektir ! ,, diyor 
Ankara 27 (Radyo razete1i) 
Moıolini Romadan 37 saat 

ayrılarak Sicilya, Kalabriyıt, Sar· 
döoya'da ltalyao bava kuvvet· 
lerloi teftiş etmiş, bir de nutuk 
söyleyerek ltalyanların 14, 15 
haziran tarihlerinde inrilizlere 
tarihleri boyunca hatırlayacak· 
ları bir ders verdiklerini ifade 
eylemiştir. Muıolini, Akdenizin 
evvelce ltalyan oldui'uou, şimdi 
yine ltalya'ya dö:ıeceğini bildir· 
miştir. 

Bu sözlerden, ltalyao Başve. 
kilinin Rommel zaferinden bir 
çok şeyler beklediği anlaşıl 

maktadır. 

General 
Veyvel 

H arbige Nazır
lığına getiri

lecekmiş 
Ankara 27 (R. G.) - Bir lı· 

veç gazetesinin Londra muhabiri· 

ne göre, lngllizler yüksek koma· 

tan heyetinde dejişiklikler yapıl· 

ma1101 istemektedir. 

loriliz raıeteleri, Avam Ka· 
marast münakaşalarının bir kabine 

buhranına sebep olmıyacaiını ya· 
ııyorlar. 

' Bir portekiz gazeteıi, Çörçi· 

Un harbiye nuırhi'ındao çekUeceti· 
ol ve yerine GeoeraJ Veyvel'io 

fltiriltceilai bildlrnıekttdir. 

Karaisalı mıntıkaııodaki pamuk 
mahsulünde yeşil lı:urt görüldüiünü 
dün haber vermiş ve alikadar 
makamların dikkatini çekmiştik . 
Seyhan viliyeti Ziraat Mücadele 
baş tekniıyonlijfoden bize verilen 
malumata röre ' bu mıntıka mah· 
ıulüne arızolao haşarenio Kara· 
derina denilen yaprak kortlara ol 
duğu anlaşılmıştır. Bu ayan 22 ıin 
de, kurtlar görülür rörülmez der
hal mücadeleye başlanmış ve tah· 

ribatın 2'enişlemeıioe meydan bıra 
kılmamıştır. 

Diier taraftan, öjrendiiimize 
göre, Kozan maotıkuında ve Çu 
luırovao>n bazı körlerinde, ezciimle 
Kayarlı, Adalı, Kilise, Hacıali köy. 
lerindeki pamuk nebatları üzerinde 
f azl• miktarda Helyotiz denilen 
yeıU knrl görülmüşUlr. Mücadele 
teknisyenliği ba mıntıkalarda da 
mücadeleye başlamıştır. 

Şundan Bundan 

Renk meselesi 
s akın yazımın baş tarafına bakarak aldanmayınız. Salı:ıo slı.e al, 

yeşil, mai, ve eflatun gibi tabiatı ıüıleyen, eşyaya z;eyoet veren 
bir ııürü renklerden bahsedeceiimi de sanmayın1z. Bunları hepimiz bi· 
liriz. Bir çiç.,ğin veya herhangi bir şeyin ne renkte oldutunu görüş 
haHamız.la hemen fark ederiz. Bir elbise yaptırmak istesek hanr-i kuma. 
şıo yaraşacağını, bir şapka sahn alırken yüzümüze han~i rengin daha 
iyi rideceğioe önemle dilı:kat ederiz. Şo halde renk. seçmek pek zor 
bir ıey değildir. Yalnız bir zevk meaeleıidir. Zira . ınianların zevkine 
röre renkler de deiişir. Metela ben llcivert vo i'" renkleri severim. 
Siz eflituo veya sildamen'den hoşlanabilirsiniz. Ooon için kahve rengi 
belki en hoşuna giden bir renk olabilir. Ancttk insan rengini teıbit et• 
mek hayatta en fÜÇ bir şeydir. Amma ıi:ı diyec~lcıiniz ki cayol ioıao 
renri tabi.ttaki renkler .karııstnd': 11fır me~abeıındedir. Çünkü insan 
ya urışındır, ya esmerdır, Ya ~urday benızlldlr veya da slmıiyahtır. 
Nihayet üç döıt renrio içindedır. Ve bunun tesbitinde a-üçUlk neredir?» 
Bu hoıolta haklısınız. Fakat benim size bahaetmek iıteditim, sizin Hn• 
dıfınız gibi insanın dı~ şekli değildir. Ne onun lcamralbj'ı ve ne de onoo 
esmerliildir. Benim yazıma mevzu yaptıiım renk mecaıi bir minadır. v. 
insanların içini, özünü ve benlitini gösteren bir reaktir. Oauo için gö. 
rulmeıi güçtilr, bilinmesi zordur, Teıbit edilmeıi iıo ço~ dikkat ve itina 
lıter. Ba türlü inun rengini tesbit etmek için yalnız rorüş kabiliyetiniz 
de yetmez. Hatta zekanızın inceUil de ıizi yaolıı bir renle tesbitlne 
se-tk edebilir. Bunun iç\n anca~ bir tek ~o), bir tek .t~d~ir vardır. Ve 
o da tecrübedir. Eier bir insaoın reo,tal Oi'renmek mı ıshy?rsu~oz, Onun 
hakkında sakın "l'- b l d bir konuşmada herhanrı bır karara 

ı 11. u uşma a, kk" h ._ 1_ d 
B. . . ÇOn u onun a.11.10 a hemen 

va~mayıaı:- ıraz ıbtıyath ol~ao~aaat ıizi yanıltabilir. Şayet olt vbara. 
cagıoıı muıbet veya meoft bir • • • ç ek· 
f k • . .,. ... 0 >'apacai"otz ~ey şu olabılır; onun reool · 
eme te ıstemıyorsaoız o O b kk d d • nı 

• • • o ıoroonz. aoo a ıo a uydu\clarıoızı sö 
etrafınızdan, muhıtauızd• k baneılne not ediniz. Sonra bunle b" ' Y· 
leoeo!eri iyilik. ve kötfllll neticetinde kabarık ye\cOn onu~ın lehi::ko. 
nana alınız. Erer h•,.ı! bahatleri olmakla beraber o insand b' fM 
biliniz ki, kuınrları, a F a tr renk 

d V b 
L"ak ki o adam bir şeydir. akat hesap bunun a'- • 

var ır. e mo ..... d k • d" V hl b" d" O uıne 
çıkana biliniz ki 0 • am ren 112 

"· e ç ır şey ır. vakit tereddüt 
etmeden ıiz d• ona~ h~kkıoda ekseriyetin karar ve kanaatlerine lftirlk 
ediniz. Zaooederf~ k_ı _hıç ıldınmıyacalmoız. lıterseaiz banno tecrDbe. 
• • 1 de yapabılınıoız., 

sını • z 

BiZ 
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ttARP NOTLARI Askerlik-----1 ı 
Tobruk-Sivastopol ı-M-ıs-ır-

Dağıtma ofisi 
hazırlığı ilerliyor 

Mihver 
Rostof 

Süveyşe doğru ilerler, T opraklarında ı 
şimalinden çevrilirse 

.... ----- --.... - --- - --
va- Yazan 

FENiK 

Libya'daki harp 
M191r toprakla. 
rına adam akıllı ziyet büsbütün değişecektir ,._ _____ _. 

Şimali Afrikada -
Oühkü Alman resmi tebliği , 

Mareşal Rommel emrindeki mihver 
ordusunun şarka doğru taarruz.da 
devam ettiğini bildirdi . Bonon 
manası l{ommelin şimdi M111r -
Libya hududunun 200 kilometre 
doğusanda Mersa Matrah iıtuyo· 

nunan batısında lngiliz mevzileri 
ne taarruz etmekte olduindar . 
Nitekim lngiJizlerio verdiği bir 
habere göre evvelki gün akşam 

mlş olmasından ileri gelmiyor. Si
vastopolan bu derece mukavemeti 
Ruı piyadesinin müdafaasına memur 
olunduğu yeri ölmeden veya sarih 
rical emri almadan bırakmamna•na 
borçludur. 

Ruı orduları büyük ve parlalı: 
sevkülceyş taarruzları yapamıyorlar 
Fakat Ruı kıtaları reçen büyük 
harpte olduğa ribi, şimdi de ola· 
ğanüstü bir inat ve cesaretle müda 
faa savaşları veriyorlar; Raa kıtala· 
rının emirsiz reri gitmedikleri ve 

T asre teskilötı projesi 
son seklini aldi 
- Ticaret vekAletl, d•Aıtma itlerini -

- çok önemli plinlar• b•ğlamakt• -

' 
Mersinde jet1 

bir kaza 
Oksijen şişesi patlsd 

ve bir adam öldiİ 

Rommelin lut'ala YAZAN ---- bu yüzden elı:1e 

intikal etmiş bulunuyor. Mar•şal 
Rommel orduları, bütün Libya'yı 
ve Marmarika'yı ole geçirdikten 
ıonra, sahil boyanca ilerlemiye 
başlamış ve Marsa-Matrah önü· 
ne gelmiştir. ilk hamlede Birha. 
kim'den itibaren muntazam bir 
reri çekilme hareketi yaptığı 
zannedilen 8 inci İngiliz orduıo
nun, Sollam basamağında, ve hat· 
ti, şeytan geçidi diye anılan 
Halfaya' da bile tntanıımıyacak 
bir doruma düştüi'ü anlaşılmak
ta dır. Gerçi, ioırilizler, Bir hakim 
- Eladem - Akroma üçgeni ü. 
zerinde hayli dayanmışlar, ve ba 
rada şimdiye kadar pek baş va · 
rulmuyan bir nınl tatbik etm~· 
!erdir. Bunl\ göre, piyadeler, tank 
hücumları karşısında geri çekil· 
mişler, !İporlerinde lcolarak, tank· 
lar aştıktan ıoııra geriden gelen 
piyad•lerle çarpışmışlardır. Bun· 
dan dolayı, çarpışmalar, çok kı.o 
lı olmuş, fak at inırilizlerin do 
toılim ettiği ribi Rommel'in ta· 
biye üstünlüiü kendiılni göste 
rerek mihver kuvvetleri ilerlemİ· 
ye muvaff"k olmuşlardır. Evvel· 
ce mulıa~ara altıoda kaldığı halde, 
:aylarca mukavemet gösteren Tob· 
ruk'un iki gün içinde düşmesi de 
alman bask111nın ne kadar kuv· 
vetli ve ini olduğunu isbat eder 
saomz. Romruel, Tobrnk kalesini 
ihmal eder ve onu yarıp geçer 

Ankara 27 (Hoınsi)- Kararnamesi resmi gazetede naşredilmiş 
olan daj'ıtma ofisinin hemen çalışmaya geçmesi için yapıimakta olan 
hazırlıklara hız verilmiştir. 

Mersin, ''l.7 (Huşusi) - şelıl' 
. • d ~ 

mı:z. uınumı maiazalar civarın ' 
rı Mersa Matru • , riyetle çevrilip 

ha 48 kilometre H. Emir Erkı.let imha edilinciye 
lunan oksijen şişoleriadeo bitİ 
patlamaıiyle biri başından, dijl 

arkuından iki amele yaralaornıŞ 
yaklaşmış boluna kadar yerlerinde Ofisin taşra teşkilatı hakkındaki proieye esas şekli verilmiş ve ko· 

ordinasyonheyetine gösterilmiştir, Kadro hazırlıkları da bitirilmek üze· 
redir. 

yorlardı • Buna Emekli General npraku ldıkları bir 
göre Rommel , ı------------- hakikattir. Bunan 

~ 
Y arahlar hutaneye kaldırılıntf• 

8 inci lnriliz ordusuna kendini 
toptamak için zaman ve imklln bı 
rakmıyaralc onun peıinden tii Nil 
deltasına kadar ritmek istiyor do· 
mektir. 

Rommelin bu arzusunda mu· 
vaff ak olabilmeıi için , dün de 
yazdığımız ribi mazul lnriliz Ge· 
nerali Riçlnin bıraktıiı ordunun 
pek perişan bir halde olması lk· 
tiza eder • Şayet böyle iıe Al· 
man- ltalyao kuvvetlerinin , ne 
kadar yorgan olarsa olsaolar , 
dilşmaolarmın durop nefH alma· 
sına meydan vermemeleri kendi 
terine ıröre pek doğru ve tabii 
olar • 

lkl tarafın şimdiki hal ve kav 
vetlerini , takviye ve ikmal imkan 
farını bilemediiimiz için , Rom. 
mel taarruzanuo deltaya ve ora. 
dan Süveyşe kadar uzanıp uzana 
mıyacaj'ı hakkında şimdilik fazla 
ve kat'i bir şey ıöylemiye imkiin 
bulamıyoruz. 

Doğu cephesinde : 
Sivastopol müstahkem mev

kiinin şimdi , daha ziyade doğa 
1nnda çahşılmakta ve Alman-Ru· 
men kıt'aları bu cihetteki iirızalı 

arazide bir çok müstahkem tepe 
alarak şehre yaklaşmaktadır • 
Sovyotler Sivastopolun içinde da 
yanmakta devam • ediyorlar. 

Sovyetlor , Harkolun 100 ki 
lometre cenub doğusundaki Kop• 
ianık şehrinden iki gün evvel ge• 
ri çekildiklerini bildirdiler . Al· 

manlar İH dGn, Alman - Rumen 
kıt'alarının Harkof ceoab doiu
ıunda bir düıman kuvvet grupu· 
DDD çemberleme Ve imha rşinİ 

• tamamladıklarını resmen tebliğ et 
tiler . Bu Hrotle Ruslardan gene 
21,827 esir almışlar ve 100 tankla 
250 top , ve bir çok silah, malze 
me ve taşıl vatıtaları iğtinam ve 
ya tahrip etmişler. 

Görülüyor ki Almanlar iki ay 
danberi Harkofun doğa ve cenub 
doğu ıeı:ıttlerinde mütemadiyen bü
yük fakat yerli muvaffaklyetler 
kazanmakta ve boradaki Rus kav· 
vetlerini klasi~ çemberlemelerlo 
parça parça tahrip ve imha etmek. 
tedirler · Buna raimen Hıl büyük 
Mihver taarruzu henüz belirme· 
miştir • Fakat bonon • K11pianşk 
imha savaşından ıonra gene bu 
mıntakada gelişmesi ve üç ay ' 
evvel düşündüiümüı gibi Rosto( 
bölgesinde Sovyet ordularınm ti· 
maiden ihataları şeklinde teressüm 
etmeıi pek mümkündür. 

Volkof bölgesinde : 
Rusların burada ihata olunan 

kuvveti kısımlara ayrılarak imha 
arifesinde bulnnmakta imişler. 

Cephenin dijer semtlerinde 
Mihverin reniş bava faaliyetinden 
başka ehemmiyetli bir ıey yoktur. 

Sivastapolun mukavemeti 
....---------------------Slvaıtopoldaki Rus kuvvetleri· 

oin mukavemeti askeri tarihte mi· 
ıal teıkil edecek surette uzamak. 
tadar. Sonun sebebi yalnız arazinin 
ırııah , çalılık ve iyi tahkim edil• 

için Sivaıtopolda Mihver kıtaları 
her noktayı ayrı ayrı taarruzla zap 
tıs mecbur oluyorlar. 

Tabruk neden bu kadar -
çabuk düştü 

Tobrnfuo bo ~adar çabuk dü~ 
mesindo baı,lıca imil sürpriz yani 
beklenmiyen ve ümid olonmıyan 
bir şeyin zırhlı arabaların mavaffa· 
ldletli bir müdahalesi mevzilerle 
müstahkem şehirlerin hücum ve 
zaptında zırhlı arabaların teıirli ve 
kati bir rol oyniyamıyacaiı tecrü· 
belerle anlaşılmıştı. 

Tobrukta ise Bunun aksine o· 
larak zırhlı mhharobe araba11 kulla
nılmış ve movaffakiyotio amili ol· 
muştur. 

Tobruk çevresindeki lstlhlram· 
lnrı dolayan mayinli ve türlü manili 
tan~ hendekleri, telı:erlekll, müte· 
harrilt tank köprülerile geçilmiş ve 
bu ıuretle aırhlı muharebe araba· 
ları iatihkiim ve piyade kıtalarının 
açtıkları gedij'e rlrerek buna de
rinleştirip genişletebilmişlerdir. Fel· 
dmar~aUığa terfi edilen Rommolin 
şanll Ustalık, beceriklilik, fÖrÜf 
ve cüretinin T obruğun bir rünlük 
muharebe noticeıinde dü~meıinde 
çok eaaıh bir rol oynadıiı do mu 
hakkak tar. 

Netice 

Teşebbüs doiu aepheıinde ol 
doğu ribi Afrikada tamamile Mih· 
ver kıtaları Sivastopola alır. Har 
kofon cenup doj'usunda Rostov 
bölgeaindekı Rus ordularını ıimal • 
den çevirerek imhaya muvaffak olur 
ve Marsa Matruh11 alacak olan Rom 
mel kuvvetleri de deltaya doğru 

- Devamı üçüncüde -

ribi bir vaziyet takınmış, 
b i r taraftan , İngilizleri 
ileri ıürer görilnürken, birdenbire 
geri dönüp, Tobruk'u lrnvv&tll 
bir baskınla ele geçirmeğe mu· 
vaffak olmuştur. 

Usul 
Evveli mihver hareketinin 

Mmr hududunda duracağı ııehabı 
oyanmıştır. Fak.at yıldırım taarru· 
2unda çok mütehassıs bir aıker 

olan Rommel hareketini durdur 
mamış, ve çekilen iarilizleri sür· 
atle takibe koyulmuştur. Kapuzzo 
Seydi Ömer ve Sollum'un boşal· 
tılması, ve nihayet huduttan 90 
kilometre içerde bulunan Sidi 
Berranl'nin mihver eline geçmesi 
ilerlemenin ne kadar süratli oldu· 
tunu ve inırilizlerin de ne kadar 
süratle çekildik.terini rösterir sa. 
nmz. Almanların sahil buyunca 
ilerlemeleri, inıriliz deniz kuvvet· 
terinin de fazla tesirli bir rol oy· 
namadıiını anlatmaktadır. Aksi 
takdirde yüzen kalelerin, ııkı bir 
bombardıman altında karşı taraf 
ilerleme1ini durdurması değilse 

- Devumı üçüncüde -

Ticaret vekillij'i dağıtma işlerini çok önemli planlara bailamakta· 
dır. Her türlü cışyanıo dai'ıbmı Bu plinlarla düzenlınecelı:tir. 

Manifatura eşyası dağıtımı için hazırlanan bir planda da her ay it 
haf edilen manlfaturalarıo bütüu memlekete muayyen bir nisbet dahilin· 
de daiıtılması yoluna ridilmiş bulunmaktadır. 

Her vilayete ve manlf atura ithalatçılar birliğine göıterilmiı olan 
dağıtma planlarına göre manifatura euası 22 rrupa ayrılmıştır. Bu gu. 
rupa dahil olan eşya vilayetlerin iklim, nüfos ve ihtiyaçları bakımından 
şimdilik sabit ve muayyen bir nisbet dahiliode ayrılmıştır. Memlekete 
her ay rirecok ımanifatura eşyası bu ~uayyon yüzdeler üzerinden tak· 
ıim edilecektir. 

Dağıtma planlarına göre ithal edilen manifatura eşyasının en mü· 
bim kısmı Ankara, lstanbul ve lzmir viliyotlorine ayrılmıştır. Planlarda 
ticaret vekilliği ithalatçılar lehine bazı kolaylıklar da kabul etmiştir. 
Büyük şehirlerde hem ithalatçılık, hem perakendecilik, yahut da ıma· 
latçılık yapan müe11eselere getirteceldori malların yüzde 65 i ile 85 i 
1erbestçfl sattmlacak ve kalan k11ımlar tevzie tabi tutulacaktır. 

Böylece eskldenb~ri ithalatçıltkla da ajraşan elbiseci, gömlekçi ve 
terziler retirttikleri malların mühim bir kısmını kullanabilecekler, yahut 
serbestçe utabileceklerdir. _________________________________ , ____________ __ 

Toprak Ofise hububat getirecek 
kamyonlara ıastik verilecek 

Çiftçilerin gerek lı:endi mab. 
sullerinden ve gerekse Toprak 
Ofisi tarafından gösterilecek köy· 
lerden muayyen miktarda hububat 
ıretirmeyi taahhüt eden k.amyon 
sahiplerine IAatik verilecektir • 

Ayni zamanda bu nakil vasıtalarının 
ihtiyaçlarına göre benzinleri de 
temin edilecektir . Liatik:ıizlilı: 

yüzünden kamyonlarını temamen 
f aallyette bulundnramıyan ve bu 
i~i yapmak iıteyen çiftçilerin yarın 
öj'leye kadar Toprak Ofise mü· 
racaat etmeleri lbımdır • 

Diğer taraftan öğrendijimize 

röre ' nakil vasıtasızhrı yüzünden 
mahıalünü Toprak Ofise getirme· 
yen çiftçilere l,,lr kolaylık olmıtk 

üzere Topra"' Oflıi tarafından 

Bir t•vzlh 
Emniyet müdürlüiünden alıp 

aynen neşrettiiimiz bir haberde • 
lstanbul Oteli müsteciri Hilmi 
Kuşçu ile katibi Nurettinin, otele 
gelen Ali otlu Abmedin 1400 Ji. 
ra1ıoı çaldıkları bildirilmekteydi • 

Dün otel müstecirinden aldı· 
ğımı% bir mektupta , hadisede 
hırsızlık olmadıiı. otele sarhoş 
relen Ahmedln 1400 lirasının bi· 
liihare kendisine verllmolı: üzere 
1aklanıldığı ve haklarında kanuni 
takibatta bulunulmadığı izah edil · 
mektedir. 

kamyon temin edilecektir • Nak· 
liye fiyatları tesblt edilmiştir • 
Ve piy11aada çalışan kamyoncular
dan da taahhüt alınmışlar • lhti. 

. yacı olanlar Toprak Ofise baş 
vuracaklardır . 

şından yaralı olan amele ölınii11 

TUrk - Alman ' t1c•'f ~, 
j bi 

mübadelelerinde lnki• iç-
Ankara 27 (Hususi muh•bf ~o 

mizden) - Al&kadnr makanılofıl' '•ıı 
alınan malumata köre, meınlcı~; ;: 

mizle Almanya arasındaki tfC 

mübadeleler son rünlerde hisl 

lir derecede bir inkişaf göste~ ~ 
.. dı 

tedir. Bu makamlar, bu halicıı 
dl '• yandan iki memleket aras•11 11, 

mübadelede esas olacak aıaı:ı:ıi 
yatların tesbit diier taraftarı 

memleket araıında doiru ıntib' 
l • t . d" I • 

0

1 ' 1 
enın emın e ı mış o masıııa 

dilmesi lizımrelecoği lı:anaati 
dirler. 

Bir tayin 
Orman Çevirre müdü'

1 

katiplerinden Mustafa Boıd"· 
ı "e 

orman dairesinden ayrılmış -;e 
~ ~e 

rak mahıolleri ofisine geçoıişl 'İıı 

P•rtl te9kllatınd' 
değl•lkllk 

«THvirielklr> yn•y•" C~ 
Merkez teşkilatında ba:zı ~~ i~ 
likler yapılmaktadır. Bu deııŞ I 
l . . . . ı· jşl 
erın esası partıoıo çeşıt ı ~ 

tedvir ederelı: Parti te4kilat1rı1 f 
ua göre kısımlara ayırmaktır• 
meyanda Halkevlori büroıoıs~ 
müdürlük haline getirilerek ) I ,, 
Halkevleri işite uğraşması 

edilmek istenmektedir. -...A' lı~ 

e====================================================================================~~ı ~o 

ZINDIKLAR 11 Tarihi Roman : 70 l 
•============================================= ÇEViREN: 

lordl. Omodenin luyafeli de pek acayıph. 
Sırtına papazların iş esnasında ıeydikleri 
sırmalı esvaplardan reçirmiı başına rümüş 
boynuzlu bir Alman miiferi roymiıti. 
Atının önü arkası cicili bicili iş eşyalarile 
dolu idi. Oii'er neferler de bunlardan ge· 
ri kalmazlardı. Hepsinin atı çelenkletle 
süslenmişti. Son baharın parlak ışıi'ı altın 
da baküı nllahının iş yapan papaılara ben 
ziyorlardı. 

Alpar askerlerini Hurtobaaın kuman· 
daıınd b. · · L . • ırını eventenin Çepel adasın. 
~akı ordugahına göodermif ti, Aıkerlorini 
ve yaralılartnı bu yoll u •• d . d a yaruuna ıron e · 
rıyor u. Kendiıi en k- -1ı: Al ~ 1 .1 

d 
uçu par og u ı e 

Fehervar a toplanacak 1 k l . 
d 

o an uru taya ıf· 
tirak e erek Beşenyölere yurt ol V t 

d ttn. M an a a 
ıilio va .e ıgdı aroş vilayetini temin 
etmek iıtıyor u. 

Görfioilşe nazaran işi o kadar acele 
değildi. Kendisi bir kayıkla aeyahat edi
yor uhil boyunca remiyi takibeden adam· 
lorı~ııı yüzlerini rilndüz hiç rörmilyordu. 
Akıam olunca ıabile çıkıyorlar ve Zıno· 
bia için hususi bir çadır kurduruyordu. 

Kayıiıyle döoüıt• Alpllr keadi otu. 
ruyor iri yarı iki adam da kürek çeki
yordu. Birblrin• çok bınziyen bu Ud dev 

cüsseli adamın saçları karışık, gözleri 
küçük ve sarı idi. 

Alparın esiresi altı aaplarla yumıatıl· 
mıı bir hali üzerine yan relmi~ti. Ayağı· 
nın ucunda ve kucağında btr sürü su çi· 
çeği vardı. Biuinln geniş yaprağı ile 
gözünü gölgeliyordu. Çok dalgındı. Sol
gun çehresi to7.un11 lı.aybetmiş bir kelebek 
kanadı gibi şeffaftı. Gözlerini daldıi'ı 
noktadan ayırdı. Kayıkçılardan biriıi par. 
mağlle sahili göıteriyordu. Büyük bir 
meşe ağacının altında otııraa yabani bir 
boğa uzaktan küçük bir köpek kadar 
rörünilyordu. Kayığı farkeden boğa bö· 
ğürdü. Sesi uzaktan bir gece böcoiinin 
vızıltısı gibi geldi. Sonra kendini orman· 

lar içine atarak kayboldu. 

Kayık ağaçların dalları arasına sıkı· 
şıp yoluna devam ederken Zenobia bir· 

denbire titredi. 
lrmağıo terkettiii eski kolonun içinde 

beyaz, eflltun ve sarı çiçekler açmıştı. 
Hepsi de solrnn ve yaygındılar. Bunlar 
Ölilmlerhıl bekliyon rünahkir kadınlara 
benziyorlardı... Sahillerde yabani ırül ça. 
lalarının üzerinde bakir bir luz dudağı 
ribi ıatif, aynı :r.amıuda büyücü karmızı ' 
meyveler vardı. 

Kuuvotli ışık Zenobianın gözlerini 
kamaştırdı. Etrafta herşey; ıu, orman ve 
gök Hra rörünüyordu. Garib bir öliih::ı 
düşüncesi bütün benliğini sardı. Gök bir 
ateş gibi yanıyordu. Enginliklerinde ya· 
muşak pamuk bulutlar kolkola ririyorlar
dı. Orman ıon defa bir kere daha sarı 
ve kırmızı elbiselerine büründü. Havada 
tatlı bir koku vardı. 

Zonobianıo kalbini son baharın mah
mıırlui'u sardı. Gözlerini Alparıh yüzüne 
kaldırdıkça kalbi çarpıyor, kırmızı dudak· 
ları titriyordu. Ooun bakışma hiç taham· 
mül edemiyordu. Fakat derinliklere hay
ranlıkla bakan çocuklar ribi tekrar tek· 
rar o ırö&lere bakm"ktan büyük bir şevk 
duyuyordn. 

Gözleri açık olarak rüya görüyordu. 
Kendisini sonbaharın nişanlısı olarak ta• 
hayyül ediyor, altında sallanan kayığı da 
çiçeklerle süslenmiş bir tabut zannediyor· 
du. Biraz sonra içerisinde ıarı sütunlu 
bir kilisenin yükseldlii bir adaya vara· 
caldaranı dü~üoüyordo. fıte orada mes'ut 
ölümü ve sukOneti bulacaktı. Etraftaki 
çalılar, aiaçlar sanki kendisin• hayretle 
bakıyorlardı. Oau rörflbilmek için birbi
rinin üstüne çıkıyorlar. Yeşil ellorilı 

~ 
Semih Uygur~~ 
işaret ederek işte sonbahar kralı11ld'( 
şanlısı budur diye birbirlerine fısı 
yorlardı: . e~ 

Kızın rö:ileri birdenbire üıerl ç:ç G 
lorle ıfüılenmiş küçük bir •iaca ilişl~~cı* 
pek geç olarak çiçek açmış olan ~g d~ 
hiç bir vakıt meyve veremiyeceğio1 j1I \, 

şündn ve ellerini çırparak kıahk8~~e · ( 
rülmeğe başladı, Alpar kalbinin ç bir' 
lerle donandığını 1andı. Fakat bird"~çi.,P 
kızın ajlamağa başladığını görünce 

1 
J( 

büyük bir sılımtı hi11etti. Burnu111J11 ~ 
r&ği ıızladı, Göıleri yaşardı. ot~· 

Gün ağaçların arkasandan kaY1P ~ 
ca bü!ün tabiatı derin bir seuiılik ~' 
d~. Gok de, Su da, yer de karardı: ,,. 
bır rüzrir Tonanın ıularanı titrettı· 
oobıyı derin bir hüzün kapladı. to? 

Alpar birdenbire irkildi. Ne olııs0'1ıi·1 
Piskopoı Gellerin iımi suda alı:•' 

Piskoposu Golleri ,di 
B d d b• . "b' •"' Hl u a ııu a ır çan sesı gı 1 /U' 

yordu •. Babşbni'un çehresi karard•· ~~. 
büzüldü ... Hayır) Hayırl iyiliğio, -1e tt'(ıl'~ 
şakhiın timıali olma1ına ra;ıııeo e ... ı i1 

·,ıoı .. ·' 
dakilere hükmeden bu adıuıııo 1 I• vr~ 
mek istemiyordu •• Eğer düşıı>' 11eflıs~0 
pııırkeo önGne çıksa .muhakkak 1 J 

( Deı1atnı "6 
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~m~~1 
~!'iınaJ 

liürriyet Ve ı•stı"k- :•kluına riren L• harpdo M11ınn 
1 ne yapacajını, palementodaki de-a l k h 1 meciade anlatmıştı. Başv.,kilin per· 

ÇO pa a I• şembe güokü · Cumhuriyette çıkan 

Ya alınan şu sözlerine röre, Mısır harbe se· 
yirci kalacaktır: 

ı d 
«yalan şayialardan biri, lngil· 

şey er İr tere hükOaıetinirı Mısırdan asker 
alınmasını ve Mihvere harp ilin 

)"AZAN Bitaraflık bir edilmesini illej-idir. Bunu katiyetle 
p o 1 i tikadır, tekzim ederim. Siyasetimiz eskisi 

•tnıeddln başkaları tara· gibi harbe girmemektir. 
8•dak fından tanınmak Cenabı Hakkın, memleketimiz· 

., :-----• ıartile. Düşman den her tehlikeyi u:r.aklaştırma11nı, 
•tan bk • llnırlarma dayanınca bitaraf· demokr11i ve milletlerin hürriyeti 

bıter, için dövüşen müttefiklerimizi zafe· 
içi Harbe girmemek, her millet re kavuıhn·maaını dilerim.• 
tir 
0~~1r hale ve bir istektir. Elve Bu sözlere röre. Nahas Paşa• 

~~ 1 harp isteyen başka birisi om Mısırm mukadderatım evvela 
...:er' • 
... _ ınıı:e sald1rmasın. O zaman, AUaha, sonra mütrefikleri ln~ili:ı-
nıref· · b' ,1111 tanıyan, tarihlae inanan ve lere emanet ettiği anlaşı ıyor .. 
ıırrıyer b' ·11 . . 

Halbuki Ankara Radyo gtzete 
ıi, Perşembe akşamı yaptığı neşri· 
yatta, Nahas paşanm parlemento · 
daki demecinde, «Mısırın müdafaa 
edileceğini, icap edene 500,000 
Mısır askerinin memleketlq mllda· 
faaıına iştirak edeceğini» ıöyledi· 
ğini bildirdi. 

lıı ıoı seven ır mı et ıçın du. 
chtCak harbe rirmek vardır. Harp 
b lllda kalmak polltik111 ancak 
t~P, memleket kap111ndan içeri 
ır11a9dikçe sürebilir. 

1111
, liarbin en kut1al şekli vatan 

1811d~faaııdır, Ba,kaları için dövü· 
d,P 0lııaernelcte hangi heup ve 
.,/ttular giztenirte ırizlenıin öz 

lQ ' ' L h' lıı, •çın can vermemede ıç 

~ ~•teret yoktur. Kendi vatanı 
~O,.. 01111eyeolerin, kendi vatanının • 
,

111 
1111la11nı b•şkalarına bırakanla· 

'fat ~aybedecekleri en az hak, o 
dt •na sahip olmak, o vatan için· 

llliiıtalr.11 yaşamak hakkıdır. 

*** 
ct.k· t.1ı11r Başvekilinin Parlamento· 
dı~ 1 

nutkunu okuyunca şaşıp kal· 
t, 1• Nalaaı Paşanın dediiine gö· 

ıı 'l ~ k fı tere hükOmeti, Mısm ıona· 
'f ~dar müdafaa edeceğine ıöz 
ft~' Ba~vekil, M11ır mebusları· 
~ t ..... 
tiıı· •nıt veriyor: Merak etme· 
•• il d' 1 ·ı . . t' "'ta ' ıyor, nrı tereD1n vazıye ı, d,t1 ltlüdafaa etmek için ba yıl 
l\., ~ lllüsaittir. Sonra şu mühim 
~ede bulunuyor: Hepimize 
•, ~ vazife uyanık davranmak ü' ihtimali önlemektir. 
t.la~k Ya111lr. durmak, niçin? Vatan 
'8 ~e. girirıce hemen ıiliha sa· 
._,.

1
.lt •çın mi? Hayır. M111r. Baş . 

'f'ti 
1 

lllebuslara gene kati teminat 
'-'k'lt~r: Siy11etimiz harbe i'irme· 
· ır d' 1 ·ı · f tiıı, d' •yor ve ogı terenın za e· 

ııa ediyor. 
biı- ~llır tehlikededir, Kuvvetli 
~, t.1 G1111an M111ra rirerae Mısırın 

lııırldarın iıtiklali kahr mı? 
ıı ·ı liııUd tı tere, kanı pahaıına Mısırı 

)aL •faa ediyor. Mısm kurtaran 
'"'lllt 
'- IQ 0 olur1a, yarın, Mıaır namı-
~ IÖylemek hakkı kimin olar? 

"'tı 1•1rın, düşman kapıya dayan· 
'ı ~.~~~~nı mlldaf aa etm4k 2ama
' dırı halde - lagiltere ile 
' tındaki anlaşma ne oluna ol
~ - harbe rirmemnk siyaseti, 
~~· havsalamıza 11ğmıyor. 
~ ~il bizim zihniyetimize röre 
~~tana ıabip olanlar, o vatanı 
~ ~ ederler. Bir vatanda iı· 
liııGdaf ıteyenler o vatanı kendileri 

Q aa ederler. 
~lld· 'Çen glln Hintli peyıamber 
"'tilt 

1 
de böyle bir şey ıöylemiJtl: 

''kat •r~ Hindiıtandan çıkıp riuin, 
), ~llldilik Hindiıtanı ~Japonya· 

Q· 1 lllüdaf aa etsin. 
iıt·ı lliın b"'ld'" I . h" . ı,.ı,1 ı ıı mız, urrıyet ve 
"tııı I Çok pahalı, kanla ve canla 

a •nan ıeylerdir. 
·ı\ktam'dın· 

M111r Baıv~ldllne atfedilen 
ıözler arasıada pek büyük bir ay· 
kırılık Yardır. Birinde M111rın har-
be riremiyeceii kesin olarak ıöy· 
lendiii halde, ötelr.iode yarım mil• 
yon M111r askerinin memleketin 
müdafaasına iştirak edecei'i beyan 
ediliyor. ı 

Acaba hanriıi doğru? Hanri· 
ıinin doiru olduğa, belki saba
ha akşama anlaşıl1r. Fakat Nahaı 
Paşa, M111r mOdafaaıına 500,000 
M111r askerinin iftlrak edecej-lai 
hakikaten söylemiş 0(1a dahi, ba 
sözde kalmaia mahkGm bir ifade· 
dir. Çüzkü Mısır, 16 milyondan 
fazla nüfusuna rajmen beşyü7. bin 
kişilik bir ordu çıkaracak kuddret · 
te dej-ildir. Belki bir sıfır ekılk 

olarak 50,000 asker çıkarabi· 
lir. 

Daha harp başlamadan önce, 
M11ır hökOmetl, bir ingili:ı askeri 
heyetinin yardımiyle ve ingilterenin 
verdiii ıllablarla yeni bir ordu 
teıkiline başlamıştı. 

Bu iş, bir bayii ırüçlüklere 

aj'ramakla bereber, iyi kötü de· 
vam ediyordu. Fakat rllniln birin
de lnrlllzler M111rda bazı niifuzla 
ıahılyetlerin rösterdilcleri fazlaca 
ltalyan doıtlnğ'undan ıOphelenerek 
ileride tekrar verilmek kaydı ve 
lnriliz ordusuna lüzumu olduğu 
bahanesiyle Mısır ordusuna verdik· 
leri modem ıilibları feri aldılar. 
Slllhsız bir ordu iH, harbfıtmek 
için deiil, resmireçid yapmak i· 
çin yetlıtirilmlş dem~ktir. 

Eıa1en köklenmiş bir askerlik 
geneliii ve geniş ordu teşkilitı 
mevcad bulunmıyan, askerliii pek 
de sevmiyen M111rlıların, şimdi an· 
cık rünlerce sıiabilecelc kadar 
dar bir zamanda yarım milyonluk 
bir ordu teşkil ederek memleket· 
lerini müdafoa edebilmeleri imkin · 
sız bir şeydir. Bütün silalıları ve 
malzemesi verilse dahi hiç yok· 
tan 500 bin kiıillk bir ordu kur. 

mak 5 Hneye dahi ııj'mıyan bir 
iştir. 

Bu bakımdan Mısırın müdaf 111 
Nahas Paşanın dedlii bibi Allaha 
ve lngilizlere emanet edilmişi de· 
mektir. y • 

arını milyonluk __ -_cu-•h-ur_,,._t'te_n _---

v Pttısır ordusu Tobruk· Sıvaatopol 
~ Z A N Mareşal Rom· ilerlerse u~=~~t~r::~~k~~i~:!ilde· 
~llibl melin ordaıu, rin tamamile aleyhine döneceiinden 
"~" N çekilen lnriliz 

~•it •E.R orduunu takip bu taktirde ikinci ve üçüncü cephe 
t~ Libya • Mısır budadıınu )er açmak ibtlmah artık suya düşe· 
:' 11 dotaya doğra ilerliyor. celc harbin Avrapada Akdenizde 
~ .. d "-Yet.o muharebesi baıla. ve şimali Afrlkada ridiıl vüsall 

F:".aıttir. keyda etmiş olar. 
~"'llık.t bu meydan muharebeıi Fakat ne olarn olıun ıayet 
~~ttn 4•kllni Marsa-Matrah Almanlar Rus lcepheainde bllyDk 
~~\la alacaktır. Mihver ordusu ta..>raza reçmekte reç kalarak Ru "'• t:~ tırafından durdurulmazsa ya •elecek kışa kadar maflGp edi· 
'- ~ \),hkeye rirecektir. lemez .. Mihver için bundan doia· 
~I 'I•~ kerteye relirse Mııır cak azh• lllahzura telifi edebilecek 

' ~a~ •il? Mııır baıvelr.ill Muı· ancak pek allç çareler bulanuyor. 
11 

Pata, arllk kendi top · Cuıa -ilııurlyetteD 

BUGON 

HARİCİ HABERLER 
Çörçile göre 
Topruk 

hezimeti 
Mısır muharebe. 
sinin neticesi Üze
rinde tesir yap
mayacak 

Y aşington, 27 a.a - lngillz 
başvekili Mister Çörçil bu '1abah 

Pasifik harp konseyi azası ile rö. 
rüş:orü ıırada umumiyet itibarile 
harp durumuna izah eden emniyet 
verici ve hatti eyimıer bir tablo 

çizmiştir. Mısır'm ikJbeti hakkında 
doian endişelerin de tamamiyle 
zail olduğu anlaşdmaktadır. Sanıl· 
dığına göre, Miıter Çörçll Toprak 
hezimetinin M111r muharebesinin 

neticesi üzerinde tesiri olmayan 
muvakkat bir muvaffakiyetıizlik 
olduiu huauıunda alilcahları ikna 
etmiştir. lngiliz başvekilinin ba top. 
lanhdan ıonra cenup Afrika elçi
siyle rörüşme!i dikkati çekmiştir. 

Tahmin edildij-ine röre, Mlıter 

Çörçil Libya bozgona ile neticele
nen hare kit hakkında elçiye taf. 
sllit vermiştir. 

Londra, 57 a.a - Londra'nın 
ıallhlyetli kaynaklarında bul'Ün de 
denlldii-ine röre Rommel'fn esaı 

kuvvetleri ile 8 inci ordn ara11nda 
ehemmiyetli bir çarpışma oldurana 
dair malOmat yoktur. Esas lngiliz 
kuvvetlerinin harbe tutaşmadıkla
'ını bildiren buıünkü Kahire teb· 
llii d6n akşam saat 22 ye ~adar 

olan duruma aittir. 

Bu tebliğe nazaran Rommel'ln 
ilerleyişi biraz •iırlaşmışa benziyor, 
Buna mukabil ileri mevzilere eri · 

şen lutalar1nm 1ayısı ıit ride art· 
maktadır. Rommel'in öncü birlikleri 
Mana·Matrah'nn 50 kilometre ka· 

dar batııma gelmiı balanayordu. 
Bunlar 1eyyar logiliz kuvvetleri 
ve bllhasıa hava kuvvetleri tara· 
fından yıprabl11taktadır. Rommel'in 

çölden dolaşarak inriliz mevzileri
nin arkasından ıeçmesi mümkün
dür. Fakat bunun ne dereceye 

tatbik edilebilir olduğu bilinemez 
Şana hahrlamak lazımdır ki Rom· 
mel Gazala cephesinde tesiı etmiş 
olduğu üslerden 250 kilometre 

uuklaşmış bulunuyor. 

Kahire 27 (•.a) - T opruk 
düştiiiü ıırad" 'f opruk mevki ku· 
mandanlıj-ında bulanan General 
Klopper'in mihver lcavvetleriae 
esir düşmüş olma~ı ihtimali şimdi 
açığa vurulmaktadır. Klopper, beş 

haziranda ikinci cenup Afrika tü· 
men luımandanlığıaa tayin edilmişti. 

39 yaşında bulanan General Klep
per cen11p Afrika generallerinin 
en gençlerinden biridir. 

Bern, 27 (a.a) - Gazete de 
Lausanne'in Londra muhabiri çek
tiii bir telrrafta libya'daki muvaf· 
falciyetsizliklerin ac111nı çıkarmak 

üzere lnrilizlerin her hangi bir 
büyük taarruz hareketi hazırlamak· 
ta olduklarına Londra'dalcl maha 
filin kaoi baland oklarını yar.makta 
dır. Muhabirin fikrince Almanya ya 

karıı hazırlanmış olan hava taar• 
razlarıoın son zamanlar zarf anda 
azalması da bu taarraz icin yapılan 
hazırlıklarla alikahdır. 

Umumiyetle iyi haber alaa bazı 
ıevalın fikrince ingili:ı hava kuv
vetleri Yakınşark'ta gerek tankla· 

rıo ve ıerek askerlerin zayiatından 
mütevellit boılukları doldurmak 

için pek büyük bir gayret sarfet· 
mektedir, Aynı zevat yakında aı 
keri vaziyete dair yapılacak beya. 
nat esnasında M. Çörçil'ln bazı 
kararlrr1 veya mühim hareketleri 
bildireceiiae ve banan neticesi 
olarak ef kir da yeniden eyimserlik 
ha11I olacatını da ıöylemektedirler. 

Litvinof 
Vatington görüt· 
~ . -
melerine ittirik -
ediyor 

lnıiltere, Lord Hali/ak~ı 
Vaıinıtondan ıeri çağıracak 

Vaşinıton 27 (a.a) - Beyaz 
saray umumi kitlbi Carly, Sovyet 
büyült elçiıi ile M. Razvelt ve M. 
Çörçil ara1mda uzun ve öaemli 
toplantılar yapıldığını barlln ilk 
defa olarak bildirmiştir. Ba d• 
meçte, Raıyanın birleşmiş millet· 
lerin amami strateji pllna hakkın 
da bir haftıdanberf yapılmakta 
olan müzakerelerde Rasyanm Ö· 

nemli bir rol oynadıiı anlqdmak· 
tadır. 

M. Carly, M. Litvinofla yapı
lan toplantılar1n yeni rörOımeler 
serisi teıkil eyledliiai ve ba rö
rüşmeler eınasmda t"m ve te. 
ferruath tetkikler yapıldıjını taı· 
rih eylemiştir. Aynı zamanda Ame. 
rikao, loi'iliz ve Rat a1keri ve 
bahri şefleri arumda da konfe· 
raaslar yapılmaktadır: 

Vaşinrton: 27 (a.a) - Uni· 
ted PreH Cumharreisi Razvelt, 
M. ÇörçU, hariciye nazırı Hail ve 
lnrilterenln Vaşial'ton büyük el· 
çiıi Lord Halifaks bai'Ün öileden 
sonra Beyaz sarayda bir toplantı 
yapmışlardır. 

Vatinrton 27 (a.a) - M. 
Çörçil, Hindistan umumi müme• 
sili Sir Glrva Shankar Bıipai'yi 
barüa Beyaı sarayda kabul et· 
miş ve lcendiıi ile rörüımüıtür. 

Madrit 27 (a.a) - Vqinrto 
nun ıallhiyetli mahfilhırinde söy
lendiğine röre larilterenin Va
şlorton büyük elçisi Lord Hati
f akı yakında :ıeri çajrılacak ve . 
yerine aıkerlik ve ıilih işlerinde 
ibtisası olan biri tayin edilecektir. 

1942 ve 1943 te 
148 000 

uçak 
Amerika hava 
komutanının 'dik-. 
kate değer be· 
yanalı 

Vaşinrton, 27 (a. a) - Ame· 
rikan hava kuvvetleri komutanı 

flneral Arnold kara, deniz ve ha· 
va kuvvetleri için uçak yapan fab · 
rilı'.aların 1942 ve 1943 yıllarında 
en aşağ'ı 148 bin uçak yapacığını 
ıi'ylemiştir. 

General yarılıların uçakla ve 
kütle halinde taşmmasını temin e· 
decek tedbirler düşünülmekte ol
daiana da ilave etmiştir. Alman· 
ya bu Holü tatbik etmiş ve bü
yült f aydatını rörmüıtür. 

Vaşington, 27 (a. a) - M. 
Razvelt Birleşik Amerika'nın yal. 
nız may11 ayı içinde 4000 uçak, 
1500 tank ve 100.000 top yepb. 
ğını ıö1ledlkten sonra şöyle de
miştir: 

" - Bizi zafere ulaştıracak 
olan istihsal tempo1tına varmak 
yolundayız. ,, 

V aşiarton, 27 (a. a) - Orda 
levazım dairesi reisi Somervel 
1943 ıenesi ortasında ordu mev-

cad.f..un 4 milyon 500 bin kişiyi 
balacajıın söylemiş ve bu ordunun 
iaşe ya teçhizi için gelecek 1ene 
bir milyar 290 milyon dolar har
camak lhımgeleceğini ilive et· 
ıaiştlr. 

Vaşinrton, 27 (a. a) - Zira 
at nazırlıfı tarafından bildirildiğine 
röre, :ıiraat işlerinde çalışanlar1n 
sayuıı 1 haziranda 11 milyon 917 
bin kişiyi balmuştar. Bu rakam, 
t::a aeı:ıenin l may111ndaki işçi H 

y1110 lan 1 milyon 121 bin, reçen 
senenin ayni ayından ise 232 bin 
kişi fazladır. 

HARP NO'JLARI 
Sqtarafı ikiocide-

de, biraz akaatması im kin dahili· 
ne rlrerdi. iki taraf an bava kovv· 
vetleri müsavi olduğuna ve gene 
İngilizlerin Rommel'in hava kuvvet· 
lerlnden fa1la faydalanmadığıoı 
ıöylediklerine röre, dorrudan doi· 
ruya kara kuvv.tlerinin ve motör· 
uı kuvvetlerin bu ilerlemede bü· 
yük rol oynadıkları ve tabiye üs· 
tünlüjüaOn ralebe çaldıtı netice 
sine varabiliriz. Almanlar, anlaıı · 

lan icarı• tarafın en zayıf yerine 
deiil. do(rndan dojraya en kuv• 
vetli yerine darbe varmak u1alüoü 
gülmüşler ve sonra tıpkı batırılan 
bir ıünrüyü yara içinde çevirir ri· 
bi, geniılemek imkanlarım aramış· 
lardır. Önde giden motörUi kav• 
vetler Franıa'da Sedan redljine 
gene Rommel'in tatbik ettiii usul· 
de olduğu gibi bir makkabın ve 
yahut bir ıondanıo ucundaki sert 
elmaı vazifeıini görmü4tür. 

Marsa MatruH'ta ______ .. -"" 
Şimdi Alman kıtaları lıkende· 

riye'ye 350 kilometre u:ıaklıkta ve 
ve bu şehre bir demiryola ile bai· 
h bulanan Marsa • Matrah'oo 48 
Km. garbinde bulunmaktadırlar. 
Marta • Matrah etrafı dağlarla 
çevrilmiş bir kaaabadır. Cenubun· 
da Taref tepeleri vardtr. Şarkında 
eılci M111rldar zamanından kalma 
bir Y•iın harabeler, başka bir si· 
perdir. Fakat Rommel acaba, Mar
sa • Matruh,ta oyalanır mı? Yok· 
sa, evvelce Tobrak ta oldaia gibi 
~ra11nı yar1p reçeblllr mi? ya
but da ilerlemiı ribi yakıp tekrar 
geriden bu ıehir üıtiloe döner mi'~ 
Fakat şurasına dikkat etmek li· 
zamdır ki, Mısır'• doiru bir iler• 
leme ancak, Hhilde mümkündür. 
Çünkü yol buradadır; su burada· 
dır. Daha cenupta deniz yilzOnden 
alçak çöl uzanmaktadır. Eter Rom· 

mel, Marsa Matrab'a bırakıp iler 
liyecek olaN&, bil• herhalde bu-

ra11nı1 kendi ikmal işlerini aekteye 
ağ-ratmıyacak bir d111'11ma koyma11 
lazım gelecektir. Fakat bu, mihve· 
re göre vaziyetin mutalaa11dır. Ay
rıca logilizterln Mısır'a müdafaa 
için bu son durakta mühim tedbir 
almış olmaları muhakkaltbr. Söy· 
lendlğine göre, ikinci bir ordu Mı· 
ıır'ın mildafaasına ha:ıırlanmıştır. 
Diğer taraftan 8 inci lngillz ordu · 
ıunon da tamaıniyle bozaldujanu 
ve dağıldıiını anlatan bir delil de 
ortada yoktur. Gerek lngiliz, rerek 
Mihver kayaaklar11 General Rit • 
chie'nin şimdi, Marta • Matrah ö
nünde 8 inci lnı'iliz ordaıana ten· 
sik ettltini bildirmektedir. 

Mısır'm durumu 
Bu vaziyette ayraca Mısır'ın 

takmacaiı tavrı Ja hesabetmek 
yerinde olur. Mısır Başvekili Na
has Paşa'nın parlimeotoda ıöyle

diği bir nutuktan anlqıldıiına gö. 
re, Mııır, harbe rirmiyecelctir. Mı
sır hükOmeti, Mısır'ın müdafaa •· 
dileceğinden emin rörünüyor. Fa· 
kat acaba, Mihverin daha çok iler• 
leıne1i ihtimaline karşı, M111r as
kerleri memleketlerini . koramıya
caklar mı? Yani M111r, lnrilizlere, 
Polonyahlara, cenubi Afrikalılara 
ve daha diğer dominyon askerleri. 
oe mi müdafaa ettirilecektir? Bu 
huıaıta bir fikir söylemek Nahas 
Pışa'nın demecinden daha il1ıri 
gitmek olar. Fakat Rommel de her 
şeye raimen liltrlemek anainde 
rörünmektedir. Ôyle·anlaşılıyor ki. 

Mana • Matrah şimdiki halde •G· 
dafaanıo veya ilerlemenio 1"' •· 

• _ı.ı bu 
nabtarı olacaktır. Her h .... • fi tewr• ar-
gün veya yarın gelecek lcUd 
dan vaziyeti şu yah•t ba .. k . e 

..11ıarma ım· 
aydınlatacak maa• "" • " 
kia dahiline ~klir· '!e~çı dun 
bir Royter t.ı,.rafı, harp ıçıa elve-
• 1. b' r baalanuncaya kadar 

rıı ı ır ye 
b ._...ı11 dalı• boşaltıtmuı ih 
azı yfWl9P • 

timallnd.. bahHtmekttdır. Bun· 

28 Ha%İran Pauır 
TUrkfye RadyodffOıyoa poıtalara 

TGrklye radyoıu, Ankara Rad1oau 

8,30 Prorram ve Memleket 
ıaat ayar1. 

8,33 Müzik : Hafif program 
(pJ.) 

8,45 Ajanı haberleri. 
9.00 Müzik: Hafif parçalar ve 

marşlar Pi. 
8,15-
9,30 Evin saati. 
12•30 Proiram ve memleket 

saat ayarı. 

12,33 Müzik: Sar kılar. 
12,45 Ajanı haberleri. 

13,00 Müzik: Saz eıerleri ve 
şarkılar . 

13,30 -

14,30 Müzik: Radyo Salon or-
okestruı. (Violoniıt Necip Aşkın): 

1 • Herold: «Zaaıpu Ope. 
ruının Uvertürü; 
2 · Hraby: Vivana operetin. 
den Potpuri; 
3 • Faralni'er: Molly Sa
hilde; 
4 · Driro: «Eımeralda»dan 
Süit; 
5 • Robrecht: Oajınık ruh. 
lar; 

6 • Lehar: cEva> (Vals) 

7 · Pachernegr: Galop. 
18,00 Prorraaı ve memleket 

ıaat ayarı. 

18,03 Müzik: Radyo danı or· 
kestrası. 

f TH.KVtMI 
28 Huiran 1942 

PAZAR 
YJLı1942 • A Yı 6 Gün : 179 Hııar 54 
Rumi lSSI- Haır:lraa JS 
Hicri 1561- C.aulyel'lhar 14 

1 a~:. Nöbetçi Eczane 

Halk eczanesi 
(Tarsuı kap111nda ) 

dan, ba yerlerden biriıi Marsa • 

Matrah olma11n diye akla bir sa. 
al gelebilir: Dijer taraftan çöl 
muharebelerini Çörçil gibi, deniz 
moh1tebe11ine benzetenler vardır. 

Bu nazariyeye röre alınan topra· 
ğı değil, elde edilen yenrinin öne 

mini he1aba katmalıdır. Fakat şu· 

raıını da göz öoOden azak tatma· 
mak lizımdır ki, deoi:ıde yollar 
çokla da, Mıs1r'a l'iden yol illi ki 

Mar1a · Matruh'tan geçer. 

Netice 
Şimdiye kadar yazdıklarımızı 

halisa edelim : Vaziyet bagünkü 
haberlere ri)re larilizler içia de 
Mııır için de naziktir . Bu neza
ket lorilizler için birkaç bakımdan 
incelenebilir: 

l - Rommel'in her adım iler. 
leyifi , Maltayı daha reride, daha 
irtibat11z bırakmaktadır • Hele 
Tobralc diiıtiikten sonra Maltanın 

durumu daha ciddileşmiştir • Bil· 
meyiz • bu adayı Kmrndaki Sivaı• 
topola benzetiraek bata mı etmiı 
oluruz ? F •kat her halde Malta ya 
riden yollar ' lnriliz kontrolünden 
daha çok uzaklaşmıtbr· 

2 - Eter Mı•ır elden ride. 
ce\t olur1• • lal'iU& donanmasının 
Akdenizdeki mevkii çok zorla11a. 

cakt" • 
3 - lmperatorluk yolu daima 

tehdit altında bulanacak ve ' ay-
r1ca Hab8fiıtan ile , Sodan il 
bir Afrika hikimireti m"eleı~ 
ortaya çıkacaktır , 

4 - Daha ilerisi , düıOnQ 
lecek olana Almanların Su i · 
1 k l 1 r Y• ve 
ra. yo ayle rana ulaşmak iıtedilc 
lerınden de ,üphe edilemeı. 

işte blltOn bunlar gö .. {l 
1 k 1 T l ' ıon ne 

a •:ara of' ız erın Mısırı bor ne 
pa las~nal o ursa olsun , bütün kuv-
vet erıy e müdafaaya ~alı• ki , , t T waCa Ari 
nehcHın çıkarmamak imkan da. 
bilinde değildir. 
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Yazlık Sinemada 
BU AkŞAM 

Otel emperyal filminin sebhar yıldızı 

( /sa Miranda i ile büyük artist /Georıe Brent } 
n yarattıkları, lükı ve ihtişam temıil ve mevzuu itibarile cidden 

mevıinin şahane filimlerinden biri olan 

PDRLANTALB 
KADBN 

Aşk ve ibtiraa .şaheserini takdim ediyor. Hareketli, cazip ve 
seyirciyi teıiri altında bırakacak büyük ve çok fÜzel bir film •.. 

lliveten : 

--

T arisi filmlerin ee heyecanhıı 

Üç silahşorlar 

TDrkçe 
~ 

-~~~---~~......-·-

Pek yakında 
Caz f artınası 

F red Astır - Paulette Goddard 

Al saray Sinemasında 
BU AKŞAM 

Ölmez Kabramanlaldarın, Yılmaz Şövalyelerin 

Şanlı Zafer T eranelerile Dolu 

••h•••r 
ÜÇ SILAHŞÖRLER 

Türkçe 

illn 
Adana Belediye Riyasetinden: . 

ı - Belediye ve kanara motorlu nakil vuıtalarlDın 942 
yıh ihtiyacı olan 3090 teneke benzin ve 1170 kilo makina 
yağı kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Benzinip beher tenekesinin muhammen bedeli 472,60 
lira yatın beher kilosunun muhammen bedeli 100 kurut olup 
muvakkat teminatı O/o 7,S hesabile 1200 lira 53 kuruıtur. 

3- ihalesi 17 Temmuz 942 Cuma günü Mat on beşte 
belediye encümeninde yapılacakbr. 

4- lıteklilerin ihale günü ihale saatandan bir saat evvel 
kanunun tarifata daireainde hazırlayacakları teklif mektupları 
ve teminat makbuzlarile birlikte belediye encümenine ve şart· 
nameyi görmek isteyenlerin her glln belediye mubuebeıine 
müracaatları ilin olunur. 2131 16-20-24-28·2•7 

illn . 
Seyhan vilayeti daimi 

encümeninden: 
1- Adana - Kozan yolunun 0.000-3-t 000 ve Adana • Mi· 

siı yolunun 0 + 000-5 + 015 kilometrelerinde ihzar edilecek 

(741.500) metre mikip kum (2252) lira (80) kunqla açık ek· 
siltmeye konulmuttur. 

2- Eluiltme 217 /942 tarihine müaadif perıembe günü sa· 
at (10.30) da villyet daill}i encllmeninde yapılacaktır. 

3- f steyenler bu ite ait kepfname ve tartDameleri gör

mek için nafia müdllrlütüne müracaat edebilirler. 

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

vermeleri llzımdır. 2120 14-17-26-28 

inhisarlar Adana BaşmUdUrlUQUndan: 
Çay taklldl nebatlar h~~k~nda llln 

Çay Kahve kanununun muvakkat bırınc~ m~ddeat mud-

biaee ist~nilen beyennameler h~kiki çaylara aı~ 0 :tuh.;ı":e 
ellerinde taklit çay bulunduranlar hularında ~ça J~. t b • 
bab yapılmuına mahal kalmamak ve bade~•. u . 1 ne at· 
ların çay .ıibi iflenmeıinin 6nüne teçilmek açın dmıktarlannıa 
birer beyeuame ile 30/6/942 akpmına kadar i aremize bil· 
di~me1t (daha evvel beyenname vermif olanların tekrar be
yoa'ıiame venaeleriae lüzum yoktur.) Ve bundan ıonra bildi
rilen mikdarlardan fazla ç.ıkan taklit çaylar için allkaldar hak
~anda kaçakçılık takibatı 7apılacatı ilin olunur, 2190 26-27·28 

BUGÜN 

ilin 
Adana belediye Riyasetinden: 
(Beton plaka ile ·ırotuar yaptı nlacak) 

1 - Ordu caddesinin 336 metre murabbahk bir kısmı· 
nın trotuarlanması işi açık olarak eksiltmeye konmuşturr. 

2 - Keıif bedeli 785-92 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 58.95 liradır. 
4 - ihale 7/7/942 tarihine rastlayan Sah günü saat 15 

de belediye encümeninde yapılacakttr. 
S - Şartnamesi belediye fen işleri müdürlüğündedir. Is· 

tiyenler orada görebilirler. 
6 - Fazla malumat istiyenlerin 

dairesine ve ihale günilnde muayyen 
menine müracaatları ilin olunur. 

Adana belediyesi fen 
saatte belediye encü-

2160 20-24-28 4 

28 Haziran 

Asri Sinemanın 
YAZLIK Bahçesinde 

8uvare 
9.30 Bu akşam Suvar• 

9.30 

Şaheserler serisinden 
ııahi yıldız G r e t a 
Garbo nun 

DAhi rejisör : Ernst Lubıtson 
idaresinde 

-------------- Melvın Doglas la beraber çevirdi 

Adana As. Satın Alma 
Komsiyonundan: 

t - Ciheti askeriye ihtiyacı için 600 ton kuru ot kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuıtur 

2- Muhammen bedeli ( ı2,000) lira olup ilk te'minatı 
(3 l 50) liradır. 

3- ihalesi 13/7/942 pazartesi günü saat 16/30 da Adana 
aakerlik dairesindeki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4- Evsaf ve şartn mesi Ankara, lstanbul, Levazım amir· 
likleri ve Adana askeri satın alma komisyonundan 2 l O ku· 
ruşa alınabilir. 

S- Bu taahhütten dolayı mtıteabhitlerin vermeye mecbur 
oldukları Kazanç, Buhran vergileri ve gerekıe damga resmi 
ile mukavelename, te'minat mektubu, birliğe kadar şehir da
hili nakil, teslim ve muayene masraflara muhammen bedelle
rine ilAve suretile müteahhide ödenecektir. 

6- isteklilerin teklif zuflarını ihale saatinden en geç 
bir saat evveline kadar komsiyonda bylundurmaları lüzumu 
ilan olunur. 2172 24-28-4·8 

Vakıflar müdürlüğünden: 
Kemer altı cami-inde keşif mucibince y~pılacak tamirat 

munakaaaya konulmdıtur. ihalesi 7/7/942 salt günü saat onda 
yapılacaktır. isteklilerin vakıflar idareaine müracaatları. 2176 

24 - 2 • 28 . 5 

TELEFUNKEN 
ve WEGA 'RADYOLARI 

Metanet, zanfet, yüluek hassasiyet, temiz malzeme. 

942 Modeli radyolar arasında yalnız bu makinelere na• 
Iİp olmuttur. 

1. MEZIMRE 
Radyo ve makine tamir atelyesiDi açmıftır. Bilumum 

radyolar azami ciddiyet ve titizlikle ucuz ve garantili bir 
surette tamir edilmektedir. 

IŞIK Ticaret Evi - Asfalt yol No. 71 
Telefon No. 80 

T. iŞ BANKASI 
KUç~k tasarruf hesapları 

1 9 4 ~ iKRAMiYE PLAN 1 
KE,IDELl!Rı 

2 $rı6at. 4M11gu,JApıto•,2llcincU.ıri11 tarilılerinde gtıpılır. 

1942 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Lir ahlı: - 2000. Lira 

3 1000 - 3000. 
" " .. 

2 750 - 1500. ,, 
" " 

3 soo " 
1500 .. 

10 250 = 2500. • ,, .. 
40 100 - 4000. .. " " 2500. so 51 - " .. •• 

200 ıs - sooo. ,, 
" " 

200 10 u - 2000. .. 
" 

TDrklye it B•nll•••ll• P8•a ,.tır111ellla r•I· 
nıa para blrlldlrmlf v• fala eımıt olm•a, •rnı 
"•m••d• talll•lzl de den•••• olur•••••· 377 

imtiyaz Sahibi : CA VIT ORAL 1 Rlfat Y AVEROCLU 
U. Nlfrfyıt MlldOril : Avabt Ba11ldıfı yer : BUGON Matbuaı 

Türkçe sözlD 
Gülmigen kadın 
Em1al11z şaheHrinde sizleri neş'e, zevk ve lı:ahltahalar 

içeriıinde bırakacaktır. 

ilaveten : Fevkallde renkli 

Pek yakında : 

KiRiK YUVA 

Satllık fabrika 
Çevirmesi 

Beş buçuk metre uzunlu· 
tunda ortaıında 6,S metre 
60 milimetrelik mil ile bera· 
her aatıhktır. Görmek isteyen· 
ler borsa civarında Hilmi Çi
meliye müracaat etmeleri. 

2185 26-27-28 

Adanada Hayvan P 
ittlıalinde Divarh bahçe 
mahalde mliteaddlt parç 
15,000 metre murabbaı art' 
1&İt fiyatla toptan u~ılı~ 
Talip olanlar Baidat ot 
Numaraya müracaatları. 

27-28 - 30 

illn 
Kanara Müdürlüğünden: 
1- Kanara ıozozhaneli için açık eksiltme suretile 

alınacak 2000-2500 kilo asit. karbonik'e talip çıkmadıt 
ihale müddeti on gün uzatılmıştır. 

2- Muhammen fiyat kilosu 1 lira olup muvakkat te 
187 lira 50 kurUftur. 

3- lhalui Temmuzun 1 O uncu cuma gllnü saat onda 
diye encümeninde yapılacaatar. 

4- l.tekbleria f&rtnameyi görmek için belediye yazı 
müdürlüiüne, ihale gtlnii de muayyen saatte teminat makb 

rile birlikte belediye encümenine müracaatlar1 ilin olunur· 

Seyhan Maarif 
MUdUrlUQUnden: 

T.C. Seyhan Villyeti Ada· 
na 1 . inci Bölge Gezici Başöğ· 
retmenliği yazıla bir resmi mü
hür kaybolmuıtur. Hükmi ol· 
madıtı ilin olunur. 2197 

Ciltçi BirliQinden: 
' Traktörler için Mazot ala· 

cak çiftçilerimizin bir'in ev
vel Ômer Batetmeze müraca· 
at eylemeleri ehemmiyetle rica 
olunur. 

TUrkiye Cümhuriyet 
merkez -Bankasından: 

iyi veznedar yetiştirilmek üs .. 
r• orta derecede tahail sörmQf ba· 
lanaalardan veya liM .. zan1an •• 
daa flih .. kerllk biz .. tlol yap· 
... •• yaflan 30 a l'eçmemif olan 
lar aruıacb Ankara,da, lıtanbal'da 
ve Meninde 22/7 /942 tarihinde mu· 
sabalta imtihanı yapılacaktır. imli. 
handa munffak ·oıaalara muvaffa. 
klyet derecelerin• &'Öre ücret ve· 
rilecektlr. 

lıteklUeria en reç lS/7/942 
tarihin• kadar Ankara'da zat itleri 
1«•lline lıtaabol ve Meninde Şa· 
be müdilrluklerinı müracaat ederek 
r••kli vesikalannı tamamlamalan 
llzımdır. 2199 28-30--2 

Zayi Tesketl 
Askerlik teskeremi 1"~ 

tim. Yenisini alacatun~ 
kisinin hükmü olmadığ•ll1 

ederim. 

Birecik tedrif mah• 

den 323 doğumlu lbrahil 

Mehmet Ali Uçurmaz 

Açık Tetek8'"-
Ebedi istirabatgib•~ 

len eıim, Doktor Nazif JJ 
gün'ün cenaze meraıilllr 
len ve yürekten kopan JI. 
larla acılanma iştirak 

yın meılektaşlarma, lal 
rin~ arkadq ve akr• 
sonıuz minnet ve ştlk 

arz ederim • 

Merhum Dr. Nazif ,J. 
glln eıi Nesibe Görf1i• 

Satllk fotol 
makin .. • 

6,S X 9 boyunda zai' ...1. 
markab, çok kavvetli obJIV ..ı 
pek az kallanılmlf bir Jll" 
maldnul 1athktır • lıtl,... 
•••emlı mah.,..,..... 
atları. 


