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Askerlik ..._...--~---------------------

Şarkta Büyük Taarruz 
Niçin Başlamıyor? 

Almanların, Japonganın Milli Çin Hükume
tini Devirdikten Sonra Rusya'ga Taarruz 
Etmesini Beklediği Pek Zannedilemez 

Alüminyum 
istihsalatı 

Belediyemizin çok 
gerinde bir teşebbüsü L 

yarışı 

A J:jminyum, teyyare imalin· 

Belediye yaş sebze ve meyveler hak~ındaki 
fiyat tetkikatını bitirerek vilayete bildirdi 

Birkaç gün evvel Mihver dev• vaşmaktadırlar. 
tellerinin ne yapmak ihtimalleri ol· Bu hale bakılırsa milli Çin 
doğunu tetkik ederek harp inlıi· hü"umet ve ordusunon mağlub e
yativinin şimdi onların elinde bu- dilerek Japonl~rın Uzakdoğu Ruı· 
lunduiona ıröre her şeyden evvel yasında askeri hareketlere başhya
Rıısya ile Çini mağlOp etmek mec· bilmesi için hiç olmazsa 2 3 aylık 
buriyetinde oldukları oetice1ini çı- uzun bir zaman iıter. Bu sebeple 
hrmıştık. Almanların, Japonyanın da Rusya · 

Mihverin beklenen esaslı ve 
büyük taarruzu iki üç günde baş · 
lamadığı takdirde Almanya, ~usya 
ya yeniden büyük bir:taarruza ıeç 
mek için, Japonyanın Çin işini bi· 
tirerek onunla birlikte Rosyaya 

de büyük bir rol oynadı
ğı için bugün istihsaline en çok 
ehemmiye t verilen maddelerden 
oluvermiştir. Her iki taraf da bu 
hususta büyük bir yarışa girmiş 
bulunmaktadır. 

Şehrimizde satılmakta olan seb· ' 
ze ve meyve fiyatlarının son za· 

listeler asılacak ve perakeod,, seb· 
zeciler de malların ın üzerine be' 

mantarda pek fazla bir yükseliş 

gösterm19si üzerine belediye tetlci · 
kata geçerek bazı kararlar almak 

lediyenln tesbit edeceri fiyat eti· 
kellerini koyacaklardır . 

Çünkü ancak bu iki devlet ya harekete reçmesine intizaren, 
mağlQp edilebildiii takdirde onlar Ruslara karşı bu kadar zaman a· 
Avrupır, Afrika ve Asyada tam tıl beklemek istiıecekleri umulmaz. 
bir hareket serbestliği elde ederek Bununla beraber bilemediğimiz bir 
Müttefikleri belki sulha icbar ede ubebden dolayı, Almanlar için şa · 
bileceklerdir. .)'~t böyle bir zaruret vana tabia · 

karşı harekete başlamasını bekliyor 
demektir. Fakat böyle bir tasar ve 

karar Mihver devletleri için büyük 

mahzurlarla dolu olduğundan Al-

manlarm Rusyaya taarruzu kendi 
istef'iyle "'geciktirmek isteyeceğfoi 

z a n n e t 'm e le zordur. Bahusus 

Demok.rasiler, 1940 ıenesine 
kadar alüminyum istihsaliitında 
rakiplerinden ıreri oldukları hal· 

de, şimdi bu sabada mihvercileri 

geçtiklerini iddia etmektedirler. 
Amerikan istatistilderine göre, 

1940 tenesinde Büyük Britanya, 

Birleşik Amerik•, Kanada ve Sov. 
yet Rusya hep birlikte 389,000,000 

kilo alüminyum istih,al ediyor· 

lardı . 1943 s "ne!İnde bu mikdar 
üç miıli artacak 1,227,000,000 

kiloyu bulacaktır. Bu artan istih· 

-;alin hemen h-epsl Kanada ve Bir· 
leşik Amerik'l tezırihlarında elde 
edilecektir. Buna mukabil, Sovyet 
Rusyada alüminyum istibsalitının 
azalma11 varit olmakla beraber; 
1943 senesinde yalnız Amerikada 
i!ltihsal edilecek alüminyum mik. 
darı, 1940 senesinde, bütün de
mokrasilerin elde ettiriniu ilci mis 
line varacarıoa röre, bu azalma
nın bir ehemmiyeti olmıyacaktır. 

mecburiyetinde kalmıştır. Bu ka
rarlara röre sebze ve meyve 18· 

tışlarının fiyatlarını toptan ve pe· 

rakende olmak üzere tesbit ederek 
her sabah bunu gazetelerle ilan 
edecektir. 

Ayrıca ıebze halinde mütead
dit yerlere fiyatları bildiren büyük 

Civar vilayetlerden şehrimiz• 
gelt.cek olan sebze ve meyveler• 
gelince bunlar da men'şelerine gö• 
re fiyatlandırılacaktır • Yalnız şo· 

rasını da kaydetmek isteriz ki be
lediyenin yapmış olduğu bu etüd 

vilayet makamı tarafından lcabol 

edildiği takdirde mevki tatbik• 
konulacaktır. 

Onun için Müttefiidere şimdi- tile bekliyeceklerdir. Bu müddet Japonların Rusyaya taarruzları bu 
lik düşen vazife, taarruz kabiliyet zarfında Sovyetler tarafından, Har· devleti batıdan doğuya kuvvetler 

___ _.,.,, 

Mersin Belediye ve Halkevinin 
çok yerinde bir kararı 

ve kudretini el· ı--------- y A z A N _ çekip götürme· 
de edi ciye ka 1 ğe icbar etmiyt'ce· 

dar Çfo ile Ruı· E. General H. Emir Er kil et ği muhakkak oldu · 
yaya direkt v9ya 1.--------------------- ___________ _. iuna g ö re de, Al· 

endirekt maddi ve manevi her tür· 
lü yardımda bulunmalctaa ibarettir. 
Nitekim lngllizlerin biner uçakla 
Almanyaya yapmakta olduklarını 
bilclirdikleri taarruzlarla Amerika 
uçak filolarının gelmesi halinde bu 
taarruzların daha çok artacakları 
hakkındaki tedbirler Rusyaya ya 
pılan endirekt yırdımlardandır. Rus 
yaya Müttefiklerin direkt yardım
ları da Murmansk ve Basra yoliy· 
le silah ve malzeme göndermek 
şeklinde tebarüz etmektedir. Fakat 

Birmanyanın zaptındanberi Çinin, 
Rusyadan başka dış ellerle irtibatı 

kesilmiştir. 

Onun için Japonlar Birmanya
dan sonra, tahminimiz veçhile, Çi
ne her cihetten taarruza geçtiler. 
Lakin Avrupa Mihver devletle ri, 
Rusyaya karşı henüz esaslı ve u· 
mumi bir harekette bulunmadılar. 
Kerç taarruzu daha ziyade mahalli 
bir teşebbüstü ve doğru tabirile 
bir cephe düzeltmek hareketiydi. 
Harkof muharebesine evvela Rus
lar taarruzla başladıklarıodan, Mih· 
ver lcıt'alarının buradaki rolü, kar· 
şı koymadan ibaretti. Nitekim 
Kerç ve Harlco( mu~arebeleri bi· 
lince doiu cephesinde 'ükQnet 
başladı. 

Bu ıükQnet esaslı bir taarruz· 
dan e vvel mutad ve zaruri olan 
hazırhk durrunluklarına benziyor. 
Bununla beraber kıymetli günler 
geçiyor. Değil ilkbahar, artık yaz 
dahi gelmiş ve her tara( çoktan 
kurnmuştar. Onun için reçen her 
ırün artık Mıhver için bir zarardır. 
Bn sebeple Almanyamn Rusyaya 
karşı kat'i harekete geçmesi 
mutasavver ve mukadderae onun 
bu işe derhal ba~laması lazımdır. 
Doio cephesinde beklenen büyük 
Mıhver taarruzu şu birkaç gün i· 
çinde bizim bilemediğimiz bazı se . 
bep ve amillerin enırel olduğuna 
hükmederek Almanların henüz 
gelıniyen bu müoaııib vakti bekle
d iklerine kanaat getirmek İcab 
eder. Ba münasib vakit nihayet . 
Japonların Ç in işini bitirerek Rus· 
yaya taarruza fİrİşecekleri !{Ün O• 

la bilir. 
Filvaki Japonya, Birm~oyad~ 

sonra Çine garpdan o ldogo gı 1 

doğudan ve cenuptan t anrruza 

başlamıştır. Maksadı, lng ilte rc ve 
Amerika ile muvasala irtibat ı kesi 
len Çungking milli Çin hükQıne ti 
ni itaate mecbur kılmaktır. Fakat 
milli Çin başbuğu Ç an-Kay Şıılc 
rürültüye pabuç bırakacak bir a• 
dam olmadıiı için Japonlarla milli 
Çin kuvvetleri arasında müteaddit 
cephelerde çok şiddetli mücadele
ler başlamış olop Yunnan ve Şan· 
lung Çin eyaletİeriode şehirler elden 
el~ ıeçınelıte Vb Japonlar Çung. 
king iıtilsametinde henüz liyıklı 
bir seri ilerleme göıter memekte· 
dirler. Çünkü her tarafta onların 
önüne uçaksız, topu ve mühimmatı 
az, fakat fedakar, ve çevik Ç in 
~ıtnları' çı kmakta ve dehşetli 18• 

kofta oldui'u gibi rene önemli bü . 
yük taarruzlar olursa bundan Mih 
ver lutıalarının iatifade etmeleri 

tabiidir. Kezalik bu müddet zarfın. 

de Müttefiklerce Avrupanın batı· 
sında ikin ci bir cephe kurmak te-

şebbüıleri tehlikesizce karşılanır. 
Ş!iyet Ruıya, Mihverce 1942 de 

mağlQb •dilmeden gene kış gelir 

ı1e, Almanya, buna da hazırlandığı · 
nı zaten bitler ağzile söylemiştir. 

Bu intizar devresinde hem boş 
durulmamak ve hem de bir çolc 

inriliz lrnvvetlerini şimsl doiu af. 

rikada tutmak ve meşgul etmek 
için Libyada, şimdi olduiu ribi 

blr ıürü iıral taarruzları yapılabi . 

lir ve cenubi Ege adalarında bir 
takım taarruz hazırlıkları gösteri· 
lebilir. işte boırün mihverce takib 
edilmekte olan hareket battıoın 

böyle bir istikamet ğöstermesi mu· 

hal degildir. Fakat Mihverin, kay• 

bedeceği her inıo harb imalat ve 
hazırlıklarını arttırmak huıuııunda 
Müttefiklerce lcazanılmalı:ta olduğu 
na dikkate alması tabii olduğudan 
malıza Japonyanın Ruıyaya taar· 
ruz etmesini beklemek niyetile, iki 
üç aylık bir vakit kaybetmeyi ırö· 
ze alabilecerine inanmak da doi' 
ruıu pek rüçtür. 

Onun için, Harkof muharebe
ıindeıı sonra, yeni bir taarruz için 
yeni gruplanmalar ve yeni hazırlık. 
lar yapmak dolayısile her iki tara
fın muvakkat bir sükut devresine 
girdiğini kabul etmek daha mantıki 
olur cunıın neticesınde Y" Mihver 
büyük bir taaraza başlar veyahut 
bir rus taarruza tekaddüm ettiği 

takdird", Hnko fta olduğu gibi ge 
ne bir kar~ • koyma muhareb"~i ve 
rir. O halde daha bir kaç g ün bek 

liyeceiiz. 

manların Ru•yayajapon taarruzun 
dım büyüle ümidlere girerek kendi 

taarruzunu geciktirmek isteği bek

lenemez. O halde Harkoftan son· 
raki durıunlaiun muvakkat ve arı 

zi oldorunu kabul ederek dorumun 
açılması için daha bir kaç gün 

beklemek zaruri ve doiro olur. 

- Cumhuriyetten -

Atı, Poligonumuz 
faallyette 

Beden Terbiyesi Seyhan Böl 
ge1i açık Atış Poligonunda bazı 

tamir işleri yüzünden bir kaç rün 
denberi atışlar durmuştu • Borün· 
den itibaren 22 çap kurşunla tek· 
rar Poligonda halka atışların baş· 

hyacağını memnuniyetle haber al· 
dık • 

Telsiz kanunu
uunda yapllacak 
değişiklik 

Vapurların alıcı ve verici tel · 
sizlerle cihazlandırılma11 hakkında· 

iti telsiz kanununu hükmü harp do 
layısiyle tatbika imkan bulunama 
makta ve bu yüzden bazı vapur· 

ların seyriseferioe müsaade edile 
memektedir. Bu duruma göz önüne 

alan Münakalat Vekilliii lelıiz ka 
nununun 19 oocu maddesini deriş · 

tiren bir kanun projesi hazırlamış 
tır. Yeni maddeyi yazıyoruz: 

clcra Vekilleri Heyeti karariy. 
le tayin edilecek müddet içinde 
yurt kısa kıyı deniz yolculuiu il · 

nırını aşan her yolcu gemiııinde 

ve yurt uzun kıyı deniz yolculuğu 
sınırını aşan gayri safi 1600 ton · 
dan yukarı her yük ~emisinde mil· 
letler arası telekormünilcasyon mu
kavelesine bailı nizamnamelerle 

* * Yine Amerikan istatistikleri· 
ne göre : 1940 ıenesiode; Alman· 

Y"• Japonya, ltalya1 Fransa ve 
Norveçin istihsal ettikleri alümin· 
yumun mecmu miktarı 382,000,000 
kilodur. Mütehassı·ılar, mihverin 

alüminyum i.tihsalitının 1943 se· 
ne.inde bu miktarın iki mislinden 

fazla hrtamıyacağını ileri sürmek 
tedirler. 

·Bu harbin kazaodma11nda 
hava kuvvetinin çok büyült bir 
rol oynadığı ve tayyare imali~e 
alüminyum madeninin esas yeri 
tattuğıı kabul edilirse elimizdeki 
rakamlar bize bu harbi neticede 
kimin kazaoacaiı hakkında bir 
fikir verebilir. 

Dört motörlü bir bombardı· 
mao tayyaresinin imali için 13,636 
kilo alüminyuma ihtiyaç vardır. 

Amerika hükumeti, prorramıoıo, 

ayda 1000 veyahut senede 12,000 
bomb'l tayyaresi imal etmek ol
duğunu ilin etmiştir. Bu da, 
Amerikalıların elinde 164,000,000 
kilo alüminyum bulunmasını icap 
ettirmektedir. 

«Davamı üçüncüde> 

ahkamına uyğun alıcı, verici tel

siz tesi5at vücade retirilmesi li 

zımdır.> 

11 Tarihi Roman : 531 ZINDIKLAR 

Mer5in Belediyesi ve Hallcevi müştertken verdikleri bir kararl• 
yardım ve himayeye muhtaç seksen haneye parasız olarak hergün nıo'o• 
tazaman ekmek ve yemek dağıtmak fikrinde mutabık kalmışlardır. 6 11 

karar gereiince hemen harekete geçen Mersin Halkevi tesbit edileli 

sekııen haneye sıcak sıcak etli lrabak, fasulye, nohut yemekleri, merci· 
melt çorbası, pinç ve bulğur pilavlle ekmek ve buz dağıtmağa başl•' 
auş•ır. Yemekler Halkevinin nezaretinde diklcal ve itina ile hususi ıı.s· 

zanlarda pişirilmekte ve her fakir vatandaşa ayrı ayrı kaplarda bol bol 
verilmektedir. Bir çok gıda maddelerinin kara ile dahi zorlukla telll~ 
edildiii şu 11ralarda Mersin bediyesioin · ve Mersin Halkevinin göo~ 
okşayan ve hayranhk hiıleri uyandıran bu güzel kararı bütiin Mersin~· 
lerin takdir ue sevgisini celbetmiştir. 

• Sümerbank Umum 

Müdür Muavini Cabirln re· 
iıliii altında bir heyet banka na· 
mına mübayaatta bulunmak üzere 
Romanya, Macariltan ve Almanya· 
ya müteveccihen Ankaradan hare · 
ket etmiştir. 

• lzmirde açılacak verem 

hastahanesi için Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaleti, Verem Müca· 
dele cemiyetinin lzmir şubesine 
50 bin lira ıöndermiştir. 

• Sabun imalı için fabrikator
larla yapılan protoltola oa:ı:aran 

lzmir 4 milyon kilo, Balıkesir 3 
milyon kilo, lıtanbul 3 milyon kilo 
sabun imal edeceklerdir. lstanbul· 
da 11 sabun imalathanesi mevcuttur. 

• Ticaret Vekaleti çuval ve 
kanaviçe ihtiyaçlarını temin için 
icap eden tedbirleri almaktadır. 

• Hindistan manifatura ihracat· 
çıJarındarı mürekkep bir Hindli 
heyet lstanbula relmiş ve manH a· 
tura ithalat firmalaril e temasa geç 

mi~tlr. Bu heyetin başında mfüılü-

___ _./ 

Şehir g•zozu çıkar ılm•O' 
ba•l•ndı 

Şehir gazoza dünden itibaro' 
tekrar çıkarılmağa başlanmıştır 

Arzu edenler belediyenin Kao,t' 
Müdürlüğüne müracaat ederek t• 
min edebilirler. 

BUrUcek ile Pozant• 1 
•raeında otobUs set•' 

Haber aldığımıza göre surO 
cek ile Bozanlı aP"a1ında otobiif c 

ferleri başlamış ve ayni zaaıao~ 
Büriicekteki fırın ve otelde aç1lr1'11f 

man tacirlerden Saffet Bena bol' 
maktadır. Bu temaslar bilbas!a ~ı 

1'
.,, 

distandan rolecek 14,000,000 il 

liralık manifatura ile alikad•~d~ 
• lstanbul ihracat tacirler• 

caret Vekiletile tamaııta bulooııı' 
üzere Ankaraya gitmişlerdir. 8"~ 
ların son takas prim usulü h~ 
kında Vekaletin almış olduğ&J 

rar yüzünden dahilde bağlı to~~ 
fiyatlarının düştüğünü ileri ''., 
rek bu vniyet karşısında tedb• 
alınarak zarara ırirmelerine ~ 
dan verilmemesini istemişlel'd ~ 
Vaziyet Vekaletçe tetkik edilll'' 
tedir, 

1 
Semih Uygur =::;::::I ÇEViREN : 

Kör Beç'in çehresi kıpkırmızı oldu ve 
- Ffeodim 1 dedi. Erer icabederse 

kral lştvan'ıo kanunu ve papasları uğ· 
rnnda hayatımı ruhumu feda etmekten 
çekinmem. Fakat binlerce kadın ve ço· 
cutun kanını sakınırım. Biliniz ki benim 
~opu topu yüz altmış neferim var. Bun· 
:ır arasınd" da elliıi Kabar. Kabar'larıo 

su kapısını tutmuşlar d d k" _ "k 
1 le ışarı a ı muşrı • 

ler e onuşuyarlar. Zanoıd B _ 
d . euem eşenyo 

okların an zıyade kiliıen"ın h . . 
azıoeııne 

aşıktırlar. 
- Hudut mohaf ıala,ı ne iıt' 1 ıyor ar. 

Kör Beç 

hiç birine bu şekilde bir mektup atılma · 

mıştı. Mektuba ya.un Ekese idi. Mektup 
Çüçköd ormanında maşala ışırıoda ya· 
zılmıştı . Masa bulamadıkları için birisini 
yere çömeltmiş mektubu onun arkasında 

yazmıştı. Bütün Beşenyö beyleri etrafını 

almış Elceşe'nin eğri büirü çizril.,ri nasıl 
çizdiğini h•yrerle seyrediyorlardı. 

Ekeşe bu hususi alakadan dolayı 

kendinde bir guror duyuyordu. Bunun 
için yazının güzel düztün çıkmaaı için 
zahmetten kaçınmazdı. Baş harfleri kır· 
mızı renklerle süsledi. 

Mektup şöyle yazılmıştı : 

isteğimizi yerine retirmiyecek olursanız 

laanın, Allalıın , Okkan'm adı hakkı için 
söyliyorum İLİ elimizde mevcut altı papası 

derhal asacağız 1 Maroş kalesini yıkııca· 

iız 1 kadın, çocuk demeyip bepisinin ka
nını akıtacaiız 1 kaledeki papasları; kilise 
hizaıetçilerioi beygirlerin kayruiuna bai· 
lıyarak sürütecej'iz 1 Bu mektup Çüçköd 
ormanındaki ordugahımızda Meryem gü. 

0

nünde yazılmıştır. Size bütün maaum hu
dut mu haf ızlarıoın seli mı var. Biri birinizi 
mukaddes pııte ile öpünüz. Ben de ıiıl 
selamlarım. Mektubu ben kançlar F.keşe 
kendi elimle yazdım. lsa yardımcınız olsun! 

duğu doıru mu? diye ~ordu. 
Pencerede duranlar 
- Gelinizde buradan bakınız ded

1
iJ,t 

Bu esnada sis biraz yükselmişti. il' 
ride yükselen tepenin önünde nlelaC~ 
hazırlanmış olan altı darağacı saU.h ,ı 
ııisli ışıkları araaında ırörülüyordu. f'f , 
dara;acının altına birer papa!! bağlı" 

"' mı1t1. Bunlar arasıoda ak saçlı aorı . 
M : .. ııı 

anastırıoıo papasile Oroılam kilise•..-. 
• ..:;ıııl 
sııman papasını tailımışlardı. Direrler,.... ıı 

kiııı olduklarını bilemediler. Anl11t11' r 
müşrikler geceleyin manastırı baıııı1.ı:, 
bunları yakalayarak getirmişlerdi. K0'~it 
dan sararmış olan bu papa1lar büyük 

tevekkille ölümldrlni bekliyorlardı . l-'' 
_ lşto mektupları diyerek blr oka 

geçirilip kaleye atılan kij'ıt parçaaını 

gösterdi ve . 
__ . Ben okumak bilmem ıiz: okuyunuz 

diye ilive etti. 
Baş papas mektubu açarken muhafı z 

kumandanıda 
- Bere aazhklarında oe zamandan . 

beri yazı ilimleri yetişmeğe başlamış bil. 
mem? dedi. Etrafı çevrilen kaleler içinde 

lsanın rahmeti sizin üzerinize olsun 1 
Biz Kaydurıı boyundan gelen kralın ma· 
•uaı hudut mukaf ızları Maros kaleıinio 
ınukaddeı papa1larıoı büyük adamlarını 
·~~~m~arız. Y anıoızda hapis olduiunu işit
dıgımız b' · b :zıaı aşbuiumuz Tonuroba oğ. 
la AJpar ı kurtarmaia ıı-eldik. Ey mu
kaddes papaslar, kalenin büyükleri baş• 
bufumuz Alpar'ı sabahın çlii kalluocaya 
kadar kapn önüne çıkartınız. Eğer bu 

Mektup yazıldığı zaman Beşenyö 
beylerinden birisi bu sonsuz selimlara 

itiraz ederek silinmeıini iıtenıış fakat 

Ekeşe hiddetle 
- Ne demek? selimla başlamıyan 

ve selamla bjtmeyen hiç mektup olurmu 
demişti. 

Taıilo mektuba okuyup bitirdikten 
ıonra 

- Mtişrlklerln elinde papaıı bolun• 

Kale muhafızlarından bir ço~ 
kendi kendilerine ıôyleniyorlar, söiii~ 
lar !tapuların biran evvel açılmaııo• ;ııi 

liyorlardı. Hiç de harp etmek he~:.,• 
röıtermiyorlardı. Muhafız kuııı•11 

kati bir lisanla .. f,lfi 
- Bizden iıtedikleri Başeoyo 
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Hava akınları 
Libya ve Rusya 

cepheleri 
Y - Kerç ve Harkof 

a Z 8 R bölresinde Al-
ttecmeddln man yengisile 
'--s • d a k biten çarpışma· 

lardan sonra Rusya cebhesi dur· 
tunloğa dalmtş rörünürken logiliz 
hııva kuvvetlerinin büyük çapta 
akınları başladı. lngiltere Baıve
lİlinin Almanyaya karşt bundan 
sonra yapılacak sürekli bava hü
cuıntarına başlangıç diye anlattığı 
bu akınlar. işe girişen tayyarelerin 
••yı11 bakımından, harbin üçüncü 
Yılında lngUterenin elde ettiği h~
va kudretinin derecesini gösterı · 
Yor. M. Çörçil'in dediği gibi bu 

l · de layyarelere Amerika kuvvet erı 
katıldığı zaman, belki bu sonba 
harda, üstünlük müttef ıklere geçe

Ce\c gibidir. 
Harbe zehirli ve boğucu raı· 

la, kullanılması insanlara korku 
VtriJor. Harbin yasak kanunları 
arasında şimdiye kadar hertara· 
lın - hiç olmazsa teknik.le. ile.rle 
ini~ medeni milletlerin - bırbırle· 
~İne karşı henüz bozmadıkları. t~k 
•rııanlık düşüncesi bu gaz harbıdır. 
Çünkü bu vuıtanıo kollanılması 
h,, iki tarafa yapacaiı ölüm ba· 
kıllltndao zihinlerde dehşet uyan 
dırıyor. Fakat tayyare akınların" 
bu tayyarelerden atılan yakıcı ve 
Yılcıcı maddeleri yuaş yavaş alışıl· 
dığı için, dövüşle ilgisi olmıyan 
lıinlerce insanın bir gecede olma91 

harp ile ilişkin olmıyan yüzlerce 
binanın ve bir daha eıi yapılama · 
l'acak sanat eserinin yıkılm~sı in· 
•anlık, merhamet ve medeniyet 
du)gularına hiç aykırı görülmüyor. 

Geçen yıl Alman tayyareleri 
Londranın en kalabalık yerlerini, 
en güzel yapılımn1 yakıp yıkmış, 
liinlerce ıüıen akınlar lnıiliz mil
lettoı yas içindo bırakmıştır. Bu 
bücuınlerin sebeb oloaiu ı&cı ve 
~tiler, lngiliz milletioin harp heve 
•inı kırmak şöyle dursun, alevlen· 
diği derin öç hır11, bu milleti daha 
1•ıla özveriye sevketti. Bugün, 
kendi çektiğinin benzerini düımaoa 
daha f az\asile duyurmak istiyor. 

Karşılık karşıhjı, şiddet şid 
deti gitgide artan bir ölçü ile da
vet ettiği için hava bombardma
nıııda artık ne askeri hedefler 
aranıyf)r, ne ölenlerin kim olduğu· 
11• bakılıyor. Aranan varlığı, bu 
~İirek\i yakı ve yıkınm dehıeti 
•çlnde düşmanın maneviyatını 
•arsınaktır. Londraya yapılan akın
ların tesiri, bu düşüoce1i haklı çı 
karınadı. Almanyaya yapılacak hü 
tuınlar Alman milletini bezdirecelt 
illi? Bu, her milletin sinir dayanık· 
lığına, harbi milli kurtuluş davası 
01arılc., benimseme derecesin~, o 
nıeınleketteki disiplin sıkıhiıoa 
batlı bir meseledir. Y aloız her 
llıillet için değişmez, gerçek bir 
nokta var ki 0 da cebhe gerisinde 
.e\t barlc, çocuk kadın, hasta ve 
ıh.~iyar eairgemiyen bu karşılıklı 
kor öliim ve yıkım vasıtasının, 
bugünkü düşmaolar arası oda yarın· 
ki b ı 1. -arışa içten engel o acu son· 
llıeı bir kin yaratmasıdır. Devlet 

ler ırasında zoraki ve üstünkörü 

bir sulh olsa da şehirlerin enkazıi 
•uçsuz ölenlerin hatırası , insanların 
}Üreğinde barışa ve sevgiye aşıl
ltıaz duvarlar çekecektir. 

Harbin gidişine hiç tesiri ol 
~Yan bu türlü insanca ve boş dü
d nceler bir yana bırakılırsa, bin• 

.,_,'n faıla tayyarenin ardıaıra Al
i 811Y•ya akını lngilizlerin, hava-
11''da kazandıkları kudrete ilk Ör· 
la~ olaıak lizımrelir. Hava ıi· 
ı.~ •nın yeni harpte oynadığı rol 
toOt~ 
~ 0 nünde tutularak, bu kudreti 

tııtrhalde lngiltereoin lehine Al· 
'ny, · b" d"' - k t nın aleyhıne ır O'lum no • 
'•ı saymak yanlış olmaz. 

d li,va akınları olurken. Libya 
lna lııihverin durakladıiı, Rommel · 

\t.,;?1rluiunu başaramadığı haber 
tld~ '!or. M. Çörcil orada harbin 
tıılıt~~nde?. nıeınnun oldoğuou söy· 

' Dırer taraltau Ruıya cıb-

lıesiııJe eııaslı uir lt11rekcl lıonii:ı: 
başlamamıştır: 

Almanların Libya çölünde, 
harbe en az elverişli bir m 4'vsimde 
harele.ete lc.alkışmlkla ne ribi bir 
hedef kolladıkları belli değildir. 
Mısıra kadar gitmeleri imkaosiz 
görüldüğü için bu hareket bulllar· 
dan ibaret kalır ve Akdenizde 
başka bir teşebbüs başlımazsa 

mak1adın sadece lngiliz kuvvetle· 
rini orada tutmak olduj'una hük· 
medilebilir. Rus cebheıindeki dur· 
gunluğa aldanmamalıdır. Almanya · 
nın tek talihi oradadı... Bu işi ba
şaramıyacatma inanıp hareket~ 
girişmekten çekinmui iÇtn harbı 
kaybettiğine şimdiden karar ver· 
miş olması lazımdır. Almanyanın 
bo fikirde olduionu sanmıyoruz. 

Kerç ve Harkof denemeleri ontın 
cesatetlni kırmışa benzemiyor. 

- Aqam'dan -

• Minarenin altından üs-
tüne sıcranabilir mi? 

' 
1 

y A Z A N 1 Dtmokrat ha· 

V
A NO tiplerden biri, 

radyoda kon 

ferans veriyordu: Harpten evvel 
şöyle yanlıı yapılmış, öyle yan · 
lış yapılmıı. Aynı vaziyet hasıl 

olonc" ise su !luretle hareket etmeli 
imiş ... ilh .. .... 

Hikayeyi bilır miıiniz? 

Giloün birinde, Manisa tımar· 
.hanesinde, deliler azmış. Zincirle 

rini koparmıılar . ..Cardiyanları ba(· 
lamışlar. işler fena. Ortalığa hi· 
kim olmuşlar. Eyvah ... 

Gardiyanıo biri de, arkadaş· 
ların ikibetiııe uğrıyacağ-ını anla· 

yınca, derhal etraf ıoa röz gHdir
miş. Seıi en yükıek, hareketleri 
en coıkon bir kaçıj'ı kestirerek: 

- Padiıahıml .. S.na_blat edi 
yorum:. Bundan ıoora efendimiz 
sensin .. Hükmünün altına girdik .• 
Demiş. Önünde secdeye k~panma· 
sı üzerine, bütün tımarhane halkı, 
bu mer11ime iştirik etmiş. 

Padişah, tabt gibi yüksek bir 
yere çıkarılınca, halinden memnun 
ve majror: 

- Biiyüklilğümü ilk tasdik 
eden sen oldun ... - diye, rardi
yana döomüf. - Seni kendime ve. 
zir yapıyorum. 

- Allah ·Ömürler versin. 

Divan kurulmuş. Vakar içinde 
oturuluyor. Padifahın heybeti her
kese dehşet salmış. 

Kurnaz gardiyan beklermiş: 
«- Bunların hepıi deli ... El· 

bette bir pot k1racaklar .. Dur 
hele .. > dermiş. 

Nıhayet, olmuşlar olacaklar. 
Meclistekilerden biri, dayana· 

mamış, dilini çıkarmış. 
Vezir hazretleri derhal hü 

lıümdara dönerek: 
- Efendimiz .. Huzuru şevke 

tinizde edepsizlik e-iiyor. Müsaade 
buyurursanız bailıyahm. 

- Muvafıktır ... ı-·ermıın ediyo· 
rum, bağlanım. 

Hep'i birden hürya ederek, 
adamı, yaka paça, zincire vormaş· 

lar. 
Az sonra, diğer biri kis kiı 

gülerek asabi bir bnhrana yaka· 
!anması üzerine: 

- Şunu da bir Jiaklıyalım nıı, 
haşmetmaap ? 

- Hay hay ... 
Üçüncüsü taklak atma;a kal · 

kınca : 
- Vay küstah ... Divanı hü· 

mayunda ne yapıyor .. . 
Onu da altı okka ... 

Hülba, delileri, böylece birbi· 

rine bağlattıktan sonra, kendi de 
padişahın üzerine çullanarak, adam• 
cağıza gömleii riydirmiş ve mes
lektaşlarını kurtarmış. 

MahlQ hükllmdar, köşesinden, 
gürsesile hiddetli hiddetli baiırmıı: 

- Sen dur, dour ... ikinci pa
diıahlığımda vallahi ilk önce seni 
bailataca(ım ... ... 

. Demokrat hatibin raJyClda coı 
kon çoıkun haykırmasını da ona 
beoıellim : 

BUGON 

•• f.slci vuiyel avJet eJtoce 
4u ııuretle hareket etmeJi imiş ... ,, 

Yani: 
" ikinci padişalılığımda ..... 1 ... 

Oii"r bir deli hikiyesi. 

••* 
Muezzin : "Allıho ekber11 de. 

meğ-e hazırlanırken bir de bakınış; 
tımarhaneden boıanan üç beı kiti, 
şerefede belirivermiş. 

- Haydi 1 - demişler. - E.1 
ele tutuşup hooop diye aşağı at 
lıyalım... Haydi ... 

Herif bakmış ki vazıyet ena, 
o sıkışık aoıoda aklına bir kurou:lıL. 
gelmiş: 

5 Haziran Cuma 
TGl'klye RadyodlfUayon poıtaları 

TUrklye rady01u, Ankara Radyoıu 

7,30 Program ve Memleket 

1&at ayarı. 

7,33 Mü7ilr.: Karışı~ program 

(pi.) 

(Pi.) 

7,45 Aianı haberleri. 
8,00 Müzik: Senfonik 

8,15 
8,30 Evin saati. 
12,30 Proiram ve 

1&at ayarı. 

parçalar 

memleket 

12,33 Müzik: Karışık mak:ıın· 

ingilizler 
Gelecek ay akında 
daha çok tayyare 

kullanaclarını 

bildiriyorlar 
Ankara 4 (Radyo gazeteıi) -

loıilizler relecek akında daha çolt 

tayyare lcollanacaklarıoı bildiriyor· 
lar 

Bugünde dünya harp efkarını 

en fazla alikadar eden mesele in· 

J 

Alman Sovyet 
cephesinde 
durğunluk var 

Londra 4 ( a. a. ) - Sovyet 
Rusyadao geleo haberlerde üç 
gündenberi batlaran istikrar bal. 
duğu bildirilmektedir. Timoçenko 
taarruzunun Almanların ille bahar 
taarruzunu bozdoğıı artık belli ol. 
muıtur. Bununla beraber iki ta· 
raftan birinin teıebbüsü ile tekrar 
harekatın canlanınası ihtimali vardır. 

- Çok ili, çok münasip am. 
ma, yukardan aşağı atlamağı her
kes yapar, o marifet değ\I ... Daha 
iyisi, aşai'ı inelim de ben sizi ora· 
dan şerefeye doğru hooop atla. 
tayam ... 

İardan şar~ ılır 
12,45 Aians haberleri. 

13.00 -
13,30 Müıik: Şarkılar prorra· 

mımn devamı. 

1 

ri:iılerin Kolan1a ve Rubr havza. 

sı üzerine yapmış oldukları akın· 

dır. lngilizler bu hususta diyolarki: 

Moskova 4 ( a. a. ) _ Mayıı 
ayında Almanlar 1366 tayyare 
ıaybetmişlerdir. Aynl müddet için· 
de bizim kaybımız 479 uçaktan 
ibbrettlr. 

Bu teklif, timarhane kaç~a 
rma pek makul rörünmüş. A'faiı 
vardıkları ıaman da, müezzin hal
kı imdada çaj'lrarak kurtulmuş. 

Hatibi:ı manlıiı, hoş, illa .. Fa
kat minarenin altından üstüne at
laoamıyıcaiı gibi, tarihin de ileri
sinden gerisine doiru avdet etmek 
mümkün olacak mıdır ? E9ki za· 
mao dönecek midir ? Belki "yeni 
nizam,, diye tasauvur edilenlerin 
hiçbiri kuvveden fiile çıkamıyacak; 
fakat 1940 senelerinden evvelki 
"vaziyeti eşya,, nın avdeti? .. im
kanı mı var? 

(Akıam'dH) 
Z2!!2±&!E __ ,, 

DÜNYADA 
NELER OLUYOR 

(Baştarafı ikincide) 

Amerika bu harbi kazanmaya 
azmetmiş ve tekmil sanayiini hl\rp 
ııanayiine tahvil etmiştir. Harp ia 
tihsalit bürosu bu sene 65.000 ve 
gelecek. ııeoe 125.000 harp tayya. 
resi imal etmiye kafi gelecek ka· 
dar alüminyum istihsal edilmesiode 
nrar etmektedir. 

Bu tazyik üzerinedir ki, Ame• 
rilıada al ü mi oy om iıtihtalih 

800,000,000 kilodan 954 milyon ki- .,. 

18,00 Proıram ve memleket 
uat ararı. 

18,45 Müzik: Fasıl heyeti. 
18,40 Milzik: Hafif parçalar (PJ). 
19,00 Konuşma (Kitapsevenler 

ıaati). 
19,15 Müzik: Hafif program (pL) 

19.30 Memleket Hat ayarı ve 
y 

Ajans Haberleri. 
19,45 Müzik: Klasik Türk mü. 

ziii programı. (Şef: Mesud Cemil}. 
20,15 Radyo raıetesi. 
20,45 Müzik: şarkılar. 

21,00 Ziraat Takvimi. 
21,10 Temıil 
22,00 Müzik: Radyo Salon or-

kestra11. (Violoniıt Necip Aşkın). 

1. Uhl: Potpuri: 
2. Tschaikovıky: Vals; 
3. Czibıılka: Gavot; 
4. Anıell: lrlandadao resimler. 
22.30 Memleket saat ayarı, Ajanı 

haberleri ve Borsalar. 
22,45 
22,50 Yarınki Prorram v e 

kapanış 

fTAKVLMI 
5 Haziran 1942 

CUMA 
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loya yükselmi.şti.r. :...--------------

• • 1 Bu E 1 Alüminyum istihsalatmda en G•c• Nöbetçi czane 
mühim unsor eıektriıt kuvvetidir Yeni eczane 
ve mütehusıslar bu kuvveti ihtıva 
eden yeni menbalar aramakla meş ( Belediye yanında ) 

ruldürler. 
Niagara şelalelerinde , Boul· 

der barajı gibi meşhur ıu kaynak· 

larında , bu maksatla ioşa11oa bat· 
laoan tesi1at nihayete erdiii za· 
man istenilen mlkdarda alüminyum 
elde etmek mümkün olacaktır. 

Brooklyn , Fladelfia , Şikaro 
ribi fazla elektrik kuvvetine malik 
olan şehirlerde de , alilminyum 
istihsal etmek üzere müe11eseler 
kurulmak tadar. 

Amerika!ılar , ne pahasına 

olursa olınn , icabeden alüminyum 
elde etmiye karar vermişlerdir • 
Elektrik kuvvetine ihtiyaç ıon de-

.. ··ıttür ve bu .ebeple halk· 

tan bu hususta fedakarlıkta bulun 
maları istenecektir • 

Daha reçen kış, cenubu gu· 
bi eraletlerinde ıokak ve dük.kin 
ışıkları azalmış, lüzumsaz yere elek 
trik kullananların bu hakları on· 
l .. rdan alıomııt•. Yani kollanılabi
lecek elektrik bir nevi vesikaya 
baılanmışh Şimdi bu halin bütün 
Amerika devletlerinde tatbik olu
nacağından bahsedilmektedir. 

Eğer bir rün meşhur Brodve
yin baıtan aşağı karartıldığını işi· 

tineniz şışmayınız. Bu alüminyum 
iıtihıalitı yarışının son raddeye 
vardıimın işareti olacaktır . 

Gelecek akın daha çok büyük 

ölçüde olacaktır. Belki bu defa 

kullaodıiımız tayyare miktarı iki 

mislini kulla~acaiız • 

Amerikalılara g•lince bala re · 

çen defa yapılan akında Alman· 

ların 20 bin ölü raip ettiklerini 
iddia etmektedirler. 

Vakıa gerek kolonya ve re· 

rekse Essea üzeri.ne yepılan fngiliz 

hava akıomın Berlinde çıkmakta 
olan Naıyooal Zaytang razeteıin

de çok büyült oldo(unu kabul et· 
mekte ve demer.tedir ki: 

lngilizler aıkeri hedeflerden 

ziyade sivil halkın oturdoiu ma

halleri bombardıman etmişlerdir. 

Bunun mesolu i1e Çörçildir. 

Loadra 4 (•.a} - Royter aian· 

ıının askeri muharriri bildiriyor. 

Yabancı memleketler• ilerde 

yapılacak hücumlarda 2000 tayya 

renin kullanılma11 imkinsız değildir. 

Bu kınaatı Kolonya ve Rohr akm· 
ları vermiştir. 

Suikastta yarala
nan Heidrich öldü 

Prai 4 (a.a) - SS rropları 
emniyet kıt' aları şefi ve Alman 
umumi vali muavini Heidrlch aldığı 
yaraların t~ıiriye ölmüştür. Yakıtı 
da bir tebliğ neşredilecektir. 

4 Japon deniz 
altısı batırılmış 

Loodra 4 ( a. a. ) - Sidney 
radyosuna rörc, başvekil Körting 
Avustralya açıklarında gece hü 
cumıı esnasında dört Japon deniz 
altı11nın batırıldıj'ını bildirmiştir. 

Kaeten bir rangın 

Berlln 4 ( a. a. ) - lnglliz 
tayyareleri dün gece bah Alman
yanın muhtelif yerlerine infilak ve 
yaniın bombaları atmıştır. Meılc.eo 
ve ticaret mahallerinde baıı haıar 
olmuştur. Şimdiye kadar relen ha
berlere göre lnriliz tayyarelerin. 
10 nu düşürülmüştür. 

Moıkova 4 (a.a) - Moskova 
radyosunun bildirdliine röre, Sov
yet puvvetleri Almanları lımen 

\ yakınmdan geri atıyorlar. Cephe· 
den relen bir habere röre, RU1lar 

Almanları muhtelif muhkem yer• 

lerden çıkarmışlardır. 

l 

Berlio: 4 (a.a.) - Doğu cep· 
betinde ehemmiyetli hareketler 
olmamııtır . Şimali Afrikada m•v· 

zli hareketlerde lurilizler 22 tank, 
7 top raip etmiş ve bir mikaar 
esir vermişlerdir. 

Alman ve ltalyan uçakları Ka
putzo kısmındaki demiryola ile as• 
keri mevzlltri bombardıman etmiş· 
lerdlr. 

lnrilizlerln hafif ltuvvetlerle 
Manı sahilinde bir aıkeri çıkarma 

hareketleri Alman sahil kuvvetleri 
tarafından kırılmıf ve elimize bir 
mikdar esır geçmiştir . Manş H• 

biline çıkarma hareketleri eınaıın· 
da lngilizler 24 uçak gaip etmiştir. 

153 Çek idam 
edildi 

Ankara 4 (Radyo gazetfli) -
Alman Poliı Şeflerinden Heidrlcb'
in Çekoslovak.yada bir suikast ne
ticesinde ölmesi üzerine 153 Çek 
idama mahkuın edilmiştir. idama 
mahkOm edilen bo 153 Çtıkten 29 
za kadındır. 

Ceyhan (Hususi) - Kazamı· l 
zı 1 Dikilltaş köyünden Sadık oiln 

Te,ekkür 
Ailemin hattalıiını teşhis e

den ve çok ustaca bir ameliyatla 
hayatını yeniden kazandıran Do· 
ğomhane baştabibi Süleyman Kan
talp' a ve başında bulunan Dr. Ba· 
haettin Y flngin ile başhemşire Bn. 

Şaban Çahıın 3 odalı evi ayni 

köyden Mirza oğlu Raşit ve yine 
ayni köyden Serail oğlu Şemseddin 

Ôzkan tarafından ka1ten yalulmı, 
ve failleri yakalanarak mahalli ad
liyesine tHlim edilmi1tir. Zarar ve 
ziyanın 2000 lira kadar olduğu 
tahmin e :iilmektedir. 

Belkıza açık olarak şükranlarımı 
sunarım. 

Belediye Bat KomiHri 
Mahmut Kuru 
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PORTRELER Fin Kahramam M a re ş a ı Mannerheim 
1939 - 40 Fin - Roı harbinin, şöhreti. 

ni dünyaya yaydıiı Mareşal Mannerheim, bu
gün 75 yaşına glrmiş bolanuyor. Adı, memle· 
keti sıoırlarının dışına r•ç yayalmış olma11na 
rağmen, Mannerheim'in birinci ıınıf bir aıker 
olduğunu, ordoıuna kat kat üıtün bir basım 
kuvvetle çarpıtırken ıösterditl cüret ve çok 
muveffakiyetli tabiyeler, fazlaıUe iıbat etmiştir. 

Baron Kari Güıtav Mannerhelm en ileri 

gelen uil ailelerinden blrioe menıopdur. Fin· 
landiya askeri mıktebioe, 1884 Jılında rlrmif, 
mektebi bitirdikten ıonre, o devirde Finlandi. 
yalıları kadroıuna kabul etmekte olan Çarlık 

R ası orduıunda vazife almıştı. Ruı- Japon 
asy 1905 · 

harbinde göllerdiii yararlık, seneıınde, 
ona, albay rütbesini ka~andırdı. . • 

Büyük harbde, sür atle rene~alhg~ yükse· 

len Mannerheım Galiçya cephesındekı komu· 
hnhiı esoaıında, azimli ve iradeli kararları, 
bü)ük me1uliyetlari yüklenmek huıosundaki ce 

saretilf. temayüz etmi4tir • 
Mannorhim'in, memleketin• asıl hizmeti, 

Büyllk harbden tonraki Fin istiklal mücadeleıi 
Huaaıoda olmuftar. 

Ruıyaclaki bolşevik ibtililini müteakib, Fın 
landiy•da kominiıt ihtilili topladıjı sa~an, 
memlelc.•ti kurtaracak olan hareketin nasıl ıd•· 
re edilmııi lazım geldij-loi, Mannerhei~'in h~· 
zırladıtı plin, hükOmte röıtermh ve Fınlandı· 

Ya onan haZlrladığı ve baıına ıeçtii'i ordunun • • 
himmetile iıtikllline kavu.şmuşt.u 

Ancak, memleketine istiklilini kazandtr· 
dıktan sonra , Mannerhelm , o zamanki hüku· 
metia dış ıiyaeetini tasvip etmediii için , si· 
yasi hayattan , ayni zamanda Fin ordusu umum 
kamaodanlığandao çekildi . Bu hadise , 1918 
18netlnde oluyordu . Ayni senenin ilkkinna 
aymda , kıtlık çeken memleketine boiday te· 
mini için yabancı memleketlerde dola.şbi'ı sı
rada , onu , Finlandiya naibllj-ine getirdiler · 
1919 senesine kadar bu mevkii muhafaza etti. 
Cümburiyetçi vı demokrıtt rejimin teıiıi • b~r 

lerı· mebaılar mecliıl açılması , hep onan •er 
1 

t 
b · • deve dir . Soara , General Manner eım •0 

h. ti . . 
1
. •1 ...... 11 cam· 

reisi ıall ıye erını , mec ıtÇe seçı - F 
bar reisine devredip çeklldlj'inJ 11'ötO~:::·yin~~ 
kat , 1931 clenberi ~i!li ·~::de mareşal
batkaoı rene kendlııdır . 19 
lık a1111 ahaııtır . 

Bu büyük askerin tercilmei halini fu bir 
kaç satır içine sırıodırmaia çalııırlten , memle. 
ketine yaptı(ı hizmetler aruında , iıtiklil •a• 
vaıı zaferi kadar dejerli aaydabilecek bir baş· 
ka kurtarıcılık eserini de zikretmelt • yerinde 
bir hareket olıır . 1919 da •hizmetlerine karıı 
bir mukabele olmak üzer• kendisine verilecek 

hed. . . Fı'olaodiyada toplanan parayı 
ıye ıçın , , 

M h • bllyDk bir bayır işine tahılı •t· 
anner eım ı 1 . Man h . 8 • Ji-· · ı· B hayır f' • ner eım " gı adını mış ı . u • ı. 

taşır ve bir çoc.~~ eıwreme .. arum~dar ~ Bu. 
- d h' r•iıhrı , mareşalın uhdeıındedir 

(UD a 1 • • , • 
M•ret•I Mannerbeı~ ~n , aıkeri ve llrui 

hayatı dıtında ' bir de ılı°' cephesi vardır • 
Keodlsi ' 1906 dan 1908 senesine kadar 
TOrkiıtaoda birçok dolaımış , 14000 kilomet 

1 

reden fazla bir ıah_a d~hiliode plio~ar çizerek: 
re•i•ler alarak, cografı ve arkeolojık husu · 
yetleri. tetkik ederek .r•~İş tokraklar keşf:;: 
miş , ılme, çok degerlı hizmetlerde balan. 
muştur . 

Burün , Mareşal Mannerheim , ihtiyar d•· 
necek bir yaşta olmasına raimın bili r•nçli. 
ilnin en sıhhatli çaiındalti ribl rtırbiiz, tııvana 
b'r erkek ve en büyük zevki, at ıırtıoda do· 
\aımıkta bnlan yımaa bir ıüvaridir, 
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Yazlık Sinema 
eu · AKŞAM 

Bütün şehir halkının görüp beğeneceği şaheserlerin 
şaheseri . .. Paris'te, Berlin, Viyana ve Peşte'de aylarca 
gösterilen 194 l ve 1942 seneleıtıinin en büyük filmi • 

Bir Doktorun Romanı 
Fransızca sözlü emsalsız süper 

Filmini takdim ediyor 
Bir kadın öldürüyor .. 8ir erkek onun yerine cezasını 

çekiyor .. Ve bir cinayetten büyük bir aşk doğuyor .. İşte 
böyle kuvvetli ve hareketli bir mevznda olan bu hariku

lade filmin baş rollerinde ; 

CAMILLA HORN 
MARIA ANDERGAST ve 

ALBERCHT SCHOENHALS 
Gibi Almanyanın en büyük artistleri bulunmaktadır. 

DİKKAT : Mevsimin bu en güzel filmini bu 
gece seyredebilmek için masalarınızı erken 
işgal ediniz. 

Pek Yakında : 

Son Ayrılış 
ilan 

Devlet Oemiryollan Adana 6. ncı işletme 
Artırma Eksiltme komisyonu reisliğinden: 

Muhammen bedeli 34,000lira olan ve 942 mali yılı içinde 
Adana deposuna ,elecek 40,000 ton Maden komürünün tah
mil ve tahliye işi 23/Haziran, 942 salı günü saat 11 de kapa
lı zarf usulile Adana işletme müdürlüğü binasmda toplanacak 
komisyonca ihale edilecektir. 

Bu işe giwmek isteyenlerin 2550 liralık muvakkat teminat ak
çalarile kanunun tayin ettiğ vesikaları ve tekliflerini ayni gün 
ihale saatmdan bir saat evvel komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Mukavele projeleri Ankarada ikinci İşletme MüdürlüA"ünden, 
Haydarpaşada birinci işletme müdürlüğünden, Adana altıncı 
işletme müdürlüğünden ve Adana deposundan bedelsiz ola-
rak verilir. 2072 5-10-15-19 

ilan 
Belediye Reisliğinden : 

( MEMUR ALINACAK ) 
1- Kanarada münhal 55 er lira aylık ücretli gazozhane 

memurluğu ile Daktiloluk için iki memur alınacaktır. 
2- Memurluğa talip olacakların en aşağı orta mektep 

mezunu olmaları ve Daktiloluğa talip olacakların da iyi de
recede daktiloğrafi bilmeleri ve 788 sayılı memurin kanunu-

nun Sinci maddesinde yazılı vsıflara haiz bulunmaları şarttır. 

3- Bu vilzifelcre talip olacaklarm müsabaka imtihanları 
8/6 942 tarihine müsadif pazartesi günü saat onda yapılaca -

ğından mezkur gun ve saate kadar bir dilekçe ile Reisliğe 
milracaatları. 2077 

ilan 
Adana Belediye Riyasetinden: 
1- itfaiyemiz için Bcıy üz metre hortum alınacak. 
2- Satın alınacak olan beş yüz metre hortumun muham. 

men bedeli 2200 lira olup muvakkat teminatı 165 liradır. 
3- ihalesi 23/6 942 salı günü saat on beşte Adana Be

lediye dairesindeki Beled iye encümeninde yapılacaktır, 
4 - İsteklilerin ihaleden evvel şartnaıneyi görmek ve 

muvakkat te'minatı yatırmak üzere Adana belediye itfaiye 
amirliğine ve ihale günü muayyen saata Belediye encüme
nine müracaatları ilin olunur. 2075 5-10-14-19 

Sayın Müşterilerimize 
Şimdiye kadar atelyemde demircilik ve tornacılık etmek

te iken şimdilik bu işleri yapmaktan sarfınazar ederek, yal
nız llltı Ziraiye yedek parçaları ve hurda demir alım satı· 
mı ile i,tigal edeceğimi sayın müşterilerime ilin ederim. 

Yunuı Seyhan 2063 2-3 4-5·6-7 

imtiyaz Sahibi : CAVlT ORAL 

Bıtıldıj'ı yer : BUGÜN Matbaası 
U. Neşriyat Müdürü : Avukat 

Rifat Y AVEROCLU 

BUGÜN 

Malatya Bez ve iplik Fabrikaları T.A.S. 
Adana Mensucat Fabrikası Müdüriyetinden: 

4. HaziranJa satışını bildirdiğ imiz aşağıda cins ve miktarı 
yazılı mail r 19/Haziran/942 gününe tehir edilmi,tir. 

1- Mahzen tozu 5200 kilo tahminen 
2- Yağlı kirli meydan 29852 ,, ,, 
3- Hurda balya bezi 9100 ,, ,, 

Açık arttırma suretile 19JHaziranl942 günü saat 16 da 
şartnamesinde münderic hususat dairesinde Fı-ıbrikada satı· 
lacaktır. 2071 S-9-12-16-18 

Pamuk üretme çifliği 
Müdürlüğünden: 

Kuzucu çifliğimizde 8 bin dönümlük hububat firezi sığir 
ve koyunlara otlatılmak üzere bir buçuk ay müddetle ve pa
zarlıkla sathğa çıkarılmıştır. İhalesi 8 f6/942 ~arihinde saat 
1 S de pamuk üretme çifliği müdürlüğünde yapılacağından 
talip olanlar pey akçalarile arttırmaya yukarıda yazılı tarih 
ve saatte iştirakleri lüzumu ilin nur. 5-6 

il An 
Belediye Riyasetinden: 

1- 942 mali yılı içinde şehir fakir halkile Belediye Me· 
mur ve müstahdemlerine verilecek iliç ve tıbbi malzame a
çekıksiltme suretiJe satın alınacaktır. 

2- Muvakkat te'minatı (72,S) liradır. 
3 - Şartnamesi Belediye Baş tababetiııdedir. isteyenler 

orada görebilirler. 

4- İhalesi Haziranın Onaltmcı Salı günü saat 15 de Be
lediye Encümeninde yapılacaktır. Taliplerin o gün muayyen 
saatte muvakkat te'minat makbm:larile birl!kte Encümene 
müracaatları ilin olunur. 2043 29· 5-10-14 

Fırsatı Kaçırmayınız 
"Frigidaire "marka, ancak üç ay kadar kullanılmış, 

dört gözlü, büyük bir dondurma muhafaza dolabı acele satı
lıktır. En son fiatı, Mersinde satıcının deposunda teslim 
şartı ile, yediyüzelli liradır Pazarlık yoktur. isteyenlerin Mer
sinde Kışla caddesinde No. 16 da Sami Merze'ye müracaat 
etmeleri rica olunur. 26-31-5-10 2030 

Alsaray Sinemasında 
BU AKŞAM 

lki büyük ve heyecanlı Türkçe sözlü film birden 

1 

Gangester filmlerinin en heyecanlm ve en meraklısı 

Amansız Mücadele 
2 

Çarlık Rus devrinde Kazaklarla Çar askerleri arasında 
gtçen kanlı maceraları musavver büyük heyecanlar filmi .. 

1 Asi Kazak (Türkce) 
' 

Orman Emvali 
satış ilanı 

Orman 
Çevirge 
Müdürlüğünden : 

Mikdarı 

Cinsi Hac mı 
Köknar 440 

Muhammen 
vahit fiyatı 
Lira Kuruş 
1628 00 

1- Sayhao vilayetinin Kadirli 
k12.ası dahilinde Kayseri ormanın 
dan 440 M3. mikdarında köknar 
satışa çıkarılmııtır. 

2- Satı~ 8°6-1942 günü saat 
16 da Seyhan Or. Müd. dairesinde 
arttmaa ile yapılacaUır. 

3 - Beher Gayrı M.M3. nın 
muhammen fiyatı 3 lira 70 kuruş . 
tur. 

4- Şartname ve mukavelena · 
roe projeleri orman umum Müd., 
Seyhan Or.Çe. Md, Kadirli Orman 
Bölge Şefliii yerlerden alınır. 

5- Muvakkat temin•t 122 lira 
10 kuruştur. 

6- Satış umumidir. 
7- Orman22·5-942 gününden 

baılımek üıere 15 iün müddetle 

1 

Deniz Harp Okulu ve 
lisesi komutanlığından 

l - Deniz Lisesi 9 ve 
1 O uncu sınıflarile Deniz Ge
dikli Erbaş Orta okulu 6, 1, 
8 inci sınıflarına talebe kayıt 
ve kabulüne 1 Haziran 1942de 

başlanarak 20 Ağustos 942de 
son verilecektir. 

2 -. isteklilerin D e n i z 
Gedikli Erbaş orta okulun-

daki kayıt ve kabul komis· 
yonlarma müracaatları. 20 l 1 

ı~ 22. 26. 29. 2. 5.9. 12 

satışa çıkarılmıştır. 

8- Ormlln on ay müddetle 
verilecektir. 

9- Talihlerin belli edilen gün 
ve saatte Seyhan orman çevirre 
dlüdürlüiünde müteşekkil komiı· 
yonuna ticaret oduı vesikaıı ve te 
minat makbuzlariyle birlikte mü
racaatları (Ticaret odası vesikası 
köyUilerclen iıteomeı.) 2029 

:ı!4-27-31-5 

5 Haziran 1942 

Asri Sinemanın 
YAZLIK BAHÇESi 
s~~;~· Bu akşam s;~ır· 
Şark sinemacıhğının en muazzan'I 

ve en muhteşem şaheseri 

iimmii GOlsiim'iin 
Türkçe sözlü - Arapça şarkıh 

Harunurreşidin 
Gözdesi 

Tarihin kaydettiği en büyük ve en kanlı aşk macera••· 
Şark saraylarının kıınh ihtirasları ... Sef ah atlar . • Yüzler'' 
rakkase ve muğanniyenin bayram eğlenceleri . . Binlere' 
figüran ve muazzam sahneler .. Zevk ... Sefa ... Kıskançlı~ 
ihtirasları ... Harunurreşidin veziri ve süt kardeşi Caferi• 
rekabeti .. Tarihi ve hakiki vak'alar . .... 

İLAVETEN : 

Fevkalade eğlenceli ve renkli 
MIKI MAVZ 

AYRICA : RENKLi ŞORT 

PEK YAKINDA : 

Kadınlar Oteli 

T. iŞ BANKASI 
Küç;ik tasarruf hesapları 

t94!:: iKRAMiYE PLANt 
KEŞIDELERı 

l Şubat. 4Magu,3Ağustos,2/kinciteşrin tarihlerinde yapılıl' 

--- 1942 iKRAMiYELERi --
ı Ade• 2000 Lirahlt 2000. Lir• 

3 ., 1000 " - 3000. •• 

2 ,. 150 " - 1500. ,, 

3 " 500 •• - 1500 " 
10 .. 250 .. - 2500. ,, 
40 " 100 ,, - 4000. ,, 
50 ,, 50 .. - 2500. .. 

200 ,, 25 .. - 5000. ti 

200 ,, 10 ,, - 2000. ,, 

TUrklye it B•nkasına p•r• y•t1rm•kla yl 
nız para blrlktlrmlt va f•lz almıt olm•z, •t~ 
••manda talllnlzl d• denemla olur•unuz. s1 

ÇİFTEHAN 

cj 

•ı 

Ylt 

Kaplıcalarıyeni mos- ~. 
tecirin elinde bOtü~ ~ 
noksanları ikmal edi' ~ 
lerek açılmıştlr. . ~ 

Kaphcada müşterilerin istirahati•'' b .. 

ve iaşeleri temin edilmiştir. ı· 

Temizliğe son derecede itina edildiğind~: 
bu şifa yurdu olan kaplıcalardan herkes• 
istifade etmesini tavsiye ederiz. 

Fırın, bakkal, ka•'' ~ 
ve gazino açılmıştıt ' Q" 

/ lo 
------------------------------------------ ~~ 

il An 
Satıhk tarlalar 
1- Şarkan: hali, garben ya

rımcaya giden tarikim, şima
len ve cenuben: cebel olan 21 
hektar tarla. 
2- Şarkan: Şif, garben ya· 

rımca tariki. Şimalen: dügün 
yurdunda olan Şif 1ceİıuben: 
Sahibi senet tarlası olan 32 

, 

hektar tarla. 
1 

3- Şarkan hali ve koç'§! 

deresi, garben: Kuzgun der' J 
ŞimaLen: dedelere gide~ 'I,~ 
cenuben kayalı ormanı ile ııı 5'' 
dut olan 32 hektar tarl• ~· 

t" ._. 
le 
lı. 
~ 
'•t 
'" tiL 

. ti 
tıhktır. almak isteyenler111 .,cı tn 
si meydanı civarında veııı• ., ~ 

s lı'"' ve Tornacı Yunus e.Y~~5 Ol 
müracaatları. 2062 2·3A"" 


