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llımal edemigeceği
ltıiz bir sanayi şubesi 

" banla çahttıpı da wör•eliyiz. Şu 
'IZan: CAViT ORAL halde fazla lstiual yapmak için 

Aakara - 1 h91'feydeo nvel ba .-leketin 
~. harbin bize teıir yapan bir bilyOlt mistabıil kitletlnl uman 
lliİİİlçok feyleri oldu. Hiditeler öldü~en, ptiırd'ti ı.,,ı. da o ka· 
~ r6ıterdi ki Tlirkiye ke.Oi ya· dar az olan lııaruabaadan le.artar· 
ille lcavralabilmek ye kendi kendi• mak ve onan alraat vesaitini mo· 
"' Yetasek için daha çok çahşmaia demleftlr••k çarelefıni aramah vn~. 
llltcburdur .• Çünlıt6 ~ün weçmiyor ki Fada lttihıalde, dahıı doğınsn 
btr ıhtiyaç kendini hiaaettirmemit AlmanlarlD Erzeogongsschlachı 
oltan ve heuı de hu ibtiJaÇ bit dedikleri istihsal harbinde muvaf 
°'tildır. Yalmz fU veya bu ife fak olma'< için bir çok falttörler-
4' inltiıar etme .. ktedir. Hemen den birlıi olarak ele aldıiımız bu 
h.r .. hada bir çok kendimizde ziraat vasıtalaranda makine mHe 
0lıaıyan ve bizde telifiıi (ÜÇ olan letioin de büyük eheıaıaiyoti o'du· 
'1i,aç~r ortaya çıltmaktadar. f'1DU anatmamalıyız Çünkü yurdao 
~it latiklil harbini ve onu ta· but maabkalaraada ve hele Çulcu· 
klbeden senelerde bu yard• ,.ai- rovada ziraatle bikim olaq biiriik 
4-.. karmak için firlttitimiz soayal, .. klaedir, traktördiir, farealdH ve 
~Ulıt ve eltooomlk sahalarda ba· ıalredir. Ve ba makinoleıme, ta· 

Rus-Alman 
Harbi 

Hakkında 
Her iki taratın 
iddiası birbirini 

tutmuwor 

l•t.rıalt bu uokıaolarımm tabii nomik ıartlara ayiuo gelen bu • A e ı·m lZ Kolonya'ya mUthlt 
hava akını 

"'"•n bir çok işleri rözöolinde bit ıartlara, ıoıyal durama, ek<?· Mı ll s f . 
16rlllelıt llzundır. YalDız ba nok- bölümde yarın barilndeo dah' zi l l . 
..,.___ at .. Dfi• adeta bir ih· , ... ia~ .. ıllrat bıal.çaktır. 
....... klindı pllillil• öaüae Halli bı malda•let•• yaLuz .Çu· Londra l (a. a.) - Reımeo 

Ankara l (Radyo l'•zeteli) _ 
Oa ründenberl devam ve bByllk 
aaik.yaıta tankların rla iftlrlk elti· 
rildiii Harkof cephuindelı.i Almu 
- Roı harbi nihayete eraalıtlr. 
Ba harp her iki tarafıuda iddiala
rı birbirinin tamamile aksidir. At. 
maoların iddialarına j'Öre bana bir 
imha hu•ketl olarak söylemekte 
dfrlor. RHla~aıa 240 bin uir al· 
dıklan·u da bana bir c!elil olarak 
ileri sürmektedir. Almaalarıa ba 
iddialarao• kart• Sowyetlerin ileri 

ıürdükleri hikaye bambaı"adar • 
So•yetlere nuuın Almaolarıa ba 
laarpteki zayiatlara 900 bin k1Gdi· 
terinin iH 75 bindir. 

Yalnız hw iki tarafın b• id
dialarına ve kazandıklarıaı illa •t· 
tikleri aafere rap• ortada kaza. 
nll•q bir toprak parçası olaadıia 
ribi cephede eo klçB\r. bir deli· 
tiklik do olma•tthr. 

cliku.n bir ş•y var .. o d•. ziraat l karovay• •llnbasır kalm•y•cak, h · At yarış/ arını Se_ -grettil er bildirildiiioe ~Ör• ın,Uiz bomba 
~ne karfl rö.terdiiimia ill'i- bii ıutüın ba mınbkaya •JH mın uçakları dün rece Kolonya1a 
ıılllrctir. Türkiye bir ziraat • ..ı.- bkalanlllZda da bir uıraret olarak Ankara (Haauıi) - Milli Şefimiz ve Cumhurreiıimiz lımet l"önü edilen hücu111 osn.,rnda 3 Alman 
ktli oldaiu baldo, Tirkiyenln y• balacak ve selifecektir. Fak.t ovvolld rGn ötleden sonra şehir lpadromann iUr.bah1r at yarışlarının uçağı düşOrmüıtür. 
tllillt relhleri, milli kaynaklan b..... tee..Gbelerle rörilllyor ki IMfinciılai talııip bayar•aılardır. 4 üocü bir Alman uçağı da Pltyum Slwllngrat ldJp

rUlerlnln ln9aat ve blllll· 
rl eona erdi 

tQPraia dayaodıfı halde. TürkJ,.. kond
0

ine çabaklalr., maliyet fiyatı Şehir lpodromuna plişlerinde olduiu gibi fpodromdan ayrılışla Hollanda da lnrillz awcdarı tara· 
"İn aüfuuoan yüzde ıeum ikiaiDi bakımlar1odan .. kiael .. •eii he- nada da Miltt Şef hazır bulanan binlerce kiştnln hararetli tezahftrle fından dütüı ülmüıtür. 
çi~çi, köylO ye milıtauil teşkil 11ph ve u,a. gören bu mıotıkada \ riyle Hlimlaamttlardtr. ( Oifer teltraftar üçüncü . •ttiti halde buıün bu muaızam da yioe vekiletin bazı alikasızlı. ._ ________________________ _. ıabifemizdedir. ) 

•kaeri1•1D H balit we fakat ea jile karıılatd8'ıttlr. ================·============ıa::::=aı=:::::::!:==-======-::::a---==--=---== 

~t·~::; ~ d~·:E~:::~'S~ Pazar gu·· nu·· yapılan meb'us ı·nıı·habında 
A,kara: 1 (Hasali mahabiri

aiad•) - Pityam - SivWapat 
köprGlerinin inpat ve ta.ıri IGD8 

erdL Ba k6pra&eria ba ayın sona• 
oa dotra açalacatı haber verilmek• 
tedir. Bir seneden f ula bir aamaa• 
danberi Avrupa ile ... leketillia 
..... da mllaable yıpıJı .... rs .. 
idi. Köprllwio in.- v• tamir edilrrd 
6aeriae me.&eketi•ia ile Awıwpa 

aqaıada mOnakale baıla•lf ola· 
caktır. 

'-tı illtiyıÇ. da1dakları ba clemir miıtabtli makiaeleıtirmek isteji 
hrçuını bulmak her müstahsil bile ba ltide ortaoize etmek için 

~hayli rDç bir ....ae halind.. Veklletf hiç Wf harekete ıeçir· partı• naadimı•z itti•ı akla seçl•ldı• *r. Ziraat Vıklleti bile ba lhti· •emlftlr. Yedek ... ıeai acente· 

:::·la~=al içi:ıa:U:;:.!~: ~ri~,"~:1c:~.t b~:rkı~~~~;" bl: a::t 

k.tia bu ltadar muhtaç olduiu klllb n meaell Ziraat banka .. oı 
bat zir .. t vuatuı yıllarca önce vasıta ederek kendisi iberiae al 
l'ÖzOn&ne abamamıtbr? Dotrasa maaqbr. Araya birde harp rlrlp· 
~ hayret etmokt• ve teeuOr ce .. k.lneleıia bir çoi• ,..Mklb 
4-11aa1ı.tan kendimizi ala•ıroru. Hlr. Jlalaclea .._.. .bir hale rel· 
~. Zlraat VeWeti bir JMllhak, mittir• Halbaki peUli biliyoru id 
bit tİraaık, bir çapa ,,. bir orak ba umanda blt bir bakımdan k•di 
"'kineai ribi ziraatla basit ve ilk haline bırıkalmıı bir air"8t m•m• 
""•talarıoı t8fkU eden şeyleri · leltıti yoktur. 
-....ıeketio esaıh ihtiyaçları olarak Bir çok memleketlerde ıon 
l~ter .. ycli, diter aaaayHab fl"bİ umanlara kadar iktiHt da oldıp 
... ılarıo da barin faal ve itler bir ribi ziraatte rildllalU ekonomi 
~~~ette endilıtrlmiz arasında çerçeveli içinde idare edlliaJıtir. 
~ıaın tiltmemeaioo imkio Yine bir çok ... lelr.etlerde ba 
~~.•ıydı? Hılbalı.i biz illr. rinden· rllnde balr.ia olan otarıik bir si 
.._. ziraatimizi aodenıiae etaek t•n tatbi~dar. BırGn blade 
~IDdayır. Halbakl bizim Öl•· ayni eltemi tatbik eblek aecba 
4ie.b.,İ feçiomok, karoUDW do• riyetinde balanayoraz. O halde zİ 
'"ııaaıı., aoora iktisadi refaha ka· rMt veklletlnin dGnden ba ~linl 
,,..._k ve claba ıoora yübelmek dlifhmeei ieabecleceji rlbl b• 

Evvelki rün Cumhuriyet Jıalk partisi salonunda parti ibek diYa111 tarahnclaa münhal 
bulunan Seyhan vitlyeti mebuslutoaa n•m-.et gös ~rOm t olan Ahmet Kudsi tecer ittifakla Ba buaata veri&m .at-ala 

••limata pre teeiri m.oı ... 
ba&I .. mo& madd.U. .d•W p
tirf!eui ve Avrapaya da o ••Nlle 

mebuı aeçilmlftir. 
Viliyet dahilinde 752 müntebibisanideo halen 

Seçim bütün villyet dahilinde saat ta 10 başlamış 
keze arz edilmiştir: 

mevcut bulunan 63 l ri ittirak etmiıtir. 
ve l l de bitmiıtir. Netice telgrafla mer-

Yol vergisi kanununun 
bası maddeleri 

d•llttlrlllror 
Aakara t ( Haaasi mababirj

miad•n ) - Nafta Vekileti tara 
hodan yol verpi kanananan baıı 
aaddelorlofn d • i i ı t i ri 1 m esi 
hakkındaki kanan Ö:Jtimüıdeki 

riinlorde mütallaları ahomak üze 
n allkadar vekiletlerin tetkikine 
arzolaoac:akhr. 

, mal ıöoderllm .. l mümltüo olae 
l cakbr. 

Çiftçinin ilıtigacı olan biderlik 
buğdag tamamen bırakılacaktır 
Lüks qya imalı 

menedilecek 

I Ewvelce de m6teaddit defalar yaz.dıtımız üzere bilkGmetimis iMi 
••rwki hububata el koymattar. Ancak ba el konma meael•lade btr ~ 

\ lqbk .. .,.i olarak blderllk için lizım olacak milr.darların da yar1110a .ı 
lr.oaacatı ftyi olmot iıe de yapıaıı oldupaaaz tahkikat ba habWla. 
dotra olmadığını ve yeni gelea emirlerle sarahaten b'derlilderin ıa.. 
olarak bıralcılacatı arftaıılmııtar. Çiftçimizin bu clhettea •lıt•rlh ol ... için çok istihsal yapmak zoraDda .. o..ıan.ı lkla.W• 

olclotu•az da malaaadar. Şa baldo __ !!!!l!m_l!ll!!l ______ !!!!!l!l!l!!!!!!!!!'1'!!!!!!!1!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!""!!!!!1!1~11!"!'"!!9!!1!1!!!!1!!11111!1~ 

~.ıı.:. ::ı.~. =~·::::: Hava Kurumu Fabrı·kasın-
Ankara : 1 {Hasusi anıhabiri· 

miıdeo} - Lükı 9fya imal ve İl· 
tlmalioin meui hakir.anda bazı tel• 
kikler yapalmakta oldvju haber ve · 
rilmektedir, So:ı günlerde büyük 
fiyat yü'cnlifler: göst nen ve bana 
raimea çitilk olmak vazi~i rayip 

liıımdır. 

ve)•İnti meıe)uine relince şimdilik 9iftçinia alta a1hk ihtiyacı bara• 
kılınıktadır. Mamufi ba mesele üzerlHe o tetkikler yapalmaktacbr. 
E~iıa için dekar batına enelce de blldlraif oldaiamuz ribl 20 k• lt llrlü,enia bir çok ziraat mmta 

~ı için en mühim bir vasıta 

~i ,~=~~.~:.:;u~o=.::~i!:~~ da yapılan ı·ık ı çak •k&letinin M laatutaki ;taaıN 
l,&yülr.tilr. Ve 1'a kısa görüt 

'9.ile Z'1-aat Veklletloo aittir. 

s.1r. ... 1z biz burüa istihaalıa.. Gelecek hafta yapılacak merasim 
~1 &rbr•ak için utr~ıyor•~ 

,lllye mütemadiyen na11bat edı esnasında uçurulacaktır 
)Qt•a. Mtııtahlile durmadan fazla 
•\t-..a . - . 
ı,.._ . ~ so1lilyoraı. Zira ya.,.carı 
.S. •ltıbaal hem kendisi ve be• 
~ "'-leket için faydab, kirh ve 
la.ır~ olacakbr. Fakat banaola 
~ dqila~ ki ejuaek, dik· 
bir ke ~ .. latilaeal etmek de 
"'- Pllite ... .a.war. Bir çiftçi 
... ret •lr.ebilecetl kaclu •ubilir. 
~at.hıll nihayet ha~a•anın 
lll"1 e, veaaltinio imkinlar1na •e 
"6" luıdretioin mibaadealne r&r•, 
~I yapabilir. itte bizim bW 
..._ tleri hif ~özden kaçw• .. a· 

~ ~·--· itte bia ba meale• 
~ 11~ yapaa bllyük kitlenin 
~ en '~i ve ı, çıkırma kı 

9tl •••,,... olan bir karasa· 

Aok ara 31 (Haıasi) - TOrk 
Hava Karama karultayı buiraoın 
befinci cuaaa r&nü Ankara Halke 
vlDd• toplanacak ve Bqvekil Or. 
Refik. Saydamın bir natüle açıla· 
calcbr. 

Karaltay, dört rtın devam ede 
cektir. Putr ' raaı Etl ... '•dda 
Tlrk Hava K.fuıılHDH ~h 
ptllecelc ve M mtlaaıeebetle pil· 
aör: .... ,,.re1er1. .~ .,. 
filo açaılart .,. paraflt atla1t1ları 
r~cakhr. A,.ı fla .. 1ctebcle 
;::• Kanmaaun 1ar.a. .U. tale-

la _ Japtata model 94aklar •• 
He•a Karaa~qan a~ fabrikasın 
da yapll•q olan ilk uçak da 11ça
ralaoalı:t1r. 

K•zanç tetkik itiraz 
kOllllaronu lalvecllldl 

Haber aldıtımga sör• Mali,. 
V eklletln• batlı kuapç tetkiki 
itiraz komisyona llğvedUmlftir. 
Ba vaıife baodao böyle valinin 
riyaseti albnda defterdar, ticaret 
odasının ve belediyenin intihap 
.decekleri birer asadan müt91ok· 
idi hey-.t tarafından fÖrülecolr.tir. 

Gelenler 
Haber aldıtımıu röre,burün· 

kll elr.ıRreıle ıaiflerl amam mlldllril 
B. Salihaddlo Ore He ofis omam 
mGdlrQ B. lbHn tehrlmize rele· 
cekl•rdlr. 

buiday 18 \ilo arpı ve y11laf bıırakılacakbr. 

~.r.~:~~~~ ~T~ü~m:-T·~,~e ""?rii!"""'""l8r.-:-A-l:--m-a_n_y_a_a_r_a_s_ın_d_a_t_O~ 
t•tkiklerin baılıca movzuanu tq-

~!lyı~!:e!~!:· •• ~~~kı~~: ~:~: milyonluk yeni tı·caret anla1m 
benur kanarlar al nıı cağ'ı ve ba 'l 
sibi eşyaları imal eden f abrilracı· 
ların yakında Ankuaya çatnlarak 
onlarda temaslarda bulandqktan 
sonra bıa kararların taatik mevki 
ine kooalacaiı SÖ)'lenmektedir. 

Fakir helka 9eker 
dalıtdacak 

Aakara 1 (Haıaıi muhabiri 
miıden) - Pakit lialkJn bet ya 
tmdaa küçO" çocallarına ayda 
beş~Oz rram param: teker veril· 
moıi ve altı, daha fazla ~kle 
ailelere para yardımı yıpd-11 
bakkmdaki kaouona tatbikiae bat· 
laomık üzeredir, Sıhhiye V•klleti 
hazırladıiı ı.u .. tnı.meyi Bııve 
kllote ıao-..tMrr O.-omnzdaki filo· 
lerde ba t.U..ta .. eoio tatbildn· 
den llOIW• f..Uptı ıetllecektir. 

2 kuruş fark neden verilemiyor 
1941 yıhada b•..W _..hdd · 

~·-llnü Toprak ~ f k 
ı, )qıd.M ar ve· 

~ftçller• ~ .._ *418r1Diilnden 
nlmeıl Q-~Jl.r blldt lld' •. 
-L • •• • a r ıgı ve , ... ,.,. .. ,.. . 
•• ~ Ml•batın •ı•nhk tara. '•* ~dıtı halde burllne 
~ bl para verilem•lıth. Hal· 

baki bu .. ,,.,. ·-••ketimaia . 
çileri için huacl •• ç.pa 

otıtaiandan fazla maarafa 

.Jıi11ettirmelıttedir. Ba paranın 
aıa evvel veril1Dtsi lbımdır. 

kad•r maka1Dan aaarı dik 
eelbederia. 



2 BUGON 

Askerlik 

HarkOf Muharebesi 
Bittikten S onra 

Do i u cephesinde 1 Gone lngiliz tebliilerinden an· liinde ise «Esas mevzilerimizin 
lıyornz ki Mihverin çöldeki lngiliz doinsunda cuma günü bütün gün 

Almanlar Harkof muhırebele- sol yanma yaptığı ille: kuşatma ta- şiddetli muharebeler oldu» demek• 
rinin son bir bilinçoıunu neşrede- arrosi hareketleri daha ziyade bir le bu esas mevzilerin kaybolduğu 
rek bu bilyük savaşın kapandığını gösteriş olup burada bilhasaa ltal· açıkça itiraf olunuyor. ÇünkÜ Lib· 
bildirdiler. Alman tebliğine göre, yan kuvvetleri kullanılmıştır. Nitekim yada bütün lagiliz müdafaa mev. 
mayısın 12 ıinden 29 kadar doğu bir Hacheim cihetlerinde de Golcü zilerinin yüzü batıya yönelmiş olup 
cephesinin Harkof kesiminde « 20 Fransız teşekkülleri varmış. bunların doğusunda şiddetli muha· 
piyade, 7 süvari tümenile 14 zırh· Fakat Tobrukta kendilerine rebeler cereyan edebilmesi için 
lı torayından mürekkep 6., 9. ve çok güvenilen cenup Afrika knv onların Mihver kuvvetlerinin taar-
57 oci Sovyel orduları imha edil· vetleri inadla muharebe ediyorlar- ruzlarlle ya düştüklerini ve yahud 
miş ve bunların verdiği esir saym aıış · erilere alıııdığını kabul etmek 
240,000 i bulmuştur. Ölü zayiatı Görülüyor ki Mihver taarruzu. zaruri olur. 
da şüphesiz o nisbette aj'ırdır. nuo ilk hedefi Tobraiu zaptetmek· Elhasıl Tobruiun şu anda na-
Muharebelerde tahrip edilen veya tir. Çünkü bu mevkiin sadece ka sı\ bir durumda olduğoou ve ona 
saj'lam ele geçirilen Sovyet muha. radan ihata ve muhasara edilme. göre düşüp düşmiyecei'ini bilmiyo-
rebe malzemesi ________ ,_ y A z A N _ ruz. Yalnız şu 

de 1249 tank , 1 E 1 cihetmalQmdur ki 
2016 top ve 558 • General H. Emir Erkilet Tobruk. lngiliz · 
uçak ve sayıla· ---------· lerce karadan bir 
mıyacak k a dar çok diğer ıilih sinin maksada yetmiyeceği ve bu kaç kat olarak çok kuvvetli bir 
ve malzemedir. mevki arkasını denize vererek pek· ıurette ve beton kurganlarla tah· 

Bunlara nazaran Mihverin Har- ala ve uzunca müddet dayanacaiı kim edilmiş, havadan olduğıı gibi 
kof zaferi buyüktür; ve bu moha· ıeçen yıhn olaylarile nbit olmuş- denizden de daimı yardım göre 
rebelere Alman, İtalyan, Romen , ta. Onun için Tobruğa şimdi da· bilir müstahkem bir liman ş~hridir. 
Macar ve Slov ordularının bera· ha ziyade sahil yolu boyunca ceb- Ayni zamanda çetin müdafaa k11. 
borce iştirak ettiklerine i'Öre do ri taarruz yapılmakta olduğu an· biliyetine malik cenab Afrika 
ufe-r, ha\iki bir Mihver başarısı laşılıyor . Topruk bu surette dü· kıt'aları tarafından da müdafaa 
olmuştur. şürülecek olurea Sidi Reı:erh üze· olunuyormuş. Libyadaki sekizinci 

Her ne kadar Moskova rad· rinden Sollama sür'atle ilerlemek lngiliz imparatorluk ordusu herşe· 
yosu Alman tebliilerini yılanlıya- ve Sidi Ömer yolu kesilmek sure· ye rağmen Tobruğu kaybederse 
rak lnrillzler de bir hayal mahıulü tile çölde, yani B. Hacheim ve B. artık Libya da duramıyarak Mısır 
olduklarını söylüyor ve hl\tti Har- el, Gobi bölgelerinde ve hatta hududlarmın ıerilerine ricale mcc · 
kof şimalinde ltium bölgesinde Ti· Bardia'da bulunan Müttefik kov bar olacaktır. Fakat bu ricat, onun 
moçenkonun bazı ilerileme ve düş- vetlerin rical hatları kesilerek Tobrukta ve cenubunda vereceği 
manı püskürtme movaffaldyetlerin- bunlar eıir bile edilebilirler. Bu muharebelf'rin çetinliği nispetiode, 
den bile bahsediyorlarsa da Har- nnnla beraber , İngiliz tebliğlerine 

fÜÇ ve ağır zayiatlı olacaktır. 
kofta Sovyet orduları işioio ras· bakılana, moharebenio bir haftaya 
ritmediiini onların verdiii haber· yakın bir ınüddettenberi 1iddetlo Sekizinci lnriliz imparatorluk 
lerln satırları arasında bile okumak devam otmeıine rağmen, Mihverin ordusu Libyadan Mısır hududa 1e-
'kabil oluyor. asıl taarruz darbesinin nereden risine nekadar sağlam dönebilirse 

Nitekim 30 mayıı tarihli bir i'elcceii ve hangi taraftan vurula- Mııır, o kadar kolaylıkla koruna· 
Moııkova telgrafına röre Krasna. ca;ı henüz kestirilememiş i'Örünü bilir; fakat bu ordu, Libyada bü-
ya Svezda gazetesinin mohabiri 1 yor; hatta sahil boyunca yapılmak· yük bir bozgonlnia uirahldığ'ı 
Sovyet kıtalarının Harkof iıtika- ta olan taarrozuıı B. Hacheim 
metinde ele geçirdikleri mevzileri üzerinden tevcih olunan asıl ham· takdirde Mısırla Süveyşin tehli-

1 
#t keye maruz olacakları v ışlkir 

aailamlaştırmakta ve mahalli hare· eyi gizlemek için olduio bakkmaa olar. 
ketlerde bulunmakta olduklarını bir düşünce ve şüphenin bili mev 
yazıyor ki, yalnız bu haber veya cud oluşu taarruzun ullaca yapıl· 
mütelea bile Rusların Harkof ta ar· dıiına ve müdafaayı şaşırtmakta 
tık taarruzdan vazreçmiş old11ila- oldojon:ı bir delil olarak alına 
rını gösterir. bilir . 

Alman tebllilne göre orta ke- O halde ordu komutanı Ge-
ılmde kuşatılan bazı Sovyet mu- neral Rommel'in lorilizlere taarruz 
harebe gruplart da imha edilmek için zarhlı ve piyade kuvvetlerini 
üzere imişler. Fakat yerleri bildi- Tobroğun 85 Km. cenub batılarına 
rilmedijine göre küçük ve ehem· kadar varan geniş bir cephede 
miyetsi1 rroplar olmaları ihtimali mütoaddid kollara yaymış olması, 
vardar. İngiliz tebliğlerinin bidayette bil-

Ondan başka Almanlar, rene dirmok istedikleri gibi mahzurlu 
yer röstermemek üzere, şimal ke- bir daiılma dej'il, hesablı ve ta. 
ıimlndo ririşilen bir hücum hare · 11rlı bir açılma olmuştur. 
ketinin muvaffakiyetlo devam etti· Almanlar, Llbyada ııadece şid· 
tinden bahsediyorlar ki bunun da detli muharebelerin devam ettiğini 
kOçük önemde bir teşebbüs olma- bildirme\cle yel!liniyorlar. ltalyıo 
ıı muhtemeldir. E.lha1ıl büyüle: Har- bildiriklt:ri de umumi ve müphem 
kof muharebeleri kapandığına rö· olup yalnız düşman piyade birlik· 
re dotu cephesindeki askeri hare· terinin Mihver lut'alarımn giriştik. 
ketler rene mutad küçük ve ma- l~ri ağır :1avaşlara şiddetli muka. 
halli teşebbüslere hazırlanmakta vemet gÖ!ltermekte olduklarını 
olduklarını kabul etmek rerektir. söylüyorlar • Orta Doiu lngiliz 

Ancak bu halin nekadar de- umumi karargahının 90n bir tebli. 
vam edeceii ve yeni bir teşebbü. 
sün Ruslar tarafından mı, yoksa 
Mihver cihetinden mi geleceri bi· 
!inemez. 

- Cumhuriyetten -

ihmal edemiyece
ğ imiz bir 

sanayi şubesi 
( Baıtara fı birincide ) 

i'Ündonde yarını düşünmesi ve 
ona göre hazırlanması icabet· 
mektedir. Geçmişte yapılan bir 
hatayı bugün faz l a b ü y ü t. 
meie 1 üz om g o r mi yor uz. 
fakat istihsal muharebesi yapmak 

istiyorsak · ki buna başlamış bu· 
lunuyoruz • hor şeyden evvel ve 
imkanlar dahilinde ve her mıntıka 
nın tabii, ikti11di ve sosyal şart. 
larıoa göre müstahsilimizi modern 
ziraat vasıtalarile tı:chiz otmej-i 
düşünmeli ve tedbirlerini bolmalı
yız. Çünkii çok arzu ettiğimiz faz. 
la istihsal davasında en önde ge. 
len unsurlardan birisi ve hatti bi. 
riocisi budar. 

KiRLER 1 

İçtimai 
dertlerimizden 

1 
Y A Z A N 1 Yalan .söyle· 

Nlhet O 1 mek tarı~ k~· _____ r_a_ dar eskı bır 

maziye malilttir. O, tarihle doi· 
muş, tarihle yaşıyor ve tarihle 
ölecektir. Dünyada yaşamıı ve 
yaşamakta olan insanların bir 
teknik bile kendini bu h11talılc:· 

lım kurtarabilmiş olmasını tasav· 
vur edemiyorum. Çünkü; o fıtri· 
dir, insanlar doiarkcn onların 
kalblerlnde, ruhlarmda, kafala
rında beraber doiar ve zaman 
ilerledikçe yerleşir ve lı.öldoşir. 
Onu ıöküp atmak,ondao kurtula· 
bilmek için ancak insanın ebt:· 
diyete intikal etmesi liizımdır. 

Onun için hiç lcimıe f>eyhude 
teliıe düşmesin ve kendini bu 
illetten kortarabilaıtık çarelerine 
başvurmasın. Ve biç kimıe ya· 
lan söylemiyornm diye boş yere 
iddiada bolunmağa kılkmısıo. 

Eğer bu iddiada bulunursa 
yine yalan ıöylemiş olur. Yalnız 
yalan iki türlü.iür ve iki şekilde 
kullanılır. 

Biri rayet nazigine, 9evimli, 
söylenmesi zaruri olan diğeri ise 
fena maksatlarla, cemiyet haya· 
tını altüst eden, umumi menfaat. 
leri baltalayan. 

Şüphesiz ki bu ribi yalanla· 
rın iıtihdaf ettiği gaye doirudan 
doğruya şahıi menfaatleri temin· 
den başka bir şey deilldir. 

Fakat şurasına da dikkat et· 
mek lazımdır ki, çok zamanlar 
ortaya atılan bu kÖlü varlık yal· 
nız şahsi menfaatlerin temioile 
kalmaz, ayni zamanda cemiyetin 
nizamlarını da altüst eder. 

Çünkü; cemiyet hayatının da· 
yandıiı esaslı temellerden biri ve 
belki de birlnciıi hiç şüphe yok
tur ki o cemiyete mensup ferd
lerde görülen doirulok, dürüst 
lük eıuına iltinad etme9idir. 

Bundan dolayıdır ki, ileri ce
miyetlerde ferdler, birbirini tamam· 
layan vo birinin kıymeti diierinin 
kıymeti ile ölçülen varlıklar ha· 
linde görülmesidir. 

Jşte bu sayededir ki, o cemiyet 
arzu ettiği gaye ve hedefe ferd · 
terinin düratlüğü ve yekdiğerioi 
tamamlaması ve müşterek davıı 
üzerinde birleşmiş olmaları H• 

yetinde erişebilir. 
Şurası muhakkaktır ki, müş· 

tere~ bu ülküye sahip bulunan, 
ayni dili konuşan ferdlerln mu 
lc:adderatlırı mensup oldukları iç. 
timıi varlıiın mukadderatından 
hiç bir zaman ayrı deiildir ve 
olama:ı. 

Şu hale nazırın bütün şıhıi 
varlıklar ve bu varlıj-ın doğur
duiu refah ve taadetin ölçüıü 
ancık uınumuu refah ve ııaadotldir. 

Vakıa insanların güolük faa. 
liyetleriode takip ettikleri gaye 
doiruclen doğruya huıusi menfa

( Devamı üçUncllde ) 
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Lise ve orta okuHarda 
.2 sene srnıfta kalanlar 

Maarif Vekaleti, imtihan talimatnamesinde 
mühim değişiklik yaptı 

Ankara (Hoıusi) - Maarif Ve 
ki.leli lise ve orta okul imtihan ta 
limatnamesinin 44 üncü maddeıin· 
de mühim tadilat yapmıştır. 

Bu tadilata göre, lise ve orta 
okulun I, 2 ve 3 üncü sınıflarında 
iki yıl sınıf reçmeğe muvaffak ola· 
mıyan talebeler kendilerine birer 
belge verilerek okuldan çırarılırlar. 
Bu talebeler ayni cinsten olan res 
mi okullara alınamazlar. Yaşları 
müaait ise hususi okullarda bir yıl 
daha kaldıkları ınmf a devam edar 
)er veya evlerinde huıuıi olarak 
çalışırlar. 

811 talebelerden birinci ve ikin 
Cİ sınıfta bıılonanlar ders yılı SO· 

nanda maar;f müdürlünün röstere· 
ce(i resmi bir okulda sınıflarının 

bütün derslerinden imtihan geçir. 
meğe mecburdurlar. Bu imtihanın 
bütünlemesi yoktur. Muvaffak o· 
lanlar yaşları müsait ise resmi ve· 
ya hususi okulda thsillerine devam 
hakkını kazanırlar. 

Üçüncü sınıflarda bolunan t•• 
lebeye gelince; banlar da ders "!" 
lı sonunda maarif müdürünün ~Ö9' 
terdiil resmi bir okulda devJel 
orta okul veya liso bitirme imtib• 
nına a-irmeğe başlarlar. Den yılı 
sonundaki devrede muvaffak ol•· 
mıyaular başaramadıkları dersleriıı 
imtihanına müteakip ders yılı bl' 
şındakl devrede bir daha girerlet· 

Bunda da muvaffak olamam•~ 
itibarile talebelik haklarını kaybt' 
derler. Kazananlardan devlet ort•' 
okul diploması alanlar yaşları mD' 
saitso resmi veya hususi llselerd• 
tahııillerine devam edebilirler. Lifi 
bitirme diploması alanlar da def' 
let olgunluk imtihanına girebilirlel' 

Bahıi geçen imtikanları ka~· 
namıyanların belgelerine bu vatı' 
yet imtihanı yapan o\culca kayde' 
dileceği gibi belgeyi hazırlaılllf 
ve vermiş olan okula da mı1Qnı•1 

verilir. 

Bina umumi tahriri tamamlandı 
Adanada yapılan umumi bina tahririnde Adana şehri üç cüzütaoı' 

ayrılmıştı. Bu üç cüztamdan ikisinin tahriri ikmal edilmiştir. Bu tahril' 
gerek mükellefler ve gerek9e hususi idare tarafından vakl olan iztir••· 
lar, itiraz komisyonunun devamlı mesaisi neticesinde geçen ay içind' 
tetkikatı ikmal edilmiştir. Tetkikatı ikmal edilen bu cüzitamların verir 
leri yeni talı.tir edilen irat üzerinden alınacaktır. 

Türkiye birincilikleri için 
atletlerimiz istanbula gidecek 
17 MayHda lçelde grop birir

ciliğini kazanan (Seyhan) böliui at· 
letlari 15 temmuzda Ankarada ya
pılacak &Toplar arası atletizm bi. 
rinciliğine 20 kiıilik takım halinde 
iştirak edecektir. 

Ayrıca bu rropda çok iyi de
rece almış olan Seyhan, lçel ve 
Malatya atletlerinden bir grup Ada· 
na bölge merkezinde bir grup teş
kil eheaek Türkiye birinciliklerile 
lllanbula davet edilmiştir. Malatya 
bölgesinden : Ali Toranlı, Nevzat 
Akıncı, Mehmet Kıhçaralun, An. 
karada yapılacak rrop birincilik· 
terine kadar çalışmak mecburiye· 
tinde olan atletlerimiz bu davet 
üzerine Türkiye birinciliklerine ka· 
dar formlarını muhafaza ederek 
çalıımak için talimat almışlardır. 
Atletlerimizin takdir edildiğine işa· 
rot olan bu davetten kendilerini 
~ebrik eder müsabakalarda başarı
lar dileriz. · 

Türkiye atletizm birincilikleri 
lstanbulda 29 ve 30 aiullosta Fe
nerbahçe staJyomundı yapılacak
tır. Seyhan grubunu Türkiye atletizm 
birinciliklerindıs temsil edecek at-
letler şuulardır : • 

Seyhan bölreııinden : Fethi 

gul, lbrahim Tinli, Ökkeş Koşko" 
Nihat Calba, Sefahattin Caoka, 

lçel bölpeaindon : Salih P•' 
muktın, Vakur Venüs, Bülent fot' 

rotcan, Tevfik Böke, Kamil, lly•' 
Sakarya. 

Parti ocaklar için blll' 
yaptıracak 

Dün Cumhuriyet halk partil' 
binasında parti müfettişi Mardl' 

mebuıu Bay Halit Onararııo bJf' 
lcaolıiı altında parti viliyet id.r' 

heyetlle, kaza ve nahiye başk-' 
tarının da iştirakiie bir topla011 

yapılmıştır. Bu toplantıda merk' 
de mevcut yirmi ocağın on bef

1 

indirilmeııi üzerine bu on beş ocl 
ğa yaptırılacak binalar meıe1'*1 
g-örüıiilmok ve bu ocakların net' 
lerde yapılması lnım geldiğin• il 
ir parti tarafından seçilmiş ol•~ 
komisyonun vermiş olduğu r•Pol 
ve bu sene k:ıç danesinin yaptıf" 
labil~ctği görüşülmüştür. 

Eğer Almanlar yeni teşebbüsün 
ellerine alarak Sovyet cepbeıini 
önomli bir yerinde büyük ölçüde 
vururlarsa işte o zaman hakiki 
Mihver taarruzları boşlamış olacak. 
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6 Babo anne bir parçs kalbin varsa şey. B 
bir ıeıı yu"lc:ıeld'ı, Dışarıda yeraltı lc:orı·do- t d b h eni nıçın meydana getirdin. Keşki 

Semih Uygur= 
yalnızlığım içinde seni büyük bir se~·gi 
ile aradım f alcat sen benden uı.nk kal• 
dın... Uzaktan bulutlar araııodan ban• 

tır. 

Libgada : 
Ayın 26 11nda Libyada lngiliı: 

uçuş meydanlarının şiddetli bom· 
bardımanlarile başlıyan Mihver ta
arruzuouu cereyan ettiği saha ve 
kullanılan vasıtalır itibarile büyük 
ölçüde olduiuna arhk şüphe kıl· 
mamıştır. 

lnriliz haberlerine göre, en şid. 
detli muharebelerin şimdi, Aynel· 
ııazala - Tobruk sahil yolile, Tob
raiun cenabood&' E.l - Adem böl. 
SUİode cereyan etmesi i'ÖSteriyor 
ki T~br~iu bata1a karşı koruyan 
lnrilızlerın Aynel&azala mevziinden 
tonra Alr.!oma mtldafaa11 yarılmış, 
a. Hacheım de reçilıni, ve kat'i 
muharebeler ~imdi Tobrntun cenap 
Y• batı yakıoluına intikal etmiştir. 

an an a setıne 1 Zira gece yarısı oldu. h · d 
runda b·ır takım ayak ıoslerı· ı'şı'tı'ldı'. Ara· ŞI d' t ıç ormaya idim. Dünya yüzü ıöme· m ı şeytan ar siyah atlarile kilisenin d 
da. bir öksu"ru"'- b'ır ah sadaıı aellyordu .. t f d yey im hiç olmazsa dünyaya i'elir gel-ıı; 6 e ra ın a geziniyorlar ve her pençereden 
Bıraz. ıoora derinden adeta yerin dlbio· içeri bakarak zavallı miihtezi Nozo'yu mez annemin karnından mezara gitseydim.:. 
db~n yükselen iniltiler, hiddetli hiddetli arayorlar... Bu son cümleleri bir kaç defa yük· 
ır takım ıo t t • sek l t k · S k. b' k mur 11 ar relmege başladı. Marton bu mühtedi Nozo'nun kim seı e e rar ettı. 
an 1 ır ap'! Y0nıruklanıyordo. oldoj-onu biliyordu. Bu adam iki sene Sonra taşların üzerine yattı ve akşa-

-. kAllah •şkıt!a biraz ıu verı'nı'z ı 1 k " ld t k ma kadar hiç hareLet etmedı'. Güne••ın 
b 

d evve arısını o ürdüğü için ası aca tı. ıı; .. 

Bu ır a ın teıi idi. F k u~ t batması'le blrlı'kte mahzeoa karanlık, hu" -a at tam asılacağı zaman ce at arın 
Buna yorgun bir erkek s911• cevap 1 d 1 1 • zün ve l<>I'. ok kapladı. Marton lc:endı's'ıoı' e in en kortu muş ve kiliaeye i tıca et· 

verdi. O d ölmüo. zannediyordu: mişti. zamandan beri kiliseden ışarı .. 
- Kim orada su iıteyen? Zavallı k d. Belki de hit- ya•amımıo.tı. Burada çı mamıştı. Gündüzleri pek görünmez ı T v 'il 

Nozo'yu korkotoyor1un 1 adata bir kirpi gibi bir tarafa büzülür hayatının sonooa kadar metrQk kalacak 
- Babo'yum 1 Falcı kadın 1 Gülle kalırdı. Geceleri sabaha kadar kilisede bir daha dünya yüzünü görmiyecekti 1 

bir kızın falına baktım diye baş papas rninirdl. Birdaobire tepe pooçeresini kendlıi 
kiliıeoin kızğın anahtarile kökıümü dağ· Falcı ve Nozo sabaha kadar "ah bakan bir röz gibi i'Örmeie başla~~ 
tadı ve beni buraya hapaettirdi... O za· biribirlerile kavia ederek kah kendi Sanki kendinin kıvranışlarını tetkik ede 
mandanberi suıuzloktan ölüyörum. Cin kendilerine bağırıp çaiırarak vakıt ıe· ~u soiulı: ve alaycı röz ruhunun en de~ 
peri kim olor1an ol Allah aşkına bana çirdller. Şeytan andıktan sonra Marton rın en gi:di köşelerini dahi görüyordu. 
bir yudum su ver sına bütüo hayatımı tekrar kitabı eline alarak okumaga baş· Kalbioio en acı şikiyetlerile bu fÔ· 
hediye edeyim 1 Erkek sesi : l~dı. ze hitap etmeie başladı : 

- M•lan cadı havlayıp durma 1 diye « ••• zalim bir arslan ribi daima be· s f k 
bar· ırdı. Sonra yalvararak rı'ca ıderl- - eni iörüyorum a at kiın olduiunıı 

- aıi takip ediyorsun iztırap verlyortun. bı'lmı' Kt • " Ü il ? yorum... mm roz ı n Zavallı 

bakıyorsun. Sen bana lıayat vordin.. J.f•• 
yatımı sana veriyorum 1 Başka verece~ 

birşeyim yok... Önünde sürünüyorudl· 
Haydutlar tarafından yakalanmış bir yol· 
cunuo kesesi gibi kalbimi ve ruhumu s•· 
na açıyorum, on gizli düşüncelerimi ııaıı• 

söyliyorum ... Daha benden ne istiyorsun?· 

Sefaletime bakmaktan usanmadınııaı? 
Şimdi ne istediiioi bilmiyorum. Sen bel1' 

den aşkımı istiyorsun 1 Fakat ben oıııı 
sana veremem. Kendini ııevdirmek içİl1 
bana her tülü eza ve cefayı yapebilir•i"· 
Fakat buna muvaffak olamiyacakııın 1 ., 

Kan başına sıçradı. Hiddetle ayd 
kalktı. Kuvvetten uzlelorinin şiştiii"1 

hissetti. Dıvarı omuzlayacak olıa bütiill 

kilise ile birlikte her şeyin altını ostOoııı 
retirecerinl zannetti. 
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l>enızaltı 
. 

harbine 
2 Haziran Salı 

Türl.lye RadyodlfllaJoD ı poıtaları 
· ı ürldye rad1otu, Ankara Radyoıu 

7,30 Prorraın ve Memlelı.et kartı 
y~1-z-1-n-ı G~çen harb· 

de, (ql'iltere ile 

·azat kabul etmez 
k ö ı e ı e r i m i z, 

cariyelerimiz 
taAl ayarı. 

7 ,33 Müzik: Karışık program 

b 
Abidin ınütte filde rioin, 
Daver ı.:arşı "oyma\ı:' İ· (pi.) 

Çİe Çareler va•ıtalar uıaller ara 
~ . . y a z a n yabancı radyo• 

larıia Tilrkçe 
7,45 Aiaa• hsberleri. 
8 00 Müzik: Senfonik parçalar • P belına k zorunda "aldıkları eo 

~Ukeli ıilih, denizaltı idi. Ame-
1" 'İk•ıaın harbe rirmetioin en mühim 
ör :~bi de, cAmanaız deni:ıal~ı ha~
r1' denilen bir Alman Amarallıgı 
ıilaJ ltr•fındao imal edilen abla"• böl· 

VA• NO kooupnlar, ih· (Pi.) 
9,15 -
9,30 Evin 11ati. 
12,30 Proğram ve ın"mlelr.et 

saat ııyarı. 
12,33 Müzik: Karışık şarkılar 
13,00 Ajanı haberleri. 
19,15 Müzllt: Şarlul 11r prorra

ltai İçinde muharib ve bitaraf her 
ı,ır f•11ııınin ltayıtsı7, şart11z ve ihbar· 
~ ~ı batırılması olmuıto. O zaman-
.,,. b Aıaerika Cumhur R.Ui Vi&.on 

timal ozon zaman memleketimizde 
bulanmamış insanlar oldaiand.u,di · 
limiıin cereyanlarını iyi takibede 
memiıler ... Umumiyeti• ba, böyle .. 
Faraza yt'lnllik namına kulaklarına 
çalınan cdaram•, cöaem• tarzında 
kelimeleri boyana tuttnrayorlar. 
Fakat onlann yanında cba'deha• 
lar calel'amya• lar... Ve öyle de
mir leblebi cilele tertip\eri lı.i, Tan· 
zimat ve Meşrutiyet Oımanlıcala
rının oilmaneleridir; Cümboriyet 
devrinin ne konuşma, ne de yazı 
türkçesi bunları hazmetmiş .. 

m1oın devamı. 

lel l~~ «~enizlerlo aerbeıtiıi• ~reoı~-
"' •lerı sürerek Almanların onler .. 
~.relen remiyi batırmalarıoı ka· 
~lll etmediği, hem de pek 11lt1· 

kit bir doruma düşerek acele yar· 
dııaa iıtiyen lnrilterenin bu arzutıı-
~ll Yerine getirmeli kararlattlrdı· 
t~ için, 1917 nisanında harbe gir
" 1tti, 

Amerika Almanyaya harb ili.o 
...... den lngiltereye retmiş olan 
~erikan Amirali Sims'in hatırala
r~, •iddetli deniz harbine karşı te
'1•li tedbirler bulmak için çekilen 
11lllltılara pek l'üzel anlatır. lnril· 
te,, ve Amerikada, Alman deni· 

~ltılarına karşı türlü türlü çare· 

1 "1 •ilahlar vatıtalar ileri ıürülü · 
Yor • ' b 1 L • • -• Yenı icatlar u ma• açın urra 
tılıyordu. Nihayet, en başla kafile 

,; ~16 olmak üHre, çeşid çeşid t~ 
~ bulunup tatbik edildi; lnrıl· 
,,.,, açbğa mahkum ederek bo-
~ etaaesine ramak kalmıf olan 
~b silihmı korkaııç tesiri f0k •ıatıldı. Alman denizaltdarı, 

~tilter~ ve müttefilde~ioi ~ığ'IOp 
._edıler· billkiı şıddetb denı· 

ıaıt ' . & ' harbiakim kalarak mailOp oldu. 
bi llr Uo için de, bir yıldan daha az 

r ıaınan lı.ifi gelmişti. · 
2 ııamaralı dünya h.-rbine 1 

~llıaaaralı d~nya harbinden mi~·~ :il tank, tayyare ve dizaltı rıbı 
. hlllrdan ıonancaıa, ba defada 

tıttikç• hızlanan bir tiddetle kal
lltl11a"ktadır Denizaltıcılar ribi-

•· Oıa'nl. Pi' ina. mücadele eden vasıtalar ve 
h. . nlar da, bu defa daha tecrü 

rr.r dı l~ daha bilrili, daha huırlıklı 
ıytf h r r. O zamandanberi bu ç .. id 

il:~ ••huında da fen ve teknik 
y ,911lİftir; karşılıklı yeni cihazllr, 
A.~ tabiye qsalleri balunmaftar. 

111 , •nlar, denlzaltıcıhkta daha te 
• ~it •ttiklerl ribi lnrilizlerde ba 
llll hl, mücadelede daha usta ol
tıl:t'dır. Geçen harb de, denizal 
oa_ Çarpıımakla çok ileri aitmiş 
liaı° A1aerikalıların ba defa, lnri· 
!-W:• nisbetle reri kaldıkları an· 
1. .. Jor. Alman denizaltılannın, 
tiliı scılarından ziyade Amerikan 
~ıı:u tercih etmeleri ve kendi 
-.. "inden çok azık bölrelerde 
t •aff ılr.iyet kazanmaları da, bana 
ı;'l~iyor. Fakat Amerika yenilik· 

d ' ıcatıar memleketidir. Denizler . ,. 
A.11a ~anılan kayıplarla kamçılanan 
A. "ikan zelcltı, Amerikan fenni, 
tat~'rilr.a.n . tekn'ti, yeni yeni vatı 
ti ' •e uıuller bulmuş olacak ki 
le 'dY0!~tan gelen bir haberde şöy 

en~ıyor: 
~ın ~~·~letik Amerikanın, pek ya· 
din 11 ııtil&balde denizaltı tehdi
"'1n' nihayet vereceriae inanmak 
ııı..~ flttlkçe çoialaa sebepler 
'"d~11r. Denizaltılara karşı em· 
dir, () bi~ teşlr.ilit yabılmak Onre
c,k •nıı.altıların pek kıta ılre 
---~ 0 lan teıadım' akınlar haric ol· 
,._, Gıere, Aıaerikan sularını ri· 
ll.ı::,ecelderi zaman yaklaşmıştır. 
illtdı 'Y•lerimiı. yeni remilerle mü· 
t., Y~n takviye edilmektedir. Dl· 
~•c:~ •tt•n.!denlznltı harbiııi altüst 
lıl '1ııa ~enı usuller sarih bir şe· 

lbt~ üı.eredir.» 
~dar Jaç ve zanret bulaşan •· 
~ı ~ID&rilı.alılar da, 11k11mca, 
'r 'ert.a ı, otomobil, •cayib daa.
lar " • harbe yarayacak va11ta. 
dar. D ' .•nller icadına kallr.•lflar. "' °" -.ıızaltıl.mn yrrini lt9ffedtm 
ta~ d•n •onra da yakalarını hı 
•lttt ~~ lnıilizlerin meşbar Asdic 
"'ta~, 1 cihazların belk• de daha 
la,,~ ~-•I ve daba pratiklerini bu 
1•ııtbiJj" tehlikeyi önlemeleri bek 
ıaıt, h r. iddia ettikleri ribi deni
t •rb· · ' "'""•ft"lt Y•kında altüst etme• 
tö,•c,ıı.ı • olup olmıyacaklarını 

••ı. Belı.lly.ı· 
ım. 

"Cumhorl1et., 

t 8,00 Prorram ve memleket 

saat ayarı. 

lnaan Berut'ao Oımanlıcayı iyi 
konuşan kıymetli spi c erini dinler
ken ba tarz düıüncelere kapılıyor. 
Geçtiiimiz merhaleleri atarak -
(tıkma ~elli, fırlak kalçalı. çiçek 
tablAsa t•pkalı 1905 madeliode bir 
«tık• kadınla kartılaşmı~ca1ına)
gülüm16yor. 

Ah şu rahmetli «ba'dehu• ıö 
zü ... Hele Arap harflerile yazılışı, 
çoculdatamda pek raribiaıe rider
di. («ba' de• tini anlardım; chu•su 
nerede diye dilıünürdüm. 

Maharrirliie başladıtım ilk 
Hneler, ba t1biri arkadqlar bol 
bol kalla0trkea ben ona ca•elmin· 
de• kadar amelmlnde baldopm
dan, rudan.. bir kere blle re
çirmedim. Zira clı.onuıalan Tilrk
çe.yi yazı Tilrkçuine eaaı tatmak 
prensibini• daha mektep sıraların 
danberi benimı .. İf bulanayordom. 

Şimdi bazı mnlektqlar, h1J1u
si tohbetlerimiz 11ra11ada beni, 
hayli mabafazaklr üsluplu bir ma· 
harrir sayıyor. Kendilerine şa mi· 
tali röıtermekten oefıimi mahrum 
eclemiyecetfm: Mühtediler eıki mii· 
miolwdea deha ••yretlQ dindar k• 
ıilirler. Onlar vaktile «ebem• der 
ken, biz: ( cEhem• dediiiniz «en 
mühim» olacak) diye öktürürdilk. 
timdi aynı aatlar, ortaları öneme 
ve;mif. Biz rene konuşma dilioin 
eaaı çerçev .. ioden dııarı çıkma

maiı kaide sayıyoruz. 
••• 

Bnnunla beraber, ıano da iti
raf etmeliı Bet altı HD8 içiıade bi · 
le bazı kelimeler ve tabirler Türk 
dili içinden yokoldo. Bunlar konu 
ıalarda; timdi konatalmayor. Oııun 
içia, ben, eıki itiyatla kalemimia 
acuoa ıelseler bile ıiUyoram, , 1az
mıyoram. 

lçieriad• bir tanesi ıaribime 
ridiyor: «yekdijwia•• sözü. Fazla 
deiil, aöylediiim aibi üç bet lene 
evvel, lıtanbal konaıma diliDin ve 
yilksek TGrç• yazı l'astosann mi
hekkine vardanaz muydu: cCaiz· 
dir. Kullanılabilir. lıterseo (biribi· 
rine), istersen (yekditerln•) derıin .. • 
fetvasını çıkartablllrdiniz 

Şiadi iH bu ıöz Hacivadıo 
arzından çık•lf intibaını bırakıyor. 
cBa'deha• ribi... cAlel'ıtlak• l'ibi .. 
Belki de cıümmettedarik• ribi. 

••• 
Fakat ba ıonancaya ve onan 

nevinden olanlara acımıyor deiilim. 
Zira böyleleri, «kitabi• olmaktan 
siyade halk diUae reçmİf 99fDİIİ, 
mina ve ifade farkı olan aöd•rdi. 

cpestenkerani• ar&'OSUDU yanında 
«sümmettedarik• de ortasındaki 
tıarfi tarif tinine bakmaktı&ın yaşa
mabydı. Onan rlbi CYft kın• aley
bel bevaki• •• cKeUim kellim liyen-

fa» ... llb .. l 
Bunlar, Türklerin Arap ve 

ranhlarla temua ıeçmuinden, müı
lnman olmuından bıtlıyan koıko

ca bir milli tarihin hatır.ıandır. 
Fransız Laroa ... 'anan ortatmdaki 
pembe pembe kliıtlar katmanda 
ba ribi yabancı dil tlbirlerioden 
yüzlercesi vardır. Mabarrirllie e· 
debiratı Cedide mukallitlij-indea 
batlayıp son,. ihtida etmft arka
dqlar «bil'kie» tlbirioe de boy· 
kot ederek, «akaioe olarak• diyor; 
«tek mefha•a karıılık tek kelim~ıo 
preoıibindeo a.zaklatmlf oluyorlar. 
Her halde onlara «ilh .. • remai de 

18,03 Müzik: Radyo Salon or-
kestr ıuı. (Violonist Necip Aşkın). 

ı. Hruby: Potpuri; 

ati). 

2. Schubert: cAve Maria»; 
3. Haydn; Gökler llah\arla 
Konaşayor; 

4 Ancliffe: Belrlemelr; 
5. Marlinr: Eıki Şatoda, 
6. Pnccini: Tosca. 

18,45 Müzik: Fasıl heyeti. 
ı 9,00 Konuşma (derdleşme sa• 

19,15 Müzik: Fasıl prağramııno 

dev•mı. 
19,30 Memleket ıaat ayarı ve 

Ajans Haberleri. 
19,45 Serbest 1 O dakika 
19,55 Müzik: Koşma ve Se· 

mailer. 
20,15 Radyo ıazelesl. 
20 45 Mlizik: Halk türküleri. • 

Armonize eden: Mithat Ak-
altan; 
Söyliyen: Vaafiye. 

21,00 Ziraat Takvimi. 
91,55 Müzik: Çiıan havaları ve 

Romansları (Pi.) 
21,30-Konuşma (lktisad saati). 
21,45 Müzik: Klasik Türk mü

ziii programı. (Şef: Mesud Cemil). 
22,30 Memleket Saat Ayarı 

veAjanı Haberleri. 
22,50 Yarın ki Proıram v e 

kapanış 

Tarsus Satın Alma 
komisyonundan : 

Tarsaı Birlikleri için kapalı 
zar utalile 30000 kilo ıırır eti ve 
ya 15000 kilo Koyan eti ile 300 
bin kilo taman ıatın alınacaktır. 

Şartnamesi T arauı rarnizon komu 

tarthğında rörülebilir. Sığır etinin 

muhammen bedeli 15000, koyun 

etinin 15000, ve ıamanın 15000 

lira olup etin muvakkat te1Dinatı 

11'25, samanında 1125 liradır. lhaleai 

19 haziran cuma gilnü saat 14 de 

Tarsuı 11tın alma komisyonunda 

y•pılacaktırl Teklif mektuplaranın 

ihale aaatinden bir ıaat evveline 

kadar komisyona verilmesi lizımdır. 

2054 2-6-9-13 

batmaktadır. r skat Avrupa dilleri 
cetc .. > yi atarak meıeli Fran11zlar 
bunao yerine c Juıra'• la fbı> de· 
meğe batlamadan evvef, biz de 
fazla safçıhk ifratların• ritmeme· 

liyiz. 
Tercüme bir hikiyede cev P · 

hibesi• diye yazmıtım. itiraz etti
ler; Türkçede milenneslik yoktur. 
Hatt1 « memare, muallime• l'ibi 
tlbirleri devlet kaldırdı.) dediler. 
Fakat cev Phibeıi• öyle bir mef· 
hum ki, Fran11zca metinde tekrar
lanıp duruyor. Sonra Yahya Ke· 
mal: 

Beni bir lihza mGPid b~lmaz 
idille 

Ne beyaz bakire zambak, ne 
ateşten ille 

Demiş. işte «bakire• tlbiri. 
«Bakir» in yanında o da yaşıyor. 

Yqamalıdır. Y.şatılmabdır. Bun· 
lar, tarihin miUetl-.raratı boraıma
ları 91Daıında Türkçenin ganimet
leri... «Ba·deha• azatlı köle, evet .• 
Fakat «ıGmmettedarik• ten. cba· 
kire• ye, «llh• e kadar nice nice 
azat kabul et•ez, haı bendelerl· 
.tz, cari,...,_la var ... 

(Akfamdan) 

iÇTiMAi 
Dertlerimizden 

Libyada 
lngiliz 

Kolonyaya 
mlithiş 
bir akın 

( Battarafı lklaclde) 

atl-sriuin teminidir. Ve bo fuliyet· 
ten doğacak lrazanç normal oldo
tu takdirde meşrGdur. 

Bu böyle olmakla beraber ne· 
ticede bu şahsi kazançların cemi
yetin umumi menfaatlerini haleldar 
etmemesi lazımdır, 14rttır. m ayn 

hatları 
delindi 

1000 f ngiliz tayyaresi, 
Alman şehrini bomba 
yağmuruna tuttu 
Loodra 1 ( a. a. ) - lnriltere 

Hava Nezaretinin burünkü pazar 
tebliği: 

Aksi takdirde bu şabıi lı.azanç
lar cemiyete. zarar vermekten 
bqka bir ıey temin etmez ve bu 
hakikat dünün oldarn gibi boril· 
nün de realit81idir. 

Onun için bilhH ıa bizim a-ibi 
bir çok milli feliketlere düçar ol
muş bir milletin ferdlerlne düıen 
çok mühim vazifeler vardır. Ve 
daima rözönünde balandurmamız 
lazım relen en eea•lı mesele ıudor. 

Amlral Slr Gowen Ed
vart ile bir tugay ku · 
mandanı ltalyenlera 

ealr dU,tU 
Roma 1 (a.a.) - ltalyan ordu

ları umumi karargihıaın tebliii : 
Marmarik'te muharebeler devam 
melde ve düşman yeniden arır 
kayıplara niramaktadır. Sayısı 

2000 i reçen esirler araaıoda imi· 
ral Sir Govan Edvard He bir ta· 
ray kumandanı bulunmaktadır . 
Bundan başka 343 tank, 21 zırhlı 

krşif arabuı, 53 top ve 200 den 
fazla kamyon alınmış veya tahrip 
edilmiştir. Hava kuvvetleri düşman 
kollarına karşı taarruzlarına tekrar 
başlamış. birçok taşıtlar yakmış 
veya bonlara isabetler kaydet· 
miştir. 

Tobruk mühim hava teşkilleri 
tarafından şiddetle bombalanmıt· 

tır. Alman ve ltalr•n av tayyare• 
terine karıı yapılan muharebeler 
eanaaıoda lnrillzler 16 tayyare kay
betmişlerdir. 2 tayyare Blnrazi ve 
Apollon'a inmek zoruoda bırakıl
m11 .ve baoların mürettebatı esir 
edilmiştir. 3 tayyaremiz üslerioe 
dönmemittir. 

Kahire 1 (a.ı.) - Ortaşark ln
riliz kuvvetleri umumi kararrihı 
h•bliii: Diiokü cumarte•i rünü 
Knil'ht Bridge c;evresi dolayların 
daki çarpışma artan bir hızla de · 
vam etmiştir. 

Düşman zırhlı kuvvetlerine , 
kara ve hava kuvvetlerimiz tara
fındaıı durmadan taarruzlar yapıl

mıı ve çok önemli zararlara ur · 
ral ılmıılardır. 

DOşmanın mayo tarlalarımızda 
yaptıra delikler içinde tiddetli sa 

vatlar olmuş fakat düşman bura
larını çok büyük ıüçlüklerle kul
lanabilmiştir . 

Dört ründür süren çarpışma 

IOD safhatına fİrmi, bulunmakta
dır. Dorum gayrimüaait deiildir. 

Harkof'da 
71 bin zayi~ 
at verdik 

Bundan başka 300 
832 top, 124 

kaybettik 
tank, 

uçak 
Borlin 1 (a.a.) - Alınan or

duları Başkomandanlığının tebliği: 

Şark cephesinin merkez ve şimal 

kesimlerinde mevzii Alman taar
ruzları mu ıaffakiyetle neticelen· 
mittir. Geride Macar teşkilleri iki 
hafta devam eden muharebeler 
neticesinde büyük Sovyet kuvvet. 
lerini imha etmişlerdir. Bu maha. 
rebeler esn111nda düıman bir mik
tar eıir vermif, 4300 ölü, 21 top, 
97 mayn topu ve mitrayöz ve çok 
miktarda ıillh ve cephane kaybet 
mi~tir. 

Moıkova l (a.a.) - Ôjleyin 
neşredilen Sovyet tebliii: 

Ba r•ce lzyom-Barvenkovo 
dotasanda, kuvvetlerimiz diifman 
piyade ve tank kuvvetlerine karşı 
mildafaa ıavqlan vermişlerdir. 

Başka kesimlerde önemli bir fey 
olmamııtır. 

Moslr.ova 1 (a.a,) - Sovyet 
teblijine ek olarak neşredilen teb . 
lii• röre, Kalinin cephesinde Sov· 
yet kıt'aları, Önemli meslı:'1n yer 
leri itral etmifler ve üç karşı hll
camu püskürtmilşlerdir. Dilıman 

bu muharebede 1 lOOaıker kaybet
miıtir. 

Dün rece 1000 den fazla bom 
ba uçaği Rohr havzasında va Rha 
nanie'deki askeri hedeflere taarruz 
f'tmişlerdir. Ana h~defi Kolonya 
şehri teşkil etmiştir. 

Tam raporlar henüz hazır de
iilse de hava kuvvetlerimiıden alı
nan ilk raporlar , taarruzun kayda 
değer bir muvaffakiyet olduğunu 

bildirmektedir. 

Umnmi menfaatleri ıhrar ede· 
cek her türlü hareketten çekinmek 
aksi halde cemiyetin menfaatleri 
nin ihmalinden dojacak zararların 
yalnız şahıslara deiil, hepimize 
şımil olacafını bilmemiz lizımdır. 

Gün doiarken, taarruz saha· 
11oda çıkarılan yanrınlarla daman· 

Vakıa zaman zaman bir ta"ım 
kimselerin fırsattan iıtif ade ederek 
memlekette rayri meşrıl şekilde 

bir çok kazançlar elde ettikleri 
lar Holanda kıyılarından görülebi· 
liyor ve bu sabah erkenden yapı
la11 bir keşif hareketi, hedefin 500 
metre üstünde elin duman sütun
ları çıkmakta oldatunp tesbit et 
miş bulunuyordu. 

Bu hareket yapılırken, bom· 
bardıman, kıyı av ve .ordu ltoor. 
dinasyon komutanlığı ıervisine men
sob başka uçaklar düşman hava 
alanlarıoa ve kuvvetlerimizi yaka 
lamağa teşebbüs eden düıman av· 
cılarına taarruz etmişlerdir. 

rörülmemiş bir hal derildir. Fakat yal
n1z muhakkak olan bir meHle varsa 

o da anormal servetlerin beş on tene 
bile d•vam edebildiri görülmemiştir. 
Bunun misalini aramllk için uzak
lara ritmeğe maziden sahifeler ka· 
rıştıraıağa lüzum da yoktur. 

Bu hareketler sonunda 44 uça 
ğımız ekliktir . 

Berlin 1 (a. a) - Resmi teb· 
lii : 

lol'iliz bomba uçakları dün 
f"Ce Kolonya tehrine bir tethiş 
hücuma yapmış, yanrın ve tahrip 
bombalarile bilhaısa ikametrih ma · 
hallerinde büyük hasarlar vukaa 
retirmiştir. 

loriliı hava kuvvetleri mün
haııran sivil halka karşı yapılan 
bu hücum esnasında çok aiır ka· 
yıplar vermiştir. Gece avcıları ve 
karşı koyma bataryaları 30 bomba 
uçarı düşürmüştür. 

Londra 1 ( a. a. ) - Çörçil 
1000 açalr. tarafından Kolonya çev· 
resine yapılan lnl'iliz bava akının· 
dan ıonra bombardıman filoları 

başkumandanına rönderdiii tebrik 
telgrafında dftmiştir ki: 

«Bu alun logiliz bombardıman 
filolarının rlttikçe artan kuvvetine 
delildir. Ve her şeyden evvel Al· 
man şehirlerinin baıiladen ıonra 

birbiri ardıoca baılarına relecek 
felilı:eti rösterecekıir. 

Japonlar zehirli 
gaz kullanıyorlar 1 

Çan1"ki11r ı (a.a) - Çunrkinr 
eyaletinin merkezi olan Kinhvaya 
karşı yapılan taarruz esnasında ev
velce bu şehri tahliye etmiş olan 
Çin kuvvetleri g'<lZ taarruzu kar· 
şısında rerilemek zorunda kalma
dan evvel 700 Japon öldürmüş

lerdi. 
J ı ponlar tarafı ıdan zehirli gaz 

kullanılması neticesi•ıde Çin kav· 
vetlerl 125 lcilometre şimali rar· 
bide bulanan Lonıiden de çekil
mişlerdir. Bu şehirde yapılan ıokak 
muharebelerinde Japonlar 1000 öln 
vermişlerdir. 

Konhvanın 40 kilometre kadar 
rarhında buluoan Lungo'dan ha. 
reket eden Japonlar garba doiru 
ilerlımektedlrler. 
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çevresinde mllnha11ran bDylk Al-t 
• •- k ii•r• man taarru tana miıu o ... a b ........... •· 

yapılan Harkof .. , ,_ıı kt d' 
• di.ıı.: biJdwu•• e ır. 
sıain sona er •· . 
Almanlar 90 bf• ölll ve esır ver. 
mit. 540 taak, 151 l top ve 200 

L kayb_.lflerdir. Ruslar 5000 
aça" . 
ölll, 66.000 kayıp vermiı, 300 

Daha on, onlki tene kadar ev· 
vel bir çok çiftçilerin zararına ola· 
rak mürabahacılar tarahndaa birik· 
tirileo paralardan, tervetlerden bu· 
rün ortada ne kalmıştır? Bir biç de· 
ğil mi 1... 

Evet, bu bir hakikat olmakla 
beraber artık bu ribi hallere mü
samaha etmek doiru derildir. Çiln· 
kü, cemiyet şahsın değil "ütl•
nindir ve · ona bir kiil halinde ıaıu· 
talla etmek mecburireti vardır. 
Ve ancak o varlıjın nimetlerinden 
normal olarak heyeti u111nmiye iıti · 
fade edebilir. 

Çünkü, bilinmeıi lüzumlu olan 
mesele onun ıaadoti umamun saa 
deti, orıon f eli keti ite umamDD 
f eliketidir. 

Ve hiç bir zaman aoormal bir 
tekilde çalıtan fahsi varlı\tlar ve 
ba varlık!arın gayri meşFıl kazanç· 
ları cemiyetin saadetini dojura
maz. Hattl biz burada daha ileri 
giderek cemiyeti şu ı•kilde de 
izah edebiliriz. Taşları yekdlrerine 
iıtioat eden bir binayı gözönüne 
getirelim. 

Bu binadan sökülecek her taş 
diğer tqların dökülmeıine Hbebi
yet vereceii l'ibi ayni zamanda 
binanın çökmeıioi de intac etmiş 
olur. 

Bu vaziyet yalnaz bir binaya 
aid olmayıp da şehrin bütün bina. 
larına tetmll edileı:ek olursa o za. 
man çökme hidiıesi umumi bir 
ıekil alır. Ve buoun vücuda geti
recefi zarar da şüphesiz iti bütün 
bir şehir halkını alikadar eder. 

l,te cemiyetler de tıpkı bör· 
ledir. O.ıa relecek zarard"n tabıi 
olan k hepimiz mutazarrır oluruz 
ve altında ezillriz. O aun için daima 
rözöailnde bulundurmamız lizım 
relen en eaaslı mesele; cemiyetin 
amami meof aatlerini şahsi menfaat• 
lerimize tercihti r. Ve bu hakikatin 
hepimizin vicdanında , lr.afasında 
yerleşmesi, kökleşmui lazımdır. 
Şarttır. 

lo~:. N11.ttçi Ecme ] 
s Tahsin Eczanesi 

(Yeaiotel yanında) 

Ad•n• Askerlik 
Şubesi 

aakanlliından: 

Moakova 1 (a a.) - Netrecli· 
lea bnasl bir tebliide, Rottof 

tank, 832 top, 124 oçak kaybet· 
mlflerdir. 

Ba yıl deniz liteıinia 9 ve 10 
ac• 11nıflarına ve deniz redikli 
erbaş okulunun her üç sınıfına ta. 
lehe alınacaktır. Muameleye ı. Ha
ziran- 942 tarihinde başlanıh 20/ 
Ataıtoı 942 tarihine kad! de. 
vam edec~ktir. Bu müddet zarfın. 
f ıod~. t~~zım edilen evraklar o kal 
müd~rlugüne o tarihte rönderlle
cektır. 20 • Aiuıtoıtan sonra da 
müracaat kabul edilmiyecefind• 
lsteklilerin bu tarihten evvel tDbe. 
ye •Oracaatları illa olaaar, 



40 Yaşındaki Kadın. 20 yaşındaki kadın. Bunlardan 

hangisi daha iyi sevmesini bilir? işte. 

YAlllK SilNIMA 
Bu Akşam 

Göstereceği ve iki büyilk Artist 

OLGA TCHECOW A ve BRIGITTE HORNEY 
in fevkalade bir tarzda yarattıktan 

lkn Aşk Aırason<dla 
Hiasi, heyecanlı ve güzel filmin başlıca mevzuunu teşkil 

etmektedir. Mühtefem, kudretli bir nefis bir film 

ilaveten: 
Bütün halkan tekrar ve tekrar görmek iste-

dikleri ve her taraftan vaki umumi arzu üzerine 

ClEMÜIL.E 
Türkçe Sözlü ve şarkılı büyük şark filmi -·-

Pek yakında 
KATHARINE HEPBRUN 

ÖOdlltlıren Aşk y:-nLMnlNJcE 

----~------~~--~----------.............. __________ __ 

Alsaray Sinemasında 
BU AKŞAM 

iki büyük ve heyecanlı Türkçe sözlü film birden 

1 

Gangester filmlerinin en heyecanlası ve en meraklssı 

Amansız MDcadele 
2 

Çarlık Rus devrinde Kazaklarla Çar askerleri arasında 
g~çen kanh maceralara musavver büyük heyecanlar filmi .. 

Asi Kazak <Türkçe) 

Orman Çevirge Müdürlüğünden: 

Cinsi 
Çam 

Orman emvali satış ilanı 

Mikdarı 

Hac mı 
M3 03 
125 000 

Muhammen vahit fiyatı 

Lira Kuruı 
612 50 

1 - Seyhan viliyetinin Osmaniye kaza11 dahilinde Karataı orma· 
oıoda 500 adet direie mukabil 125 M3 Çam ataeı sahşa çıkarıtm11tır. 

2 - Satıı 8 - 6 - 942 rüoü saat tS de Seyhan Or. Mlldür dıı· 
ireıiode artırma ile yapılacaktır. 

3 - Beher metre mikibmıo muhammen fiyatı 4 liN 90 kuruıtur. 
4 - Şartname ve mukavelename projflleri Orman umum müdllrlüill 

Seyhan orman çe. müdürlüğü Osmaniye Or. B. Ş. yerlerden ahnır. 

5 - Muvakkat teminat 45 lira 94 kornştur. 

6 - Satış ıımumidir. 
7 - Orman 22 · 5 • 942 gününden itibaren 15 giin milrldetle sa· 

uıa çıkarılmıştır. 

8 - Ormao 8 ay müddetle verilecektir. 
9 - Taliplerin teminat makbuzlıırı ve ticaret od .. ın vesikaları ile 

birlikte belli edilen güo: ve saatte Seyhan ormım çevirge müdürlüğün· 
de miiteıekkil komlıyonda hazar boluomaları (Ticaret oı.ln~n vesiluı~ı 
köylülerden iıtenmu.) 

2027 24 - 28 .... 2 -6 

ilin 
Malatya Bez ve iplik Fabrikaları T.A.Ş. 
Memur ve itçileri istihlak Kooperatifi 

Şirketinden: 
Şirketimizin Malatyadaki merkezinde çahtm~k üzere meı': 

ul bir muhaıebeciye ihtiyaç vardır. Müesses~~ız .. bar~me tlbı 
olmayıp taHbin ehliyet ve liyakatine göre ıkı yuz lı~aya ka
dar ücret verilecektir. Umumi şeraite tAbi olmak şartıyla me· 
mu .evlerinden biride tabıiı edilecektir .. Taliplr.rin nufus hü
viyet cüzdanları ve timdi ye kadar çalışmış oldukları yerlerden 
aldıkları vesikaların birer suretini kendi el yazılarile yazılmıı 
mektuplarına e1diyerek ençolc 15/6/942 tarihine kadar ıirketi
uıizin Malatyadaki merkezine ıöndermeleri ilin olunur. 

2031 26-29-2 

BUGÜN 

Sayın Müşterilerimize 
Şimdiye kadar atelyemde demircilik ve tornacılık etmek

te iken ş ımdilik bu işleri yapmaktan sarfınazar ederek, yal· 
nız ilitı Ziraiye yedek parçaları ve hurda demir alım satı
mı ile iştigal edeceğimi sayın müşterilerime ilan ederim. 

Yunus Seyhan 2063 2-3 4-5 6· 7 

Toprak mahsülları of isi Osmaniye ajansından: 
Ofisimizce mubayaa edilecek veyahut ofisimize gelecek 

her cins hububatın istasyon hangarı altından v.eya civarından 

vaguna tahmil veyahutda vagundan tahliye işleri açık eksilt -

me suretiyle 1016/942 gUnü saat ıs de Osmaniye istasyonu 

karşısında ajansın bulunduğu dairede talibine ihale edilece· 

ğinden isteklilerin şartnameyi görmek üzere müracaatları. 

1 

2060 2-3·8 

942 Modeli 
TELE F UN K EN radyolanmız gelmiştir 

Hiç bir tertibat ilavesine lüzum kalmaksızın mütemadi 
ve mütenavip ve kısa, orta, uzun dalgalar üzerine çalışan 
154 GwK modelleri radyo meraklilarına hararetle tavsiye 
olunur. 

TELEFUNKEN 
Nihayet kendisi ve ismi emsali radyolar arasında 

arasında teminat ve imtiyaz remzidir. 

lslahige, Ulukışla, Feflzipaşa ve mütemadi ce;eganı 
elektriki santralı olan şantiye merkezlerine tatJsiye 
olunur. 

IŞIK TiCARET EVİ 
A•falt yol No 71: Telefon 80 

Radyo mütehassısı Mc.ZIMRE yakında fenni ve modern 
radyo tamir atelyesini açacaktır. 

2026 

T. iŞ BANKASI 
Küç!jk tasarruf hesapları 

~ 94~ iKRAMiYE PLANI 
KEŞIDELERı 

1 

2 Şubat, 4Magıs,3Aiustos,21kinciteşrin tarilalerinde gapılır. 

·----~1942IKRAMIYELERI~----
1 Ad ot 2000 Liralık 2000. Lira 

3 .. 1000 .. 3000 • .. 
2 .. 7SO .. 1500. .. 
3 .. soo .. ısoo 

" JO •• 250 .. 2500. .. 
~o 

" 
100 .. 

50 .. 50 •• 
4000. 

" 2500. 
" 200 . , 25 .. 5000 • •• 

200 .. 10 .. 2000. 
" 

TUrklJ• it Banke•ın• para yat1rmekle r•l
nız para blrlktlrml9 ve faiz almıt olmaz, aynı 
••m•.,d• talllnlzl d• den•ml• olursunuz~ 377 

ÇİFTEHAN 
Kaplıcaları yeni müs
tecirin elinde bDtDn 
noksanları ikmal edi
lerek açılmıştır. 

Kaphcada mütterllerin istirahatleri 
ve iatelerl temin edilmittir. 

T eınizliğe son derecede itina edildiğinden 
bu şifa yurdu olan kaplıcalardan herkesin 
istifade etmeıini tavsiye ederiz. 

Fırın, bakkal, kasap 
ve gazino açllmıttır • 

2 Ha7.iran 1942 

Asri Sinemanın 
YA~LIK BAHÇESi 
s-;.~;~· Bu akşam s:1..:· 
Şark sinemacıhğının en muazzar11 

ve e·n muhteşem şaheseri 

Dmmu GDlsDm'Dn 
Türkçe sözlü - Arapça şarkıll 

Harunurreşidin 
· GOzdesı 

Tarihin kııydettiki en büyük ve en kanla aşk macerall 
Şark saraylarmın kanlı ihtirasları ... Sefahatlar . . Yüzle 
rakkase ve muğanniyenin bayram eğlenceleri . . Binle 
figüran ve muazzam sahneler .. Zevk ... Sefa ... Kıskançlı 
ihtirasları ... Harunurreşidin veziri ve süt kardeşi Cafe~ 
rekabeti •. Tarihi ve hakiki vak'alar ..•. 

iLAVETEN : 
Fevkalade esllencell ve renkli 

MIKI MAVZ 
AYRICA : Rf'NKLI ŞORT 

PEK YAKINDA : 

Kadınlar Oteli 

" -auGDN__,,)\ 
MATBAASI 3()3 

dnQ 
ıaı,, 

ı,I\ 

HerTUrlü ç"1i 

Baskı Ve 
Cilt işlerini 

Kabul Eder 
Satıhk tarlalar 
1- Şarkan: hali, garben ya

rımcaya giden tariklm, şima· 

len ve cenuben: cebel olan 21 
hektar tarla. 

2- Şarkan: Şif, garben ya
rımca tariki, Şimalen: dügün 

yurdunda olan Şif ,cenuben: 

Sahibi senet tarlası olan 32 
hektar tarla. 

3- Şarkan hali ve koçallı 

deresi, garben: Kuzgun deresi, 

Şimaıen: dedelere giden yol, 

cenuben kayalı ormana ile mah
dut olan 32 hektar tarla Sa· 

tılıktar. almak isteyenlerin tak

si meydanı civarında Demirci 

ve Tornacı Yunus Seyhan ' a 

müracaatla11. 2062 2-3 4-5 6-7 

Zay_i Teskere 
Nufua cüzdanımı ve asker

lik terh s teskeremi zayi ettim. 

Yenisini alacağımdan eskileri
nin hükmü yoktur. 

Adana: Nacaran Mahallesin· 

de 67 · Nohı evde İsmail oğ. 
Fazlı Giirıel 2061 

imtiyaz Sahibi : CAViT ORAL 
Baııldıtı yer : 8 UGON Matbaası 

Deniz Harp OkUIU i 
lisesi komütanlığın 

1 - Deniz Lisesi 9 
1 O uncu sınıflarile Deniz 6ı 
dikli Erbaş Orta okulu 
8 inci sınıflarına talebe 

9 ve kabulüne 1 Haziran 1 
başlanarak 20 Ağustos 94 ı,11 
son verilecektir. 

~. 
15 
liit 

2 - isteklilerin De~ 
Gedikli Erbaş orta olclJ1 

daki kayıt ve kabul kO 
yonlarma müracaatlara. ~ 

19. 22. 26. 29. 2. 5. 9. 

Deniz Harp Okulu 
Lisesi konutanllğın 

1- Ankara Müsikİ 
dikli erbaş hazırlama ot!, 
kulunun 1. inci sınıfına, ))"". 
bandosu için talebe kaft 
kabul olunacaktır. 

2- Kayıtlara 1/Hazit~ 
de başlanarak 20/Ağusto ~ 
ye kadar devam edilece. 

3- isteklilerin Merf' 
Deniz Gedikli Erbaş ott' 
kulu Müdiirlüiüne Ol~' 
atları. 2059 2.9.16-

tj 


