
' Başmuharriri: Cavit ORAL 

CUMA IDAftl Ylftl ı Yeni 
Trıplç yaralandı 

1 O 
l•ta•ıon cedclHI Adana 

Telefon 138- Posta K 48 

Ankara 9 (Radyo ra:ıetffi) - Bareod 
deaiaiııde Trıpç Alman muharebe remlai· 
ne M>Vyetler taraf ıadan iki torpil isabet 

TEMMUZ •ttlrilmiftir. 35000 tonlak olan ba ~eml, 
1942 ııan t-r11arı idare ıı. Norveç aalııWerl llzeriode Troaabaym'da 

AıtonaıYılltl• 14,Altı a:ıılılı 
1, aılı I• 125 lwru•tur 

Yll 1 2 No. 1570 kararıa,tırıhr llılenmiftır 

~_;;_:P'•.:.;;Y•:;,,;;;t~· ..;.;<•~>_K_u_ru_.._tu_r_..J SiYASi, IKTI S~DI, IÇllMAI GÜNDELiK GAZETE \. ~ 
""%::::: ... 

ŞDKRD SARAC OGLU BAŞVEKiL O LDU 
VE YENi KABiNEY i TEŞKiL ETTi 
Milli Şef, Vekiller Heyetini kabul buyurarak 

tebrik ve muvaf f akiget temenni eylediler 
Yeni Kabinede 2 1 Milli Şef'ten Türk Milletine 
Vekil Değişti B A Ş S A c.i L 1 c.i 1 

Cumhurreisimiz diyorlar ki:-- Zireat Veklletlne eevk•t Ra,ıt -

- H•tibollu, Ticaret V•klletlne 
Dr. Beh çel Uz getlrlldl -

.,, 
A,kara 9 (a. a.) - Bııvekil Şllkrtı Saracoğto, yeni icra vekilleri 

\'Yetini Çankayada Reiıicuaıh11ra takdim etmiştir. Reisicamhor, icra ve 
killerlnl ayra ayn tebrik etmiı ve hepıine m11vaffakiyet temeonisiode 
b.al11nanııtar. 

Yeni hOlıhıet sıaiıda rösterildijl ıarette teşekkOl etmlştir. 
BatHlıil: ŞGkrB Sarac ilu (lamir Meb111a) Adliye Vekili: Hana 

""'•aaeaciojlu (Mardin Mebusa), Mili Mil iafa Vekili: Geaera! Ali R,za 
~•tt111kal (M•niıa), Oahil•ye Vekili: Doktor Fılui Tuzer (E•zaram), 
ft,,leiye V•kll•tİ Vekıli: ŞüluO Saracotla (lzmir), Maliye Vekili: Fuat 
~irah (!.ı1z ;), N.fıa Veki i: General Ali Fuat Cebeıoy (Konya) Ma 
"it V .. Jdıi: Ha1an Au Ytıcel : (lımir), lktint Velıili: Sırra D•y (Trab 
'-" ). Sıhhat ,,. içtimai Maa"enet Vekili: Doktor HulOıi A•ata~ 
(\ydın), Gtımrllk ve lobitarlar Vekili : Raif Knadeniz (Trabzan) Zira 
pt Ve~ilı : Ş"vket R•t•t Hatibotta (Afyon, Milaakalat Vekili: Amiral 

Acımız büyüktür. Rahmetliye hizmet ve kadir bilir 1ı Resmfl~ 
duygular göstermek yalnız borcumuz değil, yetişe- Tebliğ 

cek nesillere karşı güzel örnek vermek 1 

için de müsbet ve ciddi vazifemizdir • 
Ankara 9 (11 .. ) - Milli Şef 

~ E"rin (Saın .. rı) Ticuet Vekıli : Do\[tor Behcet Uı (O .. nizli). 

Reisicambar ismet lı öallotın Do\ı tor 
Refik Saydamın irtihali mlla1ebetile 
Türk milletine beyanatını aynen net· 
re diyoruz: 

aı ve ıebatile takip etti. Hizmet· 
lerloi tefornatile aaym'k rBçtlr. 
Fakat Sıblnye Vekili olarak ba mil· 
letln biloyeılade canla ve ebedi 
•erleri dai•a bllrmetle hatırlata• 
cakta•. All'•ara ıo Te ... mu 1942 

'- R Jik Saycla11uo adı bau, ...... ı 
Doktor R·fik S ıydamı mıllet . biz· 
metinde vOcadaoan IOD takatini Vazi/ e başında 

l tükettıkten tonra kıybttt; k. Tlrk 
~ milletini bllyllk bir ••lldınıo acıllD• 

Re/ılc Sogdo111ı•, Mıllf v•fin izinde •• inlcılip dan dolayı ylrekt• tadyet 

Şoph• yoktllr ki hemen dört 
ıeneye yaldqmakta olan Bıtv•ki· 
letl ıiyaai vuifeleriaia en atm 
idi. Vuifeyl milletiD l.ayrına ve 
... detin• ifa etmek için ıöaterdf. 
ti temiz ve titiz dikkati• bllyOk 
mavaffakı1eti Tilrk ..utetlala ka• 
dir bile; vicdanında daima ıBkran 
yerini m11hafaaa edecektir. Milleti 
mla iyi bir insan ııuın11nuioi ve 
devlet bizmetiııe blitilo mevcadi· 

Tarldge•i11dılci pri 6oı lcalmıgGcalctır. Ba 61Jgilc ederim, bakikata b•pimlz birbiri· 
naillet ıi•dige kod., ol•frı ılbl handan 66gle "r miae teıelll ,,.,_.,.. çabıaak ye· 
dala• 6ir çolc Re/i/ı S.gtlomlar getlfllrecelcti,. An- rlndedlr. Doktor Refık Saydam 
cai 6a , • .,,., ., ... ,,,,. '""· Re/llı s • .,ı ... o pı· 20 ten•ye yalundır aınblt lif icra 
lıılcalllıfigle, 0 tlofral•l••l• .,. o HlanperNrU- veklltiıı.leri yapıyordu Aldıiı bl\til · 

r. ,_ z'felerı· "ı'hayet ne '-adar ren'"- •etini valı.fedeo bir vataoperverio 

'

i•l• daima bir Öt1ıelc olara" goııgoca"tır. ,,, • ., ~ ... 1 

v, ate tli bir vatanseverin beyrca· millet yolanda ö1üoceyo kadar Ç&· 

~azan: CAViT ORAL l _________ ___....:----------------

~ ~~ ~~;:.{.!.~ ı Muvakkat tesisatı ile, bir aya kadar 
~~,. bi;ı:.~~.,::::ık ... ::. 1 Ç M E. S U Y U 1 Ş I 
H~ •• orada İf b ıtında haJata 
bo~ lnl kapadı. Şopb• yok ki 

~· ... !-~~.,~:=.·;:.b: .. :;ı HALLEDI LIYOR '-! • nihayet onan refahı ıçıa 
tı 't •tı ve blltlo ömrOoce renli 
--~'tlne dilfilaceti olan milleti 
111. "'daa da derin bir aciyle kar 
..... d .. 

'la.:• yazık ki biz baron ona 
t.t_ .,:"1 kaybetmİf bolaoayorua • 
k~ ~·i Ondan bu millet daha bir 
bit '&laetler beki yebilir, daha 
"-~lı: • .. rler alabıtirdi. Fakat 
~ ~•atan, tabiıat kanaolarıaın 
~ • 111'-aaı karı11ında n• diyebi 

•• •• J•pabilıriz ki" 
~~ D_oktor Refik Saydam mohak 

'"'-~:r•tif•it, ol.aolaım•t devlet 
~-- ıaaıadan bıriıl idi. Oııan bo 
l"~ ~•damı vaahdar ki ooa Ata· 
'-':r, 'I Vrinde uaao mOddet Sıh · 
"-a •klletinde ÇÜlfcuk imkl• 
~,-:"dL Onan JiD• ba devlet 
' •aafıdar kl ona l.aa.a dew• 
"'ıı.. de Batvekillit• kadar yGk . 
~ıt k .. refiol temin etti. p allat 
~ ş,fın teveccnh ve ıt••Dlnl 
S'lllll't olan ba devlet adaaa 
~ ::- 9D bahraulı, en kanıık 
~ "'8ıada if bajına ftlmifti. 
'-11 ,

1 
cllaJa lıarbioio ~etilli tuir· 

~ tıııc1. devlet makaniımuıoı 
>'tli .:!"-" libi •tar ve m.,ıli· 
~ ~ bq Da l'•tıafıti. 8a 

.. ._k da 69 ••edenberl ç .. 
-. tUer. ç .. ltu r"91Bkler 

- o. .... lkiadcle -

istigenlerin evine su verilecek; şehre müm. 
kün olduğu kadar /azla çeşme konacak 

Belediye reisimiz B. 
Ka11m Ener: ıehrimia iç· 
•• saya intaatı hakkında 
d011 gıaetemiae fi beya· 
D&tta balanmqtv. 

41 Şebrl i9me aayu 
d•dinden ILartarmak e• 
melini taba\kak ettirmek 
Oıereyia. Ana teaiuta de 
poya kadar batlama İfl, 
tulıımbıların yabat kaya· 
ların tecriibelerl yapılıp 

talaıabalano tipi tespit edilinciye kadar mankkat 
bir t•isat yapalmuı, Belediyeler imar heyetince ka 

bel edilaiftir. 
Maakkat teliaat için r•rekU olan tolımbalar, 

bora veıair malzeme tedarik edilmlf ve harırlaom•f 
oldajaodao bu itin emaneten yaptırıa.Ulaa Beledi· 
Je eacilmenlace karar verilmlftir. 

M•vakkat tesiub kontrol etmek ve yıptıraak 
Claere f .. aemarıı tehrlmİH ftlmit ve etlldlerioi 
bitirmlıttr. 

Dil od- itibaren de f aallyet• l'•çilmit balan· 
maktadır. Me•akkat teıltat ile ıehrin Acil ibtiıacı 
bir aya kadar .._.. edUecekllr. 

Ba ıarttle balk1anız temiz bir içıne sarana ka· 

YQflllQf olacak, aokaldarao aık ıık ıa'aamuı, yan~n 

mu.ı.klannın çotaltalma11 ribi faydalar da elde edi· 
lec .. tlr. 

Mtıoaıip mahalle ve Haıtlere mllmkün old11ta 

kada f.:rla çeıme kooıcak ve iıtiyenlerin evlerin• 

aa verilecektir. Banu11 için de bora ribi malumenla 
belediyece tamimine çahıılmaktadar. 

Demek oluyor ki; bir taraftan muvakkat tesi• 

bn ikmalin• fAl•ııhrkea, bir taraftan da ana teıi1ab 
tefrit lıinia ikmaline l'irlfllecek ve H kayalanaın 

aa vetme ILaballyetl ve talambalano tipi t•pit edl. 
lerek banlarıo da tamimi119 rıyret etlUecektir. 

ş hir amımt caddelerinin m&maraaı rilzelleıtl· 
ritmek makaadile bllyilk caddeler Gzeriode bulanan 

diikkln aabiplerloe cemeklo taktırmak içio teblitat 

yapılmıttııtar. 

Oıter taraftan hayvan pazarına lazım olu •• 

mar odası, deri 11t11 yeri ve ba civarda yaphnla· 

cak amu•t belA ihale edllmlıtir. 
lapat biter bltaau bayvaa pesan hemen k&r1•· 

yakaya kalclırıl•cak ,,. ,_Wr pltlikteo kartanla. .... ..,. 

lıımaaıoın müıtuna bir mlaalial 
rörmllıtllr. Ba mlul hepimize aev,11 

hllrm•t ,,. rıpt• telkin etmektedir. 
Do"tor Sıydaıa dewlet hlamıtiode 
her tBrlG ııbıi ,,. hasut menfaat 
kaydıııdao uıak olan temiz mlıal• 
lerden biri olarak da tariblmiıde 

daima J•f •yacaktar. iradesi ve ıe· 
ciyeıi kıavvetli bir arkadqımaadı. 
Te•İZ ve dotn bllditi laar•ketlerde 
atraıma bi11i zorla, biç bir allfaz• 
dan llrkmiyecoek kadar fÖıl pekti. 
Vataa, uaa bir çahı•• deVtiqln 
kemale eriftirdlji bir e "lldıoın hla• 
metlerinden çok iıtif&de edeceti 
bir zamanda ondao mıbram kal 
mııtar. 

Acımız biiyG~tllr. Rahmetliye 
kader bilir davr11lar l'Öıtermek 
yalanız borcıımaz dejil , yetitec•k 
DHUlere ka fi rOael Örnek Hrmek 
iç1o de mBıbıt ve ciddi vazifemiz• 
dir. 

Hizmet l11kı yataaıeHrlerio, 

ellerine verilen İfİ temiz ısrefli bir mi
bayetle te1llm etmeleri en aziz e· 
meUeridir. 

Doktor Saydım, üuriodeki 
vazife emanetlerini ıerefle tulim 
etmekte milıntaz bir babtiyarlıja 
ermi§ ir. 

Mıılet hadimi bllyilk vatanseveri 
Türk milletinin hatara11na bllrmetle 
tevdi ediyoruz. 

lıtaabal 9 ( Haıasi mababiri· 
miıden ) Dr. Refik Saydamın ce• 
naaeıl, burilo ha1tahanede yapılan 
dini meraıimi müteakip top araba· 
swna konularak Taksime r•tlrildi. 
Meraıime binlerce halk ,,. orda 
mıutapları ittirak edlyorda. c~aa· 
•eye 100 çelenk rönderilmiıtir. 

Sut 10.10 da Tablmden köp· 
rür• reldi ve ceaan Savat vapa· 
riyle Haydarpafaya nalıll olunarak 
hasatl trealo nat 10.05 te yola 
çık.arıldr. 

Rus müdafaa 
cephesinde 
sarsın tı 

.-eteai) -
Ankara 9 (Rad,O i:);a nehri· 

Alman teblifine .,,.. ad ı 
• ,sovıet mu aıaa 

nıo bat111ndald klfometre feDlf ti• 
ceph•lnde 500 • 
tinde bir .. ,.. .. tı hasal• r•lmııtlr. 
BlltOn iMi .. ı.ada Alman ~e aıllt 
t fik milleti•' hareket halındedlr. 
;..,., 1ot1U••ız bir ı•kilde rerl 
.. ku.eJsle ve Al•an mıtorla ve 
.sarlab birlikleri tarafından takip e 
dl&Mktdtlr, 

1 

Ankara 9 (a.a) - Borla n 
at 13 te •11iıdaki ,.,ml tebU; 
neır.dilmiftir : 

Riyueticambar amami kltip 
liğindeo teblit olonmaıtan 

Rtiıicarnbor lıınet la&O, bll · 
hOmetin t91kiline Hariciye Vekili 
lzeir mebaıa Şn~rü Saracotla'oa 
memur •t•iftir. Baıv•kil Şıkr8 
Sıracotla'oan tayini bakkuda•l 
Riyaaetic11ınbur tezk11r81i aJMD 
ıadar: 

ANKARA 9 TEllllUZ 
Şlkrl Saracotlu, ls•'r ••1Nn 

ANKARA 
Dr. Refik Saydam'm irtıbala· 

den lnhilll eden BatHllillii'• ta 
yiıı o'aadonaz. Tetkilih ... ıfye 
kanana macibince iatibap edece 
tınia icra nkilleriai bildlr•eabl 
rica ederim. 

Relatc••laar 
ltmet l önG 

Sük rü 
Saracoğlu 

1923 tenberl lzmlz M• 
bu•udur. •imdir• k•d•r -mallre, m••rlf. adHr., -
harlclr• w•k•l•tlerlnde 

bulunmu,tur 
Y eoi Bıtvekiliıni;-Ş'iik,n Sa· 

racoj'la 1887 de Ôdemiıt• dot· 
maıtar. Oıta tabıilinin lamirde 
yap•lf, mektebi millüyey• ~ 
ve haradan 1909 da _.. .... 
tar . 

Mektebi mllktrJi bitirdikten 
ıoota Aydan willrti IDiyet •••v
laiaııa taylo edilmiı, 1912 de Is. 
mir ittilaal a.rakki ticaret mektebi 
mikll,.,..O•• r•tirilmiftir. 

Mllt .. kiben.tabıilioi ikmal lçla 
ew..U Belçikaya, amaml harp 81• 

raıaoda Ceoewreye litmiftir, c .. 
raevre ilnivenltelillio ıiyaıl ıu.a., 
v• iktllat ıabeaioden .._.. ole 
mqtar. 

Şilkrl Saracotlana .bir araLk 
ls!aab•lda Mecliıi Mebı1a1ıda ı.. 
mır mebua olarak IÖrilyoNa: Mit
it barakita İftialk edea Sar ~1..... 

23 
ac._. 111, 

19 te Bilyllk ~illet Mıcllılnı 
lımlr mebaıa ıeçUmlttir. O :za .... 
danberl lzmtr mebuıu balanmalı:• 
tadır. 

Sarıcoihı 192S te F • t la 1 
Okyar kabinelinin maarif w.eldll ole 
maı, F •tbl Okyar kahin-in 16 
faaı 6ıor1Po mabt.Ut mabadele koa 

-o. ............ . 



2 BUGON 

Deniz ----·----------------------·!- ~ 

Karadenizdeki Rus 
Donanması 

Ka;;,en!:~:!i ~ x»•c= ~ - --=-.. = "~~=~=;=~ nec•;·~::~a:•'ı~: 
.......... n ... S ıvastopolun Alman- ... , .... d. tamôr 

olan Sivaıtopo • l l l atelyelerinln ve 
d • • havuzların mefku· 

::r~·7:r:f~:d:~ ar e ıne geçmesıg e, ::::~:~t~~:·;;., 
::~:D ba bi!O::: gittikçe atıl bir duru- ;:;me:ı:ti~~aec~de 

celı.tir. 
ikmal ve tamir HUllıa; Kara. 

ifini mütkül bir m a d u•• _4ı? e c e k t ı• r denizdeki Ruı do 
vaziyete ıokmut· y nanmasının i kibe. 
tar. ~-:=:;:~c-=zıs~== =: :; tt:±'t" • tini Karık c.-ph•· 

Sivastopol harp limanı daha ,. dirilen zayiatın bakıki miktarı ta• sindeki harbin gidişi t1yin edecek-
Çwlık dewrinde eaaıh ınrette ıı· mamen malQm driilıe de Alman tir . • 
llb edilerek mllstahkem bir ilı ha· kaynaklarından bildirildiiioe ıöre Slvaıtopolda ve Kırımın diier 
lıne ıokalmuş ve Sovyet bilkGme· ba limanda bir kruvazör bava ta· keıimlerinde k11ra harbine ittirak 
ti ba ÜllÜ her DHİ harp remiıi ar t ' • d b K raza ne ıcetın e atmıthr. e· ettirilen Raı bahriyelilerinin ver· 
lnt• edecek tenane ve fa brikalar· zalik iki muhrip de Alman tayya- d 'kl h 
la takvl·ye etmı·ttı"r. 1 ı eri zayiat da donanmanın arp 

re eri tarafında Kırım ıahillndea 
Donanmanın bavuzlaomaıı için kifayeti Gzerinde mlluıir olmuıtur. 

batırılmıtbr. 
1abit doklara malik olın Sivaato· Muhtemeldir ki; ba donanmanın 

Bu takdirde üıtea mabram ka· pol l ımanı Nıkolayef ve Ode1anıo Karaden;zde oynıyacajı roli1n lııy · 
lan Sovyet donanmaaı bir dritnot diitmao iuali altına rirmeıi Qze. meli olmıyaca;ı mtıllbazaaile bir 

rine Raı donanma11 için daha bil· ile 3 kruvazör, bir tayyare remisi, kııım per1oneli kara ordaınna bil. 
ylik ehemmiyet almıf oldajıından 3 torpito kruvazör, 4 muhrip, 2 bes1a ma~ineli kavvetlerlnl takviye 
b ld L ı torp tobot ,,. tahminen 30 denizal· aruının e en çı ..arı mamaaına lçia cepheye alınaca~tır. 
bımi derecede l'ayret sarfedil • ta ile 5 maya remiıi ve 30 kadar 
mittir. hlcaıabotudan mllreklr.eptir. Ka 

Dokaa ay Alman orduıanun radenlzde hweklt yıpmak için ba 
mabaıaraıı altında kılan ba Dasün donanmanın oldukça ınilbim bir 
mtıdaf .. ııoa lüzumlu kuvvet ve kuvvet teıkil ettiiıni kabul etmek 
melzeme. Raı dooaomasınıo bima- llınmdır. 
7eainde Kaf kH limanlarından ta- Bu kuvvetin harp hareUtı ba· 
ıınmıı ve müdafaa Hvaşlarında kımından bir va:ıife1i da diltman 
dooanmının aiır topları Alman or· 1ahıllerini ve limaolarını bombardı· 
daıana hayli b rpalamıttır. 

Sıvaatopol Raılarıo elinde kal· man etmek oldaja halde bilbaua 
dıkça Kırımın iıtiılıı tamamlana• receleyin bana tetebbilı etmed •ği. 
m1yacatı ve BıH lıtinaden Sov. ne hayret edilmektedir. Herhalde 
yetltrin K •rımda itral edilen la• Köıtence ve Sulina ile Ramen İf 
bitlere zaman zaman ihraç t•teb ıali altındaki Ode1a araıında ya• 
büıleri yapmaları mümkün olacatı pılmakta olan uyriaeferlere Raı 
fibi Kırımdaki Alman orda1Doao doaanmaaınm ıık 11k mani olmaaı 
ikmal iflerinla k .. tirme olan deniz beklenebilirdi. Hele Raı deniaaltı 
yolandan iıtifade edilemiyerelı. azan kavYeti Karadenla fibi du bir 
kara yolandan yapılma1ına mecbur ıaba için çok it r&recek ve dllt· 

Atlatlzm grup blrlncl
llklerlne hez1rllk 
18 ve 19 temmuz rDnleri An· 

karada Y"pı1acak atletizm rrup 
birinciliklerine, lçel rrup pmpiyo• 
on olaralı. Seyhan bölreai takımı 

ifti·ak ed•cektir. Atletlerimiz haftada 
ilç rlln antrenörden yapmaktadır. 20 
atlet ve bir antratordan müt•ı•k· 
kil bölremiz elr.ibi, atletizm aj•nı 

Abti Atamerin riyantınde ba pa· 
zar rilnü Ar.karaya hareket ede· 
celı.tir. 

Çenk1rı vellal 
Ankara 9 (Ha1Dıi) - Tunceli 

Vali Maa"inliilne Çankırı Valiıi 

Refilı. Noya tayin edildi. 

Harbeden 
Kuşlar 

l•panyol papazları 16'2 sene 
evvel Kal ıfo•niyada inşa ettirdik· 
leri yeni manadırın tavan ve ıa· 
Ç 'lklarına karlanrıç kaşları için 
de elverişli yuvalar yaptırtmıt 

lardır. Kırlanrıçlar d11ba o zamaa 
bu yuvala,.a yerleşmişlerdir. Fa
kat bundan 70 yıl evvel kllıneler 
h •linde oradan geçen bir nevi 
kaya kuşlarr, insaolar tarafından 

yapılan bu elverişli yuvaları fÔ· 
reıre k bu oları işgal etmiılerdir. 

lı~baharda ııcalı. memleketlerden 
manastırdaki yuvalarına dönen 
kırlaor•çlu, yuvalarını iıral •· 
dea bu yabancı kaıları kovmak 
için bakılı.i bir 1avaş yıpmıslar· 

dar. Kırlarr•çlar, komşu civar 
lı.ırlaorıçlarlle epey ıüren bir 
çarpısmadan ıonra ka'a kaşlarını 
yuvalarından atıp kovmaflar ve 
kendileri bunlara yerletmiılerdlr. 

Birkaç ay ıonra 13 tetrinev
velde kulanrıçlar, kıt yuvalan"• 
çekilmek için gene 11cak memle 
ketler• r•ç etıniıler, Banan ilze· 
rioe mana1tırda botalan"kırlaorı ç 
yuvalarına kaya kuıları te~rar 
yerleımiılerdlr. lıkbabarda 19 
martta karlar l'•Çlar relerek çetin 
bir dövilfme neticeıinde tekrar 
kaya kqlwını 7avalarından lr.ov
maılardır. Ba 1avaı her sene 
tekrarlanıyor. 

Aynı bl dise, bu sene de ol 
maşlar. 81100 görmek için Ame 
rikadaa bışb Avrapadan da i
limler, 19 ,marttan e.vel manaı 
tıra yerletmiıler. 

ıUhMJ~ 
Hariciyede 

tayinler 
Ankara 9 (Haıuti) - Y •ni 

açılan Bombıy Baılronıoloılajılna 
dereceıile OakGp kontoloıu Reıat 
Hakkı Karabada, muavin konıoloı 
lağıma merkez ien Şemsettin Arif 
Mardinli, Ü•k&p konıoloılotuna 
merke:rden Kemal Gönen, Bas•a 
başkonıoloslatuna derece•ile Ki· 
bıl bilyülc elçiliji mü,t .. fırı Tahsin 
Rütti1 Baç, Kibil BiiyOk elçiliıi 
müsteprl•iın• Tahran Bllyi11&elçl· 
1 il müsteşarı Zeki Hakkı Karaba
da, Tahran Büyilkelçiliii mllıtetar 
lıiına merkezden Hılı.met Naci 
Hatibofla tayin edildiler. 

Terım &atıf Kôoperatlfı 
reni ld•r• h•retı 
Tarım Sat11 Kooperatifi ev · 

v elki 1110 Halkevinde Mıbmat 
Barlaııo bııkanhj'ında 194 iza ha· 
znriyle kor l''•ıinl yapm11tır • 

Mahmut Barlas, Ahmet Taran, 
Memduh çelik, Mahmat Kibaroi 
la idare heyetine; Hazım Sıveı 
ile lbrabim Uç,iıa kontröllilklere; 
Nuri Şen, Abdullah Ôakau, Eyup 
Sabri Ünal hakem heyetine aeçil 
mitlerdir. 

YUzme Havuzu 
trlbUnlerl 

ôtreodijimlze röre, Yilzme 
Havaza tribilolerlnln eyltl ayı içe· 
riıinde Adanada yapılacak 1tııme 
mOaabakalarını yeti1tirilmt1i için 
Beden Terbiyeıi U aam M6dilrlll· 
iünce icra Vekilleri Heyetinden 
bir koordina1ron kararı alıamak 
&zere t•ıebbillte balanal•nttar. 

Y•tll kurt mUc•d•IHI 
Adana aerkezinde ve Ceyhan 

kazaaında pamaklara araolan ye
til kartla milcadeleye devam edil. 
••idedir. 
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Rusyanın hezlm 
tinden sonra 

lngiltere 
sulh 

yapacakmi 
lngiliz radgosana ıörı: 
~~~~~~~~~ 

Şayialar' uyduruımuı 
birer yalandır! 
Ankara 9 (Radyo l'azet.A 

- Londra radyosu, Macarca fi 
Bulgarca net•lyatında, l,veıç f' 
zeteJeriain Berllnden alarak o., 
rettikler i bir haberden bab"~ 
miftir. Buaa rö•e, Alınan ıiyP 
mahfillerinde, Rasyaaın besi_. 
tinden tonra lnıilter.nin Al_,, 
ya ile bir ıalb yapacatı bakkaııd' 
fa1lalar dolq .. ta bqlamııtır• 

Loadra radyoıa, ba baberll 
etrafında tunları demektedirs _.J 

cBa tayialar, Alman mill•• 
oyalamak için biuat Alman t11 
kamları tarafından uydaralmat 
yalandan beşka bir ,ey dejil 

lnriltere, Almanyayı kat'i -
rette maj'ltlp edinciye kadar 
harbe devam eylemeil taah 
etmiştir. lnrilizler taabhotıerll' 
sadık kalan bir millettir. lo~ 
renin taabbtıtlerlne sadık kalı~ 
tıfld&n b:ç lıiınH tOp'-e ed ... ..-... 

Mareşal P.eteO 
Franaız ••n•rl ı,çl~ 

rlnl Almanr•r• 11t111 
davet etti ı1 

kalmıyordu. aıan ••hallerinde detil vapur , 
Bundan başka Almanların Ruı- hatti kayık bile rezdiraıiyecek 

yada bışlıyacıkları amami taarruz derecde fazladır. 
içio Kırımdaki kavvetlerini daha 
mllbim olan dii•r cephelere çeke Her halde Raa donanmasının 

YU2me hevuzunde 
tetvlk mUa•b•k•l•r1 

Ba Haeki kırlar f'Ç • kıya 
kaşlar, harbi fÖtle olmattnr: 18 
martta ketlf için yavalwına bet 
kırlanflÇ felm't; banlar yilkHk 
bir yere konarak lr.aya kutlarını 

tara11ad etm:ııer; ancak akıam 
üzeri cenaba açmatlardır. 19 
martta ıababa k rtı 800 kadar 
kırlar JIÇ kufa. maoutıra felerek 
yuval"rına yaklqmıılar, fakat 
kaya kuılarile açık harbe rirme 
mitlerdir. Yalnız manubnn et· 
rafında devir yaparak açmoşlar 
dır. Böyle 6ç uat mubaıaradan 
aoora birkıç yilı kırlanrıç daha 
I •ldikten tonra kilmel•e a7rıl0 

mq ve yavaludaki lı.aya k qları· 
nın IMıla•ını s•cala .. ta batla 
mıtlardır. K•lan kırlaııl' ç•ar da 
hep mana1tırın etrafında açarak 
bir muhaaara battı vllcada retir 
mitlerdir. Böylelıkle hakiki bir 
maha .. arada kalarak acıkan ka· 
ya koı1arı, nihayet sanki bir lıa • 
ret verilmiş ribi bir anda , • .,.. 
luındao f,rlıyarak topluca bir 
ıemte dotra açap maba1Uayı 

Yetil kart milcadeleılni ma· 
hallinde tetkik etmek ilsere Ce1 
bana rid• •ilcadele mildllrilmb 
Sadettin Sarıkaya döomllttür . 
Barlln merkez köylerinde tekru 
tetkik HJabataaa çılr.ac•kbr. 

Ankara 9 CRıtdyo raaetet').., 
Marepl Peteo Fran11z köyUU~ 
bitabn bir natuk aövlemlf. f,.., 
lıçilerlni Almanyaya r t• ... J 
•et etmtftir. P•ten, Almany•.fa 'ti. 
ba'anan Fraaıız airaat işçil•riDI -.J 
tarmık için Fran11z ıanayi İff~ lla 
aia Almanyaya fitmeai zaruri 1, l' 
pn• aöderinde bilbalH belir~ \' 

bilmeleri için Sıvaııtopoıan bebem.. karadenizdeki faaliyeti bar bin icabet· 
bal zaptı lizımdı. Akıi takdirde tirdlti lradar aeıaer• li olmamıştır. 
Raaların Kırımdaki l11al kavwetle- Donanma şimdi 
rlnin :ıaafından iıtifade ederek kay 
bettiii yerleri iıtirdada kalkttm•· na yapabilir? 
tarı mabteeeldi. 

Ba ıebeplerledir ki Alman bıf· 
koıHtanhtı Sivaıtopola kendllitin· 
den t .. lim olmaııoı beklemiyerek 
cebren ıaptetmete karar vermİf· 
tir • 

Karadenizdeki Rus 

Bundan ıonra Raı donaamall• 

Atat6rk parkındaki JÜrme ha· 
vaznnda ba pazar fiinil yiizıa .. , at 
lama ve ıa topa ltt"1k milaabaka 
lan yap lacalr.tır. 

Ba m& .. balr.alara Adana r~nç 
tik Malatya M ·ntacat rençlilı., MU. 
it Menıac•t r•nçlik ve altıncı De 
mirıpor rençlik kalapleri ittirak 
edeeektir. 

Meerlf Veklletl 
B•tmUfettttlill 

Vazife 
• - Bqtarafı Birincide -

aa,ında 
böyle deterli bir adamı kaybl!~ 
hepimiz için ac11ına dıyıa~ 
r&ç bir ıey olar. Bananla ~. 

onan Miılt Şefin izinde ve lo~ 
Tllrklyealndekl yeri de bot } _il 

yacakbr. 811 bllyilk millet ......-; 
kadar oldaia fibi bandan b&ti' f 
daha bir çok Refik Saydaadl' 
tiıtirecekHr. Ancak ba devlet•..., 
lara için R•fık Saydam o çal~ 
lıtiyle, o dotralatiyle ve o I 
perwerlitfyle daima bir örne~ 

rak yaıayacaktır. ,Jİ 

donanmasımn ehem
miyeti az~ 

Sivaatopolan Sınraparda oldata 
ribi denize kartı mildafaaıı za· 

7ıf detıldir. Burada en modern 
kwa tabldmat ıiıtemioi araalnin 
mldafaa7a fovkallde elveritli da . 

nıa Batam, Novoroıiıki ve 
Toapıe limanlar1ndan ikmal iflerinl 
pek mtltklllitla teaıia etmete çalı 
taralı. dilıman itrali altındaki ••· 
blllarde naldiyata:mlni olmata Of 
ramama11 ve fıraat balduta talı· 
dirde reçen kıı aylarında yaptıj1 

ribl Kmm ıab•llerine aık•r çıkar· 
ma hareketini himaye Hya memur 
edilmeli amalar. 

Ankara 9 (Hasa,i) - Maarif 
Bq"'nfettiflij-lne Müfettiılerden Re 
filı. Gilnel, birinci 11nıf mtıf .. ttitlite 
ikinci ıın•ftan Oıman Horaaanh 
tayin edildiler. 

- Devamı 6çl1nci1de -

ka"111oda darmadı, yorulmadı, ti 
klyet etıDedl, billkia ber. rtın 
a•taD bir eoerj• ve inaa9la millet 
itlerine lrot•aktaa ftcdaai .. uwk 
aldı. Belki Refik Saydamı azalr.taa 
tanıyaalw ooaa aa11l çal11t j'ıııı 
takdir edN1ealer. Fakat ooa ya· 
kından rö·ealer oodıki çalıtm• 

kudretini, enerji kavwetioi ve it 
titialitini iyi bilirler ve bunların 
bepıbıln 11.tOode olan namaıltlrhk 
vuaflarıaıa ba1ruıdırlar. l~t• ba 
kadar ,aıue~ meziyetleri olan ve 
bayatını milletim bizmetiH, •İli•· 
tinin 1aadetine vakfetmlt balanan 

Sat olıan Şefımiz, Sıt 
milletimiz. 

roma takwlJe etmektettir. 
Sıvaıtop•l• ele reçirmete lı.a. 

rar vermİf olan Almaa - Rumen 
müttefık kawvetlerinio baraya de· 
oizdeo bir tazyik J•pıaaları mev. 
zaabahi11 olma~ıiaadaa ba mOltab· 
kem üsıün deoıze mllteweccıb "Vzan 
çaplı aj'ır toplarından bir lr.ıamı 
mlldafaada işe yaram•mlftır. 

Her ne !tadar mütearrızın •Ua-

de Sivutopolu denizdeo do 10~!1• 
. cud dtgıl yaca k bır donanma mev 

" de bava k•vvetinin donanma 
yolı.hıtana oiapeten telifi ett fi 
mabalı kaktır. 

Sıvı ıtopol dilıer dilf mea Rut 
dooanmaıı ba limanı terlı.ederek 
Karadeoiain Şırlı. 1abiliodekl Ne-
voroıiıki veya Batam limanlarına 

ııtınmıttır. 
Kert boiaıı Alman kontrol& 

.thada balaodajılndan artık ba 
doD&Dmanın Aıak dealaine rirerek 
U.dl ordaaanan tol ceoabıaa 1•r· 
dlllda Waamuına imklo kalma 
... tar. 

R u ı donanmasına 
verdirilen zayiat--

Sivutopol limanında tl•c:Uıe 
kadar Raı doau .... D•••· 

•====================================================================~ 

ll._T_a_ri_hi_R_om_a_n_: _7 4_.I 
Ormanın orta11nda bllyük bir açık· 

hlc vardı . Bunan ortHıada belki Atillanın 
ölllm6ndenberi biç rör6lmemİf bir bü 
y6klükte muazzam bir al8f yakılmııtı. Ba 
atetin etrafına binlerce adam çevrilmitti. 
Gençler, ibti1arlar, aenrinler falı.irler kar· 
malr.ar11ıktı. Ki.ni oturmat kimi ayakta da 
rayorlardı. Bir çokları babaları ölen kar· 
detler fibi birbırini lı.acakhyaralı. bir kıs · 
•• iataraba tabammill edemediiiaden ya• 
oındalr.inio omaaana dayanarak kimiıl yer• 
lerde JGvarlanarak •ilıı yorlardı. 

Vata attea ia-.tı: bir ihtiyara: 
- Kim &ldt? diye torda 
ihtiyar , ... , ''''•U.i v.;.'ya çevirdi 

baıı ile ateti s6at.dl fakat cevap 
vermedi. 

Baoan Oıerine Vata halka JVarak 

ateıio yaoıo• ıeldl. 
Atetio içinde harp ıtile birlikte bat· 

tan •tat• parlak ıiliblarla ıOıleamİf aaaa 
bOyla bir reoç yatıyordu. Aceı bentız 
wtıcadana dokaoaaaaaııtı. Fakat alevleri 
etrafını yahyorda. 

Vata reaç öltın011 yOzilnll IÖ·llr rör. 
... bir çıtlık kop1rdı. Sonra bıçatını 
çıkararak alntaıa tol tarafına ret• kıı· 
-- bir ntaa .. , keıtJ .. ıtb. 81 

' ZINDIKLAR 
e1aad .. Alpar'da oraya relm tti. l ık defa 
olarak rördüiil bıı rencin kim oldatana 
derhal tanıdı. Yüı6nüa çiırrileri bir demir 
ribi ıertti. Bama kanb• •tıının ve alnı · 
nın daroıanda ilibi bir ıülıOoet ve l'llrar 

vardı. 81111 bir kaplan kafa11 ıibi bilyillı. 
ve yu~arlalı.tı. Hür Arpad oi u l'iW ba· 
nan da kolları ve ayakları azuada. Ade· 
leli eımer parmald.rile bilk6mranlık ha. 
ıını ııkıyorda. 

Tırnakları bir kartal pençeıl gibi azan 
ve ıivri idi.. Ateıin içeritlnde ve hıtti 
etrafındakilere btıkıneder bir darata vardı. 

Alpar da bıçatını çıkararak bir 'ta 
tam HÇ keati ve ateıe attı .• 

Her llmit mabvolmaıtı1 .. Macar orda. 
ları Mtcar bQJkırları rö• yafı ile 1alan· 
malı ve karalara boyaaaaalıydı. ÇilakG 
Leveate ile birlikte Macarların Ula Tan· 
naıaa lr.wbanlar veren ıoa Arpad otla 
Lev•te idi. Bundan ao11r• kimu ona 
karbua adamayacak bllr beylerin Tannaa 
ölmilftCL Ooaala b~llkte eıki Maaarhk ta 
ıö211llmllftCL Baadan b&yle bllr Mıcarlık 
kılmıyacaktJ. Çllalr.ll sideceti yola bil· 
diii ıioi aeçemiyecelr. ıcm .. lerde haçların 
önllnde diz çökerek aatfıret dilenecekti. 
A,,ı bir Tıorı, ayrı bilr ve meaot bir 

Ç~VIReM ı 
Macar oilnyHı hülyaları ıaya d6tmilftl. 
Şimdi diier milletlerle •ltt ... k mer'ada 
otlayacaklardı. Her fe)I her ıey bitmitti 1 
Giloeti r•ttiii yoldan rerl ç•virmek için 
döktalı.leri kanlar bota rit•ifti. Çık .. k 
lıtedikleri ıö're 1•re dilf•i1fl•dL Mllt 
rlklijin &maoııa bilcamlarınl Z&IDADID föie 
kadar yilllHlea demir kaleyi tesirtlz bı. 

rakmıttı. Her ü eit mabvoliaqta l 
Alpu dalrın dalrın atet.. bakarken 

rabaada rarip bir aydınlık peyda olcla. 
Mdcadelelerlain bqındanberi limitaia ol· 
dajılna biuetti • Mütrilı.lik harbi ata 
atladıtı rllndn ltibarn ka,.......... Çla
kl onlar vilcatlan yok eblek lçla harp 
edlrorlaNa. Ve be slbl dlplan vilcatlar· 
da dejll rolalarda idi. Kavvetll bir imana 
kut• kılıo9la detil ondan daha kuvvetli 

bir imanla mGcadele etmek rerektL Hal· 
ba ki kendilerinin böyle bir imanı yokta. 
B•uat keadilJ we V .ta klblnleria baait 
telkiolerine inanmıyorlardı. Zoraki olarak 
inınmıı rörllnllyor ye kendi keodlleriae 

bu telkini yapmata çallfıyorlardı. Kıra 
Papaılar çok iyi çalaf•ıtlardı 1 Y eal dini 
her kalbe •ıılaya•adılar blle. Llr.l cHal 
temelinden 1ar1mlflardı. Vata da .. ıd dine 
iaumıyorlardı. O iki dinin ıalllmlerlae 

Semih Uygur 
kartı harp ediyordu. Dııer kamand'_~ 
da bö1l• dllfilotıyorlardı. Madamki ~ 
Arpad cehenneme ritmlıti onlw d• ,r 
HYe oraya kopcaklardı. Yeni dinin 1 
bit kavvetinl hi .. ediyorlardı. Sooı•• ati 
bilrriyet qkı ba dinin köl .. i ol-:,.., 
onları menediyordu • Hakiki Mac 
burtıokl hllrrlyetlerini ahiretteki nll~ 
wataalarını cennete tercih ediyot ;.ı 
Hıyar bayır onlar babaluı •ibi h!_"" 
mftfrlk cletlllerdi. Babaları Boz'I~~ 
, .. itli meoera ha1atı reçiriyor. Gl19"';r 
beollklerlu inanıyor yarını biç dotil0 _.,. 

,orlardJ. Gençlerin kalbinde kara .,,,.._, 

larıa ekdikleri tobamlar bep 1()111_, I' 
olaca~ diye d6tlla .. J• baıtamıtl~~ 
mGtbıı ıaal aon me.,ik Kralaaıa ~ 
ntn kartıaında kalbleri iıtill etaaif~ 
zileri lalç bir feJ olmı1acatıa• t'!.. 
beel ... kle beraber bir kı11111 da b..ı , 
leria olacatıaa iaaaıyorlardı. Her I~ 
ı&acede de mlltrlklik aon dakik il' 
1qıyorda. Kwı Pap!ılar milleti ~ 
••J• alıttırmlflardı. Meıat baJ'~ 
luan 1watm1flartla. lo1aa iatır•P 
çllaka diflailr. 

o 
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Refik Sagdam'ın 
•• •• son gunu ve 

gecesi nasıl geçti? 
Merhum Batvekil Doktor Refık Saydaın'ın vefatına takaddOm eden 

tGo Va 8'eceye dair, arkadaıımız Kemal Zeki Gencoımao, cUluı:ıt da 
"-ları yazmaktadm 

•• Vofatiyle blltün memleketi 811 çahıma .. at 19.30 a ka. 
~llıuı bir teeullr ve ,,.&tem fçin. dar devam etmiftlr. S: bırakan Batveldl Doııtor R11fik Bu ,dan ıoora merh.om, lıtan• 

Ydıaı'ın naeıı yarın aaat 13 te bal Valiıl Doktor Lütfı Kırdar,la 
btıuıi trenle Ankaraya aaldolo· iki ıaat kadar devam eden bir 
:c•lltar. Borada yapılacak mera· rörOıme ~·~m•ıtır. . . 

ille lit hazırlıklar barün vali ve Bu roruımede şehrıo ıaıe va· 
b.ıedıy • . . b •1 d ...,.. m"'te- ziyeti hakkında alınacak tedbirle· e reı11nıo a ao u... u ı b b '4ldit • 1 edil r n emen çır~am a günlloden 
•ı.. . toplantılarda ıkma · itibaren tatb ka baılanmaaı karar· 
--,tir. lqtıı ılcıııı bulaooyordu. · 
ı.. Dan gece ıaat 24 te Perapa· Merbam bütlln rnn devam e· 
b Otelinde kendisine birdenbire den b11 yorucu çaltfmaya raimen 
lr fe11alık relmesi iberine rahat belediy eden •yr ılır len iitOn n•ıeainl 

.. tltoaQ ve bir kaç dakika ıonra mıahaf za ediyord~. 
~,,ta rözterini yuman Baıvekil J?ok.torlar bar mnddettenberi 
~ILtor Refık Saydam'1n cenaıesi kendııioe .Y•m•lderdrn aonra bl' 
"' l&bab ıaat 5 30 da vali ve be· olmazs~ bıt ıaat dloleome~ tavıı 
'-cıiye reiıi Liltfi Kırdar, ôrfi ida- ye etmıılerdi, fakat Baıvekılf? ~OV· 
" •• lıt b ı L otanlar1oın ha- lelin blnbir lfl darorken ba ııtıra· 
ı an il .. om . L d i ı. -
~riya. otelden ahnarak Beyotla ti " 80 •• ne ÇOI{. 1°· üyordu. 
~tr baıtaoesioe nakJolunm~tar. Doktor Refık Saydam Bıledi· 
~ada haıtaoenin bırınci katında yeden Vekiher ve yaoandakl d:ğer 

Odada merhama bir rahat dö· zatlarla buaber ı a a t 21,30 
"ta baıırlanm•ı balana)orcıa. Na· a do;ra ayrıldı ve hep birll~t• 
'llQ «l•tilne bllyllk bir Türk bay- Takıim belediye gazinoaana akıım 
~ t•kUmlıti. Cenaze akpma yemetine fidlldı. Refık Saydam 
-..ı' bo bayrataa altında kal· 22 de otardatu aofrada çok n8f .. 

ır. il idi. 
ı l.terh11m Refik Sıydamun ve- Bir aralık söz Yaldız aarayı 
~'\i.•beri dnn rece Dolı.tor Lnt. babçeıinde yıp lacık teılsata lnti· 
~~rdar tarafından Aokara'r• kal edince meıham ba aaray mil· 
"'lb ıl11ai1 ve bu acı bidiıedea lı natebtiyle hatırladıtı AbdQıhamit 
~ .... da bulanan vekıller de- ha· devrine reçmiı ve ıu hatırasını 
ca.,dar edllmiftir. Vali .. baha ka· naldetaaiıtl. 
~•rıpalaı'ta kalmııtar. C•na· «Gariptir, Abdnlhemidi rüyam· 
't; baıutonda iki ınnrillQ ... da rörmek bana claima ıeam•t 
•-.iı ••bay ve poliı ihtiram nöbeti a-etirmiıtir. ilk rörilfGmde mek· 
o..._ eai al•ıılardar. Ba ıabab saat tepte idim llç hafta lzinıis kaldım. 
~ ltibarea, ıehrhalsde bıalunan Teaad6f olacak ikinci rörOıllmde 
l IJ• V~kili ŞOkrQ Saracot a. izinaizlerin ıayı11 dörd• çıktı. 
.. ~t Vekili Mllmtaz ô"mea, Kendiıiyle rclyada ilçOncn temuım 
""'l&IJ• Vekili Faat Ajrah, Parti maayenebane açmak için iıtida 
~G~~kil Gorap Reill Ali Rlna verdijim itıa olda ve o rtın evim v"...,., Parti Meclil Garap R.is ıoyaldn." 
O 'kilı•ri Haaan Saka ve H.lmi Refik Saydam bu k11a hata · 
~b'' l.tanbalda bulanan bOt6a raaıaa ıuaa itbe etmiftir: 
~ıt talar ve lloiversite rektörG " - Ba akı•• da çok lafmı 
ltcı ht ıivıl ve aık.eı i erkanı b11· ettik rilyama ılrmeıiadea ve bir 
~ .r•••itlerdlr. Beyotlu baı· ıeamet r•tirm .. i~dea korka!'m .. 
'-.. i11111 öatı teeaatır içinde bala· Merhum otomobıl~e otele do:ıer· 
~ Ytlılerce halk tarefaadan er· ken hıah fiden ıolore de ıu ihtar• 
S ... dea doldanlmat balunayordu. da ~~ıaom0a~t1arı b' b 
,..t ıı d V k·u V u - ı 11m ıraı yayıı, a 

~, ko111 • bııta e 1 •r, . " akıam Abdlllhamltten çok bah· 
,,~ •tanlar oldato halde zı~a· ••ttııı.J Baıımıu bir kan relm•· 
~ f., Doktor Refılt Saydam ıo ıia. 
~--~dtıı eayrı ile ıeçıaiılerdir. "Doktor Refik Saydam, neıeli 
..., -ı•ret ıaat on iıuye kadar . • 
•, ca,._.ID•fbr. Halk akın akın ~eçırdl~ı ye~ekten kalkarken ya• 
, lif .. i btıında ebedi hayata ka mndakilere rGael lıta.nbıalamaz· 
d 't.11 8aıvekilinin cenazesi öoila· dan y~r!a akıam kalt.ım ıe~ ve 
~'.1o11 • ferah ıçınde ayrılacatım d••atti. 
~ ect tlııaa vazifuini y•~m•ıtır. Merbm Perapal .. 'a uat 23 te 
,, •n ıonra Doktor R&fık Say· döaallftl. Ba •nada yanmda ha· 
~6 '11 lla'1teha11aalar tarafından ıaıi kalem mlldOrtl Haıan ŞOk.rü 
,,:611 ıaalUAjı alınmıı bundan Adal, yaveri Yzb. Abdullah Ôo· 
~llaa ceıet tahnit olonmaıtar. han balanayorda. Oclaııoa rirdi. 
'-~t • )•rın 1abab tabuta kona· lıtirahata çekildi. Bir mBddet ıon. 
14ı•r, ra otel rar1onlan S.tvekılin oda· 
9"1tıınıun ıon ıiinil 11ndan itrarla çalan acı zil sesleri 

~l l:>okdor Refik Saydam lıtan· daydalar ve koştular. 
~~!''lllda Ticaret Vekili Müıataz Bqvekil ~usoai kal~m mlldü· 

--._ old • 
1 3 

T rüotio emredıyordo. 81ras evvel 
t.._ -· ara ha de emmoa B '-ll' d L • • 1 . 1 ~, t914 ,,. 

1 
. . M b •ıve11; ın en yarıa11;1 emır erı te. 

L- t tuııG re •lfb. er am b U i d H Ş 
~ a n b a ı b idi we • o • H .aan Okra Adal 
Lı · rıı.-1•11 -t-...ı bm~ aıak .... 

1 
derhal koıto. Baıvekili kendine 

. ._, o wq•o era ço Mveru b' h L-• 
"\ 'lıııclt 800 l lap olan ba ıraz ra atlı• 1n11andafana, otele 
K... ae,.L. . JO ca , • • bir Doktor çaiJrm&11nı emretti 
. . ,... 11&tini lıtaaboı • ıate ıfle· Hoauıt kalem mOdllrG odaya rfrdl. 
h~••dan metral olmak için ti zam•" Baıvekilin tek ıö&ll ıa 

l ~· oldaı .. fenayım, " bana dayaa 
"'9 .. ~~luklerine hemen reldiii Haaan ŞGkrO ve yOzb.11 Abdallalıı 
'-tladı ve ba metrallyet dlln derhal en . yakın baıtane olan 
"tt. 111 l•ç vakte kadar devam Beyojlu buta.,eaine telefon etti· 
~ ler ve baataoıo b ışı ucundan dok 
!I\ \ s.,da dla bab 9 40 torlar relıociye kadar ayrılmadı. 
~Jete ~ aa ıaat • lar. Ba arada Doktor R fik Say· 
~ •llkafıa::~ d ,, ... ti eakt 13. • dam saatini elıne almıı bOyük bir 
tıı.L l~'-ııt 1 

• ra •ttırt ıBkOnetle nabzını aaymıf ve hiç 
~t ',•da ıahrl:ı .... ve mah bir bitkinlik ... r1 röıtermemiftır. 

b... ôtı' •rizl• m••rul 0 la .. tw. Şiddetli buhran ıekla dakika d• 
~,. eden ıonra ıaat 15 30 da va• et•lıtir. Ba mGddet aoa.nda 
~" a .. edlyeye relmlt, •nail Baıvekil ıöderinl aon defa kapa. 
L ... eacnıaen oda11aa ÇdEarak •lftlr. Ba ıarada h .. tanenia bq 
"~ t kadar barada kalmıt laa. la.kimi ve dli•r doktorları ve da 
~ \o.a'lfm b d aonra ba birçok doktorlar hattanın oda-
~ı... • s,. r l :· an an 

1 
le -. kotmq buluoayorlardt , fa• 

r~.t " • 1 la odaaıua nere kat -.1 ... f it i, ten r•çmiftl ve 
~L't dit •ldU, lat• mllttepn, H· r6n-u... batna rayret ve ıhti· 
l.;"4,t, er al&kalalar da hazır mamlar bota rittl. 
!'..!\ta~ baıde detfrmeoclleri Bat••kıl uoktor Refik Saydam 
'-..,~ ~t ve ihracat birlik b6ylec• vataa ve millet hizmetin• 
._ ~ tlerlnl kabal etmit reçeo 61 yıllık öıaınna Perepalat 
~ ~ ayn ıör ... lf otelinin bir oduu.da ııbrap a,. 

.... ....., .. .,... .... .,otel• 

BUGON s 

Loodra 9 (a.a) - Royter aJ•n· 
11oın Mııırdald loriliz kuvvetleri 
emami kararrlht yanında bıalonan 
bobabiri bilıiiriyorı Bata çölOnde 
cereyan eden bareUtan halen bu. 
landoia aafba şöyle balJsa edile. 
bilir: Alta haftadanberi ıüoeı alta0 • 

da barbetmekten yorulan iki orda, 
bitkin bir haldı birbirlerine lllD· 

11kı aaralm ·ş bu1uoan ve fakat 100 • 

dao bir evvelıti ravonlta yeni ib. 
tiyat enerji bulmıya makredir 011111• 
yan iki bok~öre benziyor. Ş 111di 
ıoo ravuattan öoce her iki tarafın 
biraz nefes almaaı lbımdar. Harbin 
neticesini tayin edecek olan iki 
tarafın bulablleceii ihtiyat enerjidir. 
Vaziyetteki mllıtacellytt bakımın. 
dan avantaj . bizdedir. Muvasala 
hattımızın kısalıiı 1ayealnde Orta 
ıarkta malik oldutomaa kaynaklar. 
dan kıtalarımızı takviye ve yeniden 
trçblz edebiliriz. Rommele rellnce 
balyadan deniz yoluyla yeni ihtiyat 
tnmeoler r•tlrilinc•y• kadar ellode 
bulooaa kıtalardaa ve lat• kolla· 
randan yeni rayretJer beklem..ı 

lisımdıt. 
Cephe hattını taze kuvvetler 

ret:rtmeıi ve Nil vadisine dotra 
yeni bir ilerlemeye t•ıebbllı etme. 
ıl için mihver zamana mahtaçhr. 
Halbuki vaziyette rol oynıyacak 
olaa aylar deiil haftalardır. 8 inci 
ordu timdi mali'c oldata avaabi· 
dan iıami derecede iatifade etmek 
tedir. 

Fakat mibveri bir ay aonra de 
iil timdi feri atmak liıımdar. 
Rommele topça perdeainio arka-
11nda ıimdiki menllerinl tahkime 
müıaade etmek tehlikeli olabilir. 
Rommele tanklarının 13 haziranda 
kardaklar1 tuzak bize ba deni ver
miştir. 

Fakat tank QltllnlBiü ıimdl 
mihverin teılı etmek Gzero oldu· 
ro topç• perdeıiai tellfi edeme&. 
Ba perdenin teıkil etti;I hlW E•a 
lemeyn'in cenabnda ıs kilometre 
katranda bir nba daire f8klini al 
mıştır • 

Londra, 9 (a.a.) - Son 24 
ıaat içinde M111r'da kara faaliyeti 
çok olmamtflar. 

Faaliyet bilhU1a ilanlarda 
rörOlmOf, dllfmaam lata batlan 
ve bir top mevsU •ter auette 
bomt.ıalaa•ıttar. 

Doıman, devriyeler ve akın· 
larla devamla ıarette hırpalanmak· 
ta, sat kanadını bilbaıaa bacam 
edilmektedir. 

Loodra, 9 a.a - . Londra'nıo 
aal&hiyttli mahfillerloden bildirildi· 
tin• röre, ılmal Afrika' dakl dara• 
f •rek kara Ye rerekH İtkenıferive 

1 ASKERL i K 

Rom mel 
cephe hattını 
geri çekti 
Yeni bir hamle 
için hazırlanıyor 

Alman zırhlı tümen· 
terinin ehemmiyetli 
takviyeler alamadı-

ğı sanılıyor 

dealz n .. one taalluk eden k11mı 
itibarile bandan bir hafta evnl
kladen çok daha az tehlikelidir. 

Deals açakları en lyt netice vadeden 
hedeflere yapılan hücumlarda Bri. 
tanya hava kuvvetlerine yardım 

etmitlerdir. Bir kafileye tulrll ha. 
camlarda balonduia •bakkındald 
alman iddialanoa ait haberler, bu 
baıoıtakl raporlar ahnmadan veril 
mlyecektir. Almanlar bıaodan ev
velki kafUe hOcumlaranda da çok 
mGballgah iddialarda balanma,tardı. 

Tanaı, 9 a.a - Havaı maha· 
biri bildiriyor: 

ElalemeJD maharebeıi ikinci 
baftuına rirmlftlr. iki rnndenberi 
daramda berhar ji bir detfılklik 
olmamıfbr. Yalnız ıiddetU topçu 
tlllelloları ve hua bombardamanlar1 
oldop bildirilmektedir. Bananla 
beraber ıah rünn Elalemeyn'ln 
cenabnnda piyade kolları araaında 
çarpaımalar olmuıtar. Fakat bo 
çarpı1malar1n muharebenin omami 
ıeyri Qnrlnde teılri olmam11br. 
Rommel, Elalemeya'deo bqbyarak 
fimalden cenaba ioen cephe hatta 
nı zaviye teı'dl edecek bir t•Ulde 
batıya doiru çekmiftir. Ba, loriliz 
aa••ı rraplarının mihverin aai ce· 
nahına kartı yaphiı barekella tld· 
detlnl arbrdıj>loa deWet eder. Al 
... komatanhiı ba baıluya cepheyi 
cenaba defra almak ve y•i batta 
kawvetlerlnl toplamak ıaretiyle 

mukabele etmJıtlr. 
Gaıetelere relen telrraflardin 

aalaıald•tıaa fÖ'e, lnriliı aavaı 
kıtaları mOteaddit defa ve bilhaıaa 
puarteıl rüntı Rommel'ln mevzile. 
tini çevlrmete çal•tmıılana da il· 
yıca Betan kavvetler kartısıada 
çekilmek soranda kalmıılardır. 

Rommel'io bat.ya dotr11 bir 

çekilme hareketi yapacatına dair 
ortada biç bir emare olmadıtı Wibi 
lıkenderiye Qıorioe yOrGmek plloı· 
Din şim Udeo akim kaldıiını röıte
ren bir allmet de yoklar. 

Tenine olarak Rommel'lo ba
rünkü duraklamadan iıtifadeederek 
kavvetlerioi toplamakta ve birlikle· 
rlni tamamlam•kta oldaiona bllk· 
mettirecek 1ebepler vardır. Alman 
zırbh tllmenlerinin ehemmiyetli tak• 
viyeler alamadığı sanalmaktadır. 

Buna mukabil italyanlarıo Littoria 
tümenine yeni aj'ır tanklar fplmlf
tir. 

Dünyada neler 
oluyor 

(Bqtarafı ikincide) 
yarıp klll'talmuılardır. Kırlanrıçlar, 
bir çeyrek ıaat kadar kaya kaı· 
larını koval•mlflar, yetfteblldlkle
rlni raralamıılar •• nihayet rel•· 
rek manaıtırdaki ya.alaraoa yer· 
leımlılerdir. 

Bizde de Aaadolada reçen 
ıeae leyleklerle kartallar çetin bir 
harbe tatqmaılardı. Dit•r hay· 
vaolar araıında da böyle Ç&rplf• 
malar ekıik olmas. 

ŞUkrU SaraçoAlu 
Bqtaraf ı birincide 

mlıyena TGrk heyeti Relılljioe ta· 
yla edll_,ttir. 

1927 de ona lt•et laönl ka· 
bineıinde maliye vekili olaraiı. bul
maktayız. 

Saracotla, maliye ••klletlnde 
bolaadata ıırada bar•• ,,. tekaOt 
kanaalannı tanzim ve lı..abal ettir· 
mlıtir. 

Camharfyet merkez bankaamıa 
t•I• ve t8fkıline de Saraçoilaaaa 
maliye vek&leti samanında manf. 
faklret elvermiftlr. 

Saracotla, m.Uye veklletln· 
den latif a ettikte aonra memuren 
Amerikaya ritmiftlr. 

Bi lhare Oıaaoh borçlara m.,.. 
luloi mGzaker• için Parlat• açılan 
aOukereleri tedvir etmif, 1933 
de akdedilen makaveleJI imza ey• 
lemlftlr. 

Aynı Hnenln mayıaıada Adn 
ye Veklli olmaıtor. Ba Veklleti 
1ıra11nda hlklmler' meıhat ıaçlar, 
icra ve ceza evleri kananları ribl 
mOhim mevsaatı tatbik aahHına 
çıkarm1ftır. 

ŞilkrG Saracofla t938 de ev
veli Celil Bayar, aoora da Refik 
Saydam kablneıinde Harici ye Ve-
klletinı deruhte etmlttir. -

1 Te111111ıu c ... 
TlrklJ• Radyocllfb~oa poatalan 
Tlrld1e raclyoeu, Aakara Racl1oa• 

7,30 Prorram •• Memlek• 
aaat ayarı. 

7,32 Vücadamaaa iıletelim. 
7 ,40 Alanı haberleri. 
7,55 MOzlk: Soofonlk parçalar 

(PL) 
8.20-
8,3S Evin aaatl. 
12,30 Proj-ram ve memleket 

saat ayarı. 
12,33 Mllaikı Su ...,.ı.n. 
12,45 Alaos ha'*'lerl. 
13,00 -
13,30 Mllzlk: prkalar* 
18,00 Prorrua ve ...a.ae 

ıaat aran. 
18~03 Mllzlkı Fuıl heyeti. 
18,40 Milzik : Hafif MGdk 

(PL) 
19,00 Konqma (Kltapeev-ı. 

ıaati). 

19.lS Mtıailu Danı mOz'ii (Pi). 
19,30 Memleket Saat A,_. 

ve Alanı Haberleri. 
19,4S Mnzlkı Klulk Tllrk •&· 

ziii proıramı. (Şef: M•ad C..U). 
20,lS Radyo rant•i. 

ler. 
20,45 MGslk: Şarkı ve tGrk&• 

21,00 Ziraat Takwlml. 
21,10 Temıil 
22 00 Müzik: Radyo Salon or• 

ok•traaı. (Violooilt Necip Atkm)ı 
l. M&Mt'aet: Dramatik Sah· 
nel• 1; 
2. Nützladen Dan1 Havua 
Çal•nl (Bedriye TGziln). 
3. Stranu: Leyllldar Açıyor! 
(Bedriye TöıOa). 
4. ShUkı Dana; 

5: Albeniz: Sonbahar (Vala). 
22.30 Memleket saat ayan n 

Al•• Haberleri. ve Borsalar 
2'2,45· 
22,SO Y aruakl Prorr.. w • 

kıpanlf 

jT.a.KvtMI 
10 r ... ,,. .. 1941 

CUMA 
YIL•1"2 • AYı 7 Oh ı 191 Hmr " 
Raal ıssa. Hadru 27 
Hlerl 15'1· C....t1el'llur 2' 

1 Bu 
Gece Nöbetçi Eczuı 

istikamet eczanesi 
( HokOrıaet Yanında ) 

1 Çöl Harbinin Güçlükleri 
Senelerdir lnrilialerio Mıım mOdafaa için 

haıarl•dıklara Meraa Matrah mevdinln bir 
rno bile dayanmadan dilfmui, herkeıl haklı 
olarak hayrete dOıllrdO. 

bir mevzi için birinci ıart olarak iki yanının 
r•çilmez ve etrafından dolqılmaz m&nUere ve· 
ya tlbil lrazalara dayanmaıını eaaı tutar. sn. 
yOk orduların harbettlkleri Avrupa cephelerinde 
baıan ve dayanatı yapmak için mu•ll baılln• 
kn Ruı Alman cephtı1inde oldap ribi. yanlar 
Baz denizinden Karadenize kadar devam eder. 
G•çen harpde de mevziler hep böyle deniz.len 
Alp darları ribi reçUmez mioialara kadar de· 
vam eder ve ancak ba aaretJe tatuarda. 

olamazdar. Bir kasım esir vermekle berabw 
diier k111mlar1nı ,.eri çektiler •• •H&ii terk. 
ettilar. 

Çölde veya orda mevcatlanaaa az oldojıa 
yerlerde nehirlerin mlldafaa kabiliyetleri de 
ayal tarzda •tla• dejildlr. M ... l& Mııardald 
Nil nehri Awrapa harp sahnelerinde reçilmell 
çok sor ve biaaealeyh •üdafıya birinci dere
cede elverif U bir mlal ve mevzi t.,ldl ..ı.. 
Halbaki fimalt Afrika cephesinde ... .,.. bv. 
vetler mahdıat olduiaQdan ba nüri• •• nok. 
tuı mildafaa edileıııez. 

Son harpte mnıtabkem mevziler zaten pek 
dayanıyordu amma, dOtmeleri de ba kadar ça· 
bak olmuyordu. Bir rllo bile harp yapmıyacak 
olduktan ıonra bir ıllrll maaraf v• emek ıar• 
fanın neye ya• adıtı ıoralabllir. 

Maamafih rerek ba aeferki Milavrr taar· 
nzonda, ~erekle bundan evvel loıUizlerin Ub. 
yada yaptlklan taarrualarda, Rommelin ileri 
rerl rldfp reliflerinde dikkat edilecek olana, 
çöl mlıtahkem mevzileri çok defa bir lt yap
ıaadaa ıa veya ba tarafın eline dllflla•ktedlr. 

Ba haıuıta mOıteına r.bi röralen Tobra. 

tan ıeçeo aeferki altı ay mukavemeti, fikri· 
mizce, mGıtahkem mevziin dayanmuından zi. 
yade, larillz ve AHltralya kıtalanam kahra· 
manhiıadan, Almaolaran klfi derececi• kavvete 

11bip olmamalarandaa ve nihayet lorilla deniz 
ve bava kuvvetlerinin ba mldafaaya yaptıldar1 

mneuir yardımdan ileri relmiftir. Yoksa biza. 
tihl çöl mlbtabkem mevzileri diter yerlerdeki 
... , hismetlerinl1 yani kara orduaanan kavv .. 
tini arthrma vuifrıiol pek yapamıyorlar. Ea ıon 
'>larak Tobnk. BiirOlhıkim menimin Uk rGnden 
ltibarea 9evrUmeıl ve yarılma11, T obruk kale. 
ılDln b'f aiti saat urf ında dOııaeıl ve nihayet 
Meraa Matnah menllnin bir rDo dahi dayanma· 
dan lartlizter tarafaodan terkedllmllİ bunu ıös. 
termektedir • 

Çöl ••vdJerioin ba za'fma hayret et•• 
meUcUr. Çlakl tabi,. ldtlplan ....... 

H tlboki ç6llerde afak ordular harbetmekte• 
dir. Bunların böyle blolerce battı ytıd•ce ki· 
lometrelik cepheleri tatmalarma imkb yoktar. 
Mevcutları bana yetifmez O halde 9ölde mllı· 
tahkem mev&ilerin nihayet bir yaaı ıailam bir 
yere meıeli denlse dayanar. Ôteki yanı çöl için· 
de davaaık11z kaltr. Çöl araziıi bizzat motörlü 
vaııtalara dahi her vakit yGrGmek imlı.lnmı ver• 
dijiaden ba mevzilerin diter yanlara da bir ıün• 
lllk yilr8y0fle ieYrilir, yahat ortalarındaki boı
laklar yQzllndeD kolaJlıkla yarılır VO reçilir. 
M .. ell Tobruk'tan Biirülbaklm kıleıioe kadar 
devam eden 2SO kilometrelik bir cepbıyl tam 
olarak tatmak için lorilizlerhı biç dejilae 2SO.OOO 
kifilik bir ordaları bulunmak llzlmrelirdl. Hal
buki lnriliz ordaıunan banan ancak yar111 ka· 
dar olmaıı milmkllndilr. O halde ....W• Wt 
çok boıluklar vardı. 

Rommel bir taraftan cenuptan -~ 
lnıilia mevaUolo ceaap kanadını f8y1r1rlcea k 
ter tareflu de b• boılaklara _....., tan 
llj1_..,.., toplattı we reçtL 

M.,.. Matrahta da a,a. old.. Birinci rü 
on Mihver luawvetı-1 ba mevail sardılar. 

Sarada tlarap barbetmek larllbler lçln klrh 

Mndafaa kuvvetleri •••ul>•tli l'et;it ma • 
hallerinde toplanır. Bana pea mOtearrıa ıbir 
rece yürilylifl• miicW .. edll•lpa 1ahalara a. 
kar ve baralardu Utfl tarafa l'et•rek •W.. 
fiio arkaımı k ...... avqar. 

Yani bqk• ,-el• en iyi bir mlltlafaa va. 
ııtaıı olaa .. _..u burada 0 kıımetinl kayb .. 
der. Ç6ld• _. aslık ordularda, kuvvetler dai· 
ma .. ..- lcıymetJ.Ue kartı kar11ya bal..._k 

1~ lcalarlar. Ba bakımdan de Jla• deala 
k~ beaaerler. 

Ş . ..ıı Afrika harbi evvelden b ... p ve tala 
•iD edilemiyec:ek derecede lorilblerl~ 

aleylain• d6omekle beraber kati aetiae il b 
alm•adıfl için bir f8J .a,ı....... •n 

8'a yuınm çıklf samanını kadar aydı I 
maıı mahtemel olan bu vaziyet karııı d n ili• 

lenecek söz çöl ordalarınıo diler ~:,.~-:.; 
daha fazla kın dl motlak kovvetlerloe eh ... a. 
~et ~ermeleri ve dlter izafi kadretlerl d.a .. 
lıdncı pl&nda rözetmeleri lcabettljidlr. 

M11ırdald çarpı,an ordalana. lkıbellai cit 
ba matlak kıymet tlJla 9deoHtlr, 
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ASRI Sinemanın Yazlık Bahçesinde 
SUVARE 9.30 SUV ARE 9.SO 

BU AK,AM 
iki Büyük Şaheser Birden 

-1-
Rıcbard Green - Brenda Joyce 
Gladiu Georı - Rıcharcl Dıx 

Gibi da. t blly6k yal fmn ıaban• blr ••r•tt• yarattaklanı 

1 Kırık Yuva 1 
Harlblad• sn..a ve ....... baelerd• dola ••fİI bir qk plaeHri 

2 
ARŞAK PALABIYI yanın 

T0AKÇE SÖZLÜ 

Üç Ahbap Çavuşlar 
BU~Uk Kahkaha Tufanı 

Pek Yakında 
Aleksandr Düma Fis in layemut eseri 

• TUrkçe S6zlU 

IJEMIR MASKE 

Seyhan Orman Çevir
ge MDdDrlDğDnden : 

Orman Emvali &atıf lllnı 
Mlkdarı Beher metre miklblaıa 

Cioıi Hacmı MabeaıHG webit flrab 
Çam atacı M3 03 Lira K••aı 

212 000 4 90 
ı - SıJhaD willyetlaln KaralaaU kara11 dahilinde Şanaahk dewlet 

OfllUmdaa çlrlk dabll 212 metre mikap Gayn mamal Çem kerutelik 

atacı sabt• tıkanl••ftır. 
2 - Sahi 11-7-942 sini ... t 11 ••Seyhan Or. ç. Mlldlrllttl 

dalnaiade arttıraa ile yapılacaktır. 
s - Beher r•yn ... .ı ••tr• miklbmın ••ba-- fiyat. 4 Ura 

90 k•ratt•r. 
4 - Şartname H ••kawelena•• proJelerl S.yhaa or .. a çe. •l-

dlrlltl karaisah pouab Or. B. Ş. Aııkara Orman .... aldlrlljla
d• aı.aar. 

~ - Muakkat t..ıaat 77 .. 91 kU9flw. 
6 - S.tıı ••imidir. 
7 - Ormaa 26 6-942 ,aaaad• ltibana 15 .aa alddetle puarbkla 

... tıkar1l•11tır. 
8 - Orman Bir ... •lddetle w.u.c.k •• bede& .lört t•klltte 

6cleoec:ektir. 
9- Talipteriaticant od ı•ı vetikalarU. birlikte belli eclilea fi• ve 

tutta ihale ko•leyonaoa •lracutlan (8a ftlika k6rlllerd• ilt••u.) 
10 - Billmaa muraf mlıteriye aittir, 

2187 26-1-S-10 

Adana asksrl satın alma komisyonundan: 
1- Cıbeti askeriye ihtiyacı içia (960) ton uman kapah 

zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 
2 llahammea bedeli (28,800) lira olup ilk te'miaatlı (2,160) 

Urachr. 
3- ihalesi 15/7/942 çarıamba ıüail 1Ut 16,30 ela Adaaa 

ukerlik clainllndeki •bn alma komiayoaanda Jıpalacakbr. 
4- Evaaf ve tubaameal Ankara, lıtaabul, leYazım lmir• 

lilderile Adana askeri •tın alma komiayonunclaD 144 k..,... 
almabilir. 

S- Bu teahhltten dolaya müteablaltlerlD vermiye m~cbur 
olcluklan kazanç, Buhran ver,Ueri ve gerekse damı• reami 
lie ...-veıename te'minat mektubu, birlite kadar ıebir da· 
laill -...kil. ...Um ve muayene m .. aflan muhammen bedelle· 
riae illYe edilmek aaretile mtlteabbicle ödenecektir. 

6- lateldileria belli ıünde ilaale uatıadu bir 1Ut ev• 
velin• kadar t.kltf zarfları komiayonda balundarmaları llzu-
ilin olunur. 2184 26-1·5·10 

Askeri Sa. ~lm_ı ~ BaıkanlıOından: 
ı- Ciheti ukerıye ıhtıyaa i9a (60,000) lolo odun açık 

.UUme ile atm alınacaktır. 
2- .. uhammea bedeli (1800) lira omp ilk te'minab (135) 

liradır. . .. 1 
3- ihaleli 13/7/943 pazartesı gun. 8aat 10.S0 da Adana 

.. erlik claireaindeki aba alma komJSY°_811Dda Jellllacalmr. 
4- Evaaf ve prtaameai her ıtln kom&IJ0:* ......... 
S- lıteklilerin belli rihl ve uatte Uk te mi.ati•• Wr

lkcle komiayoaa muracaatlan ilin olunur. 2183 26-»5·10 

lskenderun lthalit günırük 
Müdürlüğünden: 

•• ....._ ılmrik aabanada dökilntl halinde bulunan 
bir çok IOda we teneke levha ile iç bia (!000) küıür kilo 
,an ipilti 22. T .. •az/942 çarpmba ıünl açık artıraaa ile •· 
blacaktır. Fazla iubat lateyealeria lakendenua ithalat ıtmrülL 
Midlrliit• !dr-aılan. 2205 JO.s.ıo-ış .... .. ; 

BUGON 

illn 
Belediye Riyasetinden : 
- Darulaceze ihtiyacı içia aşatıda cinsi ve mikdarı ya· 

zılı erzaka gününde iateldi çakmadıtından ilaale müddeti on 
sün uzablmıtbr. 

2- ihalesi Temmuz:un 21 inci •alı günü ıaat onda bele· 
diye dairesinde belediye enclrneninde yapılacaktır. 

3- lıtekhlerin ihale günü yabrmıt olduklan teminat malr• 
budnile belediye encllmenine, ıartnameyi g6rmek i•teyenle· 
rin her ıün belediye muhaıebcıine müracaatları ilin olunur. 

Cinm Kılosu muhammen bedeli muvakkat teminab 
Kurumebze muhtelif 2385 1 l6S 2385 
Yaı mebze " 1678 197 80 1'185 
Ekmek 3722 670 14 5026 
Satır eti 1244 6?2 4665 

2238 

Belediye Riyasetinden : 
Saydam caddeninin tevıii için YJktmlmakta olan binaların 

enkazınd•n çıkan kere•t•. tutla ve aair malztme mevaim do· 
layisile bund•a bayle çartamba' perşembe g811leri sabahleyin 
aaat sekiznea ona kadar mahalliacle arttırma uıulile aatıla· 
catı ilin olunur. 2237 

illn 
Tamu ikinci a•ım ufalt JOl müteabhitlitl ameleaine alt 

qatıda numaraları yazıh atır itçl karneleri 7 /7 /942 ıünllade 
zayi edilmittir: Yenw çıkan1-catından eskilerinin hllkmü yok· 
tur illa oluaur: 

2611 2612 26\9 2614 2616 2617 2618 2619 2620.2621 
2622 2623 2624 2625 l665 2667 270J 270I 2705 2706 
2707 2708 2709 2710 27ll 2712 271\ 2714 2715 2716 
2717 2718 2719 2720 2721 2751 2819 2822 2823 2824 
2825 2829 2830 2831 2833 29ıı 2960 2961 2962 2963 
2964 2965 2966 2967 2968 2969 2970 2~11 2972 2973 
2975 2976 2977 2978 2979 2980 2081 2982 2983 2984 
2986 2988 2989 2990 2991 2993 2994 299S 2996 2997 
2998. , 2242 

Adana Ticaret ve Sanayi Odasından ı 
Sicil ticvetltt 88 aaaara•ı"da keyıtla Miltt M•nı•cat lt••tme Tl•k 

Aaoai• Şirkati U ••m •ldO,O Nah Nacı Yezraa'ıa ıeaelik meıanlyr 
tini kallaamak h•r• flrket mtrkeainclea a,r1tacııtı mlcWet elDHtDda 
flrked llaric• kart• •JDI laak •• .. l•biyeta. Em•a Ôııll•la ••kll•t• 
t...sl ed ·oetıae dair tewdi ol.ua wa Birinci No•ertltia 7 • 7 1942 
tarih •• 4594 Hflla ı•rh le tadile edll•lt b•1a11aa 7 • T••••• · 1942 
tarihi •• 2 na..,ah lirkOler ıuetl apj1ya tıtardalfbr. K.,f•r•t llAa 
oluv. 

SlrkUler No : 2 
Ş'rketmlı .... makavel•rt•••lioin 30 .,. 31 inci madd111lerl11e •• 

Mec•ilİ lc:laremiıin 71 5 • 1942 tarib we N.> 9 kararan• te"fikaa Şir
ket u ... •l 16 8 N•b Nad Yasraaıa Haelik •e11nltetial iıtlaal et· 
•• .._. llrket .. rkunclea ıy•ılacr tı alıld•t MDU•eda flrbthmal 
Mrlee kartı .,.. bek we •Wuyetl• &.in Oaslr ••Ulet• te..U 
edeoektlr. 

Şırket aa•ıoa taaaim edilecek b ..... evrakta ...... oa-.. 
ı=rkett iln• •t•• lflo E•ia Ôaflrla lkiad .... ıelllalyftial la•la 
u.a. .. t Malaıddilotl• U. .O.t .. k• •• eirk•tia , ... ı •llalrl Ue 
motterek• ve tirketla nııal mllbllrtı ile birlikte wa11 lmsa et .. eleri 
lbımıt1r. 

Şirlııetimiılıi ruml mtlbril ile Eralo Ôırtır we Mıb••t Mahaddltot 
laan sird• aevıa imalarının naaar1 diıckate aba .. 11aı ric• eder, ve 
firk•tİ•iz hokkıada ••niyet ·Ye teveccüble,la dıwaaıaı diler, aarra• 
.., •ıııarıı. 

Mjlt Mfaıacat Sıııarii lıletmı T. A. Ş. Mecllıl idareli 
nemıaa 

R-.ili Aaaeı 
Mıa.t ; fa Ôal'ıar N11la Nacı Yezraa 

iaaa ia1e 

E.ala Oı.ar t• oretl• lıaaa eder M•hmet 

l•za 

An•ı 
N•ri H .. .... 

Mt1.addlJOtl• fG aaretle 
lmsa eder .... 
2240 

TELEFUNKEN 
ve WEGA RADYOLARI 

Metanet, urefet. yük1ek hauuiyet, temiz malzeme. 

942 MoCleU radyolar arasında yalaız bu makineler• Da• 

..ip olmuttur • 

1. MEZIMRE 
Radyo Ye makiae tamir atelye.UU açlDlfbr. lila•

-ncl,olar azami ciddiyet ve- titizlikle ucaı ve prMtill bir 
•ette tamir eclllmektecllr. 

ltlK Ticaret IE vl - Asfalt yol No. 71 
Telefon •o. 80 

;..,.. Solıllıi ı CA VIT ORAL r Rofat YA VER0Cw 
~· N..,_ Mlcla,D ı Av,kat Bualclajı pı ı BUGON tt. .. t~eu 

1 

10 Tem•aa 

YAZLIK Sinemada 
BU AkŞAM 

la , ... clualana ..• Ea Hvimll •ıslar1n... Eo rDsel ma9lkllerla... 
•wlal daalÖderia .•• E .. ej'leadirlc1 aenna,_ Ea aeffı tukllı 

~d•i kamqtırdıt•- R11b• oqachtı .. Şabeıerleria tala•-' 

CAZ FIRTIN•SI 
Fred Astalrın yeni dansları 

Paalette Goddard, •D rıııeıliti ve .. e, 

Artıe Sroy, cazının en ç•li•o na;ıaelerile ılhleamlt 
emsabiı film bmpce bBtlla rlll•I fJa merakblanaı t•lair ede 

liveten: . 
Milli filmcilljimida en mavafık •••i rillide artiatleriıaia 

HALiDE 
SAIT ·TALAT - YAŞAR 

tarahadan ykratala11 

KIVIRCIK PAŞA 
Tllrk 11zıoıa ,,. ıarktlartnm aefiı n ~ tıaelerl1le b•zeomiı bllvllk T-' 

F f L M J 
PEI( YAKINDA 

l•p•ngol ınıuilcl9inin, l•p•n,.l ıulııl•rımn N • ._ı 
l•p•ngol ' lcızl•rının lıegat oertlifl 61r ı.Jıe•r 

SEViL BERBERi 

Adana As. Satın alma 
komisyonundan: 

l - Ciheti aılcerfye ihtiyacı 

için ( 13500 ) kilo koyan ıtl ka 
pah aarfla veya ( 13500 ) kilo 

11iır •ti açık eksiltme Ue Mtıa ah 
nacaktır • 

2 - Koyan ethala malaammea 

bedeli ( 13SC O ) lira Uk t .. lnab 

( 1012 ) Ura ( 50 ) k•rat ••tar 
etiaia ••huaaea beclell ( 9450 ) 
Ura Uk tembaab ( 708 ) Ura (75) 
kanttu . 

3 - ........ 16/7/942 c. .. 
l'lnl 11at 16 30 da Adan• Aıker 

lak dalnllncleki ••tm .... komla 
JODDftda J•pa1acakbr. 

4-1.qaf ........... 
Ankara , lataW levıa·• l•lrllk-

leriade •• Adana aa\•I •bn al 
ma komlayoaaada röı iU• bilir. 

5 - Kopn etla• rfnoekler 
te~llf aarflanaı ihale ta•tlnclen 
bir Mat ...... k...... ~.,o-
•• .., .... ba.__aları , Pfar eti 
•• flrecekler de Dk t.-atıan 
ile blrUUe ihale saı tinde komla· 

yoada basar bal•amaları illa ola ..,. 
2212 1-s-10-ıs 

-•kenderun it 
llt gUmrUiU 
dUrlUIUnden: 

l.kenderun sGmriik 
rmda l 15 k6111r kilo pa 
menıucat ile 18000 kala 
meato 23/7/1942 per,e 
floü açık arttırma ile 
lacaktır. Fazla izahat ı.-"' .. 
lerin iakendenm ithallt 
rüfü mtldürllfüae mü• 
lan. 1 s.10.1s 

Zarı mUhUr 
lnd aot•likhn tutfkli 

ril•ll aeyi ettim a. alblrl .... 
••1• borc•m olaadıiı rlW 
ta•• yok.tar. v .a.1aı 1s 
tı-1-• ... lalala lalk•I 

R ·ı•t bey ••laalletlad• 
d.U.b Ô&byaaUı. 

2241 

Askerlik terbii t 
uJi ettim. Y eniaini ala 
• ... eskilinin hükmü o 
jmı ilin ederim. 

Ceylaaa Kırmıt ki 
Omer ot Süley_.. 

2239 

Belediye Riyasetinden: 
1- Adana belediye bnaruı müatabdemini için 46 

tulum aç•k ektiltme ile yaptırılacaktır. 
2- muhammen bedeli beher tulum oa üç lira ol 

temlnab 45 liradır. 
3- ihalesi 'lt/7 /942 alı günü aut l O da belediye 

meaiade yapılacaktır. 
4 - Şartnamesi her rln yazı ifl ri lcaJemincle gör 
S- lateldilerin bel.i ıün ve Aatte Uk teminat -·1~ 

rile belediye eaclmeaiae mlracaaLları ılla oluDur. 
22.l9 5·11-16-19 

--BUGDN 
AA 

Her Türlü 
Baskı Ve 
Cilt itlerin 
·KabulEd 


