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Almanların ilk müdafaamızın de· 
rinlijine rirdiklerl yerlerde va. 
ziyet nulktir. Voronej'in cenubun· 
da bllyük mabarebeler oluyor. Al· 
manlar ba k.eıimdeki aavaılara 

takviye kuvvetleri ıGrüyorlar. 
Moıkova, 13 (a.a) Reuter'in 

buıaai muhabiri blldirif or: 
Voronej için yapılan muhare

be blltlla ıiddetini muhafaza et· 
meldedir. Doa nehrinin dojuıon· 

da cereyan eden maharebeoia tid· 
deti son 2-4 ıaat içinde bllıbütün 

artmııtır. Nehri l'•çmeje muvaf
fak olan motörlü kıtalar ve tank· 
lar Ra1larıa inatlı makavemeti ile 
kar1ılaımıılard1r. Doa nehrinin do. 
iu kıyısiyle Voronej ara11nda ba
lanaa her karq toprak elden gel· 
diii kadar müdafaa edilmektedir. 

Ba böll'edekl köyler boyana 1ablp 

deiiıtirmektedir. ·Raılar ara ver· 
mekaizia btıcam ettikleri cihetle 
Almanlar herhanl'I bir noktada iı· 
tiblrim yapmata vakit balamam11-
lard1r. Vorone} kapaluıaa l'elmif 
olan Alman kuvvetleri cama ve 
camarteıi rllnleri Sovyet kavvet. 
terinin karıı hücumları neticeıİn· 
de reri çekilmek zorunda kalmıı· 

lard1r. Bununla beraber Almanlar 
bllyiUr. bir ıebrln bir kısmını elan 
ellerinde tatmaktad1rlar. Bu ıeb· 
rin nerni oldata taırib edilmi· 
yor. 

Prnda l'azetnlnin cephede 
bat.nan mababiri, dnımını nerede 

o'1araa oltao rirdiii yerden çıkar 
••k •e Doa nehrinin öteliae at· 
malc •erektlilni yazmaktad.r. Vo
ronel itla yapılan mabarebenln 
cereyan ettlii 1aba dikkate de· 
;er blr b&iaedlr. Filhakika Voro· 
nej ıehri ba laf mdekl U'lllakl Don 

ingiltere 
Mısır'a 

Dlt imatom 
verdi 

Mihvere karsı harbe 
girmesi istenmiş ! 

İnglllz tank ve motorlu 
blrllklerl Mı•1r krallnın 

••rayını kutattı 

Ankara 13 (Radyo gazetesi)
Bolgu Radyosu bagünkü neşri 

yatında şu haberi vermiıtir: 

ln,.ilterenin Kahire bilyilk el· 
çisi M111r Kralı Faruia bir illti· 
matom vermiı ve derhal mihvere 
karşı harbe l'irmeıini iıtemiıtir. 
Bu eınada la,.iliz toplar1nın nam· 
lolar1 Krahn aarayına çevrilmiı, 
sarayın etrafı lal'iliz tankları ve 
motörln birlikleri tarafından ka 
ıatılmııbr. 

Kral F arak, ba kuvvetler 
hemen çekilmediii taktirde Mı· 
ımn keodiıini lol'iltereyle harp 
halinde sayacatını ıöylemlıtir. 

lngiliz kuvvetleri çekildikten ıoara 
ise, Kral Farak, yapılan teklifi 
reddetmiştir. 

nehrinin birleıtiği noktada bulan· 

maktad1r. 80 kilometre kadar bir 
aauafe içinde iki nehir birbiriae 
ı:ıavui alr.maktad1r. iki nehir ara· 
ııadaki arazi parçasmın ortalama 

l'enifliii 20 kilometredir. Vorooej 
ıebri ba arazinin doj'll lnımm• 
dad1r. 

Ticarette Sıkı Kontrol 
Alömeyn'de ı iktisat Vekaleti mühim 
şiddetli bir tebliğ yaptı 

Çarplsmalar (Haı~~k~~~abi~:. Fiyat ve stand;..t ni-
1!~::!~ae:~!~~ı~:. 

mizde~) .-: Tica;. zamnameJerİnİn tatbi-ra bir tebliğyapmıı· 
rette tarııım men ı fiyat ve Standart 
ve ibracatıo müra katı sıkı bir tetkik ve nizamnamelerioin 
kabe ve korun k • tatbikaboın da-lngiliz uçakları 

Bingaziyi bom -

baladılar 
Ankara 13 (Radyo razeteıi)

El · Alemeyn'den bab iıtikame· 
tinde yapdaa İngiliz taarruzu 10 • 15 
kilometrelik bir inkiıaf ıösterdik· 
ten ıonra durmaıtar. Mareşal Rom· 
mel'in mukabil taarruzda balan· 
dara bildiriliyor. lngilizler Rommel· 
den geri aldıklar1 yerleri ellerin 'e 
mohafua ettiklerini ıöylüyorlar. 

Her iki taraf da taarruz hazır· 
hiilo metıuldar. 

Kahire 13 ( a. a. ) - ln,.mz 
Ortqark kara ve bava kuvvetleri 
umumi kararrihıaın müıterek teb
lifi: 

Aralarında Avoıtrılyah oaıar· 
lar1 da ihtiva eden kıtalarımız, bir 
rlln evvel Telle'itanın bat11ına 
doiru yaphklar1 ilerlemede ele 
~eçirileo diifman araziıindeki mev· 
zilerioi l 1 temmuz rlln6 1atlam· 
lqbrmqlard1r. iki biadea fazlı eılr 
ahnmııtır. 

Bir kaç top ve taııt ele reçi. 
rilıniı ve bir tank tabribedilmlıtir 
M•kez lr.e1iminde ıilahlı kollarımı~ 
ve topçularımız dOımanla muhare
beye tataımuılardır. Cenup ke1i· 
minde 1eyyar kollarımız dllfman 
f aallyetlnio az oldurana Wldlrmit· 
ferdir. 

Düıman bava kavvetleriain ile· 
ri kıtalar1mız nserlnd• faaliyeti art 
mııbr. Avcılancaı• beı mibv~ uça. 
tı dBtDrmOtler ve başka lkı açaj-ı 
dlflrmlfler •• bqka iki açaj'I 

ması hakkındaki ontrola tabı tutulacak ha ııkı bir tel 
kanana müıteni. ::ı::= ::ı::=::=oo:x· - kik ve kootrola 
den, evvelce tip ve vasıfları tes· tabi totalrnaııoı iltemittir. 
bit edilmiı olan kadın çorapları, Ankarada alikıdar memurlar 
ipekli kumaılar, kapat bezleri , piyasayı dolqmakta, evıafa bozuk 
kontrplak, taila, çimeoto, nban • malları mii1ader~ ederek ba ribl· 

d b b 'bl b "I ler hakkında takıbat yaptırmakta. 
ve a a anan l'I azı mamu · d 1 B 1 d 
lerin ıon icaplar dolay11iyle vasıf· ır akr. oob:r an bazıları yakala 
1 b ld • - -ı b nara ma •meye verilmiı ve 
arının ozo ura goru miif, 0 muhtelif cezalar ı ı d 

maml111erln imalinde e-örülen yol· 8 l a ça.rptırı mıı ar ar. 
. o ıuret e, ba gıbi mamullerin 

sazloldar1 bertaraf etmek makta· mevcut nizamname bükD•l•iae &'Öre 
diyle sıkı bir kontrola tabi tutul- imalleri mümkiln olacak ve her 
mafatı kararfqtmlmıfbr. hangj bir taifilİa 3a0De reçilecefttir, 

dllıilrmiiıler ve baık~ iki ~çağı da \ meyo mevzii etrafında tiddetll mq.-
buara airatmıılardır. Hafıf bomba barebelar d••a• etmektedir. Sa. 
uçakları Mersa - Matrahta düş. vaı ve bo19ba uçaklarından m&. 
man remilerlni bombalamışhr. rekbp fflolar lnrillz mevzilerine 

Ba hücumda dört saat ll)nra •e mot6rln kıtalarına ağır ve çok 
devam ettiii röriilen büyük bir •fi' çapta bombalarla bUcam et• 
yaofın çıkarılmıştır. Uzun mevzili ,.lfdr. 
av açaldarımıt Mersa Matrah ile ~.üfl!la?a ebemmlyeW baaarlar 
Tobruk arasında seyahat eden kO· verdırilmııtır. Hava maharebel 

1 çilk gemilere karşı muvaffakl1•tlf be Alman v! İtalyan uçaklar~' 1'4 
harekatta buluodaidarı ..... da av dllıman açagı düşllrmllJlerdlr. 
uçaklarının himayeıinde bld•nan Roma 13 ( a. a. ) _ it I 
bir Jonkkr, 52 tetkilin• ,.,:!İmcİ;: ordalan baıkomatanlığınıa t bf ~a 
lardır. Bunların arasında ı':.aı ha· • Elileymeyn bölreıinin sahil k~~I• 
şürmilıler ve bir 'ok mınde dOşmannı mükerrer b 
1ara airatmışlardar· ba açaklar1 ları çetin muharebelere ıe.,!bf111 • 

. la~liz ağ'ır .'::ffakiyetli bir vermekte~ir. Bu muharebel b~e1 t Bınrazıye kart• ıılar ve limao· devam edıyor: er • 1 
rllndüz akını ,.1•Pr~btıma isabetler Z hl 
daLj lJet lr l tanklatdatı .l °' .. l'e•1--_.ıa. • Malta ilzerinde d- ._ yaraım ro-
lr.aydetm~n mabarebeıiode re~ uıman KU\lvetlerlnin basluıa 
yap~!~~••• nç dilşmen nçağı dü. akı~ bırakılmış ve 13 atı t k 
:::.:.D;İerdd}r· U~alkladr.ımızdan llçQ tahrıbedilmiştir. r an 
aılerin• onmemış tır ır. . lngiliı uçakları dön rece C.t• 

Berlln 13 (a. a.) - Bugünkü tanısettayı bombalıa.qlardtr ...... 
reımi tebliie röre Mııırdı Alile· 11r yoktur. 
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Havacıhk 1 

lngiliz havacılığında 
tô.bige zô.f ı 

Şimall Afrika· 1 ·r h · safelere bayii ağır 
d • lnriliz ngı ız ava kuvvet- bombaları taşı. 

hava ilstünliliil }eri şimali Afrikadada- yarak atmak kabi· 
matlak 1 ur ette • d .. .. I liyetini haiz ol. 

l ıma a etçe ustun O - dukları halde Al· mevcut iktn n· 
&'iliz kara ordu· duğu halde kara ordu- man Ştukaları rl· 
laD11n nasıl olup • l b • rkt h k t bi her beton 11ğl• 
Almanlar tarafın- sıy e ır 1 e are e nak. her topçu 
c1an .. ;ıobedit- etmediğinden, T obru- mevzii, her ufak 

1 w Al h te1isia tepeıine 
dipi bizzat o• ga yapılan man a· inerek onunla Sa• 
rilisler de sor- va hücumlarını önli- vaşmak ve onu 
•tlftar. saf harici kılmak 
Bllha11a çöl gibi yememiş ve kalenin hassalarına malik 

tnza11 ve gizlen· bir kaç s a a t içinde değildirler. 
.. imkinı az •· d"" • b I Bineanaleyh 
't'Uide bava kuv- uşmesıne se ep O - toplu Alman şehir-
wetlerinin k a r a m u ş t u r . lerine hücum eder· 
aabarebelerine le ::-::- :: * : : ::: '::: • :: =- iten iyi neticeler 

tiri tanklannki kadar mühim oldu· aldıkları halde, düşman mevzilerine 
jıa için bu sual yeniz dej'lldi. hücumda iyi neticeler alamıyorlar 

Galiba ba sorunun cevabı ol· ve Şimali Afrikada mesela 11k sık 
mak Qzere lngiliz ajansı 28 haziran Binrazi limarunın bombardıma01n1 
tarihinde «lorlliz havacılığında ti· işittiğimiz halde. Almanwilerl mev 
biye usullerinin dei'iıtirilmesine lü· zilerinin sık bombanladığını duyma· 
zum görüldüiünü> bildiren azuo dık. Halbuki cephe ve kara ordu. 

bir yazı çakardı. sn tayyerecioln intibabettiii iyi ve 
Bu yazıda deniliyor ki: « As· topla hedeflerin değil, kendisine 

kerlik ve havacılık mütebasmları· 
na röre. Libya muharebelerind~n 
alaoan ilk ders buıüokü usullerıo 
dei'iştirilmesi lüzumunun biuedil· 
miş olma11, ordu ve hava kuvvet· 
leri araiında daha sıkı ve ahenkli 
iş birlii'inin artık bir zar:ıret halini 
almış olmasıdır.> 

~arar veren münferit ve afak he
deflerin tesir altında balundurul-: 
ma11nı ister. 

- - - #" 

A radan aooeler geçtiği halde 
ba basit ve adeta miltearife 

olan hakikatlerden terafül; dalma 
kendi baııoa ve mü•takilleo iş 
yapmayı tercih eden ln&'iliz karak· 
terinin ordu camiası bakımdan bir 
zah mıdır? 

Yok.sa büyüle ordu kü tlelerl 
arasında çalaıma iti1adının ve ana· 
nesinin teessüs etmemesinden mi 

ileri ıeliyor, bilemeyiz. Yalnız in. 
gilizlor hesabına temenni edeceii· 

miz şey, ajansının sooaoda bildiri· 
len •İngiliz mütebau11ları ile Lib
ya harekatına iıtirik eden subay· 

ların ordu ile bava kuvvetleri ara· 
sındaki tam bir hsreket birliğinin 

Bir mütehasaastan ziyade bir 
amatör kaleminden çıktığını zan· 
nettiiimiz bu yazıya «garip» sıfa· 
tını vermemek ve üç senelik harp 
neticesindeki bir tecrübıı:ı vasfına 
hayret etmemek elimizden gelmiyor. 
Çünkü ba mütalaa askerlerin ve 
tibiyenin bir « mütearifesi > dir. 
Harpte her 11n1f, yani topçu ıü· 
vari. lstibkim ve nakliye... hh gi· 
bi, hava ıilibı da düımana Ön Hf
ta darbeyi iadirecek kuvvetlerin , 
yani burünkü motörlü, motörsüz 
piyade ile tankların hücumlarını 
ve muvaffakiyetlerlni desteklemek temini hakkındaki tavsiyelerinin» 
için çalışmağa mecburdur. handan sonra olsun gene lafta kal . 

Tek baıına na11l bir topçu sı· 

nıfı ve silihı düıünülemez, tek ba 
şınl topçunun movaffakiyetler ka· 
zanması akla getirilemezse, tabiye 
bakımından topçunun bir baıka 
nevi ve daha aim olan bava elli· 
hı iç\n de mlistalr.illik ve tek başı· 
na zafer düşünülemez. 

Kara orduıu balumıodan tayya· 
re ancak bir yardımcı ola

rak. ama çok kıymetli bir yardım· 

mamasıdır. 

Alui tadirde bütün adet üs · 
tünlüğüne ve kalito bakımından 

da Almanlardan aşağı olmamasına 
raimen, 1' obruk misalinin her va· 
kit tekerrürü kabildir. 

Evlenme töreni 
Ôjntmeo Bayan MevlOde 

Savcı ile arkadaşımız 8. Nazım 

cı olarak bir kıymeti haizdir. Ayata'nın kardeşi öjntmen B. 
Kendi harekitanı~günn rnnüoe Salihattin Ayata evlenmişlerdir. 

daklka11 dakika11na tildbedip des. 
teklemlyen ve kendi başına iş gö. 
ren bava kuvveti k.,a orduıa için 
luymetinden ve ehemmiyetinden 
çok şey kaybeder. 

Evlenme töreni, her iki taraf aile 
ve dostlarının teşkil ettlii ırüzide 
bir topluluk içinde yapdmııtır. 
Genç ve değerli öjntmenlerl teb 
rik ederiz. 
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Can Kurtaran 
şamandıralar 

Denize düşen pilotların 
kurtulmaları için Al· 

maolar deniz üzerinde yüzen bir 
takım şamandıralar yapmışlardır. 
Ozerlerindf' kırmızı renkten saç 
balooap bu kurtarıcı şamandıra· 
lara uzan ipler bağlanmışlar. Şa· 
mandıralar yüzerken bu ipler de 
deniz yüzünde sürüklenmektedir. 
Denize düşen pilot. bunlardan 
birini yakahyarak şamandıraya 

ulaşır. Pilot, helezoni bir merdi· 
venden şam•ndıranın içine 
iner. 

Dört kişi alan şamandıranın 

içerisinde, pilotlara ilk yardım 
olarak her şey balanur. 

Yünlü örtünecek şeyler. el
biseler. ayakkabı, içecek sa yi· 
yecek • ecza, sijara, oyan ki· 
jıdı ve saire. Kendilerin şaman· 
darada bulunduklarını haber ver· 
mek için dam•n salıcı aletle ra· 
ket de vardır. Can kurtaran ı•· 
mandıralar. her gün ziyaret edi· 
lerek içlerinde tükenen levazım 
tekrar yerine konular. 

Denizde yilzen ba ıamındı· 
ralar, çok pilotluın hayatını kar 
tarmııla rdır. • R Rüzrir 

üzgar kııv· kuvv6tinden 
vetinden şimdilik yel 

istifade dej'irmeoleri i-

le yelkenli gemilerde istifade e· 
dilmektedir. Bu kuvvetten umu· 
mi surette istifade imkanları a 
rajhrmak üzere Almanyada res· 
mi bir müe11ue kurulmaştur. Ba 
müessese bütün Almanyada bava 
cereyanlarını tesbit etmek ilze . 
re rasat şebekesi kurmuştur. 

• Yigecelc _ 
maddelerini' 

bozan lor 

Fransada n•f 
redilen yeni 

bir karara gö· 
re, yiyecek 

maddelerinin bozu.lma11na: sebep 
olanlar altı aydan oo seneye 
kadar hapis cezasına mahkOm 
edileceklerdir, HükOmet memur· 
larından yiyecek maddelerinin 
bozalma11na sebebolonlara daha 
aiır ceza verilecektir. 

Hapis cezasından baıka 100 
bin ftanktaıı 5 milyon franl'a 
kadar da para cezası verilecek· 
tir. 

Harmandan arp• çelmıtl 
Merkeze batlı Salmanbeyli kö· 

yünde Mehmet Ali Şimşck'in bar· 
manında malama halınde bulunan 
arpas1Ddan on hararının aynı köy. 
den Mustafa oila Ha4im tarafın. 
dan çahndıiı haber alınmış, Jan. 
darmaca yakalanarak hakkında ka-

' ouni maamele yapılmışbr. 

Çiftçinin durumu ve 
mahsul çok 

il 

ıyı 
• 

Valimiz teftişı:
lerini bitirdi -- -Kazalar1mızda da t amamile buğ 

dar unundan ekmek yapalac• k -

Bir haftadanberl Kozan, Saimbeyli, Feke. Kadirli. Oımaniye ka 
zalarıoda teftişlerde bulanan valimiz Bay Akif Eyidoğao ıeh· 

rimize dönmüştür. 
Bay Eyidoğan, son teftiş seyahati etrafında şa beyanatta balan· 

maıhı• ~ 

«Kazalarda çiftçinin dorumu ve mahsul eyidir. Y al01z mazot ve 
motorine fazlaca ihtiyaç vardır ki bananda teminine çalııılacakbr. Ofi1t 
yapılan teslimat intizamla devam ediyor. 

iaşe Vaziyeti 
lqe vaziyeti oldukça eyidir. Kozan, Oımanlye ve Kadirli kanlan 

mızda bardaya yilzde elli nlıbetiodo arpa kanttmlarak ekmek yapıldıtı 
nı gördüm. Banan da tamamiyle buj'day anandan yapılma11 içia gereken 
tertibat aldık. 

Yol faaliyeti 
Adana - Kozan yolanun eo arızalı olan 8 kilometrelik lmmınıu 

toprak tesviyesi pek yakında ekıiltmeye konacaktır. 
Kozan - Saimbeyli - Kay1erl yolunan tamiratı yaptmlacak ve 

Kadirli-Andırın irtibat yolu da yaz mevsimlerinde otomobil iıllyebilecek 
bir bale konulacaktır. 

Saimbeyli ve Fekeye kamyon postaları işletilecektir. 

Osmaniye elektriki 
Q9maniyede projesi yapılmıı olupta tatbikat sabasına geçUemiyeo 

elektrik tesisatının elde mevcut ve bulunabilecek malzeme ile ikmaline 
çalııılacaktır. 

Ceyhan hükOmet konağı için, gerek hazineye, rerek basosi idareye 
ait olan iıtasyon civarındaki ana intihap edilmiştir. Yanıenln yaptıiı 
nazım plin dahilinde Nafia Veklletioe 1anulacak tatbikat plinına &'Öre 
bu bioaoın inşasına da başlaoacakbr.» 

Yüzme müsabakaları 
çok heyecanlı oldu 

Seghan'da 
Maarif 
faaliyeti 
Geçen ders rllıll' 
da 21 2 51 taıeb' 
okudu 

Vilayetimiz dahilinde 1941""' 
1942 ders yılında 146 ıt öi!•1k 
menli, 75 i ejitmenli ul..,. 
6zereı 221 ilik okul faaliyette bll 
lunm111tor. 

Bu okullarda 366 öğret••~ 
ve 89 eğitmen çalışmış 15062 ' 
erkek 6189 o kız olmak il•"' 
21251 talebe okurouştar. ~ 

469 u erkek, 198 l kı• 
mak üzere 667 çocuk 3 ııo.SS ~ 
eğitmenli ilk okallardao aı•.; ~ 
olmuştur. !-. 

1528 i erkek, 443 ıı kız ti · 
malt üzere 1971 çocukta 5 s-' 
ilk okullardan mezon olmattol'' 

Geçen yıl inşaat haliod• b'' 
lunan merkez ismet lnön1'. s~ 
ıı ve Yemişli köyleri ilk ok 
binalarının inıaatı ikmal edil, 
ba yıl tedrisata bqlaoılol'tj 
ayrıca BüyOk Dikili, Daicı, APf, 
badi. Karttepe. Kabasakal. St" 
yükklpıh. Akkayu, Maslaaı•O 
köylerinde olmak üzere 8 ilk " 
kal binasının inşasına bqla~~ 
ve davar kısımlara ikmal edJI""'"" 

tir. 

Orta okul ve liseleri~ 
3705, mesleki ve teknik tedl""'" 
okullarında 848 talebe okaaı,.tl' 

A lmanJ•r• gldec: .. 
gazetecllerlmlz r 

Ankara 13 (Hususi mobl~ 
mizden) Alman hükOmetinlo ~ ' 
ti 6zerine Necmettin Sadajıo ~ 
jinde Asım Us, Nadir Nadi, •:J ,, 

' sözil yaiı itleri müdürü rıl~ "'-
- 55 sporcunun lttl r Ak etflll ya- - Güven ve matbuatı Selim S~ '-t 

rtt larda 1 TUrklfe ' 4 8erha11 •••• den mürekkep heyeti ba ayın t6rJ ~ ... 
r e k O r U 'f a p 1 1 d 1 - pwıembe gOoll lstanbuldlO b•" ., -Pazar rnnkn yilzme mll1aba

kaları çok muntazam ve heyecan· 
lı oldu. Sporcalarımız bir Türkiye 
rekora ile 4 Seyhan rekora yap . 
mağa muvaffak oldular. 

Günün oo iyi yarışını Mahmut 
Dalban yaptı ve 100 metreyi 
1,04,l ile bitirerek bir Türkiye re· 
koru tesis etti. Müsabakalara Ada· 
na G. , Demirspor • Milli Mensacat 

Gençlik kulüplerinden olmak Oze· 
re 55 ytlıücü rlrmlıti. Teknik oe 
ticeleri bildiriyoruı: 

KÜÇÜKLER: 
50 metre Hrbeıt : 
1- Doian Yıldırım Gençlik 

S. 42,2 (Yeni kllçOkler rekoru) 
.2 - Mastafa işçi Gençlik 

s. 42,9 
-Devamı üçünc&de-

edecektir. 

S•hlpalz ver• k•f" 
•tra ~ 

Anka1a 13 (a. a.) - fiyt /. 
hOkOmetçe tesbit edilmiı 01"~ 
yanın sahipsiz veya kaçak old .... ' 
na göre ne saretle satılacait ,I'. 
kında glilQrllk vekileti atik~ 
ra bir tamim yapmıı ve 1 :',7 
diji e1aılar dairesinde aıll 

yapılmaııoı istemiştir. 
logiliz ajan11nın yaz1S1ndakl 

bazı izahlar filhakika İngiliz hava 
kavvetltrince bu basit hakikatin 
maalesef bilinmediii ve şimdiye 

kadar ba haıatla çok büyük ha
talar yapıldıtına zabip olmaia da 
sevketmektedir. Bizzat aians şa 
noktaları bize anlatmaktadır: ela· 
giUz bava kuvvetleri Şimali Afrika 
da heınen daima adetçe üstüq ol· 
daia halde kara orduıile birlikte 
hareket etmediiioden, Tobrata ya 
pılan Alman bava hücumlarını öıı. 
liyememiş ve binaooaleyh ~aloniıı 
biTkaç saat içinde düşoıosıne se

rı=T=·a=rih=i =Ro=m=an=:=7=6 l==Z=l=N=D=l=K=L= A=R== ~ ÇEVIReN ı 
met bikiyeleri yayıldı. Piıkopos'ao akan 
kanını Öpen körlerin gözleri açıhyor m111. 
Gencin birisi bafı.za11nda taııdıtı G.Uer'io 
bir demet HÇlnl fÖStererek alay ederken 
birdenbire düşman olmuş. Çooograd'da 

S emih U ggur ~ ' 
Görünüşte Fırtına eına11nda mnratl ~ 

bep olmuıtar.> 

Mareıal Kesserlinr'in bava or 
dolarının kara ordoıuoon 

ayrılmaz bir parçası olduiaou be· 
lirtmiı olmasana ve bir çok lngi· 
llz komutanlarının ba asolijn tat 
bikini aylardanberi istemelerine 
ratmen, bir türlü müstakil bava 
kuvvetlerine ıöı reçlrememiıler· 
dir. 

Sandan daha feoa11 logiliz av 
,,. bomb .. uçakları da hep böyle 
mnıtakil hareket düıüoillerek ya• 
pıldıtı için kara ordusile iş birliii 
halinde «eaaalı bir rol oynamıyor. 
mut> 

Bu ıon nokta dquıdau ba· 
kıldıi'ı vakit do kolaylıkla rörüle
i>ilir• loıiliz uçakları çok uzak ... 

Alpar acı bir se ~ deleme hiuetti. Bu 
hissi birdenbire akh başına ıelen bir ada· 
mın şimdiye kadar yapbğı yolsuzluklar· 
dan duyduia acıya benziyordu. Ba sarsın· 
tadan ilelebet kartalma11na lmkin yoktu. 

Beıenyö'Jerin bqbağa kmk bir sesle 
V atadan sordu. 

- Bejim şimdi biz ne olacaiız? 
Vata elini atın10 yele1I ara1ıoa koyarak 
- Hiç bir ıey • dedi. Ben kendi 

yurda,... rideceiim. Yulaf ekeceğim. Hay· 
v~n Y•tlttlrecetim Sen de kalk kili1tne 
fıt nerede b Lt • d 

"•~ ı 11en uaoa orada bışlal 
~ara Papaalar Hol iyi karşılarlar. 

Çüoku onlann Allahı atala avdet edip 
koyanları affMler. 

Bo ıöıleri ıöyl•rken J'1a'1on d i' 
u • lf · 

mitti. Milli kamandan sonıaa bir acı içinde 
atana atladı. Etrafıodaldoi ıilih arkadq. 
larıaa selim bile vermeden karanlıklar 
ara•ında kayboldu. 

· Herkes taıe iken Hırlstiyanlık tohum· 
laran10 müırik fırtınall lle mahvoldujaoa 
zanetmlıtl. Halbuki kart Jai111oru yeni 
dinin daha rür ve kuvvetli olarak büyü· 
mesine dalbadak salaıa11oa yard1111 etti. 

Ba uiurda hayatlarıoa kaybeden Pa· 
pqlar boıana ölmediler. Hayatta yapa• 

madıklaranı öldükten sonra yaptılar. Bil· 
bassa Gelleri'in ölümü miiıriklere en bil· 
yük darbeyi varda. Bir zaman dinleyici 
bulamıyao vaizleri öldükten sonra rökten 
muazzam aksi seda halinde btltQo memle· 
keti kapladı. Ba vaizler önünde bütiin 
millet diz çöktü. 

Mqon harbinden sonra Vata artık 
memlekette Hıristiyan kalmadı demişti. 
Fakat as bir zaman sonra memlekette 
ancak bir kaç müşrik kaldı. Krahn ve 
ecnebilerin yaptıiı zalilmlere karıı isyan 
eden halk Kral ortaclan kalktıktan sonra 
birdenbire kendine geliverdi. Şurada bu. 
rada saklanmış olan Pıpaılar meydana 
çıktılar. Ve millet onları sevinçle karıı· 
ladı. Günahlarına tevbe ederek af dile· 
diler. Bir mllddet önce 1Dilleti İstismar 
eden Papaılar da kendilerinin ne olduk· 
larıoı anladılar. Geçmişi taaıamen anotta• 
lar. lıyan •anasında mnthit iztıraplar içinde 
kıvranan ba adamlar keodllerintı bu btı 
rabı •erenleri te1elllye 0ğrattılar. iyilik· 
lerile h•rkH1n hürmetini ve sevgisini ka · 
zaoddar. Allabını kaybeden milletin tek· 
rar ona avdeti bir 111aciz• idi. 

Peıteoio kilisesinde el'an yatmakta 
balaoan Geller hakkında bir aöz ve kera• 

iüneş battıktan ıoora gökte l1anın nur· 
dan şekil rörlllmüş. Salaokıman balıkçı· 
ları muharebeler eınuında ıada boiulan 
Hırlıtiyanların bopldaklara yerden bir 
takım Hslerln geldiiini dnymatlar. 

Fırtına darulm111 rök berraklaımlflı. 
Yalnız bir tek ıiyah balat cenuba dotra 
ilerliyordu. Ba Alpar'ın parçalan•lf Be· 
şenyö'lerlydi. 

Çarpııtıklara hw mOcedeled• l'allp 
ıelmelerloe ratmen a4etl•l ual•lf ola· 
rak Altanorda yartlanna dön6yorda. Yol · 
da harpte &len Papaıların mezarını lllİya· 
ret ve dua eden bir çok kafilelere ratt
l'elmiflerdl. 

Köylerde bile Altanordaya da• Hı· 
leri karııladı, Güaablannı affettlrmete 
airqın bu adımlar da bDy6k bir ceHretf 
medeniye de peyda olmqta. S ... ed IDID• 

llkaıında kara olblıeli zaylf bir Papaı 
Beıeoyö•&erln önün• çıkarak elindeki haçı 
yakarı kaldırdı: 

- lıaoın önOode diz çök0n6z 1 diye 
bajardı. 

tarafından mahefaza edilen bir P•~ ' 
benziyordu. Belki de harpte 19hit 1 
arkadaşlarını k11kanarak kendisi d• ,t 
mertebeye yük1tlmek iıtiyordu. Het ,o'' 
den1t B91enyö'ler yanından bom11rdJ-I 
rak. gelip &'eçtiler ve biç kimse 
bile kaldırmadı. ti 

Sered'U balıkçılar ba bidl1tyi d• 
keramet olarak naklettiler. .JI 

Alpar orduıuna Kenejna iskel~ 
Tln'nın karwı 11blllne reçlrdi. Bir ~ 
Aytoal' beyinin 6lkeıiae ayak bat.ti 1 
saman h e r t a r a f ı kesif bit ~ 
kaplamııtı. Ôndeo giden klaY11z1arı:,.t 
türdüklerl boralar 11k 1tk havayı ti~ 
yordu. Biraz 10nra sis yavaş yavaJ '_.."' 
Gllnüa parlak ıııtı Altanordayo k•~ ~ 
Bu emada öaciller yabancı bir ·~~· 
ati larl& kartılqtalar. Se1ler içlod• f'' 
Hlen hayalleri tabitden daha yOk••~,,.fll 
r6aen bu atlılar Haki Baıbni <t!' e,,; 
ordaıaaan ruhlarına beoziyord•· o;~ 
baalan ilk önce kör Beç'in kasll p, 
aaamqlar ve hemen oldarın• 

aılflardar. 



r~~:~LrIDmn ·".1 
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Yağ Babındadır 
Y A Z A N Yeni Ticaret V eklUmiz bu aiır ve meaaliyetli, fakat 
la F ıerefll iıi omuzlarına alarkeo ilk vazifemiz keodiılne 

~d.' .. •l•k hayırla baıardar temenniıi ve rideceği yoldı dalma 
~ taıııı takviye etmektir. Zaten bütün V eldllerimize karıı niyetimiz 

"· ~ ~11 aütanlarda araııra iaıe iılerine, ııkııık zamanların ibtiyaç mad· 
~· doraaıaM dair çıkan yazıların ilk hebefi hep ba haliı niyete hiz· 
';oır, Dün pirinci anlatrrkeu, burün de yaj'dan bahserkeo böyle düşü· 

'~ıık. Böyle de dOıüneceiiz. 
"ıı Soyteıniye lüzum yok. Ortada sağyağ dediğimiz ıüt yağı yok. Ara· 
t't rüçlQkle, riali rizli kokain ahrmıı ribi kiloıanu beş liraya ah· 

ıııu1, 

'ttıı~•rçi memlekette yai lıtihliki arttı, lıtlh1ali de bayv~n kırımından 
, '1 Q baadao 'dolayı ekıildi ama bu mübarek şey büıbutüo de kura· 

1 
Yal Ne oldu bana? Q· 
ır Yaicı doıtam var. Oaa ıordum: 

.... Nedir ıu yağ meHleıi? 
.... Baıitl dedi. Kapr peynirinin kilotıaaa 195 karnı fiat konmuşken, 

•riınemiı yatın kiloıa 320 ile 390 arasında fiatlanmııkeo, torya-
••ki fiatla hükOmet 155 karafa tevzi eylemişkeo, çii kayratun ki· 
haa.pta iki liraya ikeo Urfa yatının yerinde 160 karaşa, lıtanbal 
1-rında 190 knr111a ıatılmaiıoa imkin var mıdır? 

.... Ne olacak? 
' .... liiçl Yailar ortadan çekiliyor. Kara bonaya kaçıyor, Sıkıştıkça 

fa21a rizleniyor, rizlendikçe daha pahalı ntılıyor. 
8-raıı beı lir•J• 1atalan yatın her kiloıonda her 1atıcı 50 kuruı 

lla tehlikeyi röze almıyor. HalbukiN. 
ol- - Ben de onu ıoracakbm. Serbelt bırakdaa idi? 

oJlı ~ ~ .... Benim h11abıma röre yıta fiat konmazıa burna beı liraya zor· 
ıf' ~ rlzli bulanan Urfa yaiı 320 - 330 kura,a satılabilir. Busrün ki· 
~ ı..,. da 50 kuraı arsyaolar o zaman 15 - 20 koruı kira razı olar. 

B, •özlere hiç bir ıey llivo etmiyorum. Yalnız ıözleri ~rtaya atıyo· 
't Eier biz yai yi)eceuek iki rahmetten biri. · 
~~·. Jaiları 100 karaşa toplayıp muyyen zamanlarda halka vesika 
't lıııde dağıtmak, 
a ahıt Hatları Hrbest bırakıp 1at11a mal çıkma11na imkin vermek 
llaıao bir Oçüocüıü yoktur, Vardır, Kara boraa. Biz de ona kaldır· 
latiJonı2 deiil mi? 

- Cumburlyettesa -

• Genç Çocuk 
dGkkancılarda 

" ' meselesi 
~AZAN «içtimai ahllk 

oe merkezde?> 
,til ~ l Bu 111alin ce· 

-"- · • NQ vabını almak 
l'"J 'l' ~--
~ b '1kiyede raliba eıoafto ha· 
~ '''- •ktrıala. Zira, memurumuz, 

• ~ '-12 ~tronumaı, lrad 1abibi· 
6~ '-t ~·•.çi az değildir; .fakat « eı· 
1,,,- ''>da )ıııe do bizde çopnloio 

a ,, getirir. 

' ' ''ların ahlikı lH koltukla
~ ~b.rtacak neviden olmasa 

~ tir. 
'· ~ ~tile bir od anca il zerinde 
~ ~ de balunmuıtom. Kom• 

11 t~t j. liayatmı takibediyordum. 
dıF. ı:'lla 'J•tında rayet namaıklr, 
:',7 \i:~ laükemmel bir vatandaı. 

t.ı hayatında düzenbaz. ... ,~ 
....., Yeıini de bulmqtuı 

~~ Bqkaları yapıyor. Ben 
~ ~ iflaı ederim. Zira, ma· 
ı..,. aekabet.. Amma, yine 
'\. ' kıyaıla miloaif :davranıyo 

a.ıkı ~ llt de haklıydı ... 
:~ kere Fındıklı'da t'lma a· 
~-- baıuadan - rerçi ender 
~:•len cinsten - bir hldiH 
': Bandao bir kere daha 

lh lftiı11. 
~ U~r bir dükkincı yemiıleri 
~ O aç.,. dedim. «Yirmi be
~ı. ~--oki «maada gözle· 
'ti ~ bırfııi uzattım. Bir çeyrek 

•di. 

ı... ~ ~llıl yirmi btıeydi.? 'de haıı pasulık latiyor ela, 
\....: ~.tkltecekaia diye ÖJl• de
. "it\ t ben buna ıı._e 20 ye 

.. oi aldatamam opL Al 
ta. 1 

~~' ~P&lecek bir vataDdq_, 
"'~'••il orta11nda h.,kell 
~ ... ~l bir d6kkincıl 
..,. eleri •iki oııllde pek 

\ v,~ua. 
~~tdık •• helll ınt emmiflere 
~r- tit~ Şl•dl J•vaı yavaı iyiye 

~. -r-lai iddia edebilir mi· 
' l('ıld ıak&DI 
't~ •bt nrlıte balanar· 

~'-4- ..:: kaçmıyorı Şayet bir 
b. ot111, yahat dede 

torun 1atıı yapıyorlarsa behemehal 
yql111 daha imanlı.. Ben de kati
yen gencile münasebete rlrişmi· 
yorum. Zfra bıra, ılole mak011n 
mOtenaıip ıekilde, Çocuk yahut 
renç mutlaka bir aldatmacaya bat · 
vurııyor. 

«Şu viıne kaça?• dlyoraunuz. 
İki Hl birden cevap verdiil olar ıl 
cOtaz beıel• diyen renç, cotazal• 
diyen ihtiyardır. 

Geçen, rnn limon iıtedim. De· 
likanh: «Mllkemmell varl • dedi. 
Çürütiln6 avaca içinde hokkahaz 
ribi fizledl. cBuou iıtememl» -
cÔyleyıe, komtadan alayım.. Slr. 
zahmet etmeyin ... • Seilrttl, aldı, 
getirdi. Teıekkür ettim. iki limona 
yirmi beşi verdim. Bir de ne gö. 

reyim? iki adım ötede aynı limon
lar iıportada on karaıtan fisebl· 
llllih." 

Keza: 
Bir mal Hçtim. 

Delikanlı atıldı: 
- Aman, o ılze yaramaz ... Eı· 

tarfarnllah .. 
Hılbaki her ıefer kallaodığ'ım, 

pek ila cia1tendi.) 
- Efendim size ıunu tavsiye 

ederim ... Pek memnuu kalacak11nız". 
- Mademki öyle diyoraunaz, 

verin ... 

Aldım. Tecrilbe edince gör
düm ki, cfeoa• ııfatlle tavıif edi. 
lemez. DIJpedüz «berbat• h, cbo· 
znb ta. Böyle oldaiuna da mal 
ıahibi her halde bilecekti. Kasten 
ıllrmllf, - facia! 

Haber yolladım. «Bu tanda 
bir muamele 7aptı. Yak11ık alır mı? 
Ben onun babaıını da taamm.• 
Cevap vermlt: 

- Kendini bildirmedi ki... Ka-

bahat ondıl 
••• 

laıallah he1aplaram yanlııtır. 
lnpllab esnaftaki abllk bozukluğu 
biltllo bir cemiyet için miyar de· 
iUdlr. Y abat iOfallab teıbllim yan
htbr: Ekıer renç ve çocuk e1oaf 
benim ta•ıif ve tasvir attijim tarz· 
da balanuyordur. 

Y abat da, kıueaaı: 
Allah 11lah ettin... - Allaha 

da bırakl.tyahmı Cemiyetimiz ken• 

di derdini Jlae kendi ıılah etıin ... 
iki el bir bq içindir. 

Ve anlattıldanm, ne yazık ki 
hakikattir. 

(Aqaa'daa) 

Berlio 13 (a.a) pa------------.. mari yaz taarruz· 
- Alm•n ord•· 1 Alman Batkllman• unu• ilk hafı.11 
ları ba,kumandan d•nhAının tebllllne bitmiı oluyor. 
hiınıo tebliği: g.s: Bu rece 

D • h . ure 
oru cep eıı· tokbolm'o gelen 

nln cenap ke1t· haberler, ileri al· 

minde Hri ~üfre Rus 1 ar mao birlikleriyle 
zeler ve pıyade çekiliş halinde bu 
tümenlerinin sey· 
yar müfrezeleri 
çekilmekte olan 
düımaoı durma
dan takibetmek· 
tedir. 

takip 
ediliyor 

laaan ruı kav· 
vetlerioln Don 
nehri ile Kanteml
rovıko arasında 

çarpııtığını bil· 
dirmektedrr. Düı 
manı Kursk civa· 
rında muazzam 
kuvvetlerle yaptı· 
ğı bir taarruzla 
rafil avlıyan ve 
Don Nehrine ka· 

Mevzii maka· 
vemetler her ta· 
rafta yok edilmiı 
tir. 

Rostof'ta ve 

Savaş çok 
şiddetlendi 

Kafkasya kıyııı
nın birçok liman· 
larında aakeri ve 
ıtratejik hedefler 
bombardıman e· 

Muharebelere ta 
ze Alman kuvvet· 
leri sokuluyor 

ear çekilerek mü· 
euir bir müdafaa 
hattı teşkil et· 

dllmiıtir. Çekilen kuvvetler üze
rindeki baskıyı azaltmak i ç i n 
man düşman tarafından Voronei'in 
şimal bat111nda rirlıilen hücumlar 
dün de teal11iz kalmııtır. 

Bu muharebelerde hava kav· 
vetlerinin. de İf birliği ile 63 tank 
tahribedilmiıtlr. 

Düıman, Orel'lo ıimal ve ıimal 
batısında ehemmiyetli piyade ve 
tank kuvvetleriyle hücumlarını tek 
raarlamıştır. 

Bu hücumlar hava kuvvetleri
nin te1irll yardımiyle yapılan çe• 
tin muharebelerden sonra püskür· 
tülmüıtü ... 

Volkof cepb11inde düşmaoıo 

hücumları akın kalmııtır. Bolıevik

ler aiır kaJıplara airamıılardır. 

11 Temmuz rünü ıovyet ha 
va kuvvetleri 74 uçak kaybetmiş· 
tir. Bizim altı uçaiımıı ekti~

tlr. 
Bertin 13 a.a. - Aıkeri kay

naklardan öiTeoildlğine göre bir 
Me11encbmift flloıu Don keıimin· 
de ehemmiyetli bir demir yoluna 
hücüm etmtş milnakalitın ıekteye 

uğramasına ve tirenlerln yollarda 

yığılmaaına sebep olmuştur. Banan 
üzerinde alman piyade müfrezeleri 
9 treni oldaiu ribl ele reçirmiıtir 

Stokholm 13 a.a. - Hava· 
san hasosi muhabiri bildiriyor: 

etmeılne meydan mermemek için 
ııkı taarauzlarla onu nehrin öte 
tarafına atan alman ordusu, bu 
çifte başarıyı. taarrçzun ilk 15 
rilnü içindeki ıürati muhafaza e· 
derele devam ettiriyor. Aimanlar 
için ilk hedef' Don nehrinin şark 
kıyısindaki köprü başlarını sreniş· 

!etmek ve bundan ıoara StaUn. 
grad a kadar düımanı takibetmek · 
tir. Alman baakumandan:ıiının 
elindeki baıhca roz, zırhlı birllk· 
lerle piyade ve bava kuvvetle1i 
arasındS:i tam iıbırllii ve taar· 
ruz için intihap edilen keıimde 

muazzam tank kuvvetleri topla· 
mak kabiliyetidir. 

Moıkova 13 (ı.a)-Ôile ilzerl 
netredilen Sovyet tebliiioe ektir: 

Almanlar Voronej kapılarında 
yapılan muharebelere, maraz kal· 
dıkları kayıplara biç aldırmadan 
devamla ıurette taze kıtalar soku
yorlar. Bir keıimde 19 tank ve 6 
top tıhrip edilmlı 300 Alman öl. 
dllrülmüıtür. Bqka bir kuimde 
düşmanın üç hücumu püıkürtülmüı, 
kendiıine 600 ölü verdirilmiştir. 

Briaoks ceph11inde tankİavar top· 
tarı He teçhiz edilmiş bir ıavari 

kıt'amız 6 Alman tankı tahrip et 
mit ve bir piyade bölüiilnü k11· 
men imha etmiftlr. Bir Sovyet tank 
müfrezeıi 18 tanksavar topa, 4 
tank, 6 havan topa tabrip etmiı 
ve 350 Alman öldürmilıtllr. Merkez 
bata ceph11inde de 5 tank tahrip 
edilmiştir. 

Yüzme müsabaka
ları çok heyecanlı 

oldu 
- Baştarafı ikincide 1 

3 - Mustafa Gülerrin Genç· 
lik s 43,1 

50 metre ıırtüstü : 
1 - Halil Kaplantürk Genç

lik s. 49 
50 metre kurbailama : 
1 - Mustafa işçi Gençlik 

s. 49,1 
2 - Halil Kaplantürk Genç· 

lik s. 49.9 
3 - Hakkı Oflaz Milli M. 53 
4X SO Bayrak: 
1 - A, takımı: M. ' işçi, M. 

Gilergio, M. Ôzmen, D. Yıldırım 
3,7,2 (Yeni küçükler rekoru) 

ORTALAR: 
100 Metre serbest : 
1- Selibıttin G. S. 1,33,1 
2- Fehmi Akkut G. S. 1,38 
3- Yusuf Tan G. S. 1,40 
100 metre kurbailama : 
1 - Turan Türkmen Genç· 

lik s. 1,51,4 
2 - Recai Türkmen Genç· 

lik s. 1,57,1 
3 - Mehmet Can Gençlik 

s. 1,59 
100 metre ıntüıtü: 
1 - Halil Kaplıntilrk Genç· 

lik s. 1,55 
2 - Muzaffer Tnği'ezen Genç 

ilk s. 2,5 . 
3- Ali Erol Gençlik S. 2,7,4 
BÜYÜKLER: 
100 Metre serbest : 
1 - Mahmut Dalban Milli 

M. 1,04,1 (Türkiye Rekora) 
2 - Nihat Erdem Gençlik 

s. 1,12 
200 metre karbailama : 
1 - Mabarrem Gülerrln De

mir S. 3,20 
2 - Kazım Gnç Gençlik 

s. 3,59 
200 metre Hrbest : 
1 - Latfj Erdem Gençlik 

s. 3,05 
2 - Kizım Güç Gençlik S. 

3,20 
500 metre 1erbeat : 
1 - Hılil Dalhan Gençlik S. 

7,35 
2 - Hamit Üçer Demir S. 

9,58 
Son yapılan ıu topa mil1aba

ka11na (6-11) kırmızı talum ka
zandı . 

ITll.KVtMl 

Raa - Alman harbi 55 inci 
baharını bitirirken Harkof - Kan 
cepbeıioi şörka dotra 300 kilo 
metrft kadar ileri ıflren ve alman 
k?vvetlerine Voronei'den başlr1a
rak Von Bock taarruzonan son 
gedefi olan Volga çevre1ine ka
dar 350 kilometrelik bir aaba i~ 
çinde Don nehrinin rarp k1y11101 
iıral etmek imkinını veren Al· 

jBu 
Gece Nöbetçi Eczane 1 14 Temmus 1942 

SALI 
YILıt942 • A Yı 7 Gün : 195 Hısu 70 

Halk eczanesi Rumi ıssa- Temmuz 1 
Hicri 1561· Cemadyel'lhır 30 

(Ta11uı kapıımda ) 

14 Temmu% St.ı 

TUrklye Radyodlfbyon )oıtaları 

TGrklye radyoıu, Ankar Radyoıu 

7 ,30 Prorram ve lemleket 
aaat ayarı. • 

7,32 Vücudumuza 941.tıraolım 

7 ,40 Aianı haberlerl 
1,55 Mlizlk: Senfonik parçalar 

(Pi.) 
8,20-

8,3.5 Ewin aaati. 
12,30 Proğram ve memleket 

' saat ayarı. 
12,33 Müzik: şarkılar. 
12,45 Aianı haberleri. 
13,00 -
13.30 Milzik: Fasıl heyeti. 
18,00 Prorram ve memleket 

1aat ayarı. 
18,03 Müzik: Radyo Salon or-

okeıtrası. (Violoniıt Necip Atkın): 
ı. Hruby: Neş'ell Operet; 

2. Erhart: Ras Fantezl'ai 
3. Mankel: Polkı; 
4. Ferrariı: ÇIDgene hav&11 
5. Malnzer: Serenad; 

6. Strauss: Balet MOzlil 
( Polkı) ; 

7. Brahma: Macar Dan11. 
18,45 Müzik: Fasıl heyeti 

19,00 Konuşma (Oerdleıme ta• 

ati). 
19,15 Müzik: Fa11l prağramınıo 

devımı. 

19,30 Memleket Saat Ayan 
ve Ajanı Haberleri. 

19,45 Serbest 10 dakika 
19,55 Müzik: Saz eHrleri ve 

Oyan Havaları. 
20,15 Radyo rar.eteıi. 

20,45 Milzlk: Genç Beıtekirlar 
1trlıi (Şarkılar). 

Beıteklr: Sabahaddin Kalender. 

Söyliyen: Ruhi Su (Baa Bariton). 
21,00 Ziraat Takvimi. 

21,10 MOzik: Mandel11oba ·«Bir 
Yaz recesl Rüyası• oda Par
çalar (Pl). 

21,30 Konuşma (lktiıad 1&ati). 

21,45 Müzik: Klaaik Türk mÜ· 

ziii prorramı. (Şef: Mesud Cemil). 
22,30 Memleket ıaat ayarı , 

Ajanı Haberleri. ve Bor1alar 
22,45 · 

1. Maaeeaet: Dramatik Sah
neler 1; 
2. Niltı:lader: Danı Havaaı 

Çalınl (Bedriye Tüzün). 
3. Strao11: Leyllklar Açıyor! 
(Bedriye Tözün). 
4. Shlik: Danı; 

5: Albeniz: Sonbahar (Vala). 

22,50 Y arınkl Prorram v e 
kapanış 

• • ikinci Cephe Niçin Açılamaz 1 TETKiK 

•==================~::===============================• 
Bir fırka a1keria nakli bir çok gemiye lh · Bir tümeni taşımak için ae kadar çok v11-Bir lsviçre gazeteal ikinci cephe hakkında 

bir roüteha111sın makaleıini rıeşretmekte· 
dir. Bu makalede deniliyor ki: 

Sovyet Harlceye Komiseri B. Molotofun 
Londra ve V qinrtona yaptıiı son aeyahatte 
rarbi Avrupada ikinci bir Ctphe kurulma11nı, bu 
ıuretle 110 Almıtn tümeni tarafından Sovyet 
cepheıinde yapılan devamlı tazyikin azaltılma. 
aını bir kere daha iltediği muhakkaktır. 

Fakat Müttefiklerin, ba sene de Almanla· 
rı Şark cepheıinden kuvvetler çekmeie mec· 
bar edecek biiyük ölç6de bir taarruz hareke
tinde bulunmalara mllmkiln rörünmilyor. Alman. 
lara kartı taarruz için yür. tümen a1ker lizım
dır. Bu askerin nakli, iaşeıi ıimdilik halli kabil 
olmayan muelelerdir . 

Amerika baron ellndeld gemi tonajı ile 
Avrupaya •yni zamanda iki tilmen rönderile· 
bilir. Atlantik'ia reçllm11I vuati olarak 8 gün 
miiddete lilzam röıteriyor. 

Bo nokta fÖz öneae ahnıru AUaotik'in 
beri tarafında mühim bir kuvvet toplanmaıı 
için çok zamana ihtiyaç olda;o anlaıılır. 

Şimdiye kadar 6 tümen Atlantik'i reçınit, 
lrlaada, lıkoçyo, cebelüttarık, Ba1ra ve 

lrak'a gelmiıtir. 
larilizlerln, lorllterede alıkoymaia mecbur 

oldukları kuvvetten başka, arzu edilen nokta. 
ya rönderlbilecek 40 kadar tnmealerl vardır. 
Bunların nakli bir kaç aya mütevakkıft1r. 

Bunan içindir ki lnrilizler, güçlllkleri göz 
önllne almadan hemen bir cephe açılma1ın1 lı· 
tedikleri halde lnrillz hGkBmeti ihtiyatlı dav• 
ranmaktadır. ~ 

tiyaç röıterdiii gibi bu kıtalaran karaya çıka- para ihtiyaç oldutu röz önüne getirilirse, bun-
rılma11 da mühim bir meseledir. ları himaye edecek gemiler bir tarafa bırakıl. 

Bu iı 1917 de oldaiu ribi yapılamaz. Ka ıın, iıin ne kadar rüç olduiu anlaıılır. Şoraaıaı 
raya çıkarılacak kıtalar Alman işral kuvvetle· da unutmamalıdır ki B. Cburcbill geçen harp 
rinin mütbiı mukavametile karşılaşacak Hol- de mevıimsiz ve netice vermiyecek taarruzla. 
landadaa Ka1konya körfezine kadar uzanan ran dalma aleyhinde balunmaıta. 
aahildeki kıtalar 35 dakikada Norveçin ıima· Slr Crippı de vıtandaılırını Müttetlklere 
llnden lıpanya hodadaoa kadar olan aablldeki zarar verecek, ıırf gösteriş mahiyetinde bir ba-
katalarda iki saat içinde ayaklandırabilir. reketten ıakınmaja davet etmiıtir. 

Uzata rören bir kurmay heyeti her ihtimali Bu çok karıılık meselesinin biltOn mah1m• 
röz önüne alır. Alman renel kurmayı sa- ları tetkik: edilirse ıu neticeye vardır ki 

billere bir tarraz imkinını hesap dııı tatmamıı lnl'llizlerle Amerikalılar, ellerinde kifi derece. 
bilakiı buna karşı tedbirler almıştır. d~ vasıta olmadıiından, AVfllp&DID her hanri 

Franıa ve Belçikada itl'•I kuvvetleri art· bar noktaııoa cephe karacak kadar bilyük mik. 
tıralmıı ve iıtihkamlar yapalmııtar. Franıada üç yasta asker çıkarabiJec•k durumda deiillerdir, 
Alman orduıu vardır. Boalar reneral Dollmao Buna mukabil hav• taarruzlarını reliıtirebilirler. 
Blaıcovitz ve von Haas'ıın kamancla11 altand~- Çünkü GreenJaodın cenubana, lrlandaya ve 
darlar. battl lng-ilt.,.J• binlerce Amerikalı tayYarecl 

30 tümen mllrekkep olan ba ordular iyi gelmiştir. s-l•r ?•nüz Avrupa kıtaıı llıerlodı 
ukerlerden mllrekiı.eptir, hepsine reneral Vitz. uçmamı.ıardır· Hıç t

1
ilphe11.z12 açacaklardır • leben kaınanda etmektedir. Bu 30 tümenden Bu laa~a taarruz arma ı 11ve olarak, farpta 

baıka zırhlı ve motorlü tümenler de vardır. ~ kıtalarını tatmak için Saint Nuairedelcl 
Norveçte, bilhaua bu memleketin şimalin ~bl baıkın hareketleri yapılmaaı mllm\tQ dQ 

Je ayol ihtiyat tedbirleri alınmıtbr. f'•kat bu~Gnk~· dara~l röz ÖnünQ alanırt: d:: 
Bir karaya &1ker çıkarma hareketinin der- ha amamı ma ıyette r harekete ihtimal •eti· 

lem ez. 
hal dardurulmama11 için taarruz eden tarafın b•· 
nda bnynk bir üllünlDie malik olma11 ııss111· Müttefikler, zaman reçtikçe, ıteoiı k yn k 
dır. MüttefiUerin timdi böyle bir oatBolOte ları 1&yeılnde, Mib•ero ilıtnn k:avy ti a ~ . 

bl ıey yadaklarını zannediyorlar. Almanl er er tı~p •• malik olup olmadıklarını söylemek ~Uç r _ • Af 'k a a f& ıne.ı, 
dlr. lni'llter• en yakın bir memlekette bir kop. rı a Ye Avrupada yeni nıuvaffakiyetlerle hai· 
rObat• karmak için aıker tquuia yetecek ka- mın vaı~talarını kollanmalarıoa imkAo bırakau• 
dar vaparlar1 bulunup balaomadıtı da blllnmi• yacak bır ~urum yapacaklarını umuyorlar. İfte 
yor. nıuharebeoıo burüoku aafb111 badar. 

~ 

• 
' 



J 
A)R Sinemanın Yazlık Bahçesinde 

SUVARE 9.30 SUVARE 9.30 
BU AK,AM 

Büyük edip Alekıaodr Düma om liyemot eseri Fransız 
edebiyaboın ve dünya ıinemacıhiınıo Film tack 

Jo•• Benett - L•uıs tt•rm•rdı'nın yarattıklar1 
Türkçe Sözlü 

DEMiR MASKE 
Praoıız tarihloin kanh ve korkunç sahneleri ... Zengin ve muh

teşem dekorlar içinde geçen hazin bir aşk facıası 

Pek Yakında 
--MIKEY RONEY 

LAKONGA 

il An 
Toprak Mahsulleri Ofisi Toprak

kale Ajansından: 
Ajansımızca mübayaa edilecek veya ofisimize hariçten ge• 

lecek her cins hububatı bulnnduğu mahalden tahmil veya 
tabliye işi açık eksiltme suretile 25 Haziran 942 giinü saat 
ıs de Toprakkale istasyonu karşısındaki dairede talibine iha· 
le edileceğinden isteklilerin 250 lira teminatla birlikte mez
kur günde haz1r bulunmaları ve şartnameyi öğrenmek isteyen-
lerde her gün ajanıımıza müracaatları. 2250 12-14-lS 

- Cif cilerimizin na zan dikkatine = - ' ' . 
Avropadan yalnız çuval ve harar dikmeğe mahıa1 makinelerimiz 

relmiştir • En ucuz bir flatla ve ayni zamanda rayet kısa bir zaman· 

da ltaneviçelereen bararlar, dikilerek sahiplerine teılim edilir. Arza 
eden çifçilerimiz aıaiıdald adresimize, Bugün Gazetesi idaresine bir 
defa teşrif buyurarak yapmıf oldaiamoz numuneyi her zaman rörebi
Urler. Gerek kullandıiımız. ipliiio uglamlıiı ve rerekte maldnalarımı· 
z.ın sırf ba iş için yapılmıf olmaları sayın müıterilerimizi memnun ede. 
ceiimize en kat'i bir delildir. 2243 11-12-14-16-18-21 

Milli Menıucat F. kar1111nda 
Çuval ve Harar lmalithaneıi 

Mehmet Arrın 

TELEFUNKE N 
ve WEGA RADYOLARI 

Metanet, zarafet, yüksek hauaaiyet, temiz malzeme. 

942 Modeli radyolar aruında yalnız bu makinelere na• 
ıip olmuıtur. 

1. MEZIMRE 
Radyo ve makine tamir atelyesini açmııtır. Bilumum 

radyolar azami ciddiyet ve titizlikle ucuz ve garantili bir 
ıurette tamir edilmektedir. 

IŞIK Ticaret Evi - Asfalt yol No. 71 
Telefon No. 80 

Telef on Hattı tesisine ait ilan 
1- Tastikli ketifnamesine göre arsus ile Karaaş karakolu 

araaında bir devreli telefon hattı tesis edilecektir. 
• 2- Fenni ve husuıi ıartnamesi İskenderun Deniz Komu· 

tanhğmdad"·· 
3- Bu iti üzerine almak isteyenler ihale gilnilne kadar 

şartnameleri komutantıiımızda görebilirler. 
4- İhale 27 Temmuz pazartesi saat 16 da bkeaderun 

Deniz Komutanlığında yapılacaktır. 
5- Muhammen bedeli 2081 lira olan keşfine göre istek

lilerin belli gün ve saatte 157 liradan ibaret ilk teminatlarile 
lıkenderun deniz koınutanlığına müracaatları ilin olunur. 

2253 14- 18. 21. 25 

'lskenderun İthalat gümrük 
Müdürlüğünden: 

lıkenderun gümrük anbarmda dökü~tn halinde_ b~lunan 
bir çok soda ve teneke levha ile llç bııı (3000) kuıu_r kilo 
yln ipliii 22 Temmuz/942 çarşamba günü açık artırma ile ·~
talaeaktır. Fazla izahat isteyenlerin ııkenderun ttballt ıllmru" 
Müdürlütüne müracaatları. 2205 30-S-10.tS 

!l!!!!!!--------!!!!!!!l!!!!!l!!!!!!!l!!ll!!!!!!!!!l!lll!!!!B!lll'@!!!!!!l!l!!!!!!!Bml!lllll!!!l!!l!!!!!!!!!!!J!l'!!!!!!!!!!!!l---

lın tiyaz. Sahibi : CA VlT ORAL j Rifat Y AVEROÔLU 
U. Netriyat MtıdDrll: Avakat Buıldatı 1•r : BUGÜN W.atlııu 

BUGON 

il An 
Adana ikinci icra memurluğündan: 
Açık arttırma .ile paraya çevrilecek gayri menkulün ne 

olduğu: Tarla: Tapu kaydına göre 30 bilmesaha 52 d6nüm ' 
ve 50 metre murabbaı tarlanm üçte bir biseıi. 

Gayrimenkulün bulunduğu mevki, mahallesi, sokatı numa· 
rası: Adananın Çotlu köyünde Eylul/926 tarih ve 17 4 numa· 
rah tapuyu muhtevi. 

Takdir olunan kıymet: Beher dönümü onbet lira. 
Arttırma yapılacağı yer, gün, saat: Adana ikinci icra da· 

iresinde 3/8/942 pazartesi saat 10 ile 11 buçukta ikinci sa· 
tıı 13/8/942 perşembe ayni saat 

1 • f şbu gayrimenkulün artırma şartnamesi 14. 7 .942 tari· 
hinden itibaren 942/6 No. ile ikjnci icra Dairesinin muay· 
yen numarasmda herkesin görebilmesi için açıktır. ılinda ya· 
zıh olanlardan fazla malümat almak isteyenler, işbu şartnameye ve 
942/6 dosya numarasiyle memuriyetimize mllracaat etmelidir. 

2 • Arbrmaya iştirik için yukarda yazıh kıymetin 
yüzde 7 ,5 nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektir (124). 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklannı 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddialannı işbu ilin tarihin· 
den itibaren 15 gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte me· 
muriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde haklan tapu 
sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmas1Ddan 
hariç kalırlar. 

1 

4- Gösterilen günde arbrmaya iştirak edenler artbrma 
şartnamesini okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunlan 
tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 • Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa .ba· 
iırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma 
bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş betini bulmaz veya 
satış iıtiyenin alacağına rtlchanı olan diğer alacaklılar bulu· 
nupta bedel bunların o gayrimenkul ile temin edilmiş ala
caklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranm 
taahhüdü baki kalmak üzere artırma on gün daha temdid 
ve onuncu gtlnü aynı saatta yapılacak artıimada, bedeli sa· 
tış iıtiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklıların o gay· 
rimenkul ile temin edilmiş alacalcları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartile, en çok artırana ihale edilir. B&yle bir bedel 
elde edilemezse ihale yapılamaz ve sabş talebi dilşer. 

6 • Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse der• 
bal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale karan 
f eıholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan 
kimae-arzetmit olduiu bedelle almağa razı olursa ona, razı 
olmaz veya bulunmaz.sa hemen onbeı gün mtıddetle artırma
ya çıkanhp en çok artırana ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için yüzde beşten hesap olunacak faiz 
ve diğer zararlar aynca hükme hacet kalmaksızm memuri
yetimizce alıcıdan tahsil olunur. Madde (133) 
lıbu Gayrimenkul yukanda gösterilen 3· 8-942 tarihinde ikinci 

icra Memurluğu odasında iıbu ilan ve göıterilen artır· 
ma ıartnamesi dairesinde satılacağı ilin olunur. 2251 

illn 
Belediye Riyasetinden : 

1- Belediye parkları için 100 metre 1,1/4 inceslik ve 
Kanara için 75 metre 1. inceslilc telli listik hartum açık ek· 
ıiltme ıuretile satın ahaacaktır. 

2- 1,1{4 inceslik hortumun beher metre muhammen be· 
deli 850 ve 1 inceslik hortumun muhammen bedeli 7 ,5 liradır., 

3- Muvakkat teminatı 105,90 liradır. 
4- ihalesi Temmuzun 28 inci salı günll saat onda Bele

diye encümeninde yapılacakbr. 
S - Taliplerin şartnamesini görmek üzere her gün Yazı 

işleri müdürlüğüne, ihale günü muayyen saatte muvakkat te· 
minatlarile birlikte belediye encümenine müracaatlan ilin 
olunur. 2252 14· 18· 22- 26 

T. iŞ BANKASI 
KUç!.ik tasarruf hesaplan 
194~ iKR AM iYE PL AN I 

KE,IDl!LE R ı 

J $ııJHıt, 4M11gu,JAfuto•,J//d1"il.epin ltırilıleriıule ..,,ı1u. 

.--- 1942 iKRAMiYELERi - --
1 Adet 2000 Urahlı - 2000. 

' .. 1000 .. :ıı:::: 3000. " 
2 1~0 •• -== 1soo. 

" 
.. 

3 .. soo ,, - 1500 
10 .. 2SO .. - 2500. 
40 100 •• - 4000. 
50 " so " - 2500. 

" 
" 
" 

,, sooo. 
200 " 2.S ,, - ,, 

, 200 .. 10 .. - 2000. " 

TUrkl~• I• B•nk•••n• p•r• J•l1rm•kl• ,_ı. 
naz p•r• blrlldlrmı, v• faiz •lmıt olm• •• •P• 
••m•nd• l•lllnlzl de de11emle olureu11uz. · 377 

14 Temmaz 

1.-------------------~1 YAZLIK Sinemada 
BU AkŞAM 

iki büyük ve mükemmel filmden mürekkep büyük ve rüz.el bir 

-1-
Begaz ,,.,denin 6iigiilc ve lcarelcter artisti 

Katherine Hepbrun 
Tarafından Aşk ve ihtiras Fllmi olarak yaratılan 
Fransızca Sözlü 

ÖLDDREN AŞI< 
2 

Bütün seyredenleri kahkahalara boğan 

HALiDE SAIT YAŞAR 
Tarafından fevkalade bir tarzda temsil edilen 

KIVIRCIK PAŞ' 
En GUzel TUrk Fllml 

Pek yakında Pek. yakında 
Romeo Jülyetin unutulmaz yaratıcısı 

Leslie Hovard 
ın en büyüle ve emsalsiz filmi Dünya Edebiyatın•" 

Dünya Sinemacılığının bir Şaheseri ( Bernard Sbawf ~ 
PYGMALION büyük Romanından iktibas edileO 

•BiR KADIN YARATTIM 

Adana Askeri Sa. Alma Ko 
yon undan: 

1 - 1000 ton kuru ot kapalı zarfla eksilltmeJ• 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (70000) bin lira, ilk t 
(5250) liradır. 

3 - ihalesi :n-7- 942 Cuma günü aaat 10.30 
4 - Evsaf ve ıartnameıi Ankara, lıtanbul )e\'~ 

mirlikleri ve Adana askeri sabn alma komiayonundaO 
kuruş mukabilinde ahnabilir. 

5 - lsteklalerin belli ıün ve saatten bir saat ef 

kadar teklif zarflannı komisyo11da bulundurmalan 
ilin olunur. 

2 2 5 5 

Adana Askeri Sa. Alma ko 
yon undan: 

1 - 25.000 kilo koyuu veya sığır etine talip çı 
tından yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmutttlf~ 

2 - Koyun etinin muhammen bedeli (25,000) 
teminab (1875) liradır. Sığır etinin mubammeD 
(17,SOO) lira ilk teminatı (1312) lira (50) kuruıtur. 

3 - ihalesi 4 - 8 - 942 - salı günü saat 
dadır. ılı 

4 - Evsaf ve şartnamesi Ankara, lstanbul l•" ,A 

mirliklerinde ve Adana Aıkeri satınalma komisyoodl"" 
rülebilir. 

5 - Koyun etine girecekler teklif zarflar1nı ib'! 
tından bir saat evvel komisyonda bulundurmalar1, ,aJ:. 
ne ıirecekler teminatlarile birlikte ihale aaatında kO 
da hazır bulunmalan ilin olunur. 
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. Bel etliye Reisliğinden:" 
Belediye Meclisinin 17 /7 /942 Cuma günü saat t 1 dl 

kalide bir surette toplanmasma lüzum basıl oldutu0 

yın Azanın muayyen vakitte Mecliı salonunda hazır 
ları hususu Belediye kanununun 55 inci maddesin• 
ilin olunur. I_. 

Ruzn•m•: Atatürk parkındaki Yllıme havusd 
ıene müddetle icarsız olarak Beben Terbiyesi Umu~ 
lüğü Seyhan Bölge Başkanbtı emrine verilmeıi~bakkl 
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KabulEd' 


