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Dısandan Ziraat Alet Ve Malzemeleri Getirtmek Ozere 
~iraat Vekaletine 1,800,000 lira ayrıldı 
~------" Şimal cep-
t . 
sınde buz 

lar ortasın· 
da ntahsur 

kalan b i r 

Sovyet ka-

--------
41manlar 
aii'Yüök.ibi r 
taarruza 
geçtiler 

32 ve 39 uncu 
~us orduları 
Yok edildi 

~~nlt,,, 29 (Radyo razetesi)
ı_, do? bildirildiilne röre. Alman· 
~- ttı cephealrıde Harkohın 200 
~l°'ı •tre şimalinde ve O relin 100 
teaiıı;tre cenubunda Kurak böl
~ l\ • dün aababtanbcri büyük 

~•rru:ı, geçmişlerdir. 
)'t111 °•1ı:ova 29 ( a.a. ) - Gece 
~'i'&t neşredilen Sovyet tebllii : 
~d,t~Pol .. ınüdafaacdarı düşmanın 
ı_.dir hucumlarını pQslr.llrtmOş· 
;'ttılld Bir teıekkülümüz üç rün 
~ilk' 16 hücumu püıkürtmüı , 

~lıti11 1
, 2 havan topa batarya11 

~tl~le İçindekileri imha ~tmiş , 
~tit r•nlınetler ele geçir. 

~ A.1111 l b.. top an ar şimal cephe•inde 
~L çdıı hazırlıiından ve hava 
Ilı' ... ,' '.)•t~ k ID•nlarından sonra ebem-
~'41,, nvvetlerle taarruza geç. 

1~1,, "• Yalnız bir keıimde Ruı 
~fal 10

' hdif çe gerlletmeie mu 
A. d, t01111nıltrdır. Başka kHirn 
tıı'"'•ııı::rruzlar püıkürtülmüş ve 

llıııtır •iır kayıplara uğra· 

>. J.to~ko 
,~"'•• n va 29 (a.a.) - Gece 

Ur : •ıredilen Sovyet tebliğine 

~ 26 liıı • ""•ti Zırao günü Alman h11va 
'-~ erıl. h'd ~·'ti hed enınrrat cep esın • 
~Gtıd •flere yakla~mak teşeb 
l .'" : bnlıınmuştar. 68 bomba 
.:1'fı, Çakından mürekkep teşkil 

~~ttı,: Yaklaımış fakat Ruı uçak 
•ııın 'dd . . ' ''-ıırı şı etlı mukavemetıyle 

~'illlbii •ıtır. 16 Alman uçağı dü 
Q tlGr s· 1 ~tİ• s'rljn ~ (iZ )UÇalc lcaybettilc. 

~· i.,11 a.a. - Alman teb 
~t'ıl d lopol müstahkem mevki 
) 

1 •h:Qı • Alman ve Romen kıta 
~dı'-'l)ı llllyetll hava kuvvetlerinin 
,~hk e ~ür'etli taarruz yaparak 
~lııı t •n ı zorlamışlar ve bazı 
k~ 'dil ·~•lerde çok kuvvetli tab 
~iıı "'" IDevzilere girmişlerdir. 
t ~ir :taptı için 7 hazirandan 

~ı-.d:n~ kadar yapılan muba· 
,._; 162 b 5667 eıir alınmış, 221 
\' t1~,1 °1bba atar ele geçirilmi~ 
~~ aı..: ~llnaiı, 2579 iıtlbkim 
'"'•ıt ""' ve 112644 m•yo 

''· 

·· - l3MDHIM 

Pamuk tanın satış:_ kooperatifleri 
birliği yılllk toplantısı dün yaplldı 
Birlik, ortaklarına 

246,589 lira kiir dağıttı 
Her ortağa sermeyesi nisbetinde para ikraz edilebil· 

. mesi için bir kredi kooperatifi kurulmasına çaıı,llıyor 
Pamuk Tarım Sabı Koopera · 

tlfleri Birliii umumi heyeti senelik 
içtimaını dün saat 10 da Abidin 
Paşa caddesindeki binaııoda:aktetti. 
Toplantıda Valimiz 8. Akif lyido 
(an, ziraat banka11 müdürü B. 
Nuri ve hükGm•t komiseri olarak 
da ziraat müdürü B. Nuri Avcı 
hazır bulunuyorlardı. 

Kooperatif umum müdürü B. • 
Haydar Emiroğlu. toplantının mak· 
ut ve ıayeıini k11aca izah ettik
ten ıonra cTicaret Vekaleti koo-

Doneçln doiusunda zırhlı kuv· 
vetlerin desteklediji müteaddit mev 
ıii .. taarruzlar tardedilmiş ve 15 
tank tahrip olonmuıtor.Yukarı Don 
da Ruılar için bilyük ehemmiyeti 
olan iaşe eşya ista1yonları geceleyin 
buılmış ve 14 nakliye treni bom· 
balarla tahrip edilmiştir. 

Merkez bölıesinde hücum kıt 
talarımız Ruslara 900 ölü ve 332 
esir verdirmiştir. 100 karşı koyma 
bataryıt11 ve 215 lstihkim tahrip 
olunmuştur. 

Bu senenin şubat ayında ikinci 
bir taarruz orduıile 32 inci ve 39 
uncu Rus ordnlarınıo bazi kısım· 

ları limen rölüoün ıimalinde Vol· 
kof'an buzları üzerinde ilerlemeğe • 

ve Alman müdafaa cepheıiode 
derin bir cep açmaia muvaffak 

olmuştur. General Lindeman'ın ku
mandasındaki Alman kıtalarile lı. 

panyol ve Alaman gönüllü teşkil
leri hava kuvvetlerinin yardımile 

fena havalarda aylarca ıiiren çe
tin çarpışmalar sonunda düşman 

ordularını evveli muvasala yolla· 
rındao ayırmaia, ıonra da tedrl· 
cen çevirmeie ve nihayet burün 

de kati olarak yok etmeie muvaf· 
f•k olmuşlardır. Şlındiye kadar 

dtııaıandan 32759 nsir, 649 top, l71 
tank ve 2904 mitralyöz, bir çok 
bo11aba atar alınmıştır. Düşman 
kanlı kayıpları eıirlerin say111ndan 
blrka~ •iali fazladır. Aiır batarya• 
lar Leoiurradın endüstri tesisle· 
rile Kronıtad koyundaki deniz te• 

sislerini teıirll bir ate.ş altına al· 
mııtır. 

peratifimizio bir ıenelik icraat ve 
hesaplarını tetkik ve murakabeye 
Vallmlz 8. Akif lyidoğ'anı tayin et· 
miş buluuuyor. Ben de bu iıe ait 
doıyaları kendilerinin mntalia11na 
arzediyorum» dedi. 

Bnnun üzerine Valimiz rüzel 
bir hitabede bulunarak birliie ba. 
şarılar diledi. 

Müteakiben ruznameye reçildi. 
Konrreyi idare etmek üzere bir 
reiı ve iki katip seçilmesi liıım· 

reliyordu. Gizli reyle yapılan bu 

1eçim neticeıinde reisllie B. Kemal 
Sunıur. kitipliklere de B. Hazım 
Savcı ve B. Ahmet Ilgaz teçildiler. 

Ruznamenin ikinci maddesinde, 
idare heyetinin bir senelik faali· 
yetini gösteren rapor, kir ve zarar 
plinçoları vardı. 

Rapor okunduktan soora reis 
bu husasta ıöz söylemek isteyen 
olup olmadıiıoı sordu. Azadan ba. 
zileri rakamlar üzerinde daha et· 

raflıca izahat i.tediler ve umum 
m:idür tarafından kendilerine la· 

:ıım gelen cevaplar verildi. Neti· 

cede raporun heyeti umumiyesi it

tifakla kabul edildi. 

Rapora röre; Adana, Tarsuı 

ve Ceyhan kooperatiflerine ortak· 

lar tarafından teslim edilen pamuk 

miktarı 3,522,712 kilodur. Koope

ratifin ayrıca bizzat piya!ldan sa· 
tın aldıiı mal ise 547 bin kilo 
tutmaktadır. 

Bir senelik masraflar da dahil 

olmak üzere elde etmi~ olduju 

rayri safi kir mlkdarı 343,782,43 

kuruştur • Bu karın içeriılnden 
amorti, boru masr.flaaı, hakkı ha· 
zar, memur maaıları, sirortı ve 
sermayeye eklemek için ayrılan 

miktar çıkbktıo sonra ufi kir 
olarak kooperatifin elinde 292,860 

lira kalmaktadır. Bu paranın içeri

sinden kooperatifin bizzat sabo 

almış olduia pamukların kira da 
dilşülerek reri kalan 246,089,84 

kuruş ortaklara kir olarak datıtıl. 
mıştır. Kooperatif ortaklara beher 
kilo baımı 7 kuruş fark veraalftir. 

Ruznamenin dçüncü maddesi 
mucibince müddetle;l nihayet bu
lan idare heyetine üye aeçildi. 
rizli reyle yapılan bu seçimde 
B. Ômer Biçer ve B. Ahmet llraz 
teçildiler. 

Dördüncü madde kontrol seçi· 
mi idi. Buna da 8. Hazım Savcı 
ve B. Sadık Sökün intihap olun· 
dular. 

5 inci maddeyi yönetim lr.urul 
ve ekıperlere verilecek hakkı ho· 
zur ile yönetim kuruluna verilecek 
salahiyet meselesi teşkil ediyordu. 
Bo mesele üzerinde birlik umumi 
reisi etraflıca izahatta bulundn ve 
«verilecek bn aalabiyeti ayni za. 
manda ·ticaret vekiletlnin t&1dik 
etmesi lizımdır .» dedi ve teklif 
reye lr:onularak ittifakla lcabnl 
edildi. 

Son m•dde de Blrliiin lı ya· 
ıasınıo tatbiki Ticaret Vekiletlnin 
de muvafakatını almak şartile 
piy11adan pamuk alabilmeıi için 
bu yönetim kuruluna salihiyet ve 
rilmeıi isteniyordu. Bu hnıusta 
ızad:m bazıları söz alarak baıı 
temennilerde bulundular. Bilhusa 
bu temenniler arasında, Koopera. 
tifio ayni zamanda ortaklarına 
para ikramın edebilmesi çareleri. 
nin aranma11 l'eliyordu, Bunun üze 
rine umum müdür söz aldı ve 
kooperatif mevzuatının buna mü· 
sait olmadıiını, fak at satış koop.,. 
ratifioe muvazi bir şekilde bir kre· 
di kooperatifinin kurulabilmesi için 
çahştılr.lırıoı, buna muvaffak olduk
J~rı t~ktlrde her ortağa sermayeıi 
oısbetınde para verileceiiol ıöy
ledi. 

Büyüklere tazim telgrafları 
çekilmesi kararlqtmlarak celseye 
nihayet verildi. 

Kooperatif tarafından Yeni 
otelde orttklarına bir öile ziyafeti 
verildi bu ziyafette valimiz de ha 
zır bulundu. 

Mada'!' Supesko 
o 1 d u 

Meksiko City 29 (a.a.) - Ru · 
manya Kralı Karolan refakatinde 
bulanan Madam Lupeıko bir terzi. 
hane açmak taHYYaraadı idi. 

-
yon kararı 

Kamyonların en fazla 
randıman veren ellerde 
bulunması temin olunacak 

Ankara 29 (Radyo guetesi)- Yarın bıtzı mühim koordinasyon ka. 
rarları n~şrolnnacaktır. Hükumetin bir müddettenberi çiftçiye dai•tılmak 
üzere ziraat filet ve malzemeleri yaptarmakt11 oldnin malumdur. Pollak• 
ların maliyet fiatlarındaıı aşaiı satılması kararlaıtırılmıştı. Memlekette 
yapılan ziraat ilet ve malzemeleri ihtiyaca kifl gelmediği için bunların 
dışarıdan da ithaline . çalışılmaktadır. Bu makutla, milli korunma kanunlle 
hükOmot emrine verilen ıermayeden ziraat vekaletine 1 milyon 800 bin 
liralık bir para tahsis edilmiştir. 

ikinci karar, memlekete ithal oluoan kamyonlar hakkındadır. ithal 
edilen kamyoların serbest bırakılması halinde bu ıibi naicil vastalarının 
en ç,,k pua retirece~ yerlere gideceii tabiidir. Halbuld bunların en 
fazla randıman veren ellerde balunması icabetmektedlr. 

Bundan dolayıdır ki, kamyon tevziini tanzim eden bir koordinasyon 
kararı neşrine lüzum görülmüştür. Hakiki veya hükmi huıuıi 1ah11lar 
elinde 8-6-942 tarihinde plika seyrüsefer müsaadesi bulunan veya 
bu tarihten sonra rümrükten çıkarılmış veya ç1k:arılacak olan kamyonları 
bedellerinin tediyesi mukabilinde utın almağa ticaret vekileti mezon· 
dur. Buııların tahsis edileceği y~rler ticaret vekiletinin tayin ve bqve· 
kilin ta1viblle kararlaştırılacaktır. 

Baıka bir kararla, petrol ofiıle diğer petrol şirketlerinin atölye ve 
depolarında gOnde üç aaata kadar fazla mesai yapılmasına müsaade 
olunmaktadır. 

B. Şevket Esendal 
Tarsus ve Ceyhanda tetkiklerde 
bulunarak dün ••hrimize döndüler 

C. H. P. Genel 1ekreteri sayın 1 
bay Memduh Şevket E1endal, refa· 
katlarında Mersin valisi B. Sahip 
ôrre, Seyhan mebutu 8. Kudıi 
Tecer olduiu halde Tanusa git· 
mlıler, Htlkevlnde köylü ve çiftçi 
lerle bir buçuk 11at kadar ıörüş· 

melerde bulunmuşlar, ekim ve mah 

ıul vaziyeti üzerinde malGmat al· 

mışlardır. 

Dün 1abah da Ceylıana ritmiı 

olan genel 1ekreterimiz. akıam şeh

rimize dönmüşlerdir. 

M•r•••I Mennerhaym 
Hltler'I zlr•r•t etti 

Berlin, 29 (a.a) - Finlandiya 

Mareşalı Mannerhelm, Alman U· 

mumi karargihına gelerek Alman 

Devlet Reisinin bundan bir müd· 

det evvel yapmış olduğu ziyareti 

iade etmiştir. Finlandiya orduları 

başkumandaoı yanında General 

Fuonpo, Genelkurmay B:ııkanı ve 

direr subaylara Flolandira umnıni 
karargahı neıdiode memur Alsnao 

Generali Sarfurth olduğ'u bald• 27 

hazirtnda Führer'in kararl'Ahma 

relmiştlr. • 
ı 111ası ıamı· 

Bu iki adamın bO "' 
• b' d ti k .. el• olmuştur. Öi 

mı ır oı n ıçın 

1 • F·b fiolandiye Mereşalı 
eyın u rer, 

fi bir kabul reımi yapaıııtır. 
fere ne 
Führer. ordanao Baıknmandanı 11fa· 

tile de öjiecfen sonra Baıkamaodan 
hk ı•· bıylarmı toplımııtır. 

Marsa 
Matruh 
dOştU 

6000 İngiliz 
esir alındı 

Motorlu ve z1rhll 
kuvvetler araaınd• 
tlddetn muh•r•b• 
ler oluyor 

Borlin 29 (a.a) - Alman or· 
daları Başkumaodanlıj'ının ho11uıi 
tebliil: 

Şimal Afrikada derlnlenıeıioe 
iıtlbkiıalarla ve bir çok mayıı sa· 

halari1I• müdafaa edilen Marsa 
Matrah kalesi bu babab düımanın 
ıcid•tli mukavemetine raimen hü . 

1 
en mla zaptedilmiştir: 

6000 inılliz esir alınmış 36 
tank ve birçok batarya tahri~ .. 

dilmistlr. Alman ve İtalyan lr.ıt'a. 
larıoın eline büyük sayıda h 

l 
. trp 

ma zemesı geçmiştir, 

Kthire 29 (a.a) _ Ortaşuk 
İngiliz tebliği: 

Dün Marsa Matruhan cenup 
bttı ve cenup doğosuuda motorlu 

ve zırhlı kuvvetler arasında ıid· 
detli muharebeler devam etmiştir. 
Savaşlar geniş bir saba üzerinde 
cereyıu ıdiyor. Tıfıllit yoktarı 



2 BUGON 

Askerlik====== 
TOBRUK 
Niçin ve nasıl 
DUŞTU? 

T obruk hiç - --: Banu meydaoa 
beldeoUmi Geçen sene altı ay retiren ıebep Rom· 

yen bir zamaada kahramanca mukave- melin fev~al~e 
dllftü. Ba dllfme rüzel tertıbedal· 
lormzıere paha. met eden T obruk ka- mi~ bir manevra· 

laya malolmqtar. lesi' ayni kahraman il ve Alman kıta· 
8andan dolayı lan, bilhusa Al· 
meydana ge)ea za muhafızlannelinde ol- ..... İltihkim bir-

rarlann ehemmi- masına rağmen bu liklerinin bq ko 
yetini anlamak 1 motaolarının gü 
çin iki tarafh dü- defa dahiyane bir ma- zel manevruma 

ıünmelldir. Yani nevra sayesinde niha- ayrun intizamla, 
evweli ba kayıp- tertipli ve kahra· 
tan dolayı lori- yet yirmi dört saat manca savqlara-

lizlerin kartalaıa- içinde düştü. Şimali dar. Komatanla 
carı zorluklara, kıta ne waklt ve 
tonra da fba ka- Afrika ve Rommel nerede birbirine 

unçtan ÖtiirÜ bu harbin bize en ÜS• aygan diterH 
Mihvercilerin bun h . ancak orada nau
dan sonraki ha- tatça mu arebelen· vaffakıyet vardır. 
reketleri için el· 
de edecekleri ko-

ni gösterdi. Ba manevra· 
nın töyle oldaia· 

laylaklara hesaba katmahdır. 

lnrilislerin atradıjı zorluk ıura 
dadır: Sardeoya'dan Rofoı ada11na 
kadar devam eden 2000 kilometre 
lik koridora iki yanı tamamen 
Mihnrciler eUne reçmlttlr. Ba ta · 

hanm ortasında kalan biricik lnl'i· 
liz a .. n, Malta ada11nı en yakın· 

dan destekliyor. Tobrak müstah
kem mevkii ile bunan yanındaki 

hava meydanları elden çık.taktan 

sonra Maltaya dayanarak orta Ak· 
denize blkim olmak işi çok sor
lqaışbr. Bluat lnrilizler bile Mal· 
taya yardımın bandan IOnra yalnız 
bava yollarile ••ya •Clhlm , feda· 
klrbk göze aldırılarak denizden 
yapalabUecej'ini ıöylamektedirler. 

T obnk ve clvanom elden çakma• 
ıı ideta lskeocleri,e ile Cebelltta
nk arumdaki muvuafayı bamit· 
tir. Halbald bilhaısa barüakll da
nmda fada yardıma ihtiyaç IÖl

teran Mııar' a relecak l'••i kafile
leri ;ıçin bu yola çok ihtiyaç 
vardı. 

8 11Da kartdık MibvercUerio 
ikmal iti çok kolaylqm11tır. 

Tobrok limanı Girid adaıile karıı 
karpyadar ve arada ancak 180 
aiUik bir ... ı. vardır. Şimdi ik
mal yola arbk ltalya tberiaden 
dolqmas. Adriyatik veya Yana. 
niltan üzerinden gelecdk ikmal 
Girit adaıında toplanır ve bir ftin· 
d• hatti ıürıth vaııtılırlı bir re . 
cede karıı sahile atılabilir. Nakliye
ta11arelerinin rüadl' bir kaç Mfer 
yap ... a da peka&A almkllndllr. 

Yani Tobratan dll .. •ıi lnri· 
llzlerin ikmal itini ada .. kdJı gllç 

---........ --~---
no anlayoraz: T obraian cenabnnda· 
ki muharebelerin Almanlar tara· 
fıodan kazamlmaıındao ve bir ya. 
nı Tobnia dayanan aevziln ya· 
rslmumdaa IODra Roa .. ı bemea 
kaleye hücam etmiyor. Şarka doğ 

. ra ilerlemeie devam ediyor ve ln. 
riJiaJer• gQya ba Hfer de eıkidea 
oldaia ribl T obraia mahuara ile 
iktifa edeceği hl .. ini veriyor. Bu 
ıaretle Hkizinci ordunun direr 
ıe11ar birliklerini de blr miktar 
prka ıürerek Tobrak'tan ayırı· 
yor. 

Alman önclileri ve her halde 
bir kııım ltalyan kıtalan lnfilbleri 
prka dotra takip ve Tobrakla a· 
ralarındaki mesafeyi açmaya ~ .. 
vam ederken Rommal nrhb tll 
aealerla. bindlriı.it plyaduini 
birdenbire reri d&ıdlr&yor ,,. bir 
anda Tobnk kart111na r•tlrlyor. 
lng'IUzleria beklemedlklerl öldllrü
cü darbe ba ıarede hazırla· 
nıyor. 

K alenin etrafı hendekle ve 
mayn tarlalarlle çemlmiftir. 

bir kaç ıaat içinde netice alma• 
mas. Burada Ahun İltihklmcalan 
imdada yetltt,or. 500 metrellk bir 
sahada kaadllerinl iki •tef aruma 
atarak mayinleri topluyorlar veya 
patlatıyorlar. Hendekler içeriıine 
hazarladıldarı tekerlekli k6priileri 
(rampaları) siirüyorlar. Tanklarını 

hendaiin öteılne r•çiriyorlar. Ar 
katanı piyade takibecliyor. Aynı 
anda müıtabkem mevkiin hatları 
geriline de Alman parqltçnleri 
indiriliyor. Ba öyle muntazam, bi· 
ribirini takibedeo ve d•tekHyea 

-Devamı üçliacide-

Bin bir basa· 
maklı şehir 
Almanyada Harz ile Kyffha· 

uıar araıında Nordhaoıen iımini 
taşıyan bin Hnelik bir tarihi ıe· 
bir vardır. Ba şehir 600 Hne 
Alman imparatorlaionun ıerbett 
ıehri olarak yaıamaştır. 

Şehrin etrafındaki yüksek sar 
son zamanlarda yıkılmış ve temiz. 
lenmittir. Fakat bu şehir merdi. 
venll belde olmak mahiyetini 
kaybetmiftir. Çünkü eski şehir. 
den tarihi iç kaleye azan merdi· 
venlerle çıkanlmaktadır. Merdi. 
venlarden bazılarının basamakla· 
n yüzden fazla dır. Banu o için 
N9rdhaasen cBin bir buamakJı 
ıehir» diye m91bardar. 

Bu ıebrin batka bir basaıi 
yati de aiızda çltneameie mah 
ıaı rayet yamqak ve hafif bir 
tlltün yetiftirmeıidlr. 

• Ne6at lıas· Alman ziraat, 
talıldarın • meyvecilik bi . 
dan lllalı'11· yoloii eoıtitll · 

ıüaden alınan 

l•tın zaran mal6mata rö· 
re, Alaanyada meyvelerdan har 
bet almada biri, f a1alyede her 
12 tanede biri, buğdayda her on 
kentalda bir 'ental, patateste orı· 
üç kıntalda bir kental bqerattan 
ve ba mahıullerdeki nebati has 
tahklardan ziyan olmaktadırlar. 

Para h•abile bu ziyan Hne · 
de iki milyar markı bulmakta· 
dır. 8a yekOo, bundan evvelki 
1enelerde daha fada imif. Fakat 
nebati ha,tahklara ve haıerata 

kartı açılan mlcadelede ıarar, 

ziyan yekOno azalm11tar. 
Eaıtitü, bqerata H hutalık 

lara kartı muafiyet keıbedicl cinı 
••batlar ydltlrıa.ktedtr. 

Ba yoldaki m&cadelede pa · 
tat•lerdeki hutabia kartı iyi 
neticeler ahnmlfbr. Patat.. haı· 
tahtı yüzünden 1916 - 1917 
k11ıada Almanyada patateı yok· 

lağa hiuedilmiftir. Şimdi her 

t6rlü nebati haıtalıia kartı maa· 
flyet verici cinı patat•ler yetiı · 
tirilditlndn, mabaalittaki zarar 
ve zlyanm öaü abnmıttır. 

TUrkl,e rUzme blrlncl
llklerlne h•ztrlık 
Beden Terbiyui Umam MI· 

dürlüill Sa Sporları Federaayona 
baıkan muavini Bay Kemal Tez 
men ıehrimiıe relmlftir • Yllzme 
havasundaki yllzme , •tlama ve 
18 topa hakem kar1a imtihanların . 
da bulanacak ve Adaoadı Eylalı1n 
ilk haftuı yapılacak Tilrkiye ~Qz . 
me biriocililderine ait proframı 
huarlıyacakttr. 

'/11 • • •k • • ı Zir••• mekl•bl 11111.ı 
lY,l eVSlmln l lRCl .• ,. •r•••nd• t•''"" 

yüzme hareketi 
--

KUçUkler •r•eınd• J•Pllan 
mU••b•k•l•rd• iki de 

rekor k1rıldı 

--Mevsimin ikinci yüzme hare• 
keti pazar l'ÜDÜ Atatürk parkın· 

daki yüzme havuzunda yapıldı. 
Küçükler ve ortalar araıında ya· 
pılan yaratlar büyük bir kalabahk 
tarafından aJika ile takip edilmit· 
tir. Mnsabakaya rirenler içinde 
bUha11a Adana Gençlik kulübün· 
den Taran, Demir Spordan O;uz 
ço) muvaffak olmqlardar. Mnaa· 
bakalarda küç6kler arasında iki de 
rekor kıralmqtar. 

Teknik netice ıadar: 
K&çükler: 
50 M. ıerb•t : 
1 - Doraa Y ıldıram. Adana 

G. 44,2 
2 - LOtfl. Adana G. 46,8 
50 M. Korbatalama ı 
1 - Ofaz Dev. Demir S. 55,9 
Ortalu • 
100 M. S...beıt : 
1 - Oiaz. Demir Spor 1,33,4 

(Yeni ortalar rekora) 
2 - Barban. A. Gençlik 1,34,9 
3 - Mutafa. A. Gençlik 1,51 
100 M. Karbağlama : 
l - Taran TClrkmen. A. Genç· 

lik 1,53,4 ( Yeni ortalar rekora ) 
2 - Recai. A. Gençlik 2 

Beledlr• ••çimi n•••I 
rapıl•cak? 

Dahiliye V eklletlnden viliyr 
timiz• relen bir tamimde, belediye 
Hçlminin naıal yapdacaiı blldiril· 
mektedir. Bana röre, beladiy• ••· 
çimi yapılacak tehir, kasaba ve 
köylerde Hçim laakkma ıablp olan 
larla Hçllmeie Hllhlyetll khaae · 
larin defterleri mantuamaa hta· 
lacak ve biç bir kimH aautolmı· 
yacaktar. 

Ba defterler belediye kaaanana 
röre 8 . 14 Eylül• kadar HW bu 
lanacaktır. intihap encilmeni karar. 
larına itiraz edecek olanlar 17 • 20 
Eyllll içinde mahke..,e bqvara· 
caklardır. 

Kozan karmak•mı we 
••rh•n nUtus mUdUrU 

Kozan kaymakamı 8 . Rifat 
Erdal, Diyadia kaymakaml;ına; 
Sayhan nüfa1 müdürü 8. Şevket 

Taıtaa Aydan nOfa1 mfidürlüiilne; 
Aydın nüfus mildOrü 8. Hikmet 
Çınar Seyhan nüfuı mOdürlfljline 

ı naklen tayin edilmiflerdir. 

4 X 50 Bayrak ı 
1 - Adana Gençlik takımı 

3,5,4 
Sa Topu: 
Adana Sa Sporları ajanbtı 

tarafmdan buarlaoaa ID topa mü 
ıabakuı l'ÜnÜn son ve ehemmi• 
yetli maçı idi. Maç Adana ile Mer
sin takımları aruında yapıldı. Çok 
heyecanla r•ç•n ba kU'lalatmanın 
ilk devresi Meninlilerln 2 - O 
rafiblyetile IOUa erdi. ikinci kııım • 
da MeninlUer rallbiyeti kaçırma· 
mak, Adanalalar da biç olmana 
beraberllii temin etm•k için ' çok 
çal11tılar. Fakat netice detlfa..a.a 
Meninin iki sıfır ralibiyatile IODa 
erdi. Adanı takımı çok ıanısız 
bir rüollnde idi. 

Bu mil1abakalarm her hafta 
auntazaman devam edecejini öi 
rendik. Adana ve Menia yllzlcii 
leri 24 t•-uda Hatayda yapıla· 
cak yllzme mllabakalanna hHır · 
lanmaktadarlar. Her hafta Adana 
yüzme havazaada yüzme, atlama 
ve ID topa miisabakalarmm yapal· 
muı ıporcalanans için çok f"yda· 
h ve haytrb olacakbr. Ylizüciile
rimize bqardar dileriz. 

Çocuk btakımı okulun• 
talab• alınıror 

Çocuk •irreıH karamanan 
lıtanbaldaki çocak bakımı okalaoa 
talebe kayıt ve kaballlne baılan· 
mqt1r. Okala, ilk okula bitirmlt 
olan kızlar alınacak, pek iyi dere
celiler •• orta okalda tabsll yap
... olanlar tercih edilecektir. Abn
aa prtlan aruaacla evli •• aipab 
balaama .. k ta •ardar. 

Okala alaaaolar uhhi Hbepler 
olmadan ve evlenme rlbi Mbep
lerle mektebi terk edenler, okul
dan çıkardaolar, mektebi bitirdik
ten sonra röıterll• yerde iki ... 
nelik mecburi hizmetini JaplalYU• 
lar iki ....Uk ...,.,..,. CW.,.0.k-
leriH , vaslkalarıa dotral•iaaa 
dair noterlikten taahh&t Maedi 
vereceklerdir. Okula yazılmak iıte . 
renler Seyhan Kızılay reiıUğlae 
başvarmıhdtrlar. 

Hu•u•f muh•HH mU
dUrU mezunlr•t •ldı 
Haıui muhasebe mldllrG 8. 

Muhittin Akkaya 'ya iki ay isin ve· 
rilmiftlr. 

Ziraat mektebinde maaı.
Samih Uyrar 50 liralık aı 

kadrosaoa 40 liıa. maaıla, 8. 

Porant 40 liralık muallim 
1Dna 35 lira maaıla, B. 

8. Naci Sönmez ziraat mek 

ıervisind• 35 liralık mu 
30 lira maqla, ziraat mil 

İltuyonunda ziraat maallillİ 
Faat Belro 40 liralık ıeflli" 
Ura .... la. mncadele iıtuyo 
Bayan Hacer Bizden mücad 
vlsinden 35 liralık mual~ 
lira maatla tayin, terfi ve 

dUmiflerdir. 

Aslen Marqb olup Kar 

da oturan Şerif Blllbül adıad• 
talebe , Nihat Erdeae ait bit 

tanla bir iç pantolonu çaldı 

yakalaam11tar. 

ÖIUml• tehdit 

lih Canatar , Şerif kızı 

adındaki bir kadına bıçak Ç 

öliial• tehdit ettiifnden bak 
kanuni muamele yapılm11tır. 

Seyhan vlllyeti Haıui 
Hbe bldçeti 994172 Ura O 

Dablllye V ekAletince tudik 
mittir. 

B. Sadettin S•r1k•~ 
Emr•z MUteha••••• 

Ziraat MGcadele Bat 1 
yeni Sadettin Sarıkaya •I 

1e"lstnden emraz mataha 
60 Ura maqla terfian tayin 
•ittir. 

i•t• ltl•rl için 111 
alln•c•k 

Mllbak kazalar için ~ 
rolarmda açık memurlaklat 
mllHbaka açdm11tar. 

Miisabaka önlmQzdeki ca_. 
nü meclil Hloaaoda yapda 
M-arla kanununda yazılı 
haiz ldmHler villyet m 
İltlda ile müracaat ederek b' 
1abakaya firebilirlar. 

Y erll Mallar Pazerı 
Şehrimiz Sllmerbank Y 

lar Pazara Şefi 8 . Mahlil lo 
Balıkuir Yerli Mallar P 
tayia edllmif tir • Yeni v 
de mavaffakiyetler dileriz. 

ZINDIKLAR Semih Uygur 

l .. tlrirken MihHrcUerin ikmal iti· 
ni blltüa bCltline kolaylqtmyor. 
Rod01taa Sarden'yaya kadar de. 
vam ed• sahaya her iki taraftan 
kalkacak av tayyareleri •• hafif 
deniz üuü harp vaııtalara (hücum 
botlan) ea,-..de artık Mihver b& 
kim olabllecaktir. Hım de Mihver 
harp l'•aİlerln• pek hicet kalma· 
dan. Y alaız ha faydalar Tobruran 
ehemmiyetini ra.ö.ı.. koymıta 
yetişir. 

kılanncı dlit•rdi. Oh bu derececi• iyi ol· 
m&1a ne olardu? 

vaziyetloden kiliıadekilerle aynı hi11in 
t•irİ altında balandaklara meydanda idi. 

ÇEViRiN ı 
- Gerlıi ne oldu Hartoba? 
- Gerilioin bir kıımı Taoada rll•ii· 

yor bir k11mı ile P91tnln kayalıklı t•· 
pelerinin öaiinde yıiınla yatıyorlar. 

andq ve Lewent• adına yeai 
6ld8rmll 1orauyu? 

Şimdi bu kadar m.._ otan 
ba mevki nasıl oldu da ancak bet 
on tutllk bir ~ muharebe ile • 
reçisildi ? Ona ıraıtırılım. 

G aç• Hn• altı ay muhasaraya 
ve şiddetli hücumlara karı• 

koyan ba 1-htahkem deniz O~sO 
ve kaleyi ba defa da tam ıekilde 
mbdafaa adUmek için klfl kuvvet 
a)rılmıttı. Get•n Hfar mldafuyı 
yapan k9•vetin de 25,000 klfidea 
feda oldatua uanetmiyons. Son. 
ra haraya taarruz eden Rom•el 
kanetlarlnla de ilç bdtadanberi 
çatla harpler v•rmit ve yoralmat 
kıtaı.r oldajım• fÖzdea kaçanaa· 
aak lbua. Ba çefit kuvvetler, iyi 
tahkim edUaİalt kalelere kartı ko
laylıkla ••Yaff akıyet kasaaama•· 
Jar, Hallsa ae 1.lwder tarahnda, 
ae de Al•nler -.1mc1a kaleobı 
böyle bir rtn ıç.1 • .. dlf•eainl 
.. ıur _,.öıtwecek ...,._ JOkm. 

Kiireii ıayun içine daldırdı ve bn · 
yOk bir tazyikle k•Jlit Heri dotra itti. 
Ka11kçılar da daha ••'atle knreklerini 
ç•km•i• bqladılar. Kayık ıllr'atle il•i 
ablcb: Y orranl•ktao h11ılayarak Bada 
harabelerine reldiler. Eıki sahiplerinin 
kimi dikleri bWn•iJen bu .. 11 i şehrin 
,_aada Badaaın alpk ahfap davarları 
Jlkı•:row•. 

1 P..-1n kayalıklı tepelerine vardık· 
·~..:: akfua 01-atta. Şehrin Tana 

i
Nii • a.t11..~1Dda burada yeni 'din· 

enn aq- ""••rwda. 
Alpar k...._. -.kank laa l 

kiliıey• bak .. ta ........ K •• :~~ 
lara dunaadan Wl,onl.. aa..... Jak 
Hlen daı teıleri çanm iDdtW.l ._ .._.: 
rayorda. Tamamın mlfrikleria •• seç. 
mit memleketio . ortuıoda yeni dlnlilertn 
mukaddes iyin ıeıleri .. beıtçe yaıc... 
Hyorda. Kiliıenia açık balaaaa kıp111n· 
dan, peacereıladea lflk tafıtorda. Kıpı· 
dan içenle iyıa elbiHlile r•ioeoler 
,arllnyorcla. o..,.daki meıdaada binler 
ce adam klliaeye k a r 1 ı dla tök· 
miiflerdl. Hareketleriodea VÜC9tlanaın 

Al par 
- lçerdeki odarl diye homardaodı. 
Birdenbire içini müdhif bir korka 

kapladı. 
Geller klliled• çıkarak ıada yOrü· 

yecek ve bir za•anki papasın yanına 

filler yiJzle iyilik dola ,.özleri• gelecek 
1andı". Oh d8nyada ba kadar yiiklek bir 
iylUk olmasa!. Kayık ıllr'atle uzaklqta. 
lııklar recealn karanbitnd• yok oldular. 
Daa Hıleri dayalmaı olda. Şimdi artık 
ıopk ve kara ıularan hı11lt111ndan baı· 
ka bir şey iıitllmez oldu. Kayık dliz ve 
çıplak HhWerin aruandan reçmiyorda. 
nihayet Tuaanın Çepel koluna vardılar. 
Bqbatu kalbini mq'am bir hiuikablal 
vaka kapladı. 

- Hey Baıeayöl 
Ath bir rölr• peyda olarak aaya 

doin Derledi. 
Lt•t• 
- s.. ki..m? diye batırdı. 
- Senia kuaaadanıa Hartobal 
- Hartoba uUrl• a•ede? 
- 891 yllz kadara pr•asln ordari . 

hıadal 

- Eter cuını Hver1en baklkata 
oldu;a rlbi ı<iylal , 

- Hayatımdan nefret ediyorum. Fa· 
kat mademki emrediyonanu IÖyliyeyim. 
Zaten hayatta kalmamın Hbebl de ılze 
h .. ap aermek içindir. 

- Aıkerleri•• ne oldu? 
- Emrin berine Maıaaclan çeleple 

dojTa Tanayı takibedenk Derledik.. Oç 
rün önce Pettenio kayalıklı tepahrl ... 
erittik, Gezrln klhla Mracla .._ ... 
iltihak etti. V• be andaa itibaren de ta· 
lüais _..... dWll- O.eller pnaı 
()adrqba orduaaaa yaldaptakta old•· 
ta baberiai verdiler. Tepenia etefinde 
bir ıllri yeni dinUl•la ellerinde beyrak• 
lar, patlar taşıyarak Arpad c+.mJlarıaı 
kartalamata fittiklerlni pdlk. lçleriade 
bir •ürü de papaz vardi Marot kalelio. 
deki reUerle blrlikt• (Böd). ( Beltered) 
va Beaata adında iç bGJGk papu daha 
vardı. Gazria klhla baalen prtlnce kö. 
pürdll .,. ukerleriıai n--.. ....... . 
rıh onları öldirtmefe bqladı zaten bls 

- Pbkopos r.Uer ne oldu? 
- Oaa da diterlerile blrlikt• 

dürdlller. içlerinden 1alnız Beneta 
çablldL 

Bqbai bqını önüne •idi. .• 
- Oh benim iyi kalbU el 

Gelleriml Bir zamanlar dikenli .. _._... .• 
çal111adan üziia koparmak 
16ya..qtlD. Fakat itte onan 
leDla kaamı alutb. 

Hartolla .&sone devam etti: 
Olame ablan çok kahra .. n 

Fakat ba ihtiyar papu kadar oa• 
t..U. olana şahadet etmedim. Mll.-~:tt 
Y~lerindea yaralaomaıma raplll 'W1ı 
edıyor ve bid takdir ediyordu. B• ""I 
keti ukerleri mlithif hlddetl•dlfell. ~ 
rGkle1erek tep•la batana çıka~~ 
da oldakça ele reçlrdlklari bir kW"", 
arabama bathyarak açaramclaa -.,.,. 
h'lerclUer. 

Şimdi Petteala kiliNılnda f 
- Ya · ukerl..U. ne old• 1 ~ 
- Aakerlerbaia Jeoi cliDBa." "::J 

kea Andrq ord..U. re1dl. Ne ~,· ,,,..,,.. 
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Harbin· sonu: 
16-11-19421 

Y A Z A N Harp zamanının kendine mehıus acarıp bir rah haıta 
R lığı, bir deliliii var. Bu arada falcıhk ve fala inan· 
it IFllK mık baft• reliyor. Kimine bakıyorum Muhittin Ara· 

-ı.; AL D bi'deo, kimi Noıtradamuı'dan, kimi de mod•n bakı· 
~ daG, Madam veya Matmazel falandan medet amarak harbin baori 
~-.,fi ay ve ründe, ne şekilde biteceiini anlamıJ• çabtıyor. Alıh 
~da •andığım yqh ba,hlardan ta tan. c da en r•nç v~ hoppalar•~• 
~ kaç kişi ba 1açma apınlarla kafamı yordu: laaacllgımdan mı dm· 
"'1 Ilı? Hay1rl Harp devri pıikolojlıini yakından l'örmek. anlam~~· çd• 

•iın ne raddeye varabilectji hakkında bir fikir bllıl etmek açın. 
•L•Fa) derkea a-eçea gün ba ifio ma-.tlk ile a.:ıu. !ol~na da .b~I· 
~nı öireamiyeylm mi? Evet • •ki ublrlle barıyazıyye,, • ıkm · 
"-cibata barbioin 1942 senesi, on birinci afla tam oa ~ltmca paz~rte~l 
L..:~ IOaaa •r•cefini meydana ko,.llflar. Y alaaz hanrı Matt•? 81r bı
~- nokta vana odu. Meraklı ~iz ve be~6z ba~~aiz yoku ıi· 
1g b.ıtaQa 11rranı vereyi•: Ôace harban bqladırı tar1hı yazacak.anız. 
fftt.:39 ... Bana bir ıeae zam edecek.iniz, eder: 1940 .. fki tarihi toplayı· 
'1 'J879 a balar1anu. Banu ortadan bölünüz: 38 / 79 .. E.vel& birinci 
'l • Y•ni 3 ile 8 i cemediniz : 11 ... Sonrada 7 Ue 9 az 16. .• Şa ıon 
'it ••kamda kaç 1 var? 3 tane deiil mi? itte 1939 a bana eklerH .. 
16 

1942 çıkar; harp sona o yıld1r; yukmdaki 11 rakamı, 1enenia ayını 
ı.. nllnünü gösterir. 

~· Pekı bana nHal inanahm? Uyduran iyi aydarmuı; inanırsınız. Zira 
~ "-ln 1914 harbine tatbik ederHnlz bir de bakanını~, .bar! ıon~ 
.... 1918 yalanm 11 inci ayının 11 inci rllnü olarak kendlnı gostermı · 
ta 11•? Hayreti Yalnız bo kadar mı ya? Yine ba b ... pla 1870 harbi 
llt 1871 in onunca ayanda, befiodi filall bitiyor. Artık bqka harpleri 
1ı1, lir•1a çeklais. Fakat bana öyle r.Uyor ld ba lauap fabnıa da ö. 
ht, "kUıldardao farkı olmua l'••k. Fala o d•ece laaa•amalı ki, , •• 
" terçektea ikinci cihan harbi ba Jd 11 İDÇİ aJln 16 mcı filnü IO

\ .... bUe yine "çıktal,, dem ... li: "tahaf dlftl, tahaf bir teeaclilfl,. 
-...,"'~ her ı•Jden önce ıa belidaa çabak kan.ld.Pmaza se.tn· 

Yakkabı değil, 
baş tacı! 

~AZAN Dost bafa ba· 
kar, dllfmaa aya· 
ta •. 
Ba a6zln n-... 

~ da relip n•eye 
~ i pek bil .. iyorum ; ama 
" lıt clGtlllan adamın fÖSÜnlln içi 
'-. kı10r , &J•İ'• da 1alnız dost-

' ,._"4ecloetı.r .. kandaracalar, 
t.L.ı_ :'1lk diyince •ki bir nezaket 
~ lıatırlacb-. 

• 0~1'• rörllfmek zevkine na· 
~*'• yqh blr Türk amlrah 
'-t · Şehirli Tilrk terbi1esinln 
"~ ••ııaan•icUr . Uf 11ra11nda 
~ -.... ; .. zabllinlz .. de 
""'- • Bizi-. f1bi çolak çocai• 
~d'-iz ,, diJ• bitap eder • 
~ den bahtederken de "bea .. 
~ ''bendeniz,, de demez • 
~bi abarcabar adamlar 
~ " hlldpayiniz .. yani 
~ t.lrabmız ,. der • Dikkat 
' · kendini benim ayaiımın 
~ ..... beline indirir • B•yn•I· 
~itler ıörmllf , donan•• idare 
.L~' . dGaya rezmlf • Devlete 
\: • h~•etler etmit bir amiral· 
~. d:'!• lif ederken küçülllr 
~~iz ? Ne allnaıebet 1 

...._ ... bi&dliine yllkHllt. 
~ lıııı Ne terbiyeli adam 1 diye 

, ... İriz • Kim filplae eder 
~~ b~ ıöalvi 1adece bir t• 
~ ter ''-•ttlr . Aaa biz ba 
::- , .... ~~ blltün avadanbiile 
~ .. 8- -...... ,... k.U...ı 
~ ,,, terbiyenin deiU , n•za· 
~ lllal&n de dejil , bizim 
'iz, bizim hırpanili;imiz. 
~ • bakmayın , biraz sa· 
"~~Yak lafı ederken böyle 

~ tf •., oldnl 
~~ :::lın , dlllı Beyotlanan 
~--"- illnluı.. a..,,.u. bakar 
~ laaaarcı ........_da bir 
" 11-t '' ril•ilt raU...rıa 45 
\ ~Oladupaa sanr.k Alla 

n_ tu. . Nureddla Hoca 
"~kea: 
~ '~duediakl de. 
'~t yaratmamq t Sonra 
._. b.:.. ~ in.dil " 
-~ ~ • Ben de Allah bizi 
~ • le~ Jarataadı diye , dua 
t..._,lachra flatlarınıa ~a ha 
.,. 1 ...... baıı•ıu , •. 

'4.. '"- hatları kararlq· 

( Tu'cla• ) 

tmp bize: 
- Ba kunduraları 45 liraya 

alacaktınız 1 diye bükmeden Ma· 
rakabe komiıyoaandaa ba itin fel· 
Hfelial ıormqtam • lfi şakaya al
dılar l'allba 1 Cevap •ermediler • 
Halbakl böyle ıaralanla 1aımak 
bU. .. İJİ midir ? Ben ayni dlle 
il tekrar abJora• • Ba 45 liranm 
hikmeti aedir , bize bildirseler 
de biz de halka anlabak . Çilakü 
- ben de dahil old•ia• balde
h•k• inanmaktadır ki ba itte 
lbtlkU •ardw , klrlarda milball· 
ta Yardir H in1&fm Z...... JOk• 
tur • Şana bir balletHk feaa ol· 
m1Jacak . Kandaracıya ıorpnak 

h-..,i l'iali ve lahit fiatla aidatı· 
aı , tOccarın eklik ffath f ataralar 
düzd6i6nil , baolara kabul etmez• 
lerıe ifliyecek mal balamıyacakları 
için d&kklalanm kapam•t• mec· 
bar kalacaldannı ıöyl67orlar • Ben 
de ba IÖzlere lnaaıyoram, Mam• 
k011isyoa da iaaaı1or. 

Şimdi ba 45 Urahk •• bq 
ticı ,, kandaralar böylece ödil· 

milzil patlatadunaa halk için ayak· 
kabı .. sel•i burllo m...U bir 
TaryaiJ mesel .. ioden çok daha 
ön-li hal aldı • AyaiJna bir çift 
çürlk çank reçirmlt olanlann 
tabulara eıkldlkçe , pençe vur
da~ular • Ukin filn geldi ki ar 

bk onların da Dl ytlzll kaldı ne 
tabanı , timdi ne olacak ? Siz 
35-40-45 linJI ıaradan baradaa 
tedarik edip ba .. bq tlclannı ,, 
ayatıaa reçiriv .......... Bobltlli 
dBtlnmeyia 1 D&tlaillecek ada• 
iç çoe11ta , bir kargı bir de ken 
dlliaden mllnkkep bet ldtilik alle 
alo ayajma kab tedariki aecba· 
riyetiade kalan ortahalli •ataadq· 
tar • Bana kartı ae yaplf91'U, ne 
yaptık ? Kandaralara fiat k .... k 
kolaydır ' r&çlilk ondan ıonn ba 
adamın daramaada baılar · Ba 
rilakü kandaralar üç ay dayana· 
mayacak kadar kötüdür . Fiatlar 
da banlann dayaoıkhklarile taban 
tabana zıd olacak bdar yiikıek · 
tir. Ne olacak? 

V aktile Ramaayada Wr .., •• 
hatl•de köylllerla k•adaralannı 
koltaldar1aa 11ktfbnp yalmayak 
"'8dOkJarini rönalf , Hbebİni 
............. Şimdi itin farkı· 
na "'"rorum , Galiba orada da 
kaocha..._ bizimkiler rlbl ''ualet,. 
iddiama kalk ..... , 1 ŞakaJı bı· 
rakalam "-dtıra iti f6rladljto· 
de., daha •lblmclir • Bana bir 

BUGON 
= 

HARİCİ HABERLER 
..... '... .. .' .-4-.. ' 

Borliıı, 29(a. Sur. Bir kaç yüz 
a.) - O. N B. 1 ye ve .. ir ahnmıf, onlar 
ajan11nın askeri ca tank ve birçok 

muhabiri yazıyor: F • ı ı t ı 'd k • batarya t a h r i p 
Almıo aılr.eri 1 s 1 n e 1 edilmiıtir. Böm· 

mahfillerinin dik- bardımaa uçaklara 
lr.ati bilhaua Mar · mız dllfmanm reri 

ıa Matrah ceplte . 9 ve 1 o un• ıinde taııtlara 
si ile 9 naca ve karıı hareket eden 
JO ooco lariliz cı • n • ı • koUerla müna -
ordalaranan ıava, U g ı ız 
kudreti üzerinde kalit yollarmıo 

d 1 iltiNk noktalar1aa toplanmıtbr. Ba o r u arı 
iaabetli endabtlarda 

basasta Sariyeden bulundurma ı.,dır. 
alanın haberlere s •• [ 1 

1 

büyük bir ehem· urat e Mısır a Kahire 29(a.a) 
mJyet atfedilmek· - M111r i ç 1 n 

tedir. Bu haber· hareket etti büyük meydan mu 
lere göre, Orta· harebeıi dün öt· 
ıarktaki lngillz leden ıoara eıash 
ordalar1 ıür'atle • iki aavaı hali a· 
Ma11ra hareket Mısır IÇİn büyUk de batlamqhr. 

etmifler ve Sari· meydan muha· Ba ınqtar-
yeyi tamamen Fi· b • b 1 d dan birinde dllfma· 
lfıtiai de k11men re esı . , • I Din zarhh hnet 
bopltmıılardar. l~ Mana Matrah 

Alman aıkeri mltelaUll.a.n
nın 9 anca ve 10 ord•laran Mvq 
kudretleri hakkındaki mütal ... ına 
reliace mütehu11ılar, ba ordala
nn iimdlye kadar Ortaprk mam· 
leketlerinia işgalinde kullaaaldalda-

rını ve malik bulundukları ılllblar 
her ne kadar modernl8ftirilmİfH 

de bunların ancak böyle bir lfgal 
vuifeaini karfıbyacak sillhlar o• 

lac•i•nı ıöylüyorler. l•h• edilea 
8 inci orda, 9 anca ve 10 anca 
ordalara nilMtle muharebe battm• 
da çarpıımata elv.-ltll ,.kUde ha· 
zarlanmlft iJİ teçlalz edllmif •e ma• 
barebe meydanlarında •••q•lf 
askerlerden mürekkebtir. 9 anca 
ve 10 anca ordalar1n muharebe 
kudreti biç bir veçhile 9 inci or. 
danan ki ile mukayese edilemez: 

Marn Matrahta ıimdi bqlayan ma · 

barebe ba ordulann hakiki Mvq 

ceaabandald muharebe rraplanmız 
la k&rfılqmıf ikinci savqta zwhh 
huvıtlerimiz daha bahda bllylk 
bir düıman kavaetiue taarruz et 
miılerdir. 

Londra 29 (a.a) - Royter •· 
jan11nıo Kahire muhabiri bildiriyor. 

Ollfman motörlü ltalyan tü· 
menleri de dahil olmak üzere te· 
darik edllıbildlit bütün seyyar kav· 
vetleri k.U.amaktadar. 

Dllpwa d&a dofaya doira 
saldaraııtar. larfliz H müttefik kav 
vetleri cl ...... ı bir noktaya kadar 
yalda,tardaktaa ıonra bücama reç· 
•iflw ,,. tlddetU darbeler lndir
miflerdir. T eblitd• de bildirlldltl 
ribi tlllf .. n kuvetleri Mana Mat
rabaa dotaıanda miltteffk meni . 
lerlnia etrafını çewirmifler ve bu· 
rada mlttefik rraplarile k.,. ..... 
mqlardar. 

Ba dllfmanın mltteflk mevzi. 
leriad• bir redlk açbklan manama 
g.a.u. Ve mOtteflkleria .... mev· 

kadntlni meydana çıkaracaktır. zlleri laen&z çevrila .. lftlr. Mu-
Berlln Hkeri mabfUlerl Mana harebe timdini ıiddetl artırmaktadır. 

Matraban müaflabkem bir mevki ol• Roma 29 (a.a) - Geçen cama 

dapna IÖylllyor. Baruı kavvetli f!d: ~bfıada Y=.u:u~ı'iö 
ve b8ylk bir •ltahkem mevki d.. ....._ ,,.,:.:ktedir. Ba i'kı G .... 
illH de arazi prtlan .. laantli bir ral kolorclu ko••taaı Baldcware 
mlldafaacı için el•erlpiz defildlr. ile Piaceaao'dar. 
Şimdi m...ıe YVlflD iki ......... Kahin 29 (a.a) H.- ....... 
dan haa,.W tarahadan kazanalaca · tına röre Marıa Matrahta baıbca 
rıaı ötnn•et• iahi1ar ediyor. mevzilerimiz çevrilmit de;ildir. 

Kahire 29 (a.a.)- Ortqark ln· Mihver kavwetlerinin Mar1a 

glliz kuvvetleri amGmi kararrahınıa 

pazar rOnkü tebliğ: 

Kavvetlerlmiz dün dilfmanla 
muharebeye rirlfmiı ve blltlln ınn 
şiddetli aabarebeler olmaıtar. Maı· 
1& Matraban bataıaada mevıdl.l•i 
zi arudan çevirmiş olan zırhla dllf 
.... kavetleri harp rraplaramazla 
karfalqmlfbr. Zırhlı knvvetlerimiz 
den bazıları Mana Matrahan batı 
11nda dll1man1n zırhla kavvetlerine 
hücum etmiılerdir. Meydan mahare · 
beıi devam etmektedir . 

Roma 29 (a.a.)- ltalyan orda· 
lara amOmi kararrihıaın 761 na••· 

rah tebli;i: • 
Ona Mihver. birlikleri Marn 

Matraban ceaap batgıada ilerle•lf 
ler ve Marn Matrahan dotasana 
30 kilometre me1afede sahil boyu· 
na yarmıflardar. 

aıkayacam haklı olarak ıorayor: ı 
cKöMle ba kadar kıt ve pa• 

bala ilıı.ea niçin Uç "kat tabanla t 
kandaralara mlllaade edUfyor? Ba 
bir nevi köHle iıtlfçJllji detti· 
midir? 

Matraban ceaap dop•andan sabile 
vardıkları hakkındaki ltalyaa iddi· 
aıı baıuıaotla fD cihet kaydedi 
llyorki Alman tebUilnde bana dair 
bir feY yoktur ve dink& hareket · 
leri bildirUea Kahire tebliit de böy 
le bir ,dyden bahHta-•ktedir. 

Malta 29 (a.a) - Çok 1&yada 
avcının hlmayesüıde hareket eden 
dilpua bomba açakla"ı tarafından 
cama akfamı Maltada liman ve 
hava meydanı yakınlarına bombalar 
ablmqtar. 

lariliz avclları biç kayıp ver
meden 3 ltalyan ve bir Almam 
av açaiıaı dllfilrmllfler ve bqka 
bir kaç açatı da hanra ağ'ratmış 
lard1r. 

Londra 29 (a.a) - Alkerlik 
ve ba•acılak •ltehuılllarına röre 
Libya ~~harebeıinden alaaaa ilk 
ders latiJii- bava k•vvetleriaİll ba· 
rüakil tabiye aıaleriain detittiril. 
aeıi lüz.munan hiuedilmif olaa
ııd1r. Ordu ile hava kavvetleri 
arumda daha 11kı ve lh•kli it· 
birlltl arbk bir zaruret halini U.11· 
br. Şimiye kadar ba hataN f•Nİ'İ 
ribi ehemmiyet verilmemiftir. la· 
,Wzler ıayıca bava llıtilnlllrlloil 
muharebe milddetiace deva.aı ıa-

Haklı ıöz ama kime aalata · rette elde tattaklar1 halde Alalaa 
lam? hava kavvetl .... ia Tobraka kartı 

y alaız lıtanbalda 850 bİ• ld· yapbldarı akınlara mai olama1111· 
fiain ba,.nnkü mallarla her ... e 

tır. 

en qaiı iki çift kaadnra uklttltl ı .. -----------.. 
ai düşünerek 1 milyoa 700 bin 
çift kandaraya muhtaç oldajıuDa• 
za ve beher çifti ortalama 10 li
radan h.,.p ederıek 17 milyon 
lirabk bir hacim karıaaında balan· 
daiamaza dilfünmek, üıt&ne el 
koy .. k istedlti• bahsin önemini 
ortaya 9ıkarır. 

Kand11ra derdine bir çare i1-
tlyoraı ef•dl•I 4S lirabk kanda· 
ra ayakkabı edefil, bqbel&aıdar. 

. . - c ....... , ••. t .. -

Komple IUk• ev 

etr••• 
Lilu yemek, yatak ve ••· 

lon takımlarından mürekkep ev 

etYaaa Mezat Sılonaoda t .. bir 
edilmektedir . Ba •11• 10 t-· 
maz cama Nbahı 1Ut oaWrd• 

utalacaktar. 

, 

Llbr•'d•kl Alm•n h•· 
reketlnln bir hedefi 

Türkiye'yi 
Alcdenis tara/ından 

T ecritmis ! 
Müttefikler, Avru· 
paya karşı eşi gö-- ~ 

rülmedi~ bir istipa 
~~~-_....... _ _..,,.,.. 

hazırlamışlar 

Londra 29 (a.a.) - ÇörçWa 
Avam kaaara11nda müzakereleri 
çarfamba rnan açmuı mlmkiln
clür. 

O zamana kadar da lnrUiz 
balkanın ÇörçH - Ruvelt l'örlt 
meferl hakkında dOnkll mllfterek 
demec dqında tafıilit almuı ih· 
timali yoklar. 

Fakat ba demecin azimU liN 
aı açıkça ,.att.-lyor ki, harbin 
yeni ve 10n 1afbaya girer.eti za. 
man yaldaşmaktad1r. Milttıfikler 

kat'i blr kuvvet toplamak için yapb 
ları f edakirlıklarıa meyveaını top 
byacaklardar. 

Loadra 29 (a.a) - Tanıuaq 
maharir Miıter Garvin, Sanday 
Ekapn1 l'&Ut91inde, zamanan hü· 
ktlmette detlfiklik yapmata mn
said olmadıtı, ba barpde hiçbir 
devlet adamının mavaffaluyebiz. 
liie •iramadıiıa1n rörülmediji· 
ni. biDaenaleyh lngiliz imparator 
lata mllmuaili ve dOnya bllrriy•
ti davuanın alemdara ııfatile Çör 
çU'dea daha kav.etli bir kiaM 
balan•ıyacatını yazaaktadar. 

Sanday Times ruetesi de 
Avrapada bütün yükü Rulann 

çekmekte oldatano belirterek diyo 
ki : 

cKınm ve Ubyadaki taarraz. 
lana ayni •akte rul ... ıt ıtrat• 
jlk bakımdan fa intibaı v-.Jt. 
tedir. 

Almanlar karadealzde kiklm 
olmak, Türkiyeyi Akdeniz .tarafın 
dan tecrld etmek, Kafkasyaya, 
oradaki petrol kayalarına ve ke. 
H Ortqarka yeni yollar açmak 
iıtiyor1or .» 

Eter dllfman Mııarda yeni. 
line ba hedeflere •rİf .... lyecek· 
tir. ÇörçU'in M11arı kaybıbaek 
tehlikeli olmadıim• dair Ameri
kada v..difi teminattan c.....-. 
lenerek llmld bealiyebiliriz. 

Libya mabarebelinin lehimiz 
deki tek pil&nço1a baraaaıun kıy· 
metli bir ikinci cephe oldaianun 
ortaya çıkma11dar. 

Libyaya gelince, parlamento 
banan 1ebebiai hükGmetten ıor
malıdar. Bqvekil de milli mllda· 
faa nuerlaiından çekilmelidir. 

Çünldl ba müdafaa nuarlaiı 
bir iasaaın 1arfedebilece;i bütün 
gayretle rerekli kdan bir ••kam 
dsr. 

Londra 29 (a.a) - Halea 
lnrilt..de 25 milyon •kek, b· 
dan ve r•ç lil&h albna aU.ak 
muhtelif harp .............. dalı· 
td-.tar. Memleketin nUfuO 4S 
.Uyoadar. 

Vqington, 29 (a. •) - Çör. 
çWn Loadraya hareketinden bi. 
ru evvel mım ... iller meclisi ,.. 
lal J. Snyder, Harbiye Nezareti 
nİll tali komiteıinde beyaaatta 
bulanarak Müttefiklerin kq l'.a. 
meden en müuid bir uda ildr 
ci cepheyi karacaklaraaı .a,lr 
m~tir. lnrlliz, Amerikabllr .. 
müttıfikl.n itral edil• ~ ..,, ........ 
ketlerin halkım da •-ık ba 
cak miktarda teçbiaata 
lanmaktatlarlar. dAv• etmit· 

S•yder ıa...,. 

tir: ada fimdiy• ka· 
c- •• .,., bl . ill 

dar bir .,ı ,,,.,...,... 'ıat 
ile birlikte kiti• halinde bir is. ...... .. ,_ 

. ' 

30 Haziran Salı 
Tlrklye Rad1odlflaJ'o• poetalara 
TGrklJe rad1•111, A•kara Rad1o•u 

7.30 Prorram ve Memleket 
aaat ayarı. 

7,33 Müzik: Kırışık Pr~ram 
(pl) 

7 ,45 Ajaoı ha1*teri. 

(Pi.) 
8,00 Mllzik: Seafoolk parçalar 

8,15 -

8,30 EYin Nati. 
12,30 Profram ve ....ı.ket 

saat ayar1. 

12~ MUzik: oyua bavalars. 
12,45 Ajanı haberleri. 
13,00 -
13,30 Mllzlk: Şarkılar. 
18,00 Prowra• ve memleket 

... t .,.,.. 

18,03 Mlbik: Radyo Saloo or-
ok•tra11. (Violooilt Necip Atkm): 

l . Gade: Uvertllr; 
2 • Mooıtcrgıky: Bir ~öz. 
yqı; 

3 • Viakler: lıpaoya (Pa10 
- Doble); 
4 . Deme: Aşk Vecdi; 
5 • Michielı: Çardq; 
6 • Boalaatir: cjaanit1»; 
7 • Ancel: «Carmeacita•. 

18,45 Mhik: Fual heyeti. 
19,00 Konat .. ~m• ıa· 

Karaisalı asliye hukuk 
hakimliOindan 
Davacı : Karaİlalmıa Aköna 

köyllnden l.mail otla Y111af Gö. 
aüllü tarafından dava edilen Ma· 
lıtyaaın Zafiye mahalletiaden Ôm• 
otla . Kilrt Mutafa aleyhine t•pa
laa Mazılık köyilDOn ıaaarı içinde 
Ahçhbaçak mevkllode 12 dönüm 
miktarındaki tarlanızıa alacaiJaa 
kartahk teecUi davumaa daraı•ası 
17/7/942 Cama filnll aaat 10 talik 
edilmiş olap iade edilen davetiye
nin nuıbuıoda dua edilenin da
rak yeri berlinla röaterilmit olda· 
ta için illa• teblitıt icrunaa 
karar verilmİf olmakla .. akar r&n 
ve 1&atte Karaitab ull1e bakak 
mabk .. eaioe relmeli lllntaua 
ve relmediil taktirde ilia tebUj 
makamıada lrabal edilaceti hakwlıı. 
ualanua 143 • 144 maclcleledne röre. 
illa olanar. 

2203 

Çırçır ustası 
aranıyor 

Ç•çw fabrikuıada çalqaq 
ve eyi bir Çll'Çar .. tuı aranmak• 
tadar. Talip olanların Mersiade 
yeni çar çar f abrikHına veya Ziya 
Pqa kahv .. iade Abdalkadlr 
Perıembe'ye müracaatlara. 

2204 1-8 

Satıhkarsa 
Adaaada Hayvan Pasan 

ittiaaliade Divarb bahçe 0 .. 

mahalde m&teadtlit parçalarda 
15,000 •etre murabbaı arn mi• 
Mit fiyatla toptan 1&tdacakbr. 
Talip olanlar Batdat otel 1 
Numarayı müracaatlarL 

27- 28-30 

Tobruk niçin ve 
,....ı dü9tU? 

- Bqtarafı lkinclde
)k ..... kettir ki, haftalardan beri 
~aa dlfen ve ilk defa keadisi. 
.. kalenin mubafazuı altaoda •e 
emaiyette l'Ördlliü için bakla ola. 
rak istirahat çekilen ln~iliz kata. 
lanaı rafil Hlam.atuına İ•kln 
yoktur. Daha geçen Hne alta ay 
kalaramaaca •akav .. et edea lca• 
la, yine ayni kahr ... n mahafız(a. 
rın elinde obauına rarmen ba 
defa ba dlbiyaoe manevra aa e· 
ılndı nihayet yirmi dört 1aat ı:m• 
de dllşüyor. Şlaalt Afrika ve Rom 
mel ba ha,bia bize • Gatatça m•• 
bırtbelerlni röıterdl. . 



4 BUGON 
------------- --- ------

azlık· Sinemada 
BU AktAM 

Hallı:1amo Nbtruzblda beklecliii ve baa'lae kadar a..aeketlmbde 
lalf bir fd.. al,_.., olma1an bir aavaffalUyet ve saf• claliua 

,....._. ola• Şarkm • b8Jllı: ve atetli ..U .......... 

(Abdulvelıap) ın 
ltlD ..,.....,. bıçlura, hıçkıra atlataa _ _.. atk va blçran filmı ola 

Aşkın göz yaşları 
TUrkçe s6zlU ve tarkılı t•h .. erlnl 

takdim ediyor 
S.vu .,. •Yll•- Bltla ömriaace qk için feryad eden- Ha1ab 
blDWr idrapla pçea avalb bir reacio hazin ve acıklı rcNUDı 

llveten: 
Pırıüı1 Jurnal : Son dUnya hsbırlıri ... 
Dikkat : izdihama me1da" v••••ek içiD blletlerbalzi 

erken aldmuıuz rica oluar 

Pek yakında 

Zanzibar 
Blmblr 1MC•alar filmi- Biablr heyecanlar ph...-i- _ 

Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğünden: 

Orman emvali sahı ilanı · 
Mikdarı Beher metre mllıibmm 

Qui Hac.. M•ha•e- v.Wt &,ate 
Çua atacı M3 03 Lira Kant 

153 000 4 90 
1- ..,..... .,.... Karalealı bsut dablllncle Geylkawhfı devlet 

...-aact.a çlrlk dahil 153 ... mllı:ip raJl'I -•GI Çam kendelik 
9ffUI ... çtkanl.Jlbr. 

2- Sabi 11 I 7 I 1942 rilDI ... t ıo da Seyhan Ot. ç. Mld. clai· 
Nlillde arbrma Ue yapdacakbr. 

3- Bela• raJft ..... metre alklbann llÜ•••• U,ab 4 Ura 
90kwapt. 

4- ......... " _.....__ P"ill-' s.,._ Or. ç.w1rp MI· 
t:llrlli ..... Posub "· Kanisah Or. Balp ş.tliW.. ubn Or. U. 
-· lllcllrlttaad• ..... 

S- Mnakkat t...U.at S6 lira 23 kUDfbır. 
6-- Sabi ........ 
7- Orllaa 26 / 6 / 942 flaODde itibar• ıs fln allddetle Nbp ........... 
8- O-.. Bir ... •lddetle vafilecelı: •• bedel dart taklltte 

W..eoektlr. 
9- Taliplerin ticaret ado9I ........... Wrllkte .... ...._ .. .,. 

Matta .... ka...,_ ... _.,. ....... a,m.... ... •••) 
- Blııı•• Mı r1I ıılt tıe ... . 

2189 26·30-4·9 .. 

Beleeiye Riyasetinden : 
1 - Darulaceıealn 942 yalı ihtiyacı için ıptıcla cinsi 

Ye milstan yazılı erzak açak pbiltme ıuntiyle alınacaktır. 
2 - Alınacak erzakm cinai muhammen bedelleri ve 

muvakkat teminata •tada &Jl'İ ayrı ıözterilmiftir. 
S - ihalesi Temmuzun 7 iaci Salı tünü .. t on bette 

Belediye daİrelillcle Belediye eaclmeniacle yWpllacakbr. 
4 - lltekliler a111i ıü• ve saatta yabrmlf oldaklan te • 

miut makbuzlariJ)e birlikte Belediye eacümeaine ve tarta•· 

illn 
Nafıa Vekaletinden: 

Eksiltmeye Konulan 19: · 
1- Su itleri onbiriDci ıube Müdürlütü mmtakuı dahi

linde Silifke oYuının ıulanmuı için Göbu Nehri üzerinde 
yaptırılacak reıülatör, SUon ve muhtelli sınai imallt ilap,atı 
ve kanal itleri mahammea b,ff bedeli vahidi fiat eaaa il~ 
zerinden (1. 305. 633) lira (87) lml'llftar. 

2- t.biltme 17- 7- 19'2 tarihine rasttayan Cuma ıünü 
saat (1 S) de Ankarada Su itleri Reialiti bİllUI içinde topla• 
aan sa Eksiltme Komisyonu oduında kapab zarf usulile 
ya pılacalr:tır. · 

3- astekliler, eksiltme farlnameai, mukavele proieai ba
yındırlık itleri ıenel p~ameai, umumi su ifleri feDDi tart
nameaile hususi Ye fennı şartnameleri ve projeleri (SO) lira 
mukabilinde Su itleri Reialijinden ala bilirler. 

4- Ebiltme7e girebilmek için isteldilerin(52919) lira (02 
kurqluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin 7apılaca· 
tı tinden en az üç gOa evvel ellerinde bulunan velilr:alar· 
la birlikte bir dilekce ile Nafıa Veklletine mlracaat ederek 
bu ite mabıuı olmak Bzere veıika almaları ve bu veıilr:ayı ib-
raz etmeleri prtbr. 

Ba müddet içinde veıilr:a talebinde bulaama1aalar eksiltme· 
ye iMirak edemezler. 

S- ıdeklileria teklif mektuplanaı ikinci maddede ya• 
alı -tten bir uat evveline lradar • itleri Reiılltüae mak· 
baz mukabilinde ' vermeleri llzımdar. 

Postada olan ıecikmeler kabul edilmezı 
No: 2186 27 • 30 • 1 • 7 

Adana As. Sa. Alma Ko. BaıkanllQından: 
t- M.M. Vekaleti beabına (2000) ton kuru çayır ota 

ka;ah zarfla ebUtmeye konulmuttar. 
2- lluhamm~n bedeli (140,000) lira o 1 u p ilk t•'mi· 

nab (10,500) liradll'. 
3- ihalesi 3/7 /942 cuma günü uat 16,30 dad11. 
4- Bu teahbiitten dolayı müteahhitlerin vermiye mecbur 

oldaklan ıerelr: kazanç ve bahran vergileri ve gerekle damga 
resmi ile mukaveleaame te'minat mektubu teslim ve muaye
ne muraflan muhammen bedellerine ilive ıuretile mlteah· 
bitlere ödenecektir. · 

S- Buna ait evaf ve prtname Adana askerlik D. Sa. 
alma lr:omiayonuada ve Ankara, lıtanbul Lv. amirliklerinde 

(7) lira mabbiliade görilebµir: 
6- lateklilerin belli ıüa Ye uatten bir saat evveline ka· 

dar t•kllf zarflarını komisyonda bulundurmaları Ula olunur. 
2127 16-20-25-!0 

Adana As, Satın alma Komis
yonundan: 

1 - CibMi ..un,. lbtlpcı lçJa (1000) toa ...... kapah urfla 
........ ,. baıhı .... r. 

2 - llMJ-• ..... ( 30.ool ) Ura olap ilk tımhatıı ( 2.250 ) ...... 
s-lhal.lıs-7-942 ,......... ........ (lt)daMma 

Albrlik ..... deki Nba alma komll,oe .... ,.pdaoütir. 
4 - ı ... ı •• ..,........ Aabra, l.tabal lewum bdrllklerl ve 

Adua AlkM Saba Aı.a Kollllfoa_. (150) k .... abaabi•. 
S - Sa taıbblttıa dola11 •ltealabld .... •-iye ınecbar oldaklan 

kazanç, babran verrileri ve fN'ılıH damra r .. aı ile malı:avelıname 
temlaat mıktabo, iatihul bölr .. • en 1akın iltuJ011dan Adana iltu. 
yo .... kadar oakJlye ••afı mahammea bedellerine illvı nretle •it• 
abhlde &dnecelıtlr. 

' - latelıUlerin teklif zarflarını ibale saıtiad• • f9Ç bir 1&· 

at nvellae kadar ko•İIJODda buır balaadanulan ~a- Ola 
olanar. 

2178 24-30 - 4-8 

::'.!::1r:n:e~;:!:::a her ıün ıseıedı,e mabwbeaine Askarl sa. Alma Ko .. BaıkanlıOından: 
Cimi KU-.. ---.. --ba-mmea--b-.--... -i mvvakbt ı- Ciheti ukeriye i•tiyaca iP. (60,000) kilo odun acık 

- -K=-uru-.. ~._~-------~:..:.:..:.;;.;;._...;.;.....;.;,.;.;;.;.;;.;;~ı eksilme De abn •'-•akbr. 
muhtelif ""5 

1165 
te;;nab 2- Muhammen bedeli (1800) lira olup ilk te'minab (135) 

y., sebze ' , ıoa 197 80 14,85 liradll'. . 
S7n • ' :ı- ihalesi 13/7/943 pazarteaipaluat 10,!0 da AdaM 

Ekmek 1244 670,14 50,26 ukerlik daireaindeki •tm alma komiayonunda yıpılacakbr. 
..... eti 2166 622 46•65 4- Evaf ve fUbaameli her tlD ~...U,oacla ılriileblUr. 

21 • 24 • so .5 1 tt ilk: • • 

1
•
1 
Aft s- steldileri• Mni ıüa ve ... e te IDIDatluile bir-a Ukde komilyoaa maracaatları ilin olanur. 2183 26-!0-S.10 

Deniz gadlkll arbas orta ı · 
mı 

As. satın alma komisyonundan: 
t- Cilaeti ukeriye ihtiyacı iÇln 3500 kilo ıüt ve S500 llllo 

JOiurt aPt eblltme ile aba almacübr. 
2- Muhammen bedeli cem'an 2450 lira olap • w• 

183 Ura 75 kunftar. 
S-. b.aıeai 1/7/942 çarplDba ıh& uat 16.JO ela Acla•a 

..... 41airesiacleki atın abD& lco.....,__.. pp.lacalrbr. 
4- 1-.r ~ ...... laet rün .... ,... ılrllebUir. 
5- l1teM•r1a belli ala ye uatte te'•laatlarile birlikte 

komil)'oaa m6ranss.... ilin olaaar. 2134 16·21 ·26-30 

1.t1pa Sahibi ı CA vtr 01t4L 1 Rlfat YAVIRoCw 
U. ~t MOdlrl: Anket Ba.Wafl.,. t BUGGI M *•• 

1 

Asri Sinemanı 
YAZLIK Bahçesind 
9:- Bu akşam ... 

Şaheserler serlsl•den 
Ilihi ,.ıdız . G r e t a 

Garbonun 
Dlhl reJls6r : Ernst Lubıtson 
ldlirealnd• 

Melvın [)oglas I• beraber çevlrd 

TOrkçe s6zl0 
Gülmigen kadın 
E...a.ıı tah•erbule llzl•i n .. '•, sevk H kablrabalar 

lçarillade b1raka'calı:br. 

lllveten : Fnkallcle ....... u 

Pek yakında ı 

KiRiK YUVA 

Tlrklya Cumhuriyet 
merkez Bankasından: 

iyi vımeclar ,.tiftirhek 6..
r• orta d•ecede tabtll ıörmlf ba· 
luulardaa w.,a Jile ...a.na. 
du flib ukerllk blzlMthl ,.p . 
-. •• yetlan 30 a ....--. olan 
lar ara11ada Aalı:ara,cla, l.taaW'tla 

"U..de 'l'l/7/942 taru.w. -· 
1&bab mtibaaa yapdacakbr. t.11-
lıaada mawaffak olnlara mawaffa. 
klyet derecelerin• r6r• lcnt ve
rilecektir. 

ı.t.ltlbrla - .-ç 15/7/942 
....... luMıluAaan'• at itleri 
Nohkı ........ MU. ..... Ş.. 
be • .....,....... .. IHat .... 
...-O veeikalanaı tam•lamlan 
llnmdır. 2199 28-30-2 

Beleclly• Rly 
tinden: 

l - Malt yduı içbul• 
fakir halld1le BelecUıe 
aa.tab.-...m. verilecek 
tıbbi ..ı.ae açık ebll'81 
dJle Mbn aJmacrlllıır. 

2 - Mankkat temiaı9" 
S) liradır. 

3 - Şartnuull Beled 
tababetindencllr. ı.,.ı.r 
~ ....... 

4-lbaleel T_ .... 
el alı ,OnG Nat (15) de 
,. Lcl•eaiad• ,.,... 
., ... o fiil ·-~ 
aawakkat telllnt ııMk 
Wrllkte Eac.._. 
illa olaaar. 
~lcabedea 

1ap.ı.11br. 
2165 21 • 2 . 4-SSO 

illn 
le..,_ uman ...,.. illeriüa çoldup esbablle 

itleri " allble oa.. Wlan 11 .. ICla bllcliril•iti pldlde 
J9 miiracaatlan illa olunur. 

A- Hergüa abahtan atleye kadar eahabı m ... Hhie 

racutları kabul edilecek Ye itleriae bakılacaktır. 
aonra eabıbı mesalib müracaatlarına ve itlerine balaı. 
,abe kendi iflerile metıal olacaktır. 

8- Haftaam ·sah• peqembe • camarteai ıinleri 
iflerlne ve nuful biiviyet cüzdaalarma ıeçecek olaD 
talcereleri muamelelerine bablacakbr bu gibi itleri 
mUJJeD olaa ba palerde fllbeJe müracaat edec 

T. c. Ziraat Bankası Adanı 8Ubaslnd 
1.7.942 tarihinden itibuea Aelerimizln: Cumart 

maada rü•lerde; uat 8,S0.12,50 ve camarteai p 
uat 8,30-1 t .S0 aruıncla açık bul11Ddurulacafl muhte 
kımra ilin olaaar. 2202 

ıskenderun ithalat gümrük 
Müdürlüğiind 

lakenderun ıümriik an&anacla döküatl baliade 
bir çok ıoda •e teneke le•ba ile ~ bla (3000) 
yla ipllti 22/Temmuz/942 çaıp• .ıiial açık arbrllll 
blacakbl. F.ula izahat iatey..ı .............. ithalat 
MüdGrlGtiH miincaatlan. D05 30-5-l 

Talıf t ııt lllndır: 
ı- •t,..•tlM töre Amu elvanacla 

.. t.lıfoa Hiatb im 4tclilecektir. 
2- Feani ve bmuai IUtaameai llkeadıran d.W. 

tuhtmcladar. 
3- Bu iti a.rlne almak iltaJaler m.le ~ 

tartıaeeleri komataahkta rGnblllrler· 
4- lbaıe 20/Teaamuz/942 ....- ... t 16,f» 

deraa Dz. 1(. da Japallıcakbr. 
5- Mubam111ea '-leli 5112 Ura olu btfiae 

Ularia Wli ıüa ve •aite 436 clu ibaret Uk t9lllllJlll 

··--- deniz .......... •lnıcaatlan illa 
2206 J0-5-11·17 


