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P'lyatı C•) SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE --------------------~ 

Almanya'nın Hı· t 1 er 
harp siyasetinde ı 
ekmeğin rolü Macar Baş-' -
Yazan: CAViT ORAL 

Ankara - 8 
1914 de loriliz Ziraat Nazırı 

Broıe ·1 Avam kamarasında söyle 
diii nutokt.ı şöyle demişti; .:Bu 
harbi kuaanc4k 1ogiltcrenin bui 
tlay ve patates brlaları ol.ıcaktır.ıt 
Bu ııö:ı:leri bugün iç 'u do bir rea 
lite ltabul edemeımiyi:ı? 

Hiç şüblıe yok ki içinde yaşa· 
dıiımız ikinci cihan harbi de bir 
lop, bir tayyare, bir tank ve b\r 
denizaltı muharebesi olduğu kadar 

v ekili ile 
g6rUştU 
Ankara 8 (Radyo gazetesi) -

Haftanın en mühim d-.niz muha· 
rebesi olayının dışında dünya po· 
litikasınıo en çok ilgi!lini cekt1n 
Alman Filhreri il• Macar Ba$vekili 
ar~111odaki l'örü~medir. Bilhassa 
Hitlerio Flnlindiyaya yapmış ol . 
d•iU ziyaretten sonra bu görü~
menin yapılmış olması dünya eflcirı 
üzerinde Alman yaz taarru7.unun 
başlamada rı evvel küçük ort:ıkları 
ile dir kere daha siyui ve ulceri 
durumu inc-,lemek m'\c'mriyelincle 
olduğu belirtilmektecfir. Bu görüş· 
111~lerd"la bir;nc:,i Hitler ile lt:ıl· 
yan Başveki Mu:lolini ar.ıısında ya· 
pılmışh. Fakat bu defa yapılan 
~örüşmede ue\redilen reemi tebliğ 
her zaman neşredilen rflsmi teb· 
li(lerden dıhı uıun olOJnıdır. 

T ebliğdo Jenilıyor ki Bitler 
ile Macar Başvekili arHında cere· 
yan eden gorüşmeler Alman ve 
Macar ananevi bailıhkJarı çerçe· 
vesi içerisinde olmuştur. Ve bu 
görüşmeler her iki milletin yekdi
ierine kartı duydukları büyük 
sempatiyi bir kere daha İ!lbat et· 
mittir. 

Siyasi görüşmelerden sonra 
a1keri vaziyette tetkik edilmiştir. 

Mscar Başvekili 7 H,ziıanda 
Alman hariciye nazırının mi1afirit 

Bir Türk ticaret heyeti tayyare ile 

B. Hitler bundan nelki müldkatında Muıolini ile beraber 

Almanyaya gidiyor 
Aulura 8 (Hasuıi m11babirlmizden) - Türk Almını ticaret anlal· 

muı hükü~lerine dayanara~ Sümerbink fabrikHınm muhtaç olduia ... 
kine alit ve edevatını temın •tmek mıksadiyle umum müdilr nıaavlai 
Sab: i Sıılekin reiıliğin.Je bir heyet tayyare ile Almaoyaya ritınektedir. 
H~yele 11mum işletme müdürü Bülent Buktoa demir ve çelik fabrikaL&ra 
müdürü Sad ıt Etker K•ynri fabrikası müdürü Nihat Alpar'da dahil 
bulunmaktadır. 

Bay Faik Üstün 
gitti 

Tekaüde sevkedilen eski Va 
liraiz Bay Faik Üstün evveli rün 
ıehrimizden ayrılmıştır . istasyon 
da bir çok tanıdıkları ve hükOmet 
erkiuı tarafından teşyi edilrni,tir. 

Hayret edilecek 
bir havadisi 
Dünkü tayyare post11ile releo 

T &1firiefkar gazetesinde okoduio· 

muz bir \ıavadiı hayretimizi mucip 

oldu. Bu havadise röreAdana va

liliğine tayin edilen Bay Akif lyi 

doğanın şehrimize relerek vazife 

ıine başladığı yazılmaktadır. Yap 

tırımız tahkikatta henüz valimizin 

relmemiş oldoğü aelqaleıştır. 

Fransız 
gazeteleri 
Suriyenin lngilizler 
tarafından işgalinin 
hiç bir zaman aff edi
lemiyeceğini yazıyor 

Aokara 8 (Radyo f&zetesi) -

Viıiden gelen ıon haberlere röre. 

Suriyenin lnrilizler tarafından iır• 
linin yıl dönümü dolayıaile bütün 

Fransız gazeteleri bu işral hidi. 
sesi üzerinde durmaktadırlar. 

Fransız gaHtelerine ıöre, la. 
r:tiıler tarahndı.n yapılan bu ita· 
reketın hiç bir zamau affedilemi· 
yeceil ileri ıürülmek.tedir. 

Rize Elmtı: kurutma/ ahri 
Garip bir t..,düf ueri olarak 

loıilizlerio Suriyeyi ifıallerl Fren• 
Mnın yıkıhıındao bir sene evvel 
ayoi l'Üne te•adiif etmektedir. 

v~ belki bunlftrdan daha fazla bir 
iktisat, b ir ziraat ve bir iaşe mu· 
lıarebtsidir. 1918 de Almanyayı 
yıkan ne olmuıto? Alman orduları 
1-'ransız topraklarındn harp eder
ken, Alman askerleri Rusyada mu· 
:ı:alfer h"r vııziyette i\ı.en, bu dev
leti içinden çözülmeğo mecbur 
eden sebeb ne idi? Niçin askeri 
sahada gatip denecek kadar mu· 
vaffakiyet kazanmış olan Almanya 
hn fena altibetle karşılaşmıştı? 
Çünkü Almanya eltmekıizdi. Çün· 
kü Almanya açtı. Ve bu açlık yü· 
2.Ünden perişan bir vuiyete gir· 
nıiıti . Halbuki bugankn Almanya 
1918 Almanyası deiildir. Eter 
Naıyonal sosyalist reiiminin ziraat 
politikası tetkik edilecek oluua 
tÖrlllecektir ki; Hitler'in 1933 de 
iktidar mevkiine l'elmesinden son· 
ra en çok ehemmiyet verdiği bir 
lllevzu ziraat olmqtor. Hitler Al 
llaan köylüsGnü hem politik ve 
hena de a1kerlik ve iaşe bakımla· 
randan çok tutmuştur. Üçün.cü 
Rayb idaresi Alman ziraatının ın· 
ki1&fı1 çok verimli olması ve mem· 
leketi harice muhtaç olmadan 
bealeyecek bir hale relmesi için 
.. 6ıtahsili daha önceki reiiıalete 
llal:ar•n daha çok koruyan tedbir· 
ler almıştır. Burün Almanya bir 
lİraat memleketi olmadıjı halde 
b•ınen hemen !tendi kendine yete· 
Cek miktarda hububat istihsali.tı 
Jap•aktadır. lıtatistikler bunu açık 
olarak göstermektedir. Zira açlık· 
tın yllı eği yanan Almanya ikinci 

::.:~~:~::~~;~;:: .. :~:t:ı~~'.~! kası çalışmıııa başlıııacak 
Macar b84vekılı ve harıcıye ~ ' ~ ' 

Ve yine ne rariptir ki Fransız
lar kendi memleketlerioia yıkılı· 
şandan bpbaetmeyip de S.riyMio 
Şrattndea bıhHtmeltri eter ıi1ui 
bir polika oymou deiil•e Sariyeyl 
Franıtadan daha fazla Hvdiklerine 
hükmetmek liıamdır. 

nazırile Almtn hariciye nazm ar a·l J - ı 
ıaoda cereyan edeo siyaıi mese· \ k A 

1 
Aakara 8 ( Hu1111i muhabiri· \ 

mizdea ) - Ziraat bankasının i;· J 1 

bir defa daha l'Çlık yüaüoden 
Daathlp olmak istememektedi~. 
Bunan için de Alman ziraat polı· 
tikaaınıo tatbik etmekte oldoiu 
•Erıeoruns11chlacht» istihsal mu· 
"•rtbeıi 1ayesinde bu rayede de 
llluvaffa\( olmaktadır. Eğer Alman• 
Y• ken4isinden başka bütün Avro· 
P•yı reçlndirmek zorunda olma ... 
b-. devletin bu defaki harbi ek· 
••kslzlik yüzünden kaybedecei'ine 
biç ihtimal verilemez. Fakat koca 
bir lut'ayı beslemek için üzerine 
•ldıiı iaıe yükü de a1li hafif rö· 
r&le111eı. Çünkü Avrupa ıimdiye 
~•dar hiç bir zaman kendini bes · 
11Y•llleml1tir. Dalma hariçten habu 
bat idhal etmiştir. Halbuki şimdi 
dışarıdan hiç bir şey getiremediii 
tibi, Almanyadan bqka Avrupa 
kıtasıodaki diğer hububat sahala· 

rının da normal zamanlarda oldu· 
h ribi. ekilip dikilebildiğini pek 
~netmiyoruz. Vakıa Avrupada 

h11rünkii ekmelı. sarfiyatı tanzim 
edilıaiftir. Ve istihlikde bunun 

biiyük faydatı vardır. Sonra bu 
lene Avrupada ekilınit veya da 
•ldlecek hububat tarlalarını mah· 
•edecek bir muharebe de cereyan 

'lllleıaektedir. Şu halde Avrupa· 
~~Q kendi iıtihıalitı için bu da 
Qır k 

•ıançhr. 

~ F.ier bu vaziyetler bu kıtada 
d~~Yan her devlet için yalnız keo• 
t'~ı be•leyebilecek kadar bir is· 
1 

•al imkinı verebUiyorıa o za· 
"- t d 11 A~rupaoı~ iaıe durumu ol. 
,:ıcÇa bafiflemış olıar. Yokaa Av. 
P•nıo erreç açlıia mabkom kal. 

:::1 beldenmiyecek bir hidiae de. 
r Lir. Biitüa bu mOlihazalarla be. .... . 
ita' ' Almanyanın Avrupanın ıa. 
~ 1 bakımından da üzerine nldıiı 
ltlf 

e pek atırdır. : 
)tQ Zaten bu iaıe meseltai Alman· 
P•k

111 
harp ılyasetinde c!e kendiıini 

•tık olarak bi11ettirmekttdir. 

lelıerio en batında ıeleni Roman· s 3 b) M 8 0 
ya ile Macarlar arasıncaki Traıı· 

tirikii• korul•uı olao Türk mey· a po n ar 
vecilik Limited Şirketi tarahndan 

sılvuyadır. Başkumandanı 
Malllın olduiu üzere zaman 

Rize'nin pazu kazasında bir elma Mı·dvay' a 
kurutma f abrikaaı karalmaf, daha 

zaman Romen politi~a adaml~rı neden1azledilmİŞ 
Viyana hak•m heyetınce Tran11I· , 

sonra bu ıirketln tufiy•iae bina• t 
en fabrika .'•aliyet•. ~eç--•ltti. a a r r u z 
En .on verılea y ... ı bir kararla vanyanın Macarlara verilmiş olma· 

•ına rarmen bu davidan vaz geç· 
memişler ve bir rüo relip bu ül
kenin tekrar Romealer taıafından 
reri alınacağını söylemekten çekin· 

memiştir. 
Hatta bir arahk Macar ve 

Romen razeteleri. ara•mda bu me· 
sele baltlunda bir. mütareke ... imza 
edilir ribi olmasına rai'meo son 
zamanlar rerek •İyaıi mabf ılleri ve 
gerekse bu iki memleketin basını 
arasında yeniden Jüello başla· 
mıştır • 

Belki de Macar baf"okili bn 
meseleyi kökünden halletmek içio 
Almap liderleriyle görüımek mec 

buriyetini hiuetmif tir· . 
Fakat şura11oıda kaydetmemız 

lizımdır ki : , 
Almanya Avrupa kıt asında 

silahlı bir döiüş haline inltilip 
edebilecek her: dürlü harekete ma· 
ni olabilecek kadar ku"vetli bir 
durumdadır. Avrupanın her tara 
hndan Almanyaya röoderilen ham 
madde mamQl eşyanın kıymeti 1 
milyon lnglliz lirasıdır 

Sondan başka bu bölgelerden 
bilhasta Fransa ve ltalyadan 100 
binlerce lıcinin Almanya Hnayi 
merkezlerinde çalııtmlmakta ol· 
dukları bildirilmektedir. Ayrıca 
Fransadan 150 bin Fransız iıcisi· 
nio yeniden Almanyaya rönderil-

diti bildirilmektedir. . 
Ve bu işcileri Lavalın teman 

ettiii ileri sürülmektedir· 

Kanaatimizce Almanyayı Libya çöl· 
leriode sıkıntılı bir mücadeleye 
mecbur eden sebepler araauıda 
birinci derecede strateii unsaru 
olduğıı ıibi, bu saldırış ve müca 
delede Ukraynanm zengin ve mah· 
aaldar topraklarile, Nil vadisinin 
~l ve bereketli mahsullerinin de 
teairi az olmamııtar. Zira bu h.r. 
b~n 11auo aürec:ejini rörea bir Al 
manya için Kafkaslara ve Orallera 
Çıkmanın, Silvene ~e Mıııra kadar 

- Devamı ikincide -

Devlet Ziraat ifl•tmeleri Karomu e t t •ı 1 e r 
tarafından teslim alınmış ve işle-

tilmesine başlanmak: üzere f uliyele Ankara 8 (Radyo gaıetni) -
reçmiştir. 8q fabrilı.a elmalara fen Günüe en mllhim olayı Japonlar 
ni bir ıekilde kurutarak bn ıuret tarafından Mldvaye yapılan ikinci 
le mühim bir m ... leket .. hnlü- deniz ve hava taarrazadar. 
nün harice sevki mümkün olacaktır. Etuea uzan bir duraklama 

Mareşal Brnçiç 

- Y az111 Üçüncüde -

Lletlk tevzii geri k•ldı 
Ticaret VeUleti tarafından vi 

liyetimiz çifçi ve kamyoncularına 
tevzi edilmek üzere rönderilmiş 
olan liatiklerln tevzii işi bazı se
beplerdeın dolayı reıri bırakılmlfbr. 

Benzin tevilatında tah· 
dldat 9 Temmuza ka· 

dar d•v•ftl edecek 
Ankara : 8 · (a.a.) - 9 EylOl 

1941 tarihinden itibaren benzin 
tevziahnda tatbik e~lmekte olen 
tahdidat 9 Birinci Teşrin tarihinde 
illa edilmiş olan hesaplara ıöre 
9 Temmuz 1942 tarihine kadar 
devam edecektir. 

Rusra Çine renlden 
r•rdım •d•c•k mi ? 

Ankara 8 (Radyo razetesi) -
Romen radyosunun bildirdifine rö 
re, Amerika hllkOmeti Çin hükO· 
metine yardım ettiii takdirde Rua 
yaya yardım edebileuiini bildir· 
mittir. Esasen RHya Çine yardam 
etmekte idi: Fakat Alman taarru · 
zü batladıtı ıündeaberi bn yardı· 
ma nihayet vermek mecburiyetin· 
de kalmııtı. Erer Romen radyoe•· 
nun verdlti ba haber doir11 ı .. 
Rusyanıo yeniden Çin• yardıma 
bqlaması beklenebilir. 

-----------------------------------------------
Hapisler Sümerbank 

Fabrikalannda Çalıştmlacak 
Ankara 8 (Hususi muhabirimizdenf - Adliye Vekaleti Sllmerbanlt 

Umıım Müdürlüğü ile yaptı;ı temaslar neticesinde, Na:ı.illi Buuna fabri 
ıı. .. ında İf tHsına müstenit yani ceza evi karmaya karar verm;t ve bu 
ay içerisinde faaliyete reçirilm•k üzere hazarhklar bitirilm~tir. 

Genç mabkOmlardan teşekkül edecek bu yeai cea• evı menıupl~rı
aın ayni zamanda esaıh bir meslek ıabibi olmalarma plqıl~caktır. Şim· 
dilik bu fabrikaya 350 kiti röaderilmektedir. l&erid! bu mıktarıo dalaa 
arttır•lma•ı dUıünillmektedlr. ve bu aaretle fabrika ııtlbllhnın artacaiı 
umulmalıı.tadır. 

hareketinden ıonra J•ponluın ba 
ikinci taarruza beklenmekte idi. 
Çünkü milttefiklerin r•rek bahri 
kuvvetlerini ve rerek hava kuv
vetlerini bir çok bölielere dağıt· 
mış olmaları ve ayni zamaada bo 
bölgelerdeki üslerini her an tahkim 
etmif bal1111maları Japonları bu 
vaziyete Hyirci bırakamazdı. Yal· 
oız beklenmeyen bir şey Hrsa Ja· 
ponlaruı Hint Okyanuaundaki ve 
pasifikteki harekatı bırakarak bu 
nu öa p1aoa almıt olmalarıdır. 

Fakat Japonlar bütün rayret· 
lerine ratmen yapmış oldakları bu 
taarruz hareketiude muvaffak ola 
mamlflardır. 

Amerika kaynaklarından relen 
haberlere röre Midvay civarrnda 
ceryao eden mab.,.ebelerde 3 ve· 
ya 5 uçak gemiıi ile bir çok aiır 
ve hafif harp remtleri zayi et· 
mi,lerdir • Buadan da anlaşılıyor 
ki Japonların yapmlf olduldart bu 
taarrazao ittlbdaf ettiği r• ye doi
ru•o doiroya adıyı ele geçir· 
meltti . Halbaki Japonların ba 
adayı •rreç ele reçirmek iatiy .. 
ceklerini evvelden hesaba kata• 
Amerikalılar adayı ona ıör• tala· 
kim etmişler ve Sörbarbwd• ıai· 
radıkları ani baskının raip .,. acı· 

1 fazla11 
aıoı bu sııretl• Japoo .,. le 
ile ödetmek için eileriıt'"b11 'ba:. 
her şeyi yapmıılard~ v;eıni•İ ile 
km Japonlara 3 ·~a 

8 
v• ayrıca 

2 muharebe 1'-:::nfa haurına 
6 maharebe 1' 

Hbep ol•.,~~ber Amerika do 
8aa•ola d'. . b' d a•irah ver ırı ar emer. 

naama" • T 
de J•~rın Japtarı bu taarraz. 
da ...,, .. hasından çekilmiş olına· 
,., .... rapın Japonların yenildik· 
a.rini katlyetle ıöylımelttın çekin· 
aittir. 

Nafia lnfaat •traaı gUm· 
rUkten muaf tutulecak 

Ankara 8 ( Hususi muhabiri· 
mizden ) - F e.kaJide ihti1açlar 
için yaptmlıcak Nafia ioıalartna 
ait e,yaoın rümrilk ver~lerioden 
muf olarak yurda tokulınaın hak 
kında Hült\lmet MecliH bir liyiba 
verdi. 

Şose ve köprüler inıaat içia 
gelecek yıllara feçici taahlaiid 
ririıilmui hakkındaki layiha Mec 
li• ruznamesine ahndı.Liylha eıH 
larına röre 1943 dea 1952 mal 
yıllarına &'eçici taahhütler• ririf 
mek için Nafia V eltilliiine aaeau 
niyet verilmektedir. Senelik tediy 
miktarları 5 milyon lirayı reç . 
yecektir. 

FevkaiAde kazanç 
vergisi parti grupund• 

görUtUlecek 
Ankara 8 ( Huıui mahabiri 

mizden ) - Fevkalide kazanç ve 
ııaıne d a i r o 1 a n proı 
üzerinde Parti Grupa komisyona 
nun kaıırladı(ı raporun yakıad 
Parti Grupunda müzakeresi ve 
mevzu üzerinde bir prensip kara 
rana varılması mahtemeldlr. V 
lecek karar ya böyle bir verwi lh 
dasından Mrfınaur etmek yabut 
proiedeki tatbik kabiliyeti olan e 
sula tadili_. l'İtmek olacaktır 
Gayri meakal Hllf!~rında, vırrinl 
eaki .. tıflar• tetmılınden ıimdid 
.. ,,,,. ... , edllmiıtir. 

•"' h•ft•llk Aue ve lnıı 
llz t•ryar• z•rlatı 

Berlin : 8 (a.a.) _ D.N.Q 
ajan11 bildiriyor: 

. Geçen hafta Ruslar 272 lnfi 
lızler 332 uça\t rayip etmiılertlir 
Bu haf ta lnriliılerin kaybı Bolte 
viklerin kaybından 60 tayyar 
fazladır. 

Bunun sebebi Alman ve hal 
Y.an ha~:ı kuvvetlerinin şimali Af 
rıkadakı pek şiddetli akınlar1ehr 
Bundan başka Alman uçak aav 
bataryaları iJral alhnda bala 
yerlere lnrili:ıler tarafından 'I 
lan akınlarda bir çok lorlliı la 
yareleri Jüıllrmllflvdlr. 



BUGON 9 Haziran 1942 

HARİCİ HABERLER Askerlik 
Şark cephesinde ga-
rip . bir duraklama 

Harkofon cenu· 
b'lnda başlayan 
ve Alman tebliğ· 
leıine göre, bii· 
yük muvaffakıyet
ler kaydetaıi1 ol. 
masa lcabedeo Al· 
man saldırımı bir· 
denbire dııralamıo 
buhıoayor • Bu ; 

rumlaruım düzel• 
tilmeıi ancak ve 
ancak bo c•phe 
ıleki muvaffakayet 
lerine bailıJır. 

Garptan ı-elen hı· 
va aaldmmını an. 
cak Şark cephe. 
ıinde kazaoa~ak-

Şark cephesinde Al
man taarruzu dura
maz. Zorlaşan vaziyet· 
leri kurtaracak ancak 
buradaki muvaffak1· 
yettir. 

lırı mavaff ak>ret· 

ler 1&yeıinde ayırabilecekleri ve 
garba iöoderecekleri hava kovvet
leril• öoliyebilirler. Libya muhare
bele ri hiç de;iJse Almanların Orta 
Şarkı bu yoldan varamıyacaklarmı 
göstermiştir. 

35 milyon frank d ı k b ·ı k 
elmas ve tahvi- epo ar ura 1 ece 
lat a l m ı ş 1 a r ! 

Pariıte 3 ıahte polis memuru 
bir kadıoan 35 milyon frank deje· 
rinde eıbam tahvilat ve mücev· 
beratını ele reçirmiştir. Vak• 
şöyle olmnftur: 

Ticaret veltiletinden vilayet 
iaşe müdürlüiürıe g tlen bir tamim 
de toprak mahsulleri ofiıi umum 
müdürlüğüoün tensib edeceği yer· 
lerde depolar kurabileceii ve mıh· 

• ıulü ötedenberi zahire ile işial 
eden kimselerden teşeldı;ül edecek 
birlikleri va11tasile satan alabilece
ii bildirilmiştir. 

e11a11na ~öu knrulur. Y aln11. bu 
Lirliklerin kur11'3bilmesintJe nazar1 
dikkate alınacak e9a' mesele şu· 
dur: 

A - Ôtede11beri hububat işi 
ile meşğul olmuş tacirler tarafın
dan teşkil edilir. Birliiio bir esas 
defteri olması şarttır. BMik 5 ki 

• Ticaret Vekaleti, merkezi le· 
tanbul olmak üzere hir nakil va· 
sıta~u birlii'i kurulmasını kararlaş · 

tarmıştır . 

Ôirendiğimi:ıe göre, otomobil, 
kamyon, motosiklet ve bisiklet ye• 
dele parçaları ihtiyaçları bu birliğe 
ıirmeie mecbur olacaklardır. Bir· 
lije rirmiyeoler yukarıdaki nakil 
vuıtaları yedek perçalarını get"r· 
temiyeceklerdir. Bu ithalatçılar rı 
haziranda lstınbulda bir toplantı 
yıpacaldardır. Toplaotıd:a Ticaret 
Vekiletınin de bir mümessili bu 

izahı bayii u-ıuo olan garip bir du· 
rum meydaoa retirdi. Çünkü bir 
saldmm muvaffak olmazsa dur
ma11 oe kadar tabii iıe, Alman 
iddialarına röre büyük movaffa
luyot kazanması takdirinde ilerle· 
meme1i de o kadar gariptir. Bu 
taarruzun büyük mikyasta olmaaa 
dahi oldukça mühim mu11affikı· 
yetler kaydetf tini ise yaln1z Al
man tebliiinden Jeğ'il, harekatın 
cereyanı ıırasınd" veya ondan 
sonr.aki S Jvyet ve lngiliz tebliğle · 
rioden de anlamak mümkündü. 
Sonra artık yu relmi, bnlooduğu. 
,.a ve harekat aıevslmioin de baş · 
lamıf olmasına nazaraa zaten bu 
movalfak1yel olmasa dahi büyük 
Alman taarruzlarının başlamuı ica· 
bederdi. O halde hazır elde böyle 
bir mavaff akıyet varken duralama· 
om sebebi ne olabilir? 

Bu sorunun iki cevabı vardır: 
1 - Alman büyük taarruzu 

başladı. Fakat Sovyetlerin daha 
evvel davranmaları ve sonra da 
müdafaadaki muvaff akıyetleri do

layııile durduruldu. 
2 - Almanların büyük taar 

raz11 baılamadı. Fakat Harkof ke 
ıimiode Tim<>çenkooun ririştii'i ta 
arruz dolayııile ve •ÜHit fırsat· 
lardan iıtifade ederek bu kuvve. 
tio yanına doiru mevzii bir taar
ruz yapıldı . Baıı muvaffakıyetler 
elde edildi. Fakat büyük taarruıı 

için rerelteo yığlnaklar henüz ilt· 
mal eclilmediii için taarruz ileri 

rörülemedi. 
Bunlardan Ur.inci cevap bize 

daba mülayim görünüyor. Çünkü 
haddi zatında Almaolar tarahndao 
t•• roioas:le büyük bir taarruza 
allmet olacak hareket başlama 
mqta. Böyle bir taarruz yarma 
veya kıı,atma cephesinde tiddetli 
taldmmları icabettirirken cephe 

11ia diğer k111mlarmda da düşman 
kuvvetlerini tesbit edici ıö.teriş 
veya oyalama taarruzlarına 1ebe 
biyel verir. Halbuki ıimdiye kadar 

böyle umumi bir harelr.et rörme· 
dik. 81\tün muharebe Harltofuo 
U'fıımda veya bunun cenublloda 

cereyan etti. 
Bizim Radyo razetesioin de 

lziam taarraıunao başlamasından 
bir ilti ıcün evvelki neşriyatı ha· 
tıra retirilirae Alman, daha doi· 
raıu Mihver yıranaklırıoıo Şark 
cepbuinde henüz ikmal edilmemiş 
bahınmaıı ve meseli ltalyanların 
bu cepheye benilı pek· az kuvvet 
röndermiş olmaları kabul edilebilir. 

Mamafih bakikatın bn iki ce· 
vap veya tahmin orta5l olmaıı 
daha çok variddir. Yani Mihver 
yığanaklarını tamamen ikmal etme 
mlftl, buna ilr.aale çalaşıyordu . 

O halde Akdeniz ve Orta 
Şarka inerek bundan saora rittikçe 
tehlikeli bir vaziyet alacak olan 
Anglo Sokson hazarlığanı olınnlaş. 
madan karş lamak yina Rusyadaki 
mııvaHakiyetlerine bağladır. 

Binaenaleyh Ş:ırk cebhuindeki 
duraklama ancak muvakket bir ma 
lıiyet arzcdebilir. Her iki taraf için 
de bütün yaz boyunca saldırmak 
ve davalarını kökünden halletmek 
bir zarurettir. Ôoümüzdcki günler
de Şark cebhesindeki harekit da
ha kanlı hir şekilde başlayacaktır. 
Ve diğer cebhelerdeld hareltitın 
ridiıini de yine bora11 tayin ede
cektir. --
Almanyanın harp 

s iyasetinde 
ekmeğin rolü 

Baştaraf ı birincide 

uzaomaom ve bütün Akdeniz ... 
billuioe hikim olmanan strateii 
yönünden faydası ne kadar büyük 
olarsa, Avrupayı açhktan korumak 
içinde temin edeceji iıtifade o kadar 
büyük olacaktır. Fakat ba atkeri ve 
iktiladi prorramı Almanya tabak· 
kak ettirebilecek midir, bu ayn bir 
.... tedir. 

Y aloız Almanya bu pllaı ta• 
hakkak ettirmek içio teşebbüıe 
reçme\ mecbariy•tiodedlr. Net .. 
kim harp mevsiminin r•çmeıine 
ve ııcaklann başlamaıına raimen 
Libyada harekete başlamıştır. Onuo. 
çün biz Almanyanıo Şark cephe. 
tinde taıırrnzuo şu l'Ünlerde baş· 
lamamaımdan şüpheye düşerek, 
acaba Almanya tedafüi bir maha· 
rebe ai yapacak fikir ve mütalla
sında bulananlara iştirlk etmiyo 
rnz. Çünkü böyle bir hareket rea . 
liteye UYfUn olamaz. Realite iH 
Almanyayı hem a1keri bakımdan 
ve hem de ekmek bakımından 
taarru 1 ı mec ·,ur tutmaktadır. Aksi 
takdirde bütüo Avrupaya hakim 
oJao, orcfolara ~luıko~a ö.-leri ıde 
bulunan Almanya belki harp 1a 

ha1ında dej'il, fakat J11riiiz nazarı· 
nın yirmi sekiz 1tne evvel ıöyle
diii ribi bağday ve m111r tarla
larında yine bu harbi de kaybe· 
debllir. 

Pariste Gouvien Saint Cyr 
bulv.mnda oturan 49 yatlarmda 
madam Gardot ismiııde bir kadı 
nınapartmanaoa sabableyio üç ki· 
ıi müracaat etmi$, kapıyı açan 
hiımetçi kadına kendilerinin po• 
lis memura olduklarını. evde •· 
ra$hrma yapmaia reldiklerini 
söylemişlerdir. içlerinden birisi 
Hhte bir poliı kartı da fÖster · 
miştir. 

Hizmetçi kadın lıtorkudan tit
riyerek kendilerini salona atmış 

ve haoımma haber vermiştir. Ma 
dam Gardol 3 memuruo yanma 
girince boolara: 

Evvela yanmızdalti esham ve 
tahvilih teslim edin... demişler· 
dir. Madam Gardot kcrkarak için 
de 30 bin frank, her biri 100 bin 
ftAnklık 3 tane hazine h lıvili, 6 
bilezik biri 20 dlieri 18 kırathk 
pırlanta iki yüzük, pırlıntadaıı 
bir zincir. iki çift küpe bulunan 
bir çantayı getirip teslim etmiş 
tir . 

Buolarıo kıymeti 35 milyon 
Frank kad1r tahmin ediliyor. 

Sahte memurlar çantayı alın · 
ca: «Bunlara merkeze teslim ede 
lim> d iyerek çekilmişlerdir. Bir· 
kaç dakika r•çtikten sonra kadan 
şüphelenmiş ve polite telefon et 
mlştlr. · 

Banan üzerine memurların 

1&hte olduldın anlatılmıf, araş· 

brma başlamıttar. Fakat şimdi 
ye kadar kimse ele geçirilem•· 
miftlr. • 

lzdifHlç 
mektepleri I 

Amerika
son moda, 
ev le oe cek 

çiftlerin «izdivaç mektepleri• de· 
nen okullarda bir müddet dera 
rörmeleridir. Bu okullardı, evle
neceklere aile saadetioin e1rar1 
ve boşaamaoıo sebepleri den O· 

lara\r. söıterilmektedir. 
Hırvat üniversitesinde de ev 

lenme hakkında bir ·clı:divaç kür· 
süıO» ihda1 edilmittir. 

Bu kürsüde meohur pıikolor 
l•r, doktorlar "Ye hakimler evlene 
ceklere den vermektedirler. Bu 
prof eaörlerden bazıları derslerini 
pratlır. sahada da veriyorlı.r. Me
seli Salem ıehrioden hakim O . 
Brien yeni evlenecek talebelerini 
adliyeye ıötürerek onlara boşao
flla davalarını da dinlettiriyornıuı. 

(Devamı Oçüocüde) 

Bu birlikler belediye leşkilah 
olan her yerde dağıtma birlikleri 

şilik bir idare heyeti seçecek ve 
kıırulao birlik vekalete bildirile· 
cektir. 

-- - -----------------

Şehirde oturan müstahsillerede 
ekmeklik ve yemeklik b1rakılacak 

Ôirendiğimize göre Ticaret Vekaletinden vilayete gelen bir telr· 
rafta t•hir ve kas;.ı 'Jalarda oturan müstahsillerle köylü müstahsil istih
kakları arasında ~ ir fark mevcut olmayıp boularada 324 sıyıla karar ile 
muayyen miktard!l ekmeklik ve yemeklik bırakılacaktır. 

Milli Piyango 
DUn An karada J apllan k•tld•d• 307293 

numarah b llet 25 b in lira kazandı 

Milli Piyaogooun hazirao keşi 
deıi liugün Hat on beşte Sergi
evinde yapıldı. Kazanan numara 
ları bildiriyoruz: 

25,000 lira lcazanan numara 
307293 

10 000 lira kazanan numaralar 
73909 77142 303798 
5,000 lira kazanan numaralar 

43698 99087 133512 271332 287742 

2,000 lira kazanan numaralar 

13575 32925 33291 44839 65156 
74587 86715 89215 125442 171110 

213026 218279 246976 250996 258484 
268638 283158 284019 348649 376095 

1,000 lira kazanan oamaralar 
3347 5~81 8233 12073 12162 

36156 49465 52110 56215 60724 

50 lira kazı1u.n numaular 
Son üç rakamı (294) ile biten 

400 bilet. 
Son üç 

400 bilet. 
raltamı (995) a. biten 

20 lira kaz.anan numaralar 
Son üç rakamı (147) ile biten 

400 bilet. 
Son üç rakamı (221) iAe biten 

400 bilet. 
Son üç rakanaı (447) ile biten 

400 bilet. 
Son üç rakamı (644) ife biten 

400 bilet. 

Son üç rakamı (752) ile biten 
400 bilet • • 

10 lira kazanan namaralar 
Son iki rakamı (77) ile biten 

4 000 bilet. 
72191 74916 84590 85249 85613 Son iki rakamı (99) ile biten 

103396 106295116387 122312 137155 4.000 bilet. 

143152 153776 156511180761182495 3 lira kuanan numaralar 
183744186281 J88888197006'2l6Sl5 Son rakamı ( 4 ) ile biten 40.000 
217046 229342 240952 26?.043 265854 bilet. 

266081nı955273825 275965 279992 Son rakamı ( 5 ) ile büten 40.000 
281999 287294 288116 291666 2952J8 bilet ikramiye alırlar. 
296509 297097 298163 311755 313068 --- ---------
339451 342065 352658 356705 369767 
370229 370989 375893376113 399240 

500 lira kazanan numaralar 
Son dö•t rakamı (0892) ile bhen 

40 bilet. 
Soa dört r.skamı (8647) ile biten 

40 bilet. 
Son dört nkamı (9648) ite biten 

40 bilet. 
100 lira kazanan nuıuaralar 

Son üç rakamı (300) i111 biten 
400 bilet. 

Son üç rakamı (451) ile 
400 bilet. 

biten 

Yüzme havuzu 
açlldı 

Beden terbiyeıine baila yüzme 
havuzu düo :tçılmııtar. Bu havuzda 
yüzmek veya yüzme1i öğrenmelr 
istiyenlerin l'ençllk kalüplerinden 
birinde aza olması şarthr. 

Yüzme kurslarma nezaret et. 
mek üzere beden terbiyui umum 
ml\dürlüiü yüzıne antrenörü ve 
müteha11ıslarından Bay Abbu şeh 
rimize retmiştir. 

luoacakhr. 

• Alakadarlara gelen mıhlınata 
röre bu ııene Ege böfg,.ııi iizüın 

rekoltesi 50,000 too tahmin edil· 
mektedir. Fakat bu miktar, kat'i 
değildir. Bir müddet sonra bon• 
tah'Din heyeti, muhtelif bölgeleri 
dola$aralı: rekolteyi kat'i surette 
teııbit edecekt"r. 

lzmirde stok olarak 12,000 ton 
ü:ı.üm vardır. G~çeıı ııtneye aid bıı 
mahıuliin bir ltıımıoın satılması 

beklenmektedir. Üzüm mahsuliinün 
nefis ve iyi olacağı söylenmekte· 
dir. 

lzınir rekoltesi bakkıoda henüı 
bir tahmin ileri sürülmemektedir. 

• Türkiyeye retirilmesi evvele• 
kararlaşan 1000 Yunan çocu;u 
içi11 Kazalaya ayr1lan tahsisli . bu 
aeoe kış içinde muhtelif viliyetler 
de açılacak aşhaneler ihtiyacın• 

11rfolnnacaktır. 

• Başvekilettcn Mecliıe rele" 
bir liyihaya göre, hariçl•n ithıl 
olunacak ~öprü malzemeıiyle bu 
inşaata kullanılacak aair rşya rüırı · 

rük reımindeu muaf totıılacaktır· 

Al lpllll ve keten mell" 
aucatı kir rUzdelarl 

Fiyat mürakabe komi,yonuoc• 
Aiı ipliii ve keten mensucat ili' 
yüzdtleri aşaiıdalti şekit&e tesbll 
edilmitlir. 

Ai ipliii için ithalttcı kar• 
olarak akreditifli yüzde 20 akr•· 
ditlfııiz yüzde 15 toptHcı kir• 
yiSzde 7 pera~cndeci ypule t5 
keten menıucalı akreditifli yüzde 
25 ~ kreditifsiz yüz ie 20 toptan'' 
yüzde 10 perakendeci yeı 20 dir. 

Petrol Ofis Umuıtl 
Müdürü t ehrimizd' 

Petrol Ofiı Umum Müdürü Ba1 
Talha Sıbuoco Çukurova çifçisioİll 
petrol, muot, motorin ve raalr.il'l1 

varı ilıtiyaçlarmı tetkik ve iol•' 
etmek üzere dünkü posta ile şeh 
rimize relmiştir . 

Umum Müdür, şehrimi.ule "' 
bölreınizde alikalılarla temulard• 
bulaoacaktar. 

111 Tarihi Roman : 56 I ZINDIKLAR Semih Uygur • - Çünlr. ü adını mukaddu ıu ile de· 
iil mütrik ateıle verdiler. 

ÇEViREN : 
di ki? Dedi. 

Tam bu ••oada Timoçenko 
taarruza ıeçti . Va\ı.ıa Almanlara 
yerlerinden atap !'İ•na~ itini bo. 
zamadı amma, yırınak ıçin tahais 
edilen taze tcu11vetlerde11 bir k11• • 

mınıo muharebeye sok11lma11oa. ae. 
bep oldu. Binaenaleyh taarruz ıçin 

lkiıide attan apiı indiler. A~ hay· 
retle oolara baluyordu. Omode uğ ko. 
lunu kallanamıyordo. Fakat rllcilne iti· 
madı vardı. Böyle ıeylere ahıkındı. 

- Halbuki beni de vaftiz etmi$lerdi. 
Belki bio kadar vardık bizi Maroı 1U· 

yuna getirdiler. O vakit banada aeayip 
bir ad vermişlerdi. Amma ben unuttum 
giUi. 

hin okudu üfledi. Ücret olarak da kea 
diıine bir kunduz derisi verdim. Fakat 
abmıo ayağa iyi olmadı. Sonra Keve'nin 
karşııındaki ormanda oturan bir papan 
müracaat ettim. ilk Önce atıma dua et· 

Çaltıcı relenleri tanaymc a onlard 
Jo6ru geldi. Omode borçluunu baştart 
•şağıya süzdii• Altında ıüzel bir kıt at 
vardı. Ayaklaraoa yepyeni çizmeler ark• · 
ı ın'l deri bir caket geçirmi~ti. Terkisi 
tıkhm sıkhm dolu idi. Eierin ~aşıı:ıda11 

aşaiıya içi dolu bir matra sallanıyerdu. 

yığınak iti bütün aksadı. ~ . 
Arkasından Almanlar mutaıt 

ruza f ırtal ı5rerek ceauptao taar 
kalktılar. Yıiıoak henüz tamam 
değildi. Bu taarruz da tümeolerden 
bir kıımıoın sarfedilme1ini icabetti. 
Taarruz. oldokça mühim muvaff•· 
kıyetle bitti amma, buou ileri fÖ· 
lürmek ve ayni zamaoda ileri ri· 
decek bu taarruzun yao .. ı saih· 
yacak kadar elde ihtiyat kuvvet 
kalmamaşta. Muvaffakıyete rağmen 
taarruz daraldı. Geriden lr.ovvet 
ı•l ... ioi beklemeğ• mecbur oldu. 
Yolr.sa ••harebe~in cereyan ettiii 
cephede iıter auvaffaluyet veya 
ister adeaai ••vaftak1yet ollua 
muharebenin, laarnaz11n darmaııoı 
akıl pek alamaz. 

filhakika Şark ceph .. lnde A\. 
aaanlar taırrozlırını durduramazlar. 

çııakü aoo eüpJerde :zor)aşıu da · 

Haydi başlayalam o;lum 1 Dedi ve 
ı•ncin yüzünün üzerine bir yumruk İn· 
dirdi. Delikanhnan l'Özlerinio önünde 
•avi, lr.ırma:ı.ı, yeşil yıldızlar peyda oldu. 

d - Fena bir vuruı tleiildi 1 Dedi ve 
0 

a .0 •ode'nin alt çenesine bir tane 
aşkettı. ihtiyarın ilr.. d' . • ld" _ Af . ı lf' arzına re a. 

erıa e•llt bu da rüıel vuraı 1 
Uzun mliddet biriL'-" • 1 ki _ k _ • -.enn n yamru a· 

rını oi•re dor&ftlller. Nihayet Oaaode 
delikanlının 111aldeeiae ôyle bir L 

k 
_ 

1
_ yamru .. 

attı ki ar ası uı u yavarlaadı: 
Ayıj'a \alklliı zaman ıami•i bir 

hürmetle. 
_ Bu işin ehli olduiun belli baba-

cıi'ım dedi. Sonra tekrar her ikiaide ata 
binerek konuşa konuşa yollarına devam 

ettiler. Yolda 
. - o;ıum bala adını bilmiyorum. Se· 

nin adıo ne? diye 9ordu. 
- Baim adım Bozdarıan babac.;. • • 

- Bozdurgan rüzel bir iıim a-a 
iJi detll. 

- Ne içio iyi detll ? 

- Çok kötü etmiısin oilam 1 Çün· 
kü yarın mahşerde lsa cenoetin kapuıao . 
da duracak ve bıriıtiyanlardan adlarını 
ıoracak. Kim derhal cevap vermezse o 
cehenneme ridecek. Peki şimdi ıen ne 
yapacakım? 

Bozdurarau uzunca bir müddet dü· 

tüadükten sonra : 
- Jsanan hakiki Allab olduiu nere. 

den belli? 
Omode derin bir itimatla 
- Bundan emin biliraio l 
- Peki amma nereden biliyorsun? 
- ben bir kere tecrilbe ettim. Sa· 

nada •öyleyimde ibret al: Henüz imanı· 
mıo zayii oldatu rençlik devrimde bir 
rün ıhm aknmata baıladı. Kendi keo• 
dime Allahlann haakislnin bakilr.i Allah 
oldaianu tecrübe için iyi bir fınat de· 
dim. ilk öoce etki adet üzerine dua et· 
tirmek üzere bir ki bioe bıı vurdum. Ki· 

• mek istemedi. Faltat biraz ııkattarıoca 
okumaia · mecbur oldu. Papas duasına 
,öyle başladı : P < yramberimiı efendimiz 
lsa eşşek s1rhada Kodüse riderkea tol· 

. da eşşegi topalladı. Bunu Meryem aoa· 
mız rörünce - Oilom ita dedi. Atın 
topallamıf. Buoun üz:erioe lıa : Aooeci · 
iim 1 Dedi. Eşşeğimin ayeiı burkaldu da 
ondan topallayor. - Benim biricik ot· 
lum lsa -alo mukaddeı adın namına 
emrediyorum ki eneiioin aya;ı iyi olsuo. 
ihtiyar duasını böylece bitirdi. Erteıi· 
rünü atımın ayaiında hiç bir ,.,. kal111a. 
dı . Eter yalan söyllyonam beni nimet 
çarpım 1 Şimdi seo ıöyle Bozdurran 
hanhiıi sahici Allah 1 

• Böylece konuşa konuıa Beıeoyö or. 
manıoa yaklafıyorlardı. Bu tsnıdı karıı· 
larıodan bir ath reldi. 

Bozdurrın birdenbire ba(ırırak 
- Bık şuradan Ekeıe geliyor. Dedi. 
Omode hayretle 

Acaba altmdaki atı ntr•d• u ~al· 

Ekeşe kabadayı durutlu efendiler 
ribi bir e lini belin• dayadı. Omode'yi 
yukar1dın qaiaya ıllzdilkteo sonra 

- Hey 1 Dedi lyiki karıılathk. S•ll 
her hale Çoorrad yoluuu iyi taoırsırı 1 
Acaba timdi Körtveyeı rölüoden kart• 
reçeye reçilebllir mi? 

- Büyük miıe iıtikametioden rider· 
110 reçilebilir amma senin ÇonrraJ'd• 
i~in ne? 

Ekqe • 
- Çonrrad valisioin bir ojlu doi 

muı onun vaftiz. papaıı olacai1m. Dir•• 
rek atını üzenriledi ve selam bile .,.,. 
meden uzaklaştı. 

Omode ırkaıından 

• - Ya benim paramı oe vakit v.,.•· 
celı;sin? Diye batırdı. 

Fakat Ekeie çoktan uzaklaı••şl•· 
(DeNmı ,,.,) 
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Olğunadam 
Y A Z N Eski Yunanda, bir lcör, geceleyin fenerle ıi Jj. 

yormuş. 

• _ yahu 1 - demişler. - Dolimi9in ? lşılc se· 

uin neyine ? • 
- K•adinı için değil 1 cevabını vermiş - Başkaları bana çarpma-

sın diye ... 
Gene aynı memleketin meşhur filo:r:oflarııulan biri. (enerini gündü· 

tUrı yakar, ıokakta yurürmüş. Sorulan su.le lı::arşıhk. bıı lıarcsketiui şu 

manidar ıö:ı.le anlatmış : 
Adam arıyorum 1 ••• 
Tabii, aradıiı adam, etkilerin .. insanı kimil ,, dedikleridir. Hakik~· 

ten de böyleıi oe kadar nadir. Koskoca hayatınızı zihoini:r:de şöyle bır 
yoklay:n. On binlerce kişi ile taoışmış11nızdır. içlerinde "kimil,, sıfatını 
vereceğiniz kaç tane var ? Ya biç, ya üç, ya beş... Şayet bette, çok 
lutQfkar. çok f ÖZ yumucu, çok hoş rörücüıürıüz, demek. H~r ~a~d~ ~I·· 
ri .türdüğünüz. nam:r.etlerin bir aksak tarafı olacak ıanırıın. lvı dutun un.· 

Kararınızı çabuk vermeyin . . 
*** 

" KimU io11n ,,. 
Tııbii yalnız malOmat. ahlak cihetinden d~~iJ •• her cihe.tten, adeta 

(tabir caizte) ansiklopedik şekilde meziyetlerı ıbtıva etmelr. Oau bir 

yere sefir yolladığınızı farzedim : --- - · 

Dilbilecek muamele bilecek. ha· Almanya ile 
2ırcevap :. malOmat sah~bl o!a· 

cık, hifız.asınd•, giyin•••·nd•. ık· Sovyet Rusya 
ramıoda, ifrat ve tefritinde f alıo 
olmıyacak ilh ... Faraza bütün bun· anlaşabı·ı.·rıer mı•?. 
lır tamam bulunsa da namzediniz 
•i2ını şapırdatsa. lokmaları hapır 
hupur, obur gibi yutsa, nafile, hü· 
viyeti çatlamış vazo derecesinde 
\..ıymel\nden düşer. Mo:rayik lav· 
hanın eksikıizliğ"i ı.izımdır. ..... 

Bütün tahsilin, terbiyenin ra· 
Y••i elbet, «kimil · lnHn• a yakın 
tipler yaratmaktadır. (Her cemlye· 
tin ideal şahsiyeti biribiriaden ay· 
rı olduju da malftm.) Meseli Avaı
turyada asillere mahsus bir tere· 
sianum mektebi vardır (yahut var· 
dı.) lnrilterede raliba bu kabil bet 
lllÜ.,Hse mevcutmof. 

Bir taneıi Eton... Bunlar, za. 
hiren olsun, cemiyetlerinin aradıgı 
bütün şekiller talebeıine telkin e· 
diyor. 

Bir centilmene ne lizım? Yal· 
nız kitapların sırrına ermek deiil, 
dans, binicilik, yü:r.ücülük, maaı .. 
ret iclabıoın bütün incelikleri, de· 
likaolı, dlplomuıaı aldık• vakit , 
hepıini bilmiş, öirenmiı oluyor. 

Bizde ayni şey yapabildijini 
iddia etmek ceaaretlni röıterir mi · 
yiz? Bir bakak mevz.aa ile bir dok· 
tor, bir mühendiı ve bir şair aynı 
ıofra başına oturduklara vakit, ib· 
timal biri e~meğini ısıra 111ra ısır• 

koparıyor, ikincisi dişlerinin ara· 
ıından koş Hılerl çıkarıyor, iıçün· 
cllıll meşhur beyti hatırlatacak 
tarzda kahvesini «zarafetbirle hö· 

t 

PÜrdtetiyor ,. dur. Dördüncüsü de 
iki kadeh çektikten soorıı saldır· 
fan bir ıarbot oluwermlıtir. 

Çocaia tahsil vttriyoroz. «Mil
li terbiye vermeii yeni yeni şiar· 
larımız. araaına ıoktuk. içtimai ter· 
biye verebildiiimizle iftihar duya· 
ınayız. Yeni ablak kaidelerimizin 
ne olmaaı lazım geldiğini biz bü. 
Yilkler kendimiz de farkında ba· 
lanaıadıiımızı mahçubane itiaraf 
tnıcburiyetindeyiz. 

İtte onan içindir ki. çoiu va· 
landış, bir bacatı kısa masalar 
halinde, bir de bakıyorsunuz, en 
ııfak, bir yii~ altında sondeliyar, 
lekezliyor-

Amma ne cihetten? Her ban· 
ti bir cihetten... Müumahakarhk, 
"•ıahet, vakar, istikamet ..• Ve••· 
•eli ıunlarm ilki... Onun nokıan 
0laaaıı yüzünden cemiyetÇe az mı 
••kil manzara arzetmekteyiz? Ten· 
kitlerin küfürbaz.lak halloe çevril· 
"'•si, onun yokloiu sebebinden 
d•ill mi? 

Bir de fırka anlattılar. 
, Türkiyeyi iyi bilen bir müst~ş 
tık bizim ev1&hmız.ı bir dostuna 
'0lataıış. O doıt da bir edibimi.1in 
-· bir alimimizin yanıoda buou 
11•ltletmiı: 
, - clyidirler boıtular, çok me 

lıy•tleri vardır; fakat kendilerini 
~•tıkidedici en af ak bir ıö:ıt ta• 
•11aaınlleri yokl• diyol', .- demiş. 

d Bizim edib ve llim, iklal bir· 
b ' 11 • hiddetle sandalyelerinden ka. 
''lb•aın mı. 

t Bışından bQyuk hıltetmiı lc.a. 
''-... Vay melon ..• llb ... 

••• 
t Ah, ey olıun adam... Dört ba-

1 IQaınur adam ... 

lhu Senin bol bol yetişmeoe öyle 
Y•cıaı var ki ... 

• Aktam'dan • 

Bugün harbde 
a z a n birleşmiş devlet· 

Necmeddln ler arasında sulh 

S • d • k de a y rı lı k la r 

olacağını, evvelki günkü yazımız . 
da, kavvetli bir ihtimal olarak or· 
taya koymuştuk. Bu d•şünceye 

deatek olarak, Sovyet Rusya ile 
lnriltere • Amerika araıında ıulb 
l'ayeleri bakımından hili bir an· 
lqma olmadıiını ileri ıürdük. Dün 
l"•len bir telı-raf ta «Times» ı-•ze 
teainin Vaşington mohabirine göre 
lnı-iltere, Amerika, Sovyet Rusya 
arasında konuşmalar başladığı, bu 
konuşmaların Atlantik beyanname 
sinin tiyaıi hükümlerini değiştir· 

mek için yapıldığı bildiriliyordu. 
Churchil ile Rooıeveltin imzalarını 
tqıyan ve bir bartş yasaıı diye 
ilan edilen Atlantik beyannamesi · 
nin slyaıi hükümleri Herdeki sulh 
şartlarına • dolLunur. Ba tartların 
temeli de ıadar: Kendi rızuı ol· 
madıkça hiçbir memleketin sınırla
rını detiftirmemek, her milletin 
bllrriyet ve istiklalini fÜveo altına 
almak. Bu Azami hükümlerin Je. 
iiımeıi, ileriye yani daha f~zlaya 
doiru olamıyacajına 1"Öre, - Şa
yet relen haber dojru iı-. ve tek· 
zip edilmezae - ancak Sovyetleri 
tatmin edecek şekilde daha geriye 
doiru olabilir 1 

Düşüncemizi tailamlıyao baş· 
ka bir haber de Amerika Hariciye 
Müıteıarı Sümmer VeUı'in ıolh 
varrlları baklundıki ıözleridir. A· 
merikah devlet adamına l'Öre, za· 
ferden aonra r•rçekleşecek ıart· 
lar şunlardır: l - Bütün milleti•· 
rin silib11zlanma11, 2 - Milletler 
arası poliı letkiJitı kıınlması. 

Halbuki lnriliz Hariciye Nazı· 
rına röre c8iltiln miUıtler» dej'il, 
yalaız Mihver ıllib11°z. bırakılacak; 
Milletltr ara11 bir poliı teşkil ecıil. 
mlyecek, bekçilik vazifesini sade· 
ce lnriltere, Amerika, Rusya ve 
Çin Üzerlerine alacaklardır. 

Görüliiyor ki en bellibaşlı 

ıalb ıartlarında bile, en sıkı ve 
kafadar iki miittefik. yani lnriltere 
ve Amerika •rasında henüz tam 
benzerlik yoktur. 

f-iarbin bu en kızgın devrinde 
Alman ve Sovyet orduları birbir· 
lerioe uldırmak için karıı karııya 
dururken V qinrtonda Paıifik . be. 
yanaameaini detiftlrmeie neden 
lilzam ~örilldG? 

Kat.al bir sıılh yaıa11 s;yılan 
bo vesikayı deg-iıtirmek dütünceıi 
Amerikan vtı lngilizlerde doiamı
y acajı icin bunu Sovyetler istemiı 
ot .. rerektir. Anrlo • Sak1<>oların 
bu iıteie boyun •imeleri için, sıkı 
batmış olan Sovııtleti hoşnut el· 
mek zoraada kalmaları lizımdır. 
Almanyaya karşı telt baıına 11va· 
şan Raıyayı incitmemek özeni pek 
haklı olarak, lnfiltere ve Amerika 
politika11ada büyük yer tutuyor. 
Ya Sovyet Ruıyı harbden bezer, 
t•kinir, vazreçiverir1e? Böyle bir 
kay1rı ve korkunoo, logiltere ve 
Amerikada, çok uz.ak bir . ihtimal 
olarak dahi akla relmeıi büıbütOn 
lmkln dıııa~ dejildir. 

Hiç fllplaeıiz Abaanya ilı 
Sovyıt Rutya araaıada en kOçük 

BUGıON 

9 Hazirtın Salı 
TGrl&lye RadyodlfGıyoa poatalara 
TUrldye radyeıu, Aakara Radyoıu 

7 ,30 Proıram ve Memleket 

aaal ayarı. 

7,33 Müzik: Hafif Prorraın (Pi). 

7 ,45 Ajanı haberleri. 

8,00 MüıHk: Seofouik parçalar 
(Pi.) 

8,15 -

tt.30 Evin suti. 

12,30 Prorr•m ve memleket 
aaat ayarı. 

12,33 Müıik: Sn eserleti. 

12,45 Ajanı haberleri. 

13.00 -
13,30 Müzik: Şarkı ve türküler 

18,00 Prorram ve memleket 
ıaat ararı. 

18,03 Müzik: Radyo Salon or. 

kHtra11. (Violoniıt Necip Aıkın). 

ati). 

J. Miahiels: Uvertür; 

2. Michell: Memleket hasreti· • 
3 Lehar: Şen Dal Operıtiodın 

Polpıari; 

4 Friml; Kelebek valsi; 

5. Köpp: Yaz r•ceıi. 
18,45 Müzik: Fuıl heyeti. 

19,00 Konu,ma (Derdleıme ıa· 

19,15 Müzik: Türküler. 

19,30 Memleket Saat Ayarı 

veAjaos Haberleri. 

1 

19,45 Serbest 10 dakika 

19 55 Müıik: Fatıl heyeti 
20,15 Radyo raıetui. 
20.45 Müzik; Film müziği (Pl.) 
21,00 Ziraat Takvimi . 

21.10 Müzik: Orkeıtra eserle. 
ri (Pi.) 

2l,30 Konuşma (lktisad 1aati). 
21,45 Müzik: Klasik Türk mü. 

ziii programı. (Şef: Mesad Cemil). 

22,30 Memleket saat ayarı ve 
Ajanı Haberleri. Ve bortalar. 

22,45 
22,50 Yarınki Prorram v • 

kapanış 
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SALl 
Y1Lıt942 . A Yı 6 Gü• : 160 Hızar JS 
Rumi ıssa. MayH 27 
Hicri 1561· Cemulyel'evel 2• 

Bu Nöbetçi Ecz.ane Gece 

Mustafa Rifat 
( K!llekapısında ) 

i 

Mldv•r h•rblnd• J•-
ponl•rın k•rıpl•rı 

2 veya 3 Japon tayya
re gemisi, tayyareleri
le beraber tahrip edildi 

PNrl Harbour 8 (a.a.) - Mid 
vay mııharebesi hakkındaki tebli 
ğin tam metdi aşağıdadır: 

PNrl Harbo11r'oo intikamı 
fimdi k11men alınmış buluomakta
der . Şimdi yarddaılarımız 1 Mid· 
vay bölreıindeki kuvvetlerimizin 
ehliyetleri sayesinde çok büyük 
bir zaferin kaunılmak Üzeri olma· 
sındao dolayı Hvinebilirler. 

Tam altı ay önce bir pazar 
l'ÜDÜ Japonlar barıı zamanında 
olduğumuz halde filomuza ve or· 
damu:r.a bilcam etmişlerdi . O ta· 
ribte çok büyük haaarlara sebep 
oldukları dotradur • Fikat bu ha
reketleri yarddqlarımmn bu iha 
aetin intikamını almak için 11r11l· 
maz azmini iotac etmiş ve muba
ripleriaizln m;&neviyabnı sarsmak 
şöyle danan • bilikiı kamçıl,.mıt· 
fır • Pearl Harboor'un intikamı 
timdi lu1me~ ahnmııtar . Bu inli· 
kam , Japon deniz. kudreti biçe 
indirilmedikçe tamamlanmıı olmı· 
yacaktır . Bu istikamette büyük 
terakltiler kaydettik ve amacımıza 
riden yolun yarı yerine vardıiımı · 
ıı söyllyebiliriz. 

Muharebe bitmemiştir . Bütüo 
raporlar henüz alınmamıştır . Bo· 
nunla beraber düşmanen ıııağıdaki 
kayıplarını muharebenin ba safhası 
için tam bir güvenle ilin edebili
riz : 2 veya 3 uçak remisi ve bu 
femilerdelı.i bütüo DÇ!\ldar tahrip 
edilmiştir . Sandan başlra l veya 
2 oı;ak remisi baaara uiratılmış 
ve bu remilerdeki oçaklaruı çoru 
tahrip edilmiıtir . içlerinden en az 
biri aiır olmak üzere 3 zırhlı ba· 
sara ujratılmış tır . lkiıi •iır ol . 
mak üzere 4 kruvazör hasara ut 
ratılmıştır . 3 nakliye reınisi hua· 
ra n(ratılmıştır. 

Hasara uiratılan yalı.ardaki 
remilerden bazılarının üslerine dö· 
nememeleri mümlı.lôdür. 

Uçak r•milerimizden birine 
iaabet olmuştur • Bir miktar uça· 
jımız kayıptır . insan kaybı ha· 
fiftir . 

• 

lole , bo çevrede buluoan or· 
da r donanma ve deniz ıiliheudaz• 
larınıo bu ıabab memleketlerine 
takdim ettikleri bilioço budur, 

1 

Mlittefik umumi kararr4Jiının 
teblijinde , Müttefik uçaklarının 
bir Japon denizaltısını dalla tahrip 
ettikleri bildirilmektedir . Bu ıu-

retle Avustralya kesimindeki Japon 
denizaltı11 kayıpları 7 ye, beliti 
dı 8 e çıkmaktadtr. 

=========================================-=:~---

anlaşma ve birleşme noktası yok· 
tur. iki memleket arasındaki bu 
kıyaaıya harb, birkaç pürüzlü me. 
teleden çıkmış deiildir ki bu an• 
laşmazlıklar, iki taraftan birinin 
az çok fedakirlık göıtererek yola 
relıaHİ}e oı tadan kalkabilsin. 
Almanya Ruayadan bir o•Y iıtemi· 

yor, 11d•ce Rusyayı iıtiyor. iki ı 
memleketin azlaşabllmııi lçhl ya 
Rusyaoın yarı vatam kendi elile 
Almanyaya taslim etmeıi. yahut 
Almanyanın, yenildirini ıimdlden 
kabul ederek. baıka kurtulut yol. 
ları aramak için bu divadao vaz.• 
reçmeti şarttır. 

Şa halde, bazı Aorlo • Sak· 
ıon çevrelerinde korkaldatu ribl, 
Raıyaoın yahut Almaoyaoıo barb. 
den vazreçerek anlaşmaları için, 
hem Almanyanıo reçen yıl hesap· 
ladırı ıekUde Raıya harbini başa· 
ramıyacajına inan rıtirertk iıio 
içinden ııyrllmak çaresini aramaaı, 
hem de Sovyet Roıyaoın Alman. 
yaya karıı koymak için boı yere 
çok daha yıpranıp hırpalanmaktan 
çekinmesi lizımdır. 

Bunan olaranbjıoa inananlar 
var : Diyorlar ki iki taraf için de 
reri dönüt VHilesi eksik deiildir. 
Almanya diytcek ki kominiatliii 
yıkmak , Avrupayı kurtarmak içio 
varlıiimı tehlikeye koyarak bir 
dev üzerine ıaldırdım , ötekilere 
anlaııhoı , birleşelim dedim. Uzat· 
tıiım eli ittUır • arkamdan Hr· 
mai• çalıttılır . İki ateş araııoda 
kıvranıp ölmektense , sol yanla 
anlaııp var rücwnle 11ia dö· 
nerim. 

Sovt•l Raıya diyebilir ki bu 
korkunç barbia biltün at1rhtı ao-
11zın OıtGme yiikleadl . Bir yıldır 
ea mlltbiı ordulara tık baııma 
ıöiils rerlp can verlyora• . S.· 

iırıp çar1rdım ' imdadıma relen 
olmadı , ull dilımanbrı Hyirci 
kalıp beklediler • Bu özveriye 
karııhk ıalhden ıoarası için de 
topu topa eski stoırları adadılar . 
Mademki bir f'Y kazanacak deil 
il• , ıimdiden daha fazla1ını 
ılır , bu ıonu belireiz yanımdan 

kurtaluru•. 

Böyle bir olayın akla , maa . 
tıja ııimadıiı ıöylenince şo ceva. 
bı veriyorlar : Bu harbin b.şında 

Sovyıtlıria Almanya ile ıulaşaca. 
iı klmia aklına rıldi ? Geçen yıl 

Almaayanın birdınbire Roayaya 
ıaldıracarını daha önceden banri 
maatık keıtirebildi? 

Sonra , mevıimin ilerlemesine 
raim•o , kaç ründür cephedeki 

iki taraflı tam ıe11izlik , lnrilizle· 
rin her rece tiddıtli bava akınla· 
ları , daha sonra Fiibrer•in Mar•· 
fal Kıitel ;le rOya Flalindiyada 
bir yıldönümüoe ritmıleri ... 

Ba olaylara böyle reoiş mina 
vermek. birbirini ezmedikçe nefes 

alam11acak ribi rörüneo Cermen 
- Slav kavra11aıo yarıda kalaca
i•na, Hitlerln biitün varlıiila fİ · 
riıtlji dlvadan ne beılediii tık 
e .. llndia, yenil•eyi, kabul ede-

rek rerl dönecetiae. sözün kısuı 
hayali aodaraa ba mınbia akıl er~ 
dirmık rüçtür. 

Fakat ba kaygıra hık verme· 
mık de imkın11zdır. Çünkil politl· 
kanın sırrı, yüzde, binde, milyonda 
birde olaa. her ihtiaali l'Öz önüo· 
de tutmaktadır. Herbalde ortalıkta 
bir politika faaliyeti var. Bir iki 
rüa, aibay•I bir balta içiadı Şark 
cepbe9'acl• luyamtt koparN .öıı: 
ıeae ıillhıa d .. ektlr. 

(Ak .. •1.ıaa) 

United Prese göre 

Mussolini vasi
yetname s i·n i 
hazırlıyarak Ci-

Britanova ajansına göre 

a n o 'y u halef 
ğöstermiş! 
Vaıinrton 8 ( a. a.) - Uni· 

ted Press•in halyadao bu rün· 
lerde döoeo eıki Roma mnhabiri 
Reynold Pack Ard şöyle diyor : 

c MussoUni öyle bir sabit 
fikre saplanmıştır ki harp bitme· 
den ölebilir. Hazırlıdıiı ıiyaıi va. 
ıiyetoamesinde kendisi~• halef 
olarak Ciaoo'yu röstermiıtir. Bi 
liodiği gibi Mussolioi müteaddit 
iç hattahklarından muıtaribdir. 
Gösterilen 9on filmlerde kendisi· 
nin çok ıhtiyarladıi'ı rörülüyor.» 

Packard a göre• Mu11olini 
öldüiü takdirde fışizm aleyhtarı 

isyın hareketlerinin başına mır•· 
oal Badoıliyo'nun geçec~ğinde 

pek az şüphe vardır. 

DÜNYADA 
NELER OLUYOR 

( Baıt.,afı ikincide) 

Bir müddet evvel Nevyorlt'un 
meşhur bankeri Hauton'la nişanlısı 
Aktris Süzana Uayt, izdivaç nıek· 
tebinden mezun olarak diploma at. 
mışlar ve dostlarına, •izdivaç mek 
tebi sayesinde evlenip mesut olduk 
larıoı anlatarak ewlenecekleri bu 
mektebe, rirıneii teşoilc etmişler• 
dir. Halbuki 7 ay meıut evlilik ha
yatından . sonra karı koca birbirle
rinden ayrtlmışlardır. 

Adana o. Müddei 
UmumiliQinden: 

Adana ıotrkeı ceza evinin ı. 

6• 942 fÜnüoden matf sene SOOU · 

na klldar bir senelik ekmek ihti· 
yacı olan tahminen seksen bin kilo 
ekmeğin 27- 5- 942 tarihinden iti · 
haren kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmııt ve ihaleai teklif edilen fi
yatlar haddi liyık rörüldüiü tak 
dirde 11· 6· 942 perşembe güoü 
sut 1 1 de ihale edileceiinden ta
lip olanların o/o 7,5 niıbetio9e 

(1050) liralık teminatı muvakkata 
ile teklif mektuplarının ihale rüoü 
ıut ona kadar memariyetiaıize t.v. 

dii ve tırtnamesinin ceza evinde 
her vakıt ı-örüleceti ilin olunur. 

27-31-4-9 2038 

, Deniz Harp Okulu ve 
lisesi komutanlığından 

1 - Deniz Liıeıi 9 ve 
1 O uncu smıflarile Deniz Ge· 
dikli Erbaş Orta okulu 6, 7, 
8 inci sınıflarena talebe kayıt 
ve kabulüne 1 Haziran 1942de 
başlanarak 20 Atustos 942de 
ıon verilecektir. 

2 - isteklilerin O e n i z 
Gedikli Erbaş ort• okulun
daki kayıt ve kabul komİs· 
yonlarına müracaatları. 2011 

19. 22. 26. 29. 2. s. 9. 12 

Sabık Al
man baş· 
kumanda
nı neden 
azledilmiş ? 
Londra 8 (a.a) - Britanova 

ajaosı bildiriyor : 

Feldmareıal Fon Bravşiç'e bir 
Alma • a. l'•neralı tarafından yaz.al. 
dıgı bıldirilen bir ıuektubun bir 
kop · · . ~esını Almanyaden çıkarmak 
ımkanı khasıl ol•aıtur. Bo mektup 
ıeçen ıı Almanyada heyecan U• 

yaodırmış ve münderecatı . 1· 
~ız ıce 

her tarafa yayılmı•tı Yaln B .. . ı:ı. ra\f• 
şiçe dejil baıka a-eoelkur • . may r• 
nerallerıne de relmiı olan bu mı 
tubuo ortaya çıkm•sından biraı 
sonra Fon Bravşiç azledilmiıti. 

Na:ı.i hü it O metine v" bo h-. 
kametin harbi sevk ve idare ta~
zıoa karı• şiddetle hücum eden 
bu mektubda ezcümle şöyle denil 
mekte idi : 

•• Yıllarca bir plin takip etti 
f akıtt kumaııda heyetimi:ı. bu yol 
da takip edilen amaca doğru ço 
da ilerlemiı rörünmüyor. Biiyü 
zaferler elde ettik. Fakat •• 
düşmanımız ol~n lnriltereye karı 
kati bir tek darbe indirdik mi ? • 

Mektubda lnrilterenio Dön 
kork 'ten nasıl kurtuldukları ha tar 
latıldılctan sonra şu sualler sora 
luyor : O z.aman bizim kumand 
heyetimiz ne yapıyordu, hava kav 
vetlerimiz. nerede idi ? 

Mektubda Alman şeflerini 

Rusyayı hücum etmekle iki ceph 
üzerinde bir harbe baıladıkları bil 
dirilmekte ve şöyle davam edil 
mektedir: 

" Bununla beraber Alman mil 
leti hili zafere doğ"ıo yürüdüjü 
müzü sanıyor. Siz, ıeneral. bah" 
mevzu olan şeyi dahı iyi biliyor 
sanuz. Si:r:in iÇİQ Alman milletin 
kurtarmak zamaoı relmiıtir. 81 
kim mahvolmaia rötürüyor. MiU 
tin biuat temelleırini kim Nrsıyor 
General derhal harekete reçmıl" 
siniz.,. 

Vill~etlmlz emrine 
t•h•I• edilen çuv•I 

ve k•n•vlçeler 
Vilavetimiz emrine Ticar 

Vekaleti 5000 adet çuval ve l 
bin metre kanaviçe tahıis etmiı 

Ba kanaviçeler ofiı amuın mildü 
lü(ünde mevcuttan verilecektir. 

K•mp t•lebelerİn 8 
gr•m ekmek verllece 

Ticaref vekaletinden şehriel 
iaşe müdürlüğüne gelen bir t 
rrafta kampa çıkan talebeler• 
gram üıerinden ekmek verilmı 

bildirilmiştir. 

Z AY 1 
Askerlik teskereıni, nüfuı v 

arabacı ehliyetimi kaybettim bu 
ların yeniıini çıkaracaiımdon 
kisioİ!\ hükmü olmadıiını ili 
ederim. . 

Sucıaıade mahalleıinde 
Apti otla 327 doiuınla 

Aziz Böke 

(Adana ikinci sulh hukuk hakimliQinden) 
Tereke esaa 942 16 

, , Adananın Hocali köyüod• ;0to~makta iken ölen Muatafa luaı v 
Çınçık Hasan karı11 Raz.iyeoio tereket1ne mahkeır.ace vaziyet edildiii 
den mütveffının alacaklıları i,. borçlularıoın ilio tarihinden itibaren b 
ay :r:arfında mahkemeye .ıır•c•a~la. alaca~ . ve borçlarını kıyıt ettirmel 
ri ve mirasçılarının k•d iJtn ı1ar~bınde~ 

1.tıtb~~de~ ijç ay içinde maMı.e 
. . bildirme erı ve &dı h ırde m" t f f veya ver11lık sıfatları•• d u eve anın ne p 

. fetl• takib • emeyeceltleri ita dd . ve nede terek.ey• ,.. . . nunu mı enın 534 

561 inci ma4'deleri•• tevfıkan ılin olunur. 2091 

Ftat mırakabe komisyonu reisliğinden : 
At ıpllli ve keten menaucat kir yUzdelerl: 

lthalitçı ltirı Toptancı perakenclecl 
Akreditifli Akreditifaiz kirı kirı 

Al ipilti o o 20 o o 15 o o 7 o 015 
Ketıo mensucat 0/0 25 oıo 20 o/O 10 o 020 
olarak t•ablt ıdHmiıtir. ilia ol.aur. 



Asri Sinemanıri 
YAZLIK BAHÇESi 

suvar• B kşam suvar• 
9.30 u a 9.30 

Şark sinemacdığının en muazzam 
ve en muhte,em şaheseri 

Dmmli Gülslim'Dn 
Türkçe sözlü - Arapça tarkıh 

Harunurreşidin 
G6zdesi 

Tarihin koydettiği en büyük ve en kanlt aşk macerası .. 
Şark saraylarmın kanlı ihtirasları ... Sef~hatlar. . . Y~zlerct
rakkase ve muğanniyenin bayram eğlencelerı . . Bıolerce 
figjiran ve muazzam sahneler .. Zevk .. Sefa... Kııkançhk 
ihtiraslara ... Harunurreşidin veziri ve süt kardeşi Caf erin 
rekabeti •. Tarihi ve hakiki vak'alar .... 

iLAVETEN : 
Fevkalide eğlenceli ve renkli 

MIKI MAVZ 
AYRICA : RENKLi ŞORT 

PEK YAKINDA : 

K ınl r Ot • 
1 

ilin 
Seyhan P.T.T. Müdürlüğünden: 

1- idaremiz ihtiyacı için Karaisah kazumın Patlıcanlık 
Ormanından kestirilip Seyhan nehrine en yakan iskeleden ve 
Seyhan nehri üzerinden Adana ya nakil ve 100 adedi Karai· 
salıda, mütebakisi Adana istasyonunda gösterilecek mahalde 
teslim ve şartname mucibince istif edilmek şartile 770 adet 
6 metrelik, 710 adet 7 metrelik, 1340 adet 8 metrelik, 170 
adet 9 metrelik ki ccman 2990 adet çıralı çam telgraf dire· 
ği mübayaa edilmek üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye ko· 

nulmuştur. 
2- Direklerin muhammen bedeli beherı (8) liradan (23920) 

lira ve muvakkat teminatı 1794 liradır. 
3- Eksiltme 10/6 942 çarşamba günü ıaat 16 da Seyhan 

p. T. T. müdürlllğü binasındaki arttırma ekıiltme komiayonun

da yapılacaktır. · 
4- Bu babtaki ıartname her gün· mesai dahilinde • mü· 

dürlnk kalem şefliğine müracaatla görülebilir. 
5- Talipler muvakkat makbuz veya Banka teminat mek

tuplaranı ve Ticaret odalarmdan alınmış bu seneye ait veıi
kalariyle 2490 No. lu arttırma ve eksiltme ve ihale kanunu
na uygun elarak tanzim edecekleri teklif mektuplarını havi 
kapah zarflarını 3 üncü maddede yazılı ihale günü saat 15 e 
kadar eksiltme komisyonuna tevdı edeceklerdir. Poıtada va• 
ki gecikmeden me!t'uliyet kabul edilmez. 2037 27-30·4·9 

-----------------------------------.-..------------
ilin 

Adana Belediye Reisliğinden: 
1- Kanara buz fabrikası ve sokuk hava depoları ihtiyaca O· 

larak 250 kilo amonyak iaıı açık eksiltme yolu ile alınacaktır. 
2- Beher kilosunun muhammen bedeli 925 kuruş olup 

muvakkat te'minatı yüz yetmiş beş liradır. 
3- lhaleıi haziranın on altıncı salı günü saat on beşte 

belediye encümeninde yapılacaktır. 
4- İsteklilerin mezkür gün v~ saatta tc'minal makbuzlarile 

belediye enclinıcnine, ıartnameyi görmek isteyenler her gün 
yaıı işleri müdiir\üiüne müracaatları ilin olunur. 

2047 30-3·9-14 

ilin 
Belediye Riyasetinden: 

Bilumum nakil vasıtalarını~ .. muayeaeainc başlanacak ve 
10/6/942 gününden 20/6/942 gunune kadar binek arabalarınan, 
21/6/942 den 3/7/942 gününe k a dar yük arabalarının ve 
217/942 gününden 1217/942 gününe kadar da biluınunı motor· 
lu nakil vasıtalarının muayeneleri yapılacaktır. Bu nıllddetler 
içinde muayeneye getirilmiyen nakil vasıtası aahipleriain ce-

zalandırılacaklara ilin olunur. 2093 

-------------------------------------------------
illn 

Mersin T oros Limited Şirketinden: 
Çoçak • Celıennemdere Ormanlarmdan Külliyetli miktarda 

mayi katran, zift imal ettirilmektedir. Sayın müşterilerimiz 
tekliflerini, şerait ve miktaranı Toros Limited Şirketine bil· 
dirsinle r. Görüımek isteyenlerin her glln Şirkete müracaat• 
ları 2077 6·9-1 1 

BUGÜN 

ilin 
Kanara müdürlüğünden: 

1- Kanara gazozhanesi için 2000 azimi ?500 kilo asit 
karbonik açık eksiltme usulilc satın alınacaktır. 

2- Muhammen fiat kilosu bir lira olup muvakkat temi
nııtı 187 lira SO kuruştur 

3- ihalesi haziranın 26 ncı cuma günü belediye encüme· 
ninde yapılacaktır. • 

4 - İsteklilerin şarloameyi görmek için bdediy..e yazı işle
ri müdürlilğüne, ihale günüde muayyen saatta teminat mak
buzlarile birlikte belediye encümenine müracaatları ilin olu· 
nur. 2095 9.14-19 23 

-----------------------------------------------
Deniz gedikli erbaş orta okul 

müdü rlUQünden: 
1- Bu yıl doğrudan dogruya donanmaya sevk edilmek 
üzere orta okul mezunlarından talebe kayt edilecektir. 
2- İstaabul ve civarından müracaat edecekler lstanbul 

Deniz K. lığına Mersin ve civarından müracaat edecekler 
de Mersindeki okul müdürlii~üne. 

3 - fstanbul ve Mersin mıntıkası haricinde bulunanların 
bulundukları askerlik şubelerine dilekçe ile bildirectkl~r ve 
bu dilekçenin bir muıhasını da lstanbul Dz. K. lığına veya 
Mersindeki okula göndereceklerdir. 

4- Kayıtlar. 1/61942 t•rihinden 30 9 942 tarihine kadar 
devam edecektir. 2090 9-11-13-14 17· 19.ıt. 23 25 27-30-1-3-5-7 

----------------------------------·~----~-------

ilin 
(Adana ikinci sulh hukuk mahkemesinden) 

Tereke esası 942/18 

Yıkanmak üzere suya girip vt:fat eden araps onun deH
ıer cedit mahallesinden lbrahim oğlu 324 de Fatmadan doğma 
Abuzarm terekesine mahkemece vaziyet edildiğinden müte-
veffanın alacakları ile borçlularının ilan tarihinden itibaren 
bir ay zarfında mahkemeye müracaatla alacak ve borçluları· 
kayıt ettirmeleri ve mirasçılarının keza ilin tarihinden itiba-
ren üç ay içiode mahkemeye varislik sıfatını bildirmeleri 
aksi takdirde müteveffamn ne şahsi ve nede terekesine iza• 
fetle takip etmiyeceklcri kanunu medeninin • 534 ve 56 l inci 
maddelerine tevfikan ilin olunur. 2092 

MalatYa Bez ve iplik Fabrikaları T.A.S. 
Adana Mensucat Fabrikası MüdUriyatinden: 

4. Haziranda satışını bildirdiiimiz aıağıda cins ve miktarı 
yazıla mall r 19/Haziran/942 gününe tehir edilmittir. 

1- Mahzen tozu 5200 kilo tahminen 
2- Yağlı kirli meydan 29852 ,, ,, 

• 3- Hurda balya bezi 9100 ,, ,, 
Açık arttırma suretile 19/Haziran/942 günü saat 16 da 

ıartnameıiode münderic bususat dairesinde Fııbrikada satı· 
lacaktır. 2071 5-9-12~16-18 

Sümer Bank iplik ve dokuma f abrikalan 
müessesesi Ereğli Bez fabrikası 

mUdU rlUQUnden: 
Fabrikamızm ıliprüntülerinin senelik mikdarı lS haziran/942 

Pazartesi günü saat ı 4 de açık artırma suretiyle satılacaktır. 
Senelik tahmini mikdar elli tondur Beher kilosunun mubam· 
men bedeli iki kuruştur, Taliplerin mezkur gün ve saatta 
fabrikamız .. müracaatları Han olunur. 6-7-9 

Deniz Harp Okulu ve 
Lisesi konutanııoından 

1- Ankara Müsiki Ge
dikli erbaş hazırlama orta o
kulunun 1. inci sımfına, Deniz 
bandoau için talebe kayıt ve 
kabul olunacaktır. 

2- Kayıtlara 1/Haziran/942 
de baılanarak 20/Ağustoı;942 
ye kadar devam edilecektir. 

3- lıteklilerin Mersinde 
Deniz Gedikli Erbaş Orta O
kulu Müdtırlütüne müraca-
atları. 2059 2-9·16-23 
-~------~ - - -
S•vın Çukurova 

Çlftçllerlne 
Yeni Lanz traktörü almak 

isteyen çiftçilerinıizin hemen 
müesseseme müracaatları. 

lıık Ticaret Evi sahibi Ki. 
mil Aladı Asfalt yol No. 71 
·Telefon 80 Adana 

2089 9.10.11.12 

Tarsus Satın Alma 
komisyonundan : 

Tarsuı Birlikleri için kapalı 
ıar uıulile 30000 kilo aıiır eti ve 

va 15000 kilo Koyun eti ile 300 
bin kilo saman satın ahoacaktır. 
Şartnamesi Tarsus r•rnizoo koma 
tar lığında rörülebilir. Sığır etinin 
muhammen bedeli 15000, koyun 
etinin 15000, ve samanın 15000 
lira olup etin muvakkat teminatı 
11 'lS, .samanında 1125 liradır. lbalr ıi 

19 ba:tirao cuma güoü saııt 14 de 
Tarsu!' satın alma ltomisyooanda 
yaptlacaktırl Teklif mektuplarının 
ihale saatinden bir ıaat evvelin• 
kadar komisyona verilme1i lizımdar. 

2054 2-6-9-13 

Cif ci BirliQinden: 
• K'myonlan için Listik ih

tiyacı olan Çifçiler'in kamyon· 
larıııı bugün saat öğleden son· 
ra üçte birlik binası önüne 
getirmeleri ehemmiyrtlc rica 
olunur. 2097 

9 Htıir ıı n 1942 

Yazlık Sinema 
BU AKŞAM 

Nefis serao11Jlar ve çok fÜzel Napoliteo şukılaril" süslü ıaınaııı
ın ız ın meşhur t"noru TITO SHIPPA - MARY GLORl-

ve FISCO CHIACHETTr • 
nin s:ıhıt'le bir hr1d ı yara ttılcları tnev inin e ı mü lcern nel ve g•in~I 

Napoli Şarkısı 
Aşk ve nınsilı:i filıqioi ıu t•t 1 :ılc.:ı görii•ıüz. Göz ve k ulıılc.lar için 

bnluı• maı bedii bir :dyafet. 

ilave !en : 
M·lli filmciliğin en mu vıaffak cıeri 

Yılmaz Ali 
Baş Rolde: Süa~i Tedü 

Pek Yakında: 
Gö~ yaşlarile ve lı ı çk •rıldarlıı Hyrediltcek büyük aşk ve ışlırıap fil 1J1İ 

Son Ayrılış'. 
T. iŞ BANKASI 
Küç~Jk tasarruf hesapları 
94~ iKRAMiYE PLANI 

KE,IDELERı 
l Şubat, 4Magıs,3 .4;ııstos,2//cincileşrin tarilale,inde yapılır. 

1942 iKRAMiYELERi ----ı 
ı Adet 2000 Urahk - 2000. Lira 

3 " - 1000 
" - 3000. 

" 
'} .. 750 - 1.500. .. 
3 soo .. = 1500 .. 

ı o •• 250 
" 

2500. 
" 40 .. 100 

" == 4000. 
so ,, 50 ,, 2500. .. 

200 •• 25 ,, - 5000 . " 
200 ,, 10 .. 2000. .. 
TUrklye •• B•nk••ına para ratarm•kl• yal· 

naz para blrlktlrm.. ve faiz •im•• olmaz, ., ... r.• m•nda t•lllnlzl de d•n•ml• oıu,.aunuz. 37? 

Alsaray Sinemasında 
BU AKŞAM 

Mevsimin en heyecanlı ve meraklı filmi birden 

1 

Türk filmciliğinin eo büyük eseri güzide edip (VA- NÜ) 
nin eaerinden iktibas edilen 

Yılmaz Ali 
Bir genç, polisin heyecanlı maceraları 

2 

iliveten ı 
2 Kısımlık Komedi 

942 Modeli 
TELE F UN K EN radyolanmız gelmiştir 

Hiç bir tertibat ilavesine lüzum kalmaksızın mütemadi 
ve mütenavip ve kısa, orta, uzun dalgalar üz~rine çalı~arı 
154 GwK modelleri radyo meraklilarına hararetle tavsiye 
olunur. 

TELEFUNKEN 
Nihayet kendisi ve ismi emsali radyolar arasında 

araıında teminat ve imtiyaz remzidir. 

/slalaige, Ulakııl•, Fevzipaşa ve mütemadi ceregafl1 

eleldrilci sant,alı olan ıantige mer/cezle,ine tausi!I' 
olunur. 

IŞIK TiCARET EVi 
Asfalt yol No 71 : Telefon 80 

Radyo mütehassısı Mr.ZIMRE yakında fenni ve nıodcrrı 
radyo tamir atelycsini açacaktır. 

imtiyaz Sahibi : CAViT ORAL 
Baılldı;ı yer : 8 UGON Matbaa11 

2026 

U. Neşriyat Müdfirü: Avd"•'u 
Rifat YAVER~ 


