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SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Milli Şefimiz inönii Hava Kurultayının 
tazim heyetini kabul buyurdular 

-& 2 E 

Suriye'ye karşı 
da muhtemel bir 
Mihver taarruzu , 

yazan: CAViT ORAL 
Ankara -- 6 

A lmanlar Kerçte taarnaaa 
ıeçtiler ve muvaffak da 

oldalar. Bo Alman taarruzano Sov· 
yet taarruzu takibettl. fakat Har
kofu ubtetmeti hedef edinen Sov· 
yetler bu l'ayelerinde muvaffak 
olamadılar. Herhalde Harkof taar · 
raıonun da Almanlar lehine bitti· 
tine $Üpbe edılemez. Belki borada 
Sovyet menf aah Kafltaıraya dorru 
hazırlanmakta olan Alman tarro· 
zanu birat r•clktirmiş olabilir. 
Ancak bu l'eciktirme yapılan in· 
1&0 ve malzeme fedakirbiını kar· 
şdayacak bir mabiyeltemiclir, bu 
da arrı bir m ... ledir. 

Şimdi maharebe dojıa cebb~ 
ıinde sll~anet halindedir. Mevzu 
çataımalar ve hava çarplfm&l•n 
haricinde bir f•Y olmamaktadır. 
Ba ıükanetin ve bu darakhiıo 
neden ileri jeldiil tabii bizce 
ıaeçhu\dur. lhtimalki havaların da 
arbk bir sebeb olamıyacaiı büyük 
Alman taarnızuoon henüz başla· 
anamasında ve beklemesinde bizim 
bilmediiimiz ve bilemiyecetimlz 

bir çok aebebler vardu. lhtimalki 

dotaclaki ba turraz Akdenizde 
,.,.ı..11 aubtemel ikinci bir taar· 
rozan başlaaaN için bekletUmek· 

ledir. Zira Avrupa harbini ... , 
itibarile halledecek ve Almuıyaya 

biraz nefea almak imkanlarını ve· 
recek Sovyet cebbelİ olmakla be· 
raber, Mihver şimal Afrika11oa da 
Çok ehemmiyet verir fÖrGnmek· 
tedir. Fakat bortıoe kadar Geueral 

Ronıel'in Ubyada ne yapmak iıt• 
dlti lc.atiyetle anlatalama•ıttar. la
riliz teblltleri de ba tehlikeli ada-

•ıo ne niyette oldapnao henüz 
•olqslmadıiını bildirmektedirler. 
Acaba Rom.a'io ma-aadı hakikatea 
Sav,11•e ve Mııtr'a inmek midir? 
Ae.i>A Romel bu taarruz taktik· 
larUe Şimal Afrika11odaki lnriliz 
kıavvetlerini oyalamak ve laıiliz· 
lere biiyUk bir taarruz hi .. i vere
t-ek onlar1n etraftaki kuvvetlerini 
de hep karıuıoda toplamak mı 
iıte•ektedir? Acaba Romel Lib 
Jada lariliz kavvetlerini m .. rui 
ederek adalardan Suriyeye karı• 
Japılma11 ihtimal içinde olan bir 
t"rrazu kolaylqtırmak için mi ba 
berekette balaomaktadır? Tabii ba 
b111lllarda kestir•• hiç bir ıey 
•ö1leaaek imklnı yoktar. Yalmı 
t.tıhverio Şii önümüzdeki rüolorde 
ha.,•dan ve denizden Suriıoye 
karta da bir taarruzda bulumaıı 
P•k de lmkao11z deiildir. Aillkiı 
•ltla rıleo, mantık ve muhakeme· 
~e •Yrvn ıörlnen bir hareket ı•k 
liade belirmektedir. Çüokii lcıl'ili• 
k~""•tlvi Libyada Romel'in teh
di.tlerlne kartı toplanırken Suriye 

Je Yapılacak bir hücumun hem bu 
~·~tıka için bir tehlike olacajı f :bi ve hem de Rt>mel'in itini 
.. ;~ dah• hafifletec•iine inanmak 
., •kündGr. Ba sc boblerden Mlh· 
t'•tiQ bir Sariye taarrazoou da ih 
'Jatı. bir ıurett• heaaba kaydet · 

Devamı ikincide -

Acı bir k•J•P 
ti . Ul•ı refikimizin müdGrü 8. 
~t Hakkı Ulut'un on üç Y•ıın 
f~ı otla Omit Ulu;'an Ankarada 
.. bı, kazaya kurban rlttiiini 
~bir t ... ıllrle öirendik. Ar
"-te ·~.... ve all•ıinlu bn bliyük 
'ta. ~~e ittirlk eder ve keodlle0 

-. lailatı dllerlz. 

"Kurultayın çalışmalarını ya
kından takip ediyorum. Canlı 
ve hareketli bir toplantı yapıl
masından memnunum ,, 

Ankara 6 (a.a) - Sayın Cuaburreiai Milli Şef lımet lnönü buıiio 
saat 16,15 do Türk Hava Knrnmunao ıekiziaci karaltayında tazim be· 
yetini ve karu• baıkanı Erzurum mebuea Şlkrü Koçakla birUkte ka· 
bal ederek ckaraltayıo çalışmalarını yakından takip ediyorum. Canla ve 
hareketli bir toplantı yapılmuı dan ve arkadaşların iıleriai, rüclerioi 
barakarak bu önemli memleket davuı için kurultara relmelerihd•I\ çok 
••moao oldam• boyarmuılardır. 

Umumi heyete ıevri ve ısellmlarile batarı dileklerinin bilciirilmesini 
Ş&krü Koçata emir bayuran Millt Ş.f tazim heyetle düuü, barün6 ve 
yarının ltoaaıa ilseriade konuımılarda balonmaılardır. 

Ruavelt harp k•r•r1nı 
lmz• etti 

V qincton 6 ( a. a.) - Miat er 
Razvelt M•cariıtao, Romanya ve 
Balrariıtaoa harp ilin edilbletİ 
bakkıoda konıreye verHorek 2 
meclia tarafıadao kabal Mlleo ka-
rar soretlni lmaalaaaftır. Böylece 
Birl .. ik Amerika artık bu 3 mem· 
leketle ,...... h•rp haffade bo 
\anmaktadır. 

Almanlar 
Sivastopol muhasa-

rasında Ruslan 
sı kıstı nyorlar 

lnglllzler Alm•nra 

Kont . Ciyano 
Bir nutuk s6yle 
tllaft•nın alv••f d 
mund• Vltl mea 

ikinci plAnd• 

=-==--=======ıııı:::ıı=====-====-=====-======ı====-=-=---=-======-==--==ıımı=ı-=====-= Uzerine hava taar-
ROMMEL 

güçlüklerle 
karşılaşıyor 

Kabirfl 6 (•. •·) - Libyadaki 
muvakkat Sokaoet ıooa crme~te
a11. Rommel lnriliı han kuvvet· 
leriain tiddetli bombardımaalvandan 
sonra ciddt rüçlükleri karıdama\c 

zorunda ltalmııtır. 

Şimdi harp vaziyetinin üç t•· 
kilde relifmeıi muhtemeldir. 

1 - Rommel'ia kuvv•tleriai 
may saha11ncla kurduta köpt'U ba · 
ııadao r•i çekmeıi 

2 - Omitıiz bir karfl taarruz 
yapması 

3 - lnıUizlerin te,ebbüıü ele 
olm111. 

Alman ve 
ingiliz 

Kar,ılıklı 
Hava akınları 

BerUn 6 (a.a) - Dün rece 
bata Almanya Ozerine l•iliz hava 
uçakları tardıodan yapılan akmda 
lol'ilizler 10 uçak kaybetmişlerdir. 

Berlin 6 (a.a) - AlmH bat 
komaodanhtının bildirdiiine röre 
dün öiledenıonra birçok Spildayrin 
himayesinc!e akın eden bir kaç 
bomba uçatı ile Alman av~ıları 
ara11nda Belçika kıy111 Ü7.erinde 
bir muharebe olmuıtur. Hokervoff 
Meuerılmlt ta11areleri pek az bir 
zamand• 8 lnl'lliz açatı dllşür· 
müıttır. 

Lo11dra 6 (a.a)- lol'ltiz av tay 
yare teşekkOlleri nDo Şim"ll Fraoıa 
üzerinde taarruz bareketlerlode 
balaomoıtor. Sabahkale Dlnkerin 
çevresine kıH ıilren bir taarruz 
yapılmııtır. ôtledeo ıoora da Boı· 
ton tlplndeki bomba tayyareleri 
avcıların refaltetinde olarak Os· 
taot ve Havrdaki hedefleri bom · 
bılamıştıri 

Başka bir bomba ve av fiıen· 
ti tayyare meydanlarına taarraı 
etmlttlr . lnriliz bava unırhiı 
bu sabah ne7~ettiii teblirde Oıtao 
ve Babavr elektrik ıantrallarınıo 
h•aara atratıldıtını bildiriyor. 

Loodra 6 (a.ı) - Cam• rüoü 
lorilia bava kavvetlerioin ifi'all 
altındaki Fraaaaa topraklaraaı et· 
tlil bleua UıtOAttaa Britanyıyı 

Ubya'da•i · lo,WZ ukerleri bir yürüy&ı esna11ıDda 

Alm•n ı•mllerlnl ltalı•n 
aub•Jl•rt . idal'e 
edlıormut 1 

V aşinıton 6 (a. a.) - Ôire· 

nildltine 1'6re 27 aaay11ta rarabet 
denizinde bir dilfman deniz altısı 

nıo batırchtı lnriliz vaparoadaa 
kurtarılanlar hGcam eden reminin 

bir ltalyao ıabayıoın k•maada et 

tiii bir Almaa c.leab altı11 oldatu· 

nu aöylomifler minttebatın AIDlan 
oldapou illve etmişlerdir. 

H•vacllık pllnı 1949 
rıhn• k•d•r uz•tlldı 

Ottava 6 ( ı. a. ) - Kaaada 
baıvekili havacılık konrreliade 

kabul edilen proiram saretiai 

mebuan meclitinde okamqtar. 

Bu karar ıaretiae rôr• 1939 da 
blltüo Britenya imparatorlajıanda 
kabul edilen bavac•hk pllnı 1945 
yılına kadar azatalmlflır. 

kadar renif bir aaha ilaetind• ve 
ayni ıamaod~ 4 noktada ceryan 
etmlıtir. Hedefler O.tant ve Ha. 
vul Laoyon ve Abevilclir. 

Şimal Afrikada Alman ve ltal
yan kıt'aları oldakça ehemmiyetli 

lnriliz taarruzlarını pllıldlrt•Ot ve 
kerıı taarruza reçml,lerdir. lori· 
llzler 36 tank bir çok motorla ara· 
ba l'aybetmlş ve bir kaç y~ı ~r 
vwmlflerdir. Hava muharebelerinde 
14 loıUiz tayyareıi dilfllrllbalttlr. 
Dtın l'ece HV&f tayyarelerimiz 
Topraja taamı etmittir. Almaa 
dealaal~ıları pal Afrlkaoaa dola 
ıahWncle karaiWa we Aatll oclaları
aıı. clOt•aaad• ,eaMklaw. 300 to· 

Japonlar 
Çinlilerle 
Şiddetli 

Harbe tututtular 
Tokyo 6 ( a.a. ) - 5 haziran 

1&bah Kioorsi villyet ade Fuçoı 

19briol ele l'eçireo Japon kataları 

fl•li 30000 ••vc11tla 70 nci Çanı 
inr orduıiyle şiddetli bir maharo· 

beye tatofmQftar. 

Melburu 6 (a.a. AvuıtralyaJa• 

ki mllttefiki bava kuvvetleri tebli· 
ii: 

Rabal'da mOttefik bava k.v

vetleri liman ilıerine bir rece akı 

na yaparak rıhtımlara ve liman l•· 

ılalerino bomb.ılar atmııbr. 

nilatolak 19 ticaret remİIİ batar 
mıtlardır. Filander aahili açaklarıo 
da Alaao torpidoları bir topçu 
dlelloıanda iki lnrtUz top çekeri. 
of bat11mıtlardır. Batıda itial ıl 
tandaki Fran11ı topraklerına lnri· 
Uz han açaklaranın yapbkları ta· 
arru nauıoda 22 tayyare dilfü· 
rillmilftOr. Dllo rece lorlliı bomba 
tayyareleri Almanyauıo babamda 
miteaddit yerlere taarrıaz et•ittlr. 

lorUiz bava k.vvetleriaia yap. 
takları ba taa,,.ıı ....... da eo· 
diıtrl bölla.-.. baaı yerlerinde 
yapalar .,k1811 ve haıarlar ol
•-t•· Geoe avcaları ve açakawr 
toplAfl ...,as eclea ta,,.,.,,,. .. 
ıs w c11t1raı1t1erc11r1 

ruzlarına devam 
ediyor 

Moıkova 6 (a.a.) - Grozoeya 
Sivezda ru•tetine röre Raı kıta
ları Leningrad cephesinde Alman· 
ları ehemmiyetli mevzilerden kov. 
mq ve ileri ınevıilarini ta:Cviye 
etmiştw . 

Beri in : 6 (a .a.) - Sivastopol 
mohaıara cephesinde düşman İl· 

tfbkimla· ı •i r topçumuz ve hava 
kuvvetlerimiz tarafından bombar
dıman edU.ittJr . Dotu cepbeıi· 
Din c•ap kesiminde Alman ve 
Macar kıtaları miiaferit dflt•an 
taarruzlarını püskGrtmüı arar ve 
kanlı kayıpler verdirmişlerdir . 

Orta ve ıimal keaimlerinde 
çevrilen Ruı rarapları daha ziya· 
de 11kıttmlmııtır • Bir çok yerler 
abomııtır . Vulkof cepb .. ind• 
Raa tHrrazları tiddetli mahaıebe· 
ler oeticea.lnde püıkürtDlmBtUlr . 
Ba maharebolero Alman bo•ba 
ve pike tayıare filoları fttirilt •t 
mittir • Oilfman kaolt kayıplar 
v_;, ve 2'l tank kayıp etmfıtir. 

Finlandi)a körfezinde bahriye top· 
ça111 bir Ras denizaltıaanı buara 
utratmııtır . 811 denizaltı bir çok 
isabetler almıştır vo kayıp ohanı 
telikki edilmelidir . 

Kont Cig•no 

Ankar 6 (Radyo razetesl) 
Bu haftanıa ıiyaıl olayında V 
ikinci pllnda kalmaktadır. A 
kahlar Martlrtia davaıını taklpd 
vugeçatiş görGndükleri ribi ita 
yanlarda Konikı, Nfı ve T•o• 
bahsetmez olmql.rdır. Son 
lerde ltalyan hariciye DUJrı 
lediii bir DUtokta ba meseleler 
bahıetmemiıtir. Bu vaz.iyet 

riyorlti her iki tarafta Vitl 
deki tazyl klerini bugün için 
l'eri bırakmış balunayorlar. 

H•v• Kurula•• Bnc 
menl•rl çel"m•lare 

devam edlror 
Ankara : 6 (a.a.) - T 

Hava Kuruma sekizinci koralta 
ca beaap ve tetkik encil 
aeçileo aı.ilar Türk Hava K 
Bqkanı Şiilnü Koç~kla birli 
Etimesata l'İderek oradaki 9 
maları yakından rör.ilflerdlr 
Her iki encümen çalıımalarıoa 
vam etmektedir. 

L•v•I P•rlate 
Vişi 6 (a.a.) - HüUmet 

isi möıyö Laval dün Parite 
mittir. 

Dolu cepbeDde aakll1at yapan Aı.aa kamyoaları 
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~skerlik • • •• ~~C) 
Çın sefer ının o ne <f'teterotu.y fi'~ 

• k b •• ••kt •• Almanyadaki 
ml ÇO agu UT Fransız esirleri 

Vilayetimiz emrine 22 ton motorin, 4440 teneke 
gaz, 2200 teneke benzin ve 140 flçı yağ gönderildi 

Rusya cephesiode muvakkat ı 
bir muharobe sükQneti hüküm sür· 
düiü şu sırada harbin Çin diyarın 
daki süreğini tetkik edebiliriz. Şi• 
mali Afrlkada cereyan eden mu· 
harebelerin neticesi ne olarsa ol. 
su onlar şimdilik ikinci derecoede 

Çunır • King'e varmak için bu ka
dar büyük mesafeler almata mec· 
bıırdurJar. 

Yapılan bir sayıma göre Al· 
manyadaki Fransız esirlerin mik· 
tarı şudur: 23,664 ıubay, 1, 178,-
007 nefer, bunlara esir kampları 

haricinde bulunan 55,000 esir do 
llive etmek lazımdır. 

Bize verilen malumata göre, vilayetimizin haziran ayı konteojanı 
olan 140 hç• mııkioe yağı ile, 4440 teneke gaz ve 2200 teneke boo1ln 
ve ayrıca 22 ton motorin Seyhan vilayeti emrine gönderilı:nesi için Ti 
caret Vekaletinden İstanbul Petrol Ofisine emir verilmiştir. 

Hayırlı bir 
teşekkül 

kalmaktan kurtulamazlar. 
Olı.uyucolar bilirler ki, Japon 

lar Birmanya seferine başladıkları 
zaman ha hareketin ~aogon'dan 

milli Çin lcük.Oaıetinin merkeızi olan 
Çunkinr'e riden yolu keımek hfl· 
defini takib ettiğ'ioi ve Birm:1nya· 
yı upt ve işgalden sonra Japon· 
ların Hindistao:ı deiil Çine taar· 
ruz edecelderioi ıöylemiştik. Japon 
ya ile Çin arasıoda b;ş yıldır harb 
devam ediyor. Japonya Çinin şimal 
doiu ve cenubunda geııiş ~·erler 
işgal ederek buralarda yerli Çin 

Ba 11Zİm meufeler, muharebe. 
siz yürünmek mGmkün olsa bile, 
eo az 60 &'ünde alıoabilir, Demek 
oluyor ki Çin savaşları Japonlar 
için en nıüsaid bir surette cereyan 
ettikleri takdirde en az üç ayda 
neticelenebilir. F akıst Japonlar 
Rusya cihetindeu m~ada her taraf· 
la kara muvasalaaı kesilen Çung . 
kiog'i bu ııurelle her taraf tan sı
kıştırıp ümitsizliie sevkederek ni· 
hayet itaat altına almayı düıüoü 
yorlar. Bununla beraber işlt:r Çin· 
de nekııdar müsaid riderse gitııin 
beş yaldır süren bu muazzam sefer 
üç aydan evvel neticelemez. 

O halde Japonların Rasya, 
Hiodistao ve Avostralyaya karşı 

Bu suretle Almanyadaki esir· 
lericı miktarı, 1942 senesi iptid:ı· 
ıııoda 1,256,671 etmektedir. 

• Yeni tarz 
taggarebo 
baları 

Şiındiki haıp, 

tayyarecilikte 
olduğu kadar, 
tayyare bom· 

baları imalinde mühim yenilikler 
cloj'ormuştur. 

Bundan baş\ta Ceyhan için de 4 toıı benzin ve 5 ton gaz tertip 
ettirilmiştir. 

--·--

Subaylann teri i müddeti 
Layiha encümenlerde kabul edil
dikten sonra Meclise sevkedildi 

teğmenliğe naklolunurlar . Üniver· 
sitenin muhtelif fakültelerinin as 

keri kısımlarını muvaffaldyetle bi· 
tirenlere teğmenlik rütbesi ve· 
rilir . 

HAber aldıj'ımıza göre, ismet 
lnönü kız enstitüsü himaye heyeti 
birçok hamiyetli vatanda,larm iş· 

tirıi\cile teşekkül etmiş ve umumi 
heyet evvelki rün toplanarak ara· 
larıodan bir idare heyeti seçmiş· 
!erdir. 

ldore heyetine seçilenler şu 
şekilde vazife bölüınü yapmışlardır· 
Birioci reiılij'e Ahmet Ssbih Üç· 
ok, reiı vekilliğine fabrikator Ömer 
Sabancı, umumi !.:itip veznedar· 
lıjına Sadiye Gürdap; · 

Mürakab, heyeti de Nüzhet 
Büyükyurt ve Abdullah Naim Yaz· 
gandan teşekkül etmiıtir. 

hükOmetleri kur-
du.Onun maksadı, 
sırf kendi istifade 
sine hasretmek is· 
tediii bütün Çloi 

-YAZAN-
Emekli general 

Hüsnü Emir Erkilet 

ciddi hareketle-
re geçmeleri ao. 
cak gelecek son
baharda mümkün 
o 1 a b i 1 ecele de· 

Alelade tayyare bombalarına 
şimdi yedek ve havai fişek bom 
baları ilive edilmiştir • Yedek 
bomba tayyare gibi kanatlıdır. 

Bunun faydası tayyare düşmaoın 
oçaktavar topları ve işitme ci
hazları dairesine ıirmezdeo ev· 
vcl ahlmasına imkan bulunmama· 
sıdır. Aynı zamanda kanadı ıa· 

yesinde tayyareye aiır yük ola 
maz. Binaenaleyh tek kişilik tay· 
yareler de bu yedekte rötürülen 
bombaları faııyabiliyor. 

Aokara 5 ( Huıusi ) - Ordu 
~ııbaylarıoa mahsus terfi kanunu
nun muaddel 10 uncu maddesinin 
deiiştirilmesi haklc ında ki layiha, a • 
lakolı encümı:.nı.Jen ırcçerek Mecli. 

se HvkeJilmiştir. Kabul edilen ye 
oi şeldlni aynen yıızıyoruz: 

•Umum subayların terfie hak 
kazanmaları için her rütbeı.le fiilen 

aegari bulunacakları müddet aşa· 

iıda gösterilmiştir: (işbu müddet .. 
ler borbde komutanlığın göslfre. 
ceii lüzum üzerine nısf ına tenzil 

edilebilir ... lıarb takdirnamesile tal 
tif edilenler ve 16 ncı maddedeki 
kıdemleri alanlar dahi işbu müddet 

Bunlarda o tah!lil müddetleri 

altı tene olan fakültelerden çıkau 

lıır , bir seneyi bitirdikten !lonra 

ehliyetleri tasdik edilenler üste2· 
menliie ve iki 1ene sonra yüzba. 

Teıeklı:ül eden cemiyetin r•· 
yesi kız 60ltitüsüaün ve akşam 

kız sanat okulunun yoksul talebe• 
lerine derecesine gö•e, yardımdır. 

Dünya durumunun bugünkü vazi· 
emri o e ita 
at ettirerek kendi kontrolunda 
yerli hükimetlere tevdi etmektir. 
Şan-Kay-Şek bana r:ızı olmıya· 

rak Çinin kayıtsız ve şartsız istik· 
lalini istediği için müstevli Japon· 
lara boyan eğmedi ve beı yıldan 
beri takdir vo hayrete dejer bir 
dirayet ve enerji ile mukavemet 

etti. 

Oooo orduları Şaokhay, Nan. 
kinr, Hso-Çu ve Hanku büyük 
meydan muharebelerini kaydedip 
bir kaç kere bozulmalarına rai· 
men Çungking'de yeniden düzelip 
teşkil olaoabildiler, Çin ordusunda 
ıimdi de kifi uçak yortur, topça 
ve mübiııamat azdır, fakat Şan
Kay-Şek Çin orduıile Çin milli 
çetelerioe öyle bir milli savaı ve 
airaş ruhu verdiki, bunlar Japon. 
ları daima önlediler, yan ve arka
larından vurdular ve böylelikle 
beş HOe uiraıtırdılar. 

Milli Çio Ba~buj'a bu azim mu 
vaffakiyete evvela Çinlilerde milli 
ruh ve şuurla berabt1r istiklal a~kı 
yarattığı için nail oldu. Ondan son 
ra Japonyanıo Uzakdoğndaki rakib 
leri, nıUltemlehci büyüle devlet· 
lerin Çine büyük yardımları ol
muştur. 

Bilhosaa Sovyet Ruııya lnrille· 
re ve Amerika ona türlü yollarla 
ıillh, mBhimmat, malteme ve hat· 
ta yiyecek ve giyecek bile gön
derdiler, ve aıkeri ıonallim ve t~k 
nisyeoler verdiler. 

Fakat Japon deniz kontrolu· 
nun artmalı ve Çin sahillerinin rit 
tikçe Japon tşgali altına girmeleri 
net:cesi Çine Pasifik ve Hind ok· 
yanasları üzerinden gönderilen mal 

zemenin ithali takriben 2500 km. 
uzunluğundaki Ranron - Çunr
king yoluna iohiıar etmiıtl. Japon· 
lar Birman)a seferile Çinin işte 
bu so:ı bayat yolunu keıtUer. 
Ondan sonra da beldedit•miz veç. 
hile Çunrkinı'e batıdım, doğudan 

ve ceoubdan taarruza baıladılar. 
Japonlar 6vvell birmanyadan 

Yanan Ç'n eyaletioe ıirerek meş· 
bur Ruogoo - Çunkior yolu bo 
yuoca ve bnoun cenubund"a ller
lem~ğtr başladılar, Fakat pek ._,P 
ve yüksek dailarla sert derelerde 
muharebe ederek yol almak pek 
fÜÇ olduiu ve bu nevi arazi Lil-

hatsa motörlü ve hatta aJelaınum 
tekerlekli va11taların ilerlemelerine 
müaaid olmadığı için Salvin 'le 

Naoikoosr nehirlerinin kestiii batı 
Yunan araziıinde Japon ileri hare 

ketleri ancak pek rüçiakle ve pek 
yavaı bir surette milmkün olabil 
meitedlr. 

Bana mukabil Japonlar doto 
Çlnde Y anl'tzft nehri bojanca, bu 
nehrin c•abanda Çelciyanr vili· 
yetinck bata1• doJra, cenubi Çin· 
de de Kanto.. • Haoko demiryolu 
boyunca •i..a istikametinde Uerle· 
111ektedlrlw. MRlt Çla hllkOmetlolo 
ınerkezi evvela Çnt • Kiar, ılm· 
di ba bıreketleria &ak'"-a 1200 • 
1400 Km. ortasında bulaıuaakta
dır. O baldo Japoalar timdi tur.. 
raz ettikleri dört iıtlkametteo 

mekt;r. 

Çinin başına gelen f ellketler 
onun geriliğinden ve knvvetsizli. 
iindendir. Çin 11 milyon Km. ge 
niıliğinde Avrapadan daha büyük 
bit diyardır. Çin, asıl 18 viliye. 
tinden maada iç ve dış iki çevre
ye malikti. Çinlo dış çevresini Ti
bet, doğu Türkiltan ve dış Mogo. 
liıtan, iç çevreıinl de şimalde iÇ 
Mogoliıtan ve batıda iç Tibet teı• 
kil ediyordu. işte bu Çin lmpara. 
torluğ'u, ıon yıllarda Japon darbe. 
!erile dejil, çolr: daha evvel muh· 
telif ci lıotlerden relen sadmelerle 
zaten yıkılmaiı başlamıştı. 

Havai fişek bombalarına re 
lince bunlar pike tayyarenin inişi 
k uvvetiJe bir ~at daha sürat bu· 
lan ve kendisine mahsns muhar. 
rik kavveti bulunan bombalardır. 

Çok müeıısir ve isabetli ol· 
duj'uodın, zemindeki müteharrik 
hedefleri, yani zırhlı otomobil, 
kamyon, ve . lokomotif ribi he· 
defleri çok iyi tutmakta ve tah· 
rip etmektedir. 

• Frao1ada Ca· Yiyecek ka· 
ı;akçısı tren lais şehri ile 

Amienı arasın· 
makinisti 

-------• da işliyen bir 
trenin makinisti 28 yaşlarında 

leri fiilen ikmal etmek mecburiye· 
tiııdedirler.) Asteğmen 6 ay, ter 
ruen, üstermen, yüzbaıı üçer sene 
binbaşı dört ıeno, yarbay, albay, 
tu(renerııl, tugamiral ( 3 senelik 

:ısrari terli müddetini bitirdikten 
ıonra ) albaylıkta geçen taikomu· 
tanlıj'ının yalnız iki seneya kadar 
olan müddeti toğgeneralliifo asra· 
ri müddetinden sayılır. 

Tümreneral-tümamiral, kor· 
geoeral-koramiral, orgeneral-or 
amiral 3 çer sene . Harp okulunu 
movaffa ki yelle bitirenlere astcıi
menlilt rütbesi verilir . Banlar ı.lb 
ay sonra rösterecekleri liyakate 
nazaran llıtlori tarahndan yapıla
cak teklifle münhal aranmıyarak 

şılıia terfi edilirler Tahsil müd 
de ti eri beş sene olan fakülteler. 

den çıkanlar bir sene , tahıil müd 

detleri dört sene olan fakülteler 
den çıkanlar 2 sene ve tahsil 
müddetleri 3 çer sene olan fakül· 
telerden çıkanlar da 3 sene ıon

ra .ııicilJeo ehliyetleri t&1dik edil. 
mek şartiyle üıteimenliğe terfi 
edilirler . Tahsil müddetleri altı 
sene olan fakültelerden çıkanlarm 

yüzbaşıhia ve diğ'erlerinin üstei· 
menliie terfilerine kadar sınıftım 

na göre tatbikat okullarJ . hasta· 
ne , kimyabane ve liboratuarlar
da kıt'a ve müesseselerdeki hiz 
metleri Milli Müdafaa Vekaletince 

tertip ve tanzim olunur . Tatbikat 

okullarında muvaff akiyetle imtihon 
veremiyenlerin lut'alarda ve bas . 
tanelerde ehliyetleri ta11dik edilin. 
ciye kadar üsteğmeollk r6tbeslne 
terfileri yapılmaz. 

----------

yeti karşısında birçok anne ve baba· 
lar hayat pahalılıiı dolayısile ço 
cuklarını okutabilmek için bir ta· 
kıın müşküllerl9 karşılaşmaktadır· 
lar. lıte teıekkül eden bu ceıoi· 
yet kabil olduin kadar bu ribi 
yokıul talebelere yardım temin 
edecektir. Heyete bu lıayırlı İ'linde 
başarılar dileriz. 

Nlklh töreni 
Türksözü arkadaşımızııı tahrir 

ailesinden 8. Faik Parnezar ile 
Bayan lclal Atamanın nilr.ab töre· 
ni dün belediye nikah Hlonund~ 

icra edilmiıtir . Tarafeyni tebrik 
eder ve saadetler dileriz. 

Suriyeye karfı da 
muhtemel bir 

Mihver taarruzu 
Baş tarafı birincide 

Çinin bir ınüllemleko memle
keti haline sokulma11 lngiltere ta· 
rafından Hong • Kong'un 1842 
de zapt ve ilhakile baılar. Ayni 
zamanda Çınin bir kaç limanı ser· 
best ticarete açılmıştı. Çin ıüpbe. 
siz en evvel denizden iatiJi olan. 
mata baıladı. Yabancı devletler 
muhtelıf Çin liman ve sehirlerinde 
kendi tebaalarına hariç ezmemle· 
ket haklarile birçok imtiyazlar el
do ettiler. Sonraları, Rusya dıı ica
ra cihetinden Çine nüfuza başlıya· 
rak doğu Tüıklıtan'a girdi, Amur 
şiındindeki yerleri kendisine te. 
miıı etti ve Vladivostoj''u aldı. 

lnriltere Burmayı, Fransa da Hin 
diçiniyi iç etti, Japonya Kore ya· 
rımadasile F oroıoıa adasını elde 
etti. Buoları iÖren Çioliler yabnn 
cılara dOşmanhlc besliyor, fakat 
mOdafaaya mnHedir olamıyorlardı. 
Çinliler uilıayct öğrendiler ki ba
tı müterakki devletlerin nilfu:ı: ve 
hikiıniyetleriııdf'n ktırtıılmıık nn 
cak oQlar gibi yenileş"leklc müm 
kündür. Bu yeni şuur Çiorle bir 
çok dahili ihtilil ve iitişaşlaran 

çıkmasına ıebeb oldu, 1911 do 

Raymond Lyon adında biri el al
tından rizllce mal satao bir şe
bekenin reisi ııfatile yakalanmlf• 
br. Lyon eline reçlrditl balık ve· 
sair yiyecekleri sandıklar içinne 
yanına alıyor ve Amienı şebrioe 
girmezden evvel geceleyin tredi 
muayyen yerde dararalc tarlalara 
atıyordu. Arkadaşları relerek bun
ları alıyor ve şehre sokuyorlardı. 

Makinistin 300 bin frank ka-
zandığı anlaşılmıştır. Mahkeme 
kendiıini 1 ay lıapııe ve 6000 
frank para ceu.,ına mahlrQm et. 
miştir. 

Mani/ aturacılar 
ve bakkallar birliği seçildi 

Diğerlerinin de seçimine devam edilecek 

mek doi'ru olur kanaatindeyiz Ma · 
mrsfi eğer mihverin böyle bir t•" 
uvvuru varse, bu taoııavvurun şu 

günlerde filiyat S•buıoa ç1kar1'· 

mr.ıu beklenebilir. Çüukü bu ha· 
reketin Ubya taarruzlle çok Hrili 

ve h'\tta ona b:ıilı olması icabe· 
dor. lhtimalki ~uk cebheıindekİ 
bekloylşin de bir Libya ve mulı· 
temel bir Snriy~ harekitındıu1 

ileri gelmui de kı1bilrli,.. Eğer 

• cekolan tacir birlikleri statüsü 

IGebel'kk'=i"-J Fransada ge. .... ---'~~I b e kadınlar 
için haıuıi bir iaşe kartı verilme 

liir kııç rün evvel kurulaCll· 
ğıoı bildirdiğimi:r. perakendeci ta
cir birliklerini teşltil etmek üzere 
vilayet .. ın.ıkaınıoca vazifelendiril · 
mi' olan Tıcaret Odası Başkatibi 
Hü-ınil Vural, dün manifatura ve 
bakkaliye t:ıcirlerini ayrı ayrı za· 
manlıırda toplayarak evvela yok. 
lamalarını yapmış ve 3780 eayıh 
Milli Korunma kanununun 34 üncü 
maddesine oyularak teşekkül ede 

hakkındıt izahat vermiştir. 
Bu statükaya nazaran idure 

heyeti mesleki komite ve mürakip 
stçimlerine reçilmiştir. Manifatıı. 

racılar Birliii Heyetine Akif Çelik, 
ŞükrO Gilvfn, Osman Altıkulaç, 
Ziya Kurltepeli, Ömer Adli, Mah 
mut Gönder, Mahmut Arpacılar 
ve Mahmut Ôzuyırurdan teıekkül 
etmektedir. Mürakiplite ; Hüsnü 

hidi5elerin cereyanına bakılaca" 
olursa, bizim huihtimalleri çözme"' 
için U'ZUn zıııman beklememize h•' 
cet kalmıyacaktır ıımnedoriz. 

(Devamı üçüncüde) 

si kabul edilmiıtir. 

Bu lcıırt hamile kadına ilıti-
yacı olan hor maddeyi temin ede 
cektir. «Gebelik kartı-. rebelik 
sabit olduktan doğam zamanına 

kadar afateberdfr: 

Vural seçilmiıtir. 
Bundan sonra bakkallar birli· 

ii seçilmiş ve tutolao zabıtlar Vi 
liyet makamınca berayi tatdik 'fi· 
caret Vokaletioe ıönderilmek ü· 
zere Vilayete sunulmuştur. 

•=====================================================================• 
~I Tarihi Roman : ss ı 

Omode dıvarcı ustalarının, gemiye 
yükleyen veya boşaltan amelelerin kan 
ter içinde çalışmalarana bıkmadan usan· 
madan seyreder ve bundan çok hoşlanırdı. 

Şimdi iıkelede çalışan remiciler it· 

m•ta büyük bir kayık iadirmişlerdi. Ka· 
Y•wan içoriıine bir sürü kadıo çadırları, 
halılar, ıandıldar sepetler, u:ıoo ve sivri 
uçlu mızraklar doldurmakla meşj'uldüler. 

Gemicilerden bitiıi Omode'ye eski 
valinin dıal k•-- •lloın yola çıkmak üzere 
haıırlandıtını haL.--- ı d d' H d t vwnı e ver ı. u a 
oıubafızlarının lıyanı ......... Ça d' 

u--ıne na ın 

dol karısı lcendlıini ••nlyett • . . o rormemı~ 
ve bu fırtına ~eçınceye kadar ka~Ue be-
raber F ehervar da krahn ıara)1na çak. 
mata karar vermfıtı. Omode konQftab 

· 'dan Böd iskelesine kadar ıeıai 
remıcı ... 
ile rldeceklerini baradao ~tJara binerek 
Ça.,.rad valisinin hlmayoaı altında F e . 

hervar'a reçeceklerini de öireodi. 
Yeni vali Diterik de kadınlara refa• 

kat edecekti. Alman kendinin Çanad ka • 
leılnde biç bir vazifesi kalmadıfını öi
reomittl. Filhakika kral kendisini buraya 
vali tayio etmlıti. Fakat filen elinde hiç 
bir b&kilm ve aaliblyet yokta. Kör Bıç 
de 'keadisloe ehemmiyet verıaflmiıtl. Kale 

ZINDIKLAR 
mahaf ızları da yolda ıokaltta kendine 
ıataşıyor ve alay ediyorlardı. Çanad'ın 
kuzucukları dillerinden bir kelime anla· 
mayan bir adamın kendilerine kumanda 
edebilmesini pek tuhaf buluyorlardı. 

Öj'lf'ye doğrn hlzmetciler kayıi'a 
demir sandıklar getirdiler. Bunları gören 
ve fevkalade heyecaolansn Oınode ken
di kendine 

- Çanad'ın hazinesini de götürüyor-
lar 1 dedi. • 

ilerisini gerisloi biç hesaplamadan 
derhal zihninde kahramanca bir pllo 
tanzim etti : Maroş'dan · gözü pek elli 
Beşeoyö alacık Jeiitik atlarla reminin 
önGnü kesecek ve GGmölçeny ormanınıo 
karşısından tulumlarla Tlla'ya reçecek· 
ler ve mutlak ıureOe kadınları yakala· 
Jaeaklardı. 

O ıün Omode'yi öile yemei'ine bo. 
'~na beklediler. ihtiyar aç ıoıuz Beıen· 
yo kırlarının yolunu totmuıtu. Papa yö 
rilmekten bot\anmazdı. Fakat bu rilolcü 
rıyret fevkallde idi. 

Haraorod sazlı\laraoa \'ardığı :r:aman 
karı111ndao bir atlıD1n o tarafa yavaş 
yavaı geldiğini rördU. hıt1yar relenin 
• r: 

Beteoyö ..ıoli:lafanu aalıymca atbyı aeı-

ÇEViREN : 
lendi. Fakat bu 5esi doyan atlı birden· 
bire sazhklar arasuıda rayboldo. Omode 
de sazlıklara daldı ve ihtiyatla etrafı 
tetkik ederek birdenbire atlınıo karşmna 
çıkıverdi. Beşenyö kendini bir çukura 
atmış atıda yanına yatmış hareketıiz du 
ruyorlardı. Eğer hayvan arada kııyrufunu 
kaldırıp sinejini kojmua intan öldüğüne 
hükmedebilirdi. Omode · 

- Görüyorum 1 
dedi. 

Görüyorum kalk l 

Genç hemen ayaia fırladı ve şa,kın 
şa1kın a-ülmeie baıladı. 

Koçobur baba senmiıin? Bende ııeni 
nrıyordom. 

- Beni mi? 
Genç hemen yere oturdu. Çiımesini 

çekti. Her birinden iiciJer altın çıkararak 
hayretten rözleri açılmıı olan Omode'yı 

- Bunlars sana ba,bat Alpar &'Ön· 
derdi. Dedi. 

Omode dörl altıuı eline alınca ıe· 
vincinden yaşh bir ayiır cibi kifnedi. 

- Allah raıı oltan 1 lıte Şoınoc'lu 
bir çobanla Beşenyö beyinin arasaııdaki 
fark f 

( Şomoc'lu çoboo diye Omode, Eke. 
ştl'yi k11dediyordu.) . . 

Semih Uygur=::• 
Genç Omode'nin Bereuy'a doiru 

gittiğini anlayınca Omode'yi atının ter· 
ki,ine bindirdi. 

ihtiyar 

- Adın ne oilum. Diye sordu. 
- Beni tanımadın mı bab3hlc 1 Hal• 

buki biz eski Joıtlarız. 
- Oiul ben seni ilk defa olarak 

ıörüyorum 1 
- Ne çobuk unuttun? Hani Alpar' 

beyimiı.le ilk telifinlzde yolda bir topaı• 
la attao aıaiı yuvarladıiın sayis vardıyıl 
lıte o bendim. 

- Kafam defter olt1 yinede hay•· 
tımda al aıaiı ettirim adamları bir bit 
hatırlamama imkan yoktur. 

- Erer o vakit yumruk yumruk• 
dötüıaeydilc sana kolaylıkla yenilmezdi .. · 

· - Y eniJmezmiydia ? Geoçlltioad• 
Bıılrar dailarında bir yumrukta koca ayı· 
ları yuvarlamakla vakit reçirlrdim. 

- Fakat Beşenyö delikanlısı Balı•' 
ayısı deiildlr. 

- lnsao tam yerinden yapı4t1r11 JJ•• 
şenyö kafası da çatlar. 

- Halep oradaysa arıuu burad• 
- _Hay hay 1 

( O.W,.ı .,,,,) 
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' TaşCBebek •.. 
Gece sakindi.. Ve bu an bir 1 verecek kıymetlere sahip olmaıı 

odada bembeyu ipek örtü· için buralara atmıı deiilmiy di ? .. 
lerin hapis edemeditl yarı çıplak Ohalde ne bekliyordu. Derhal eli. 
bir vncat, yatıralmıf bir taş bebek ne r•çeni ahp kaçmuı lazım ,.ı. 
ribi rö:ıleri kapalı oyomaktaydı. mezmiy di ?. Bu böyle olmakla be· 

Y alnıı dışanda biri şafatı ya• raber .. Bo an onda yavaş yavat 
kııı recenln bu 1Utiada rölresioi çıliın, deli bir rakaldan sonra yor· 
röatermekteo koıkarak. hızlı ve taa dütenler ~bi bir bq dön••· 
letliz adımlarla kendini karanhia si ve zavallı beoliiinde domur• •i 
ri&Uyor ve mütemadiyen meeafe ramış yeni bir rııh bayletil• kara· 
ılıyordu. şale bir kalp yolu belfrmit gibiydi .. 

Hava ratabdı .. Kaldmmlarda Mahayyeleıi onca yepyeni taze bir ar· 
•erin ve ımz.. zuyle iflemeye bqlıyorda. g-ayri 

ilerledi ve ıündUzdeo tnar ihtiyari adımları onu öne siirüoce 
ladıiı demir parmaklıkla renif bir kendini, bir rOya ribi saran yarı 
b&hçenio önüne gelince durdu. çıplak vlcadan yanında buldu. De· 
Geride araçlar arasaoda pancor- rin bir hızla içi ürperiyordu. Bana 
ları 11111 11kı kapatalmıt kötk pen· kadar rilzel bir varhkta. Etildi ve 
cerelerinden hiç bir ııık 11smıyor karyolada bembe1a:ı ipek örtülerin 
do. O k~dar ki; y A Z A N hıtpsedemedifi vü 

kötlt inHna ve· 1 k • 1 c u d u o lek.-iz 
lıı.u ı.... .. hkı... Tan Serfice -b;, wm ... ~;. sök 
la irileşmit bir _ • süae benzıyeo ya 

rölre yarını hiaıini veriyordu. varlak çıplak omuzoııa hı1fifce ya-
l>ardaia yerde ba sakin hali t•· nan dudaklarmı deidirdi. Artık 
Ce11üıle rözden reçiren ürkek temamUe kadınm bir buhurdan ko 
•damların tabibi yıpranmış reoç kaıandan fark11z füıtünlü koklllU• 
•dam kendi kendine; n• dayıyor ve ·içebiliyordu. Gü 

- - iyi bir receye rastla· zel kadın ayanmamııb. Yıpranmıı 
llllfııa, dedi. ıenç adam serin bir menba ıuyu 

Ve 1&ta sola Dl&Dan tenha balm91 fİbi, az daha e;iltre\.. yİ• 
YoUaran derinUkleriae bakla. Kim. ne bir toy hıfiWiile ihtiraslı du-
.. ıer yokta. Yalnız uzaklardan dakı....ını, onan taze ve fakat ol. 
birbirini yoklayan bekçi düdükle- tan bir nar çatlat• andıran du. 
rinin ötilfleri ve ıona l'elaaiş bir daklarına koydu ve kendinden re-
•eybane lleminin, çalrısile kantık çerek dakikalarca öyle kaldı. Ba 
•korbuz iuan MSleri reliyorda. aa l'llzel v6cat l'•nif bir rökıü 
Ac.a. karanhta alqmıı l'özlerile reçlrerek n•f• almış bir yaoıoa 
içeriye rirmenin nereden ve nuıl dönmilftll. Fakat yinede uyanma-
•G111kGo olacarıuı araıtırmaya mıştı. 
b .. ladı. Yıpraomıı l'enç adam HHİzce 

Baldam, dedi. pencereye yakla4h. Aralanmış per 
Ve &oide çevik bir hareketle delerden ağarmaya baılıyan gece· 

demir parmaklaklarından atlayarak ye, k1rpıfan yaldı:ılara azan uzoa 
bahçenin aiaçları ve palmiyeleri bakarak içini çekti. Heyecanı sön· 
•raa.nda kaybolda. Vaziyeti iyiydi. mDttU. Tekrar dönOp güzel vücu-
Bir llbza kötkil ve arka taraflar· da bakınca; az ~vvel kendince mıh 
da havlayaa ev köpejinin setini 
dinledi ve hafıf adımlarla kam 
döteU tarhh yollara da geçince. 
tehUkeliz tamamea köıke yaklaş-

ram buldata zevk dakikalaraosn 
••rdlji hiale mizantrop roha bali-

tini adeta deiffmfı balda. Ba an· 

llllf oldu. Artık yilrilrkeo aeı v• da ioıanhi• yaklaıarak tahassürle 
ren kom ve çakıl dÖfeli saba da böyle mini minacık gilzel bir ka. 
bitaaifti. Köpek bili havlıyordu. 
O, durmadan itiyadıaın verdiii 
Ç•vikllkle baldaia bir davar ke
lllerine basarak kendini yakarıya 
Ç•k•eye baıladı. Az ıonr• .. ikinci 
ketıa açık pancorlar ı kalmış bir 
Penceresi önüne relmitti. Uzak· 

dına sahip olamaouı bulanmak ve 
ba g(lne kadar bir kadını arkadq-

hiını l'Öraeaaif, kQJfetini ÇAkme 
mit olmak. mahrıımiyetile acı acı 

içten yanarak baiftandı. Ve yine 
kendi kendine : 

larda bin bir HSin ürdütü rarip, - y azılr... Diye ıuırılJ110Jı. 
•nlaıalınaı rürültOler receyi ,.,.. Ömrüm zavath gtçınif ... Haklıydı .. 

7 Haziran Pazar 

TUrklye Rad1odlflh1on poataları 

TDrldJe r•dyoeu, Aakara Rad1oıu 

8,30 Provam ve Mernleltet . 
ıaat ayan 

8,33 Mü2ik: Hafif Program (Pl). 
8,45 Ajan. haberleri. 

9,00 MGzlk: Hafif Parçalar ve 

marşlar (pi.) 
9,15 -
9,30 Evin ltlftti. 

12,30 Pr<>tram ve memleket 
Mal ayarı. 

12,33 Müzik: Şarkılar. 

12,45 Aianı haberleri. 

l 3,00 MGzik: Şarkı ve türllüler 
13.30 -

14,30 Müzik: Radyo Salon or. 

kesltuı. (Vloloniıt Necip Aşkın). 

1. Brandt: Macar Rapsodisi, 

No. 1: 

2. Löhr: BGyük V alı; 

3. Mathlı Sevll'de Bayram; 

4. Leopold: Macar F.utezisl; 

5. Hamphrles: Serenad; 

6. Leacb: NeptGn'ün Bayrama; 
7. Micheli: Baıeler Sereoadı 
8. Pacclni: cMadame Bat• 
terflyıo. 

t8,00 Prorram ve memleket 
uat a1arı. 

18,03 Müzik: Radyo dans or· 

kettruı. 

18 40 M6zik; Muhtelif 
)ardan şarkılar. 

19,30 Memleket Saat 

veAjans Haberleri. 

makam 

Ayara 

19,45 Ankara ilkbahar at koşu· 
laraaın tahminleri. 

19,55 MGzik. Karııık pl&klar. 
20, 15 Konaşma (Tatum ve 8a 

kım) . 
20,30 MGzik: Fasıl heyeti. 

21,00 Konuşma (Ziraat saati). 

21.10 Temsil · Kimril ailesi. 

21,30 Mllıik: ~rabms . Viola 
Sonata. 

Çalaular: 

Z@ki Berküreıı (Viola); 
W. Sehlösinrer (Piano). 

21,50 Miizik : Danı Mllziil 
(Pi.) 

22,30 Memleket ıaat ayan • • 
Aiaoı Haberleri. 

22,45 
22,50 Y annki Prasram ve 

kapanıı 

Tl!T K I K LER 

Çin t eferinln 6ne· 
mi çok büyüktür 

l Başbr:ıfı i~iocide) 

Mançu haoedaoı Jll,tü ve Çin 
Cumhuriyet oldu Fakat memleket 
ba~ttnbaıa anarıi içinde kaldı. 

K<:>münistlik cereyanı da aldı yü· 

rüdü. 
Bu yüzden bir çok iç muhar e· 

beleri çıkarak yabancılar Çinin j. 

çioe dilıtüi6 bu ıiddetli k.ar11ık 
laktan imtiyaz ve iıtifadf!lerini ar· 
tırdılar. Bawtıakü Çin bafburu Mare
ıal Çaıı • Kay • Şek nihayet 1927 
de Milli Çin hiik4metini kurduysa 
da Çini aoarıicfen tımımil• korta· 
ramamışh. 

Dıı Mogoliııtaola doju Tür
kistan hmamile Sovyet nüfuHna 

rirdUer. Tibet ln,.iliz yardımile 
mlistakil oldo ve iç Tibeti kendi· 
ne kattı. Japonya Mançuri ile iç 

M~listaoı zapfetti. Batı Çin vila· 
yelleri de Rasyadın gelen komii· 

oistlik cereyan ve tesirile milli 
Çin hGk~metl merkezinin hükmün· 
den azakleşarak bir nevi muhtar 

eyalatler ballne &'•idiler. Nihayet 
biliadiii lizere Japonlar 1937 de, 
Avrapa devletlerininden ihtilif ve 

aolaıamamazhklarındao f eydalan1· 

rak Çine ıillbla tecavüz ve taar· 
raıa baıladı. Çtnde Y•l'h• milli 

hllkamet Çan • Kay • Şek 'in Naa
kini hükGmeti olduia için Japon· 

lar ona kartı barbettiler. Çünkü 
o, onlara bir tilrlü bat •imemif ti. 

Milli Çin Bqbuj1ınun kat'i pa 
rola11 Japonların Çini bıraklp git· 
meleri oldaiundan onunla Japonla 
rın bir ayqmıya varmalarana imkio 
yoldıır. 

Ba .. beple Japonlar, Çine an• 
cak Şanr-Kay-Şek'i kat'i suret 
te maJlap ederek Çinden firara 
mecbur ettikten tonra hlkim ola· 
bilirler. Banunla beraber milli ıa
ar ve milli harb ve hareket fikri 
Çlnde yerletmiftir. 

Onan için Japonlar Çine an· 
cak aletdevam kavvet ve enerji 
ıarfile hGkmedebileceklerdir. Fakat 
Çin m•eleti hallolanabUdiii tak· 
dirde Japonya içiıı büyük bir hare 
ket serbesti ufku açılmış olac.ktar. 
Oodan soora Almarılera dorru Rus 
ya, Hindistan ve AV11stralya yolla 
rı belirir. Mihver içinde nihai ga. 
lebe ilmidleri parl•m•i• başlar. Ak 
ıi takdirde bittin ttkıntalar Mihver 
içindir. lıte Japonların ıon riioü 
n8 l'etirmck Ozere yeniden batla· 
dıldara Çin ıeferinin ehemmiyeti ba 
kadar hüyOlctGr. 

Cumhurlyelt ea -

HARİCİ HABERLER 
lngilizler tarafından 

Essen ve Kolonya
ya yapılan taarruz 

1 
Dünya efkinnı ala

kadar etmekte 
devam edyor 

Ankara 6 (Radyo gazet .. i) 
Bu reçen hafta içinde dünya 

nın dikkat ve ali.ka11nı Libyada 
cereyan etmekte olan taarruz ha· 
reketlerle, lnl'iliz uçakları tarafın· 
dan KolonJa ve E11en üzerine ya· 
pılan hava akanlara teıkU etmek· 
tedir. Bu hareketler karı111nda 
Rus Almım harbi ikinci plinda 
kılınaktachr. 

Önceleri Harkof cıpheıinde 
Roslar taraf andan başlanılan sonra 
Almanların tazyiklerile dibayet bu
lan harekat bOtlln dünya efkarı 
nazarında Almanyanın ilkbahar 
taarruza zannedilmiş, fakat Alman· 
lmn Harkol cepbeıindeki hareki· 
tin sona erlldifioi bildirilmesi üze· 
rioe ve Mayıs ayman çıkmlf olma-
11n1 ratmen henilz bo amomi ta· 
arrazuo baılamamq olmasa herk•· 
si hayrette barakDUftır. 

Almanlar Libya barekitı laak· 
kında ise Sc>vyet cephesindeki ha
reketlerden çok farkla olarak pek 
az malamat vermiflerdir . Anlqı· 
lan Almanlar Libya haıekitantn 
bitm .. iai bekliyorlar. 

Eter Almanya üzerine yapılan 
lngiliz hava taarruzlara olmasa idi 
belki de Libya harekatı haftanın 
en önemli bir mHeleıi olarak ka
lacakti . Fakat bo olay Libya ha 
rekitan1 da ikinci plinda barak 
mqtar . 

loriliz hava taarruzunun yap
bğa bilylik tetlrler hakkıada yavaş 
yavaı Almanyadan havadiıler dı· 

şarı sızmaj'a bqlamııttr • Kolonya 
hava taarruza eına11nda tahribe 
uğrayan ve ancak taarruzdan b6f 
gün sonra intiıar edebilen Kolon. 

Japonyanın ne
reye taarruz ede 
ceği belli değil 

Ankara 6 (Radyo razetesl)
Japooyanm Hindistana mı, Ro1J8• 
ya mı. Ayoıtralyaya mı yokH Çl· 
ne mi taarraz edeceti heınil1! belll 
deiildir. Japonlar Alaskadan n· 
tuna~ da Amerikanın Haryorr 11-
manına ve Mada•Hkara kadM' 
hGcaıalarına azatmıı\ardır. Ba bl
caaalaı balckaoda söz söyleyen bir Ja 
pon •Özcllsll kacınc1 defa oldap 
belli olmayon tehditlerinde de• 
miıtir lci: 

Eter Av•atralya hali miltt ... 
fiklerlnden ayrdmazta başıaa re
lecek reli~etlerden kendisi ..... 
uldür. 

Bu hueketin aksini yaptaj1 
takdirde Japonlardan azami mm· 
haret rörecektir. 

Japon ıözcibü bunları IÖyler· 
ken lorllizlerde aıker dola Wr 
kafileyi Hirıdiatana röndermiflerdir 
Harp bqladıiı rllndenberf ilk 
defa bu kadar reaif bir mikyaıta 
bir asker kafilesi rönderildiil bil· 
dirilmekte we ba kafileye biç bir 
Japon filoıunon rastrelmediii ilave 
edilmektedir. 

ya razetelerlodeo biri yazdıtı ya. 
zıda diyor ki : 

Evvelce bu şehri tanıyanlarlQ 

Kolonya ıehrine veda etmeleri il. 
ıımdır. Çünkü bu şehir artak bir 
harabeden ba4ka bir fey deii.ldir. 
Alman milleti elben bonon ac111Da 
f arlaıile alacaktır. 

Almanlann daydaldara bu İn· 

f ale kartı lnrilizler ıevinç dur· 
maktadarlar. Malam oldota ilz_.. 
iki aeoedenberi Alman açakları ta• 
rafından lntiltere ilzerlne yapılaa 
akınlar hatırlatılmakta ve o zaaan 
lnrilizlerin dayma4 olduklara acıJI 
iki ıene ıonra Almanlaran daydak• 
ları söylenmektedir. 

sumer Bank iplik ve dokuma f abrikalan 
mUessesesi EreOli Bez fabrikası 

mUdUrlUQUndenı 
Fabrikamızın alprüntülerinin senelik mikdarı 15 haziran 94 

Pazarteai sünü aaat 14 de açık artırma suretiyle satılacaktır. 
Senelik tahmini milcdar elli tondur Beher lciloıunun mubam· 
men bedeli iki kuruıtur, Taliplerin mezlcGr gÜll ve autta 
fabrikamıu müracaatları ilin olunur. 6-7-9 

Petrol Harbi Başlamıştır 
Yordu. Fakat yıpranmış ~e:1ç adam lnsaıalıim kaybettiren me.,akkatli 
bınlara duymayacak kadar ifil• zelil hayatı ona hiç bir mHevi Bir aylardanberi ba sntunlarda ilkbahar 
"'•trol ve enditesizdi. El yard•· duyjiyle bisleneetine imkin ver Alman taarnzanan en az iki istikametten, ya· 

Şimdilik iki koldan Kafkasya 
ve süveyı istikametinde baş. 
lıyan taarruz ne Rusya ne de 
Afrika harbidir, tam minasİ· 

cek Rom111el ordasuna btı luymetli mayi nasal 
gö:ıderilecek ve bel,. ayrıca 1000 kilometrelak 
çöl yolunda bu ikmal na91I yapılacak? Anlaıı• 
lamu. 

taiyle pencere camına yokladı. Ta· memİf, iistellk mihnetli hakir öm. ni Doneç bavzat1ndan Kafkuyaya ve Libya· 
h f rllnü de rllrlltmn·tü. Gittikre dü· d~n SOveyte dotru birden baıhyacatını iddia 
• tesadilf •• Açıktı. Ve eli içe· ... U9 ... etmif, ba mewsada da birkaç yazı yaaanıtak. 

riye . '- . • L b tilnceıi, ı .. i akan ltlr su ribi ber· 
rırmell IÇID yavatça •• D per- T Aradaki ..... •ye ve Şimali Afrikadaki Jeh 

d l h rakl• .. yorda. Belki haıiyetli bir e eri araladıit zalNO yüzüne a. -.· ıetli 11calr.lara ratmeo, bu dnınnce tamamon 
lif Lı varlık olmak zevki rubunda uyan• 

uır ziya ve kokulu bir haya tahakkuk etti. 
ç mıt olacakta. Veya belkide Allah 
•rpta, Bir anda içeriye süzlll6· Timoçenkonan Harkofa kartı yapbiı aal· ona böyle (insan) olmayı nasip e· 

"•rdı, F ,kat nedense maharetli decektl. dırımdaıı faydalanarak harekete r•ç•n Rusya· 
bir sıçray11la odanın dÖfemHine Ki bili ? daki Alman cenup kanadının taarruzundan bir 
ı._. h • r ... 

tı;ı halde pencere dibin<ie mı • Geldlti yerden gürültüsüzce kaç rllo aonra Rommel de S6nyş istikametin· 
~·'•14, kalmııtı. B.ırasa ıblr. ve ra- bahçeye atladı. Yola çaldığında de saldır•lf balaaayor. 
ı.:t dC>feli bir odaydı. Ve asıl ona artak rölrelindeu korkmayorda. içi Banan b6yle olacatını bilmek için kera· 

Yrete dütüren odada tavanı ta· rahat ve Hriadi. Yalnız yürürken mele ihtiyaç yoktu. Çllnkil Almanların karta· 
~-I 'yle karaohk barakan bafff arada snda •eodllile durmadan racak ıafer ne tek 1..-·ına Ruyanın ma;labol. 
-.ı" ı kıl'la&-ıı bir abajörün renk • ..-. 
Ye lillr.s içinde aydınlattıiı karJO• akan yatlarına siliyor ve derin matı, oe de M11arm veya Akdeolzin ittililıdar. 
ı . ..ı derin hıçkırdıiı olayordn. Bu zaferlere rapa, artan Anl'iosalr.ton hazır. 
~ Yatan ve beabeyaz ipek ör- 1 bl &eter k Almanla 
lııltrin hapis edemediii yarı çıp· Ve rece yine Nkindl. .. , htı bir fÜJI Avrupa i • r e ra 
ı. yeditini kaıtaarabUir. Almanların kendilerini 

it bir icadın vücudayda. Bir yap. emoİJette •öraeleri için tek çare •ki ve ye· 
1111

' bebek ribi, ideta nefe91iz uyu 1 ~· 1 ol d6a7adakl bGtGn petrol kaynaklarını elleri. 
)•ıa bıa harikulade riizel vücudun T .AK V 1 ~ ne ,.,.,_.ridır. 
,.,•dd14ında, yiiz ve endam bat· Ancak ba takdlrdedir ki Sovyetler, Ani'· '-r 7 Haslran 1942 
1 '0 •n İflenmeainde Allahın lal· loaak10nlar ve dijer demokrasi cephMi Alman 
•tııQ .. irıemediii mahakkakta. PAZAR ordaıu kar111ında mllfk&l darama dütebillrler. 

Y YJLıı942 • A Yı 6 Giia : ısa Hmr " Al 1 ·' di k dar A daLI 
.... L • ıpranm14 ıenç adam fettad 25 mao ar ,.m P a Y111pa "' pet. 
'"ııı:l l Rumi 1SSI· llaJU l k Lı. ..a__ bir k R ~ •• • bu kanaatinde aldanmadı· Hicri 1361• C.mulJel'evel 22 ro •1na-no- ..... ı, omaaya ve 
~· htlkmederkenı Derin bir ür· Polonya11 ele refİrdller. Japoolar da Uzak 
~ tle anında hi ... tti ki, içinin 

1 
1 Dotadaki , kaynakları d•mokratlardao aldılar. 

1 ' ee111iresi yeni bir .. ,. ... can· a~:.. Nöbetçi Eczue Henüz Mibwer eline r•çmem:.fkbal•n;: ;•ki 
~-'t ve kaynamaktadır. Ve artık ~------------------.. dünyadaki petrol kaynakları Hya D aı· 
iaı....'~tle mıhlandıiı yerden iki •tık A il Nasibi ra körfeıioe kadar devam eden bat üzerinde 
l .._., halinde bakıtlara bu earar- kalmıı balanayor. 
~f \t•dın v6caduna aardıiı zamao, ( Y•rcami yananda ) O baldı hakiki hedef ' bu Nhadadır. Her 
b 'it t>ir dlkkatıizlitin, yersiz bir iki tarafta bqhyan taarrasun açları da bunu 
b~~~tia blltlkı ömrünü heder edı Batöz haklara· nakit r6ıteriyor. Bir defa ba saba ele reçirilirae, o 
~b;tlui hatırdan çıkarmııtı. Şlm olar ak ödenec~k vakit kov.etleri artan •• realtliJ•D Anrlo1ak-
kl .. vk ...... iiil• OJ odada Haber aldıtı•ıza röre çiftçi· ıonlaraa yeni dlayaya r•lip harbetmeleri ..... 
-.:'~cak •eddi kıymetlerinin be· ler ~ataz ıahiplerinı qaalUoe bak· petrollan Okyaaularıa ötealndeo, Amerikada• 
~ •palni •nata vermlıtl. Hal- larım ayn• C .. bıial olarak) delil vapurla taeı•al-ra lcabedecektlr. 
"Pli lece ve karanlıklar ba na· aaktin pata " ol.fak ~ ·&dey•cek· Ba bal basa.ki motör harbi .ı.,acebe· 

1 
lr•I• bta ömrlae az refah lerdlr . tladea, blratt da tqt•a n ile deflnleD d&a· 

le petrol harbidir 

dlirmete benxer; rouvaffakiyet ümidi de o nİs · 
bette azalır. 

Görünüıe ıöre, Almanların hesaplarında 
baıhca yeri tutan bu düşüncedir. Ancak bu 
hesap göz öoüode tutularsa, biribirinden biıı 
lerce kilometre uzak.ta buluoao cepheleriu bir 
iıtikametteki hareketleriuin mioa11 anlqıhr. 

Ve l'ene ancak bu difüoce fÖZ Önünde 
lataluru Mihverin Girit veya Yunan adaiarıa
dan Suriyeye doira bir hareket taHrlamaıını 
akıl kolay ahr. Zira deditimiz ribi, aıli hedef 
8a1ra - Kafkasya hattanın iki bqı ve ort&11· 
dar. 

Alman hedeflerini anlamak bakıaundan 
f aydala olan ba amami izahı yaptıktan IODra Şi
m•li Afrika hareketloln mahtemel neticeleri ve 
mabatları hakkında teferruata ririıebilirlz. Bu 
hareketin birinci derecede filttOğü maksat her 
halde bir h~led~ .SOHJfO varmaktan ziyade, 
Orta Şarktakı lnrılız kuvvetlerini mümkiiD mer 
teb• bo yana do;nı çekmek olsa r•rektir. 

ÇGnkll ilk iki rüollik savqta Tobrutun 
cenabt Şarkiıiodekl Elidem 6ollne r•lmelerine 
ratmeo, 1000 kilometre kadar ıllrecek ba 981 
Hha11oda Rommel'in ikmal ifinl oual 1tatara· 
carı ve ezcilmle zırbh, motörl6 kıt...,_. •: 
ıım olan benzini ne ıaretle tedarik edeeeii 
akıl alma~ bir ... eledir. 

• d lar b--~J Roman· 
Mihver or a ı ba .. ~ay~ --~e ltal a· 

yadaD tedarik ederek ve ~- Y 
daa dolqbrarak aü U. Ak._. ıeçlrerek 
...kedebWrler.o.!~· aakliyat rüç. 
ııtond• . ..,.......,, AW.-de Mihver bakı. 
aüyetl yoktu. 

Ba yaır 11catında 111 fibl bınıln 1arf•d• 

Bu itibarla kafi derecede mukavemet röı. 
terecekleri şüphesiz olan ve benzin ilı:malleıi 

çok kolay baluoan lnrilizlerin Mııar hadudan
d.ı , Sidi Barrani' de ve en ıon olarak Meraa 
Matruh'ta t11tunmalara lbım rellr • Fakat ba 

taarruz <lolay11ile logilider Orta Şarktaki kav
vt.tlerinden bir kısmını Şimali Afıikaya röode· 

rirler;e , Kafkasyayı hedef tutan Rusyadaki 
Alman cenup kanadınan bir mııvaffaldyeti ha· 

linJe Buraya doiru ıarkmak , bu kuvvet kay. 
darma11 yilzilnden • kolaylaşmış olar . Libya• 

daki mihver taarruzunun fikrimizce ea •illdra 
kazancı ve hedefi bu olabilir. 

Banuo yanıode mihver ifia Slveyıe dof• 
r11 yaklaştıkça Orta• Akdeaiscl• blldmiyet te• 

ıisi Maltanın tecridi , Si~ ve lıkenderiye. 
nin ve hatti bütün ıarld Aalcdeoizln ınihver 
hava k11vvetlerinio .- alteaa ~rmesi ribi 
faydalar dı yar#.· Banlar da ayn ayrı 
heıabedilen ,.,ı.rdar · 

Bun• kattıbk lotili:ılerin bu Mfer de her 
ne p ..... ..,. oluna olaan . ' Tobratu ellerinde 
tut_,. p.lıımalara tabmıa olanabllir • ÇOnk& 
aocak ba MJ~d• ve lıkenderiye-Tobruk-
,...ffa .ı .. Ueııae dayanılarak Orta v C:.--k 
... dk' l ·ı· d • e ...... t Akdeals e ı ara ız enız ve hava hlki fyetl 
ki• .. e~tirU~bllir . Akli takdirde Mal: Ue 
lıkeader17enın ara11 çok azak oldaiaadan, hiç 
cleilhe • Orta Akdeniadıld lnaiJlz hlk' • • 
tehlikeye rirer. ımıyeti 

.. HIUi~ı, ~i.zim ~anııatimlzce ı939_42 bar
banın uebcesını tayın edecek olan hakiki harp. 
petrol harbi baılaaıııtır • Her t•J ba harbe 
bailıdır • Avrapada karulma11 dütllnllea Uda· 
rJ cephe dahi ba harbla 111 HJ1' ba taraftc 
kazanalmuına bafhdtr • 8• Hbepten 6a ....... 
deki bit ay blltlla dlaruıa ••kadderatm 
tayin ıdıcek kadar •iihlmdJr. 



Yazlık Sinema 
BU AKŞAM 

Bütün şehir halkının görüp beğeneceği şaheserlerin 
pbeaeri . .. Paris'te, Bcrlin, Viyana ve Pe,te'de aylarca 
ıröıterilen 194 ı ve 1942 senelerinin en büyük filmi 

Bir Doktorun Romanı 
Fransızca sözlü emsalsız sUper 

Filmini takdim ediyor 
Bir kadın öldürüyor .. öir erkek onun yerine cezasını 

çekiyor .. Ve bir cinayetten bllyllk bir atk doğuyor .. işte 
böyle kuvvetli ve hareketli bir mevznda olan bu harHcu
lide filmin bat rollerinde : 

CAMILLA ~ HORN 
MARIA ANDERGAST ve 

ALBERCHT SCHOENHALS 
Gibi Almanyanın en büyük artistleri bulunmaktadır. 

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

Pek Yakında: 

Son Ayrılış 
Orman Çevirge Müdürlüğünden: 

Orman Emvali Satıt lllnı 
Mikdarı Muhammen vahit fiyat 

Cinai Hacmı M3 Lira Kuruş 
Çam 108 529 20 

1- Seyhan viliyetinin Bahçe kazası dahilinde Büyük Har· 
man ormanmda 108 metre M. mikdarında kerestelik sabfa 
çıkarılmııtar. 

2- Sat.ş 8 6/942 günü saat 14 de Seyhan Or. müdllrlü· 
gü dairesinde arttırma ile yapılacakbr. 

3- Beher metre mikibının muhammen fiyata 4 lira 90 
kuruıtur. 

4- Şartname ve mukavelename projeleri Orman Umum 
Müd. ,Seyhan Orman Çevirge Müd. ,Bahçe Orman Bölge Sef
liii yerlerden alınır. 

S- Muvakkat teminat 39 lira 69 kuruıtur. 
6- Satıı umumidir. 
7- Orman 22/51942 günllnden baılamak üzere 15 gün 

mllddetle satışa çıkaralm11hı. 
8- Taliplerin aynı gtln ve saatta Ticaret odası vesikalara ve 

teminat makbuzlarile birlikte Seyhan orman çevirge müdür· 
lüjilnde müteşekkil sataş komisyonuna müracaatları (Ticaret 
oduı vesikası k6ylülerden istenmez.) 

9- Orman 8 ay müddetle verilecektir. 2028 24-29-3-7 

Seyhan Orman Çevir
ge MDdDrlOğOnden : 

Orman Emvali Satı, Hlnı 
Mikderı Beher kentaho1n 

Hacmı Mahammeo vahit f ıyatı 
Cioıi M3 03 Kental Kilo Lira Karoı 

Çam enkaz odaaa 6600 00 12 

1- Hatay villyetisain lskenderun kazası dahilinde Turanla

Sicil ilanı 
Adana Ticaret ve Sanayi 

Odasından: 
Odamızda 117 l sicil numarasile birinci sınıfta kayıtlı Ada. 

nada Eski istasyon karakolu karşısında kurulu bulunan De
miriş atelyesi Saim Yalçıner unvaıu altında icrai faaliyet eder· 
ken bu kere muamelitmda tevsi ve Nuri Has ve evlitları 
ve şerikile hususi bir şirket akdederek: 

(Saim Yalçıner, Nuri Has ve eulatları ve şeriki) 
Firmaıı namı altında faaliyetine devam edeceği ve şirke · 

tin bütün muamelatında Saim Yalçıner ve ortakluından Nu· 
ri Has veya Nuri Has'ın tevkil edeceği bir zat ile müştere· 
ken vazı imza etmek ıuretile şirketi harice karşı t~msil ed· 
ceği ve Nuri Has'm elyevm Ömer Sapancı'yı kendi namına 
vazi imza etmek üzere selibiyettar kıldığı mezkur şirketin 
Birinci Noterlikten tastikli 3/6 ~42 tarihli sirküleri de bildi
rilmiş olduğundan keyfiyet Ticaret kanununun 42 nci nıad· 
desi mucibince tescil ve ilin olunur. 

Tescil tarihi: 6/6/942 
Ticaret Sicil No: 89 20R7 

ilan 
Belediye Riyasetinden: 
1- Belediye kaoarasında istihsal edilmekte olan buzun 

kapalı zarfla yapılan münakasasmda verilen teklif mektupları 
kanuna uygun olmadığından kabul edilmediği ve yeniden 
yine ayni şartname dairesinde ve kapata zarf usulile münaka· 
saya konulmuştur. 

2- Muvakkat teminatı (250) liradır. 
3- ihalesi haziranın 16 ncı salı günü saat on bette be· 

lediye encümeninde yapılacaktır. 
4- Şartnamesi Belediye yazı işleri mUdOrlüğündcdir. is

teyenler orada görebilirler. 
S- Teklif mektupları ihale günü saat on dörde kadar 

makbuz mukabilinde belediye riyasetine verilmiş olmuı prttır. 
6- İsteklilerin usulü dairesinde tanzim edecekleri teklif 

mektuplarını ihale gUnü muayyen saatta belediye riyasetine 
vermif olmaları ilin olunur. 2039 28-3· 7·13 

ilan 
Belediye Riyasetinden: 
1- lımet lnönil caddesinde zahire pazarında Belediyeye 

ait mağazalardan 54 numaralı mağaza hat haline getirilerek 
bir daneıi ıebzeci dükkim olarak 15/Temmuz/942 den itiba· 
ren bir ili üç Hne müddetle icarın• talip çıkmadıtından iha
leıi on ıün uzatallDlfbr. 

2- Bir senelik muhammen kira bedeli 1 SO lira olup mu· 
•akkat teminab muhammen kira bedt linin O/o 7,S rıdır. 

3- ihalesi Haziranın 16 ncı salı gUııii saat 1 S de Beledi
ye dairesinde Belediye encümeninde yapılacaktır. 

4- isteklilerin ihaleden evvel şartnamesini görmek mu• 
vakkat teminatlarını yatırmak üzere Belediye muhasebe ka
lemine ve ihale günil teminat makbuzlarile Belediye encüme· 
nine mtlracaatlan dan olunur, 2088 

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

her cins habubatm istasyon hangarı altından veya civarından 
vaguna tahmil veyahutda vagundan tahliye iılui açık eksilt· 
me suretiyle 1016/942 giinü saat 15 de Oımaniye istasyonu 
karşısında ajarısm bulunduiu dairede talibine ihale edilece
ğinden isteklilerin şartnameyi görmek üzere müracaatları. 

2060 /.·3· 7 
"~ ormanından (~~) kent~ çam enkaz odunu s~~a ç~ . ~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~
karılmııtar. 

2- Sataş 19.6.942 günU saat - 11 de Seyhan Orman çe· 
virke müdürlütU dairesinde arttırma ile yapılacaktır. 

3- Beher kentahnm muhammen fiyata 12 kuruştur. 
4- Şartname ve mukavelename projl'!leri Seyhan Or. 

Çevirge Müd. Ankara Or. Umum Mlldürlüğünden lıkendc
run Or. Bölge Şeflitiaden ahnar. 

5- Muvakkat teminat S9 lira 40 kuruıtur. 
6- Satış umumidir. 

7- Taliplerin ihale ~üni olan 19 6 942 gtlnll saat 11 
de teminat makbuz Y~ t~~~~et od... veaikalarile birlikte Sey
han Or. Çevirge müdurlugu. sabı koaıiayoaunda hazar bu
lunmalara (Ticaret odası vesıkası k&!\Glerden lıtenmez) 

8- Orman on ay müddetle ve~ılecektlr. 
9- Orman 4-6-942 gününden ıtibarra ıs ıGn nıüddetle 

aat11a çıkuılmıştır. . . 
10- BilOmum mcsarif müıteriye aıttır. . 
1 l- Orman br:deli iç taklitte ödenecektar. 

2060 4-7-12· 16 

Sayın Müşterilerimize 
Şimdiye kadar atelyemde demircilik ve lornacılık etmek

te iken tiladilik bu itleri yapmaktan urfıauar ederek, yal
nız llltı ZlraiJe yedek parçaları ve hurda demir alım satı· 
au ile iıtiıal ecl-=etimi Nyın mütterilerime ilin ederim. 

Yanuı SeJIUm 2063 2.3 4-5 6· 7 

942 Modeli 
TELE F U N K EN radyolanmız gelmiştir 

Hiç bir tertibat ilavesine lüzum kalmakıızm mütemadi 
ve mütenavip ve kısa, orta, uzun dalgalar üzerine çalışan 
t 54 GwK modt:lleri radyo meraklilanna hararetle tavsiye 
olunur. 

TELEFUNKEN 
Nihayet kendisi ve iımi emsali radyolar arasında 

arasında teminat ve imtiyaz remzidir. 

lıltılıige, Ulalcıfle, Fnzipaıa w miltemadl cereganı 
elelctrllci santralı olan fGntlge m•rlcezlerine tavdge 
olanar. 

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

Radyo •iitehauııı Mı::.ZIMRE yakında fenni ve modern 
radyo tamir atelyesini · açacaktır. 

l•tıraz Sahibi : CAViT 0Rtd. 
Bualdıtı ,., : BUGÜN MatH.11 

2026 

U. Netriyat MOdllrO : Avakat 
Rifat YAVEROôLU 

Asri Sinemanın 
YAZLIK BAHÇESi 

Suvare B k Suvar• 
9.30 u a şa m 9.30 

Şark sinemacılığının en muazzam 
ve en muhteşem ,aheseri 

OmmU GDlsllm'On 
Türkçe sözlü - Arapça tarkllı 

Harunurreşidin 
G6zdesi 

Tarıhin kn , ı.Jettiti en büyük ve en kanla aşk mac~ras•· · 
Şark saraylaranm kıtnlı ihtirasları ... Sefahatlar. . Yüzlerce 
rakkase ve muj'anniyenin bayram eğlenceleri . . Binlerce 
figüran ve muazzam sahneler .. Zevk ... Sefa ... Kıskançhk 
ihtiraslara... Harunurreşidiu veziri ve süt kardeşi CaferiD 
rekabeti •. Tarihi ve hakiki vak'alar . 

iLAVETEN : 

Fevkalade eğlenceli ve renkli 
MIKI MAVZ 

AYRICA : RENKLi 'ORT 

PEK YAKINDA : 

Kadınlar Oteli 
T. iŞ BANKASI 
Küçeik tasarruf hesapları 
t94~ iKRAMiYE PLA"ı 

KEelDELERı 
Z Şubat, 4M11gı•,JAf11doı,211cincitllfl'in tarilılerintle _911pılıt• 

---- 1942 iKRAMiYELERi ---
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Alsaray Sinemasında 
BU AKŞAM 

Mevsimin en heyecanla ve meraklı filmi birden 

1 
Türk filmciliğinin en büyllk eseri güzide edip (VA-NÜ) 

nin eıerinden iktibas edilen 

Yılmaz Ali 
Bir genç polisin heyecanlı maceralara 

2 
Bir milletin mukaddt"rataaı tayin eden vazife, vatau ıe~· 

giıi ve arkadaşlık gibi mefhumları sinesinde toplaylln film .. 

Millet Namına 
ilan 

Satıllk tarlalar 
1- Şarkan: hali, garben ya· 

rımcaya ıiden tarikim, şima
lcn ve cenuben: cebel olan 2l 
hektar tarla. 
2- Şarkan: Şif, garben ya

ramca tariki, Şlmalen: dügün 
yurdunda olan Şif ,cenuben: 
Sahibi senet tarlası olan 32 
hektar tarla. 
3- Şarkan hıli ve koçallı 

deresi, gırbea: Kuzgun deresi, 
Şimııen: dedelere giden yol, 
ccnuben kayalı ormanı ile mah
dut olan 32 hektar tarla Sa· 
tıhktır. almak isteyenlerin tak-
si meydanı civarında Demirci 
ve Tornacı Yunus Seyhan'• 
milrıcaıtları. 2062 2·E·4·5-6-7 

ı Belediye riyasetinde• 
- Temiılllı: itleri hayvan•" 

nııı bir yıllı lt ihtiyacı olan 1212' 
kilo saman aç•k ekıilt111e ile sslı' 
almacaktır. 

2 - Bir kilo samanın muh•" 
meo bedeli 8 ltaruıtar . 

3 - Muvakkıtı tenaiııat jıp 
liradır. J 

4 - lbaleıi Hniunıa 12 • 

cama l'Dnil saat oa bette bel..tlf' 
eoclhneninde yapalacakttr. 

5 - ŞartoımHİ belediy• 1'' 
ıı itleri Lale111ind~dir. lıtey•1111' 
orada l'örebilirler. ,,. 

6 - ihale gilnü muıyy,.. 

alta taliplerin mavalı.kıt *" 
makbaılarile birlikte BeledlJ• 1' 
cilıaealne mDrıcaatlara dlD '",,ı.otl 

2033 26·30 ,. 7 


