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Yeni hububat fiyatlarını bildiriyoruz 
Borçlandırıldığı hububatı vakfında teslim etmeyen 
lerin mahsulüylı.rı yarıya noksan fiyatla alınaca 

Mustahsiller, borçlandırlldıKları hububatı ahm merkezlerine teslim etmedikçe, serbest bıraktlan mahsullerlnl 
baıkasına satamıyacak, ba,ka yere nakledemiyecek 
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yosa, bu barelte - Telgıaf gazet 

tin muvaffaklyet· Kanada kuvvetleri de şöyle y 

ve 
Ankara 16 (Radyo gazetesi)- ., 

15 mayısta intiıar eden bir karar
ı.. memleket dahilinde gerek 1941 
Yılı mabtaUlnden olup henüz el 
konulmamıt olan ve rerek 1942 
rıh içinde istihsal edilen buğday, 
Çavdar, mahlut, mısır, kaphca, ya 
laf ve arpa mabtulüne bükOmetçe 
el konmuı, mOstahsilin ekmeklik, 
Y•mlik, tohumluk ihtiyaçları bu el 
konma kararından lstisna edilmiı· 
tir. 

Yani bu karara göre, her 
lllittahıilin bir mahsul senesinde 
•kaeldik, y ... klik ve yemlik ihti 
Jaçları tft1plt olanacak ve kendile· 
rlne bıralulacaktı. 

Banlar mahsullerinin mütebaki 
•ini hilkOmete 1atmağa mecbur O· 

lacaklardı .• 
Hiikiimetçe alınan ve dün A

nadolu ajan11 tarafından bildirilen 
Jeoi kararın baıte relen eıası 
942 yılı zarfında istihsal edilen 
hilOtnom buğday, çavdar, ak dan, 
Yalaf, arpa mahsalilniin muayyen 
nlıbetine el koymak, reri kalan 
kısınının satıııaı serbelt bırakmak 
tir. Bu nlsbetler ınnlardır: 

50 tona kadar hububat ibtth-
1&) eden mastahıiller istihıal cttık 
leri mahıulüo h~r nevinin yü1cle 
25 ni hükOmete satmaia mecbur 
darlar. 

lıtihBal etliği mahsul miktara 
100 tono varan çiftçiler, mahsulle· 
tiaden her nevinin 50 tona kadar 
kıtaundan yüzde 25, 50 tondan 
100 tona kadar k11mından da yüz· 
de 35 i:ıi hükOmete teslim ede· 
telderd' ır. 

100 tondan fazla mahsul istih 
"' edenler ise, iıtihsal ettikleri 
:•bsılnn her nevinin 50 tana ka· 
t •r olta ~ısmından yilzde 23, 30 
011dan 100 tona kadar kıımmdan 
Uıde 35,100 tondan fazla k11mm· 
dtn Yllzde ellisini hUkOmete vere· 
'•~lerdlr. 

Satımı Yasaktır ~~~i~~i:~!{:E: Avrupaya çıkmana ;;,~~'.1E~·k 
ropa lutasana çı h 
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f de Paaifik için 

1 

kacak bu kuvvet azı r anıyor 1 yati bir ehemmi 

B I 
• terin manevra11 yeti haizdir. S. er 1 n dikkate tayan rörülmektedir. ,, kanaat Avollralyahlar 

1 
Tilrlı çl/tçlal. n•i e içlnda ge11i elcim Aa~ulıfına ı 

başlıgacaktır 

Hır müstahsil mabıulu hep top le tesbit olunmuıtor. 
ladıktan ıoora, bo nisbel dahilinde Buğday kilosu 20 karuı 

•• bOkOmete borçlaodırılacaktır. Müs· Çavdar " 15 
tahıiller borclandmldıkları bubu· Mablud " 1

1
6
6 " 

l • Mı11r bati bükOmet olan merkez irıne tes- " 15 
.. 
,. 
" 

lim etmedikçe aerbu bırakılan mah· ~~r.f " 16 
sulerial baikasına satamıyacak, b!\f• " 

• Ak darı ,. 13 ka yer• nakledemiyecektır. 
,, 

Tanzim satışına ve tehdit esa
sı üzerine kartla ekmek usulü tat
bik edilen viliyetleade her nevi hu
bubatın alım ve ıatımı memnudur. 
Burolara •kmeklik un devlet tara- · 
fıoean temin olunacaktır. • 

Borçlaııdırslan müstahsiller hu· 
bobatı kendi vuıtalarile olan mer
kezleri aevketnıeğe mecburdurlar •. 
Tiçaret ve ziraat vekaletleri bu hu· 
susta müşterek bir talimııtname ha· 
zırlamaktadırlar. Bo talimatnamede 
tftbit va ilin olunacak müddet zar 
f ıoda borçlandmlan bubııbatıo ahm 
merkezlerine teslimi mecburidir. 

Borçlaodarıldıklara hububatı bu 
müddetin hitamından 20 aün sonra 
hilkOmeto teallm odenlerin mahıolü 
noksan fiyatla almacaktır. 

HilkOmete vermeie borÇlu tu
tuldnklara mahıalü vermeyenlere 
Milli korunma kanonu hükQmlorine 
müsteoi olan cezslaodıaılacaldardır. 

Yeni hububat fiatları ıu ıuret 

Borçlandırıldığı hububata 20 
gün sonra teslim edenlerin mahsul
leri ıu Hatlar üzeainde ahMcaktır. 

Buğday kilosu 10 kuruş 
Çavdar ,, 7,5 ,. 
Mahlud ,. 8 ,, 
Mısır ,, 8 ,, 
Arpa ,, 7,5 ., 
Yolaf ., 7,S .. 
Alı. darı ,, 7,5 ,, 

Elcmelc Figotları 
Ankara 16 (Hosaıi muhabiri 

mizden) - Büyült merkezlerimizde 
ekmeğin karne ile satılma11na de 
vam edilecelı.tir. Ancak, hobubshn 
burüokü fiyatlarıaa yapı.lan ~·m · 
mıo ekm~k fiyatları ilzerandekı te. 
sirinin ne olac•i• önilmüzdeki rilo 
lerde anlaıtlacaktır. 

lskenderuna 1 vapur 
mezot geldi 

lıkenderun limanına bir vapur 
mazot relmiıtir. Gümrük maame· 
lesi biter bitmez ıebrimize Hvk 
edilecek ve derhal tevziat• baıla
nacaktır. 

1 
• • Sidney 16 ( ıt.a. ) - 0 Sidney 

e Ç 1 m 1 Z Morninr Herald,, raıetesi bir ya rittikçe daha kuvvetli bir tar 
z111nda diyor ki: belirmektedir . ., 

d6nDyor 
Berlln 16 (a.a} - Anad,,la 

Aianaıoın buıusi Muhabiri bildi· 
riyor: Türkiyeye avdeti münaae
betile, hariciye nazarı Fon Rib· 
beatrop tarafından öil• yemeiioe 
ve Hitler tarafaadaa çaya dawet 
edilen bayük elçi Hüsrev Gerede, 
düo umumi hrarrihta vedalarını 
Japhktan sonra Berline dönmüıtllr. 

Rommel'in 
hazırlıDı 
Ş ima 1 Afrika ya 
mühim sayıda u
çak takviyesi gön
derildi 

Stokbolm 16 (e.a) - Berlindea 
ötrenildliine röre ıimal Afrikaya 
mllhi• Hf'lda uçak takviyeai l'Ö.ı· 
derilmittir. Rommel'in yakında şid 
detti bir taarruza g-eç·neti bekle· 
niyor. 

Londra 16 (a. a .) - Royterin 
askeri muhabiri bildiıiyor: 

Mısır cephesinde her iki taraf 
da totoomak için döğüıe devam 
ediyor. Her ne kadar harekat ba 
sit çarpıfmalerJan daha ehemmi 
yetli ise de büyük ölçilde barekit 
cereyan etmiyor. 

TiCARET 
VEKiLi 

Dr. Behcet Uz'un garın şehri
mize gelmesi bekleniyor 

Ôirendiiimize röre, Ticaret 
Vekilimiz B. Doktor Bebcet Uz, 
iaıe doramuoa incelemek maksa. 
dile memleket lçldo bir serahace 
çıkacak, müıtabtil bölreleri dola· 
şacıktır. Vekilin yarın tayyare ile 
Ankaradan ıebrimize relınesi muh 
temeldir. Dı. Bebcet Uz yarın gel. 
medlii taktirde, iaıe millloıarı B. 
Şükril Sökmeo Sileri yollıyacaktır. 

Aokara 16 (Husuti muhabiri· 
mizden} - Ticaret Vekilimiz Dr. 

Bebcet Uz buglln İaJe müsteıa 
lıj'ıoda mrıhtelif iaş e mevzolarll 
me71ul olma~, iaJe müıteıarıma 
Ticaret müıteıır Vekilinin, i 
müstefar moaviııinio ve Türk Tf 
caret dairesi reiıioin iıtirak ettik 
leri bir toplantıya reislik etmiı 

Bu toplantıda, hububata d 
neşreclilecek koordinasyon karan 

nan tatbik nreti etraf anda fÖrllf 
meler olmuş ve kararlar verilmif 

Bir Türk Vapuru 
Torpillendi 

-------------1 Ankara 16 (a.a) - Haber al 
dıtımıh röre doğu akdenizde 2 mitlerdir. 

Bundan baıka Elilemeyde mo· tonlolt bir türk gemisi torpillenm 
fl!'mi karaya oturmoıtar, kartanl 
masına çalışılmaktadır. 

Hlklmler •r•••nda 
tarın v• terfiler 

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

Amerikan hava kuvvetlerinden 
baılca Amerikan kara kuvvetlerioin 
de yaaıbaııada hırbettikleri habe· 
ri hakkındaki Londrada hiç bir 
aıütalea yürütillmemektedir, lmpı 
ratorlak kuvvetlerine menıup üç 
tuir•nerallerin •İr edlldiji hak· 
kında bir ltalyan kayoaiıodan ve
rilen haberin Tobraktaki barekita 
ait olması rerektir. Binaenaleyh ea 

ki bir blk&yedir. 

torlü nakil va11talarının toplanmıf 
oldaiu kamplar da Alman savat 
uçaklara tarafından muvaffaklyetle 
bombalanmıı ve pek çok kamyon 
tahribedilmittir. Hava muba,ebele. 
Surtİll ve Hurrican tiplerinde 3 
larillz av uçaiı dütürillmüıtür. 

Aza m••Yloi Meliha Toroa t 
filen ,.Jlı lılkimliiine, yetmif lir 
maaıl• Saimbeyli hlkimlitine S ı • 
a,.,P hlkimi Muhtar Aksener '6c, 
Jlr• maaıh hlibiye hl kimli~ 1 

Japonya 
Rusya'ya 
Saldırmak 
üzere ••• 

Mançuryada bUyUk 
lapon kuvvetleri 

toplandı ___.... 
:•"'•nlar mUhim bir 1 
:• ••narı t•hrl olan 

0 r .. notgradı ltı•I 
ettller 

A~ra 16 (Radyo ~azetul)
VoroıilofrradTI itral et· 

tiklerini bildirmektedirler Bo ıe· 
bir Rostof • 125 kilometre meaaf e· 
dedlr. Don•f havza11aın en mil · 
him ıehirleriudendir. Bir çok una· 
yi fabrikaları vardır. Nüfusça da 
çok kalabalıktır. 

·Alınan teb\iiine göre, Don 
nehri ıimalindeki Sovzet orduluı 
kotablmışhr. 

Bertin 16 (a.a} - Alman teb· 
liii: Doiu cephe1inin cenup kesi· 
minde takip hareketleri durma· 
dan devam ediyor. K.,ıatılmıı ve 
.rkalara kesilmiı düıman gurupları 
dotaya doiru kendilerine yol •t· 
••ta boıuna teıebbüs etmiılereir. 

Dfttmanın kayıplarını H ıim· 
diye kadar ahaan ranimeti t11bit 

etmete imkia yektar. Kuvvetli 
bava t91k1Uerimiz Raalaran rerl· 

lerine hOca111 ederek bir çok dOı· 
man rnrnplarını datıtmııtır. 

Savq uçakları Kaflcuya Uman• 

larını bombalımııtır. 

Ankara 16 (Radyo l'•zetesl)-

jıponlar Mançor)ada bilyOk kav 

vetler toplamaktadırlar • Bunun 

Rusyaya kartı bir hareketle ilrlll 
olduiu kaydedilmektedir. Bazı ya 

hancı müıabitlere göre, bu hare· 

ketin temmuz sonunda, en r•ç 

ağustosun ilk haftasında ba4lama11 

mümltuodilr. 

Berlio 16 {a.a.) - Madrit fa· 

zeteleriodeo birine Berlindeki 111u· 

babirlnden bildirildiğine göre, Ber 

linliler muharebenin biteceiini 

llmit ediyorlar. Bunlartn tahminine 

röre, Sonbahara • kadar Ruıyada 

son zafer kazanılacak ve bu zaf e 

rl, harbi nihayetlendirecek s11aaı 
bldlHler taldbedecektlr. 

Kahire 16 (a. a.) - Bata çö
lünden kati bir haber l'•lmemlı 
ise de Rommel kuvvetlerioln dnn 
aqamki taanazundan ıoora E.tile· 
meym çıkıoralarında ıekizinci or 
danan vuiyete bakim olduiu sa. 
nılmalctadır. 

Berlin 16 ( a. a. ) - Dünktı 
resmi tebllie röre Mısır cephesia 
de cenup kesiminde yapılan bir 
hilcull9 neticesinde ehemmiyetli la 
rlllz ketlf kıtaları reri pllskilrtnı. 
milıtilr. 

Savaş ve pike uçaklırındaı:ı 
mürekkep tetldJlerimiz dilımana 
afır llsa11plar verdlrmiıtir. Bir çok 
araba tabribedllmif veya baaara 
utratılm11tır. 

Alman pike açaklar1 ln•lllz 
kamyon toplalaklarıaa bUcum et· 

Berlln 16 [a. a.) - D. N. B. 
ajan11nın askeri bir kaynaktan öj
rendlflae röre Alman hava ordu
su diin ehemmiyetli teıkiller b• · 
linde Mı11r cephesinde Elil_.,. 
cephesindeki Britanya me~•rlne 
ı. 'dd )' de.,am ır.&rfl fi et ı bücumlarıo• 
etmiılerdir. 

IJJo•etre CI• 

Elllemeyn'in 50 aJıil koyula· 
nup doiasanda ~~. klanna kar· 

d bil tCJl'IG D 
ra~ a otomo da bir çok motör· 
fi yapılan hll~ · beti aldıktan 

ıto•- ... 
lil taııtlar a beılam11lard1r. Ge-
ıonra ,.,.,.el d'. . .ıaoJar İH Kattara va ısın· ,.,. k 

kat•ıflardır. 
den Hafif ıavq tayyarelerimiz bo· 
pltıl••t olan Elllemeyn . rarı do. 
layJarlnda dtlıman naklıye kolla· 
na• hilcıım etmiılerdir. 

Saat 12 ye doiru Elilemeyn . 
nln batısında kuvvetle tahkim edil
mlf balanan Britanya ılperleriaı 

f• E . hiL' . r ae ter ıan zıne ır.ımı Midhat T l 
Cebelibereket mliddei aınumu~r.~ 
Zon1rulda~ uliyeı. mahkemeıi •Od. 
del umumı muavıni Semma D s Qfl 
50 lira maaılı Adana sulh hild 1 

liiin.e terfian Adına hik.i •• 
. . H . T m aıaa .. 

vıoı atıce ftHrekli tay! d'I • aJ 
n e ı llHfu 

karşı bilba11a ıiddetli hücumlar 
yapılmııtır. 

Alman pike uçaklarından ah· 
lan çok büyük Çapta bombalar d 
man mevzilerinin Uzerlerine dflf. 
man ve bir çok topları ite yara. 
maz bir hale retirmlılir. Son ~ .. 
lerde lnrillıler tarafından ya 

olan 1abra mevzilerinden çofa ta. 
isabetlerle tabribedflmit n d ....... 
kaab kaJIPlar yenalfllr. 
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S·ıvastopol Iskenderiye 
seferinin iaşe Teşkilatı 

küçültülecek Almanlara ne 
kazandırdı ? 

manzarası 

YAZAN 
FENiK 

olanlarıu paytahtadır. 

" ISKENDE· 
RIYE Avro· 
pa'ya hiıkiıo 

Ben İngiliz ticaretini orada 
mahveder, oradan Hindistan için 
yoni mukadderat tayin ederim lsk 
enderiye, lskender'e ldoğu kadar 
benim için de dünyayı fethetmeye 
ynrıyan bir hareket üssü, ve Af 
rika ve Asya servetlerini akıtmı· 

ya yarıyan bir liman ve bir ma 
ia:zadır. lngiltcre Mısırsır·,da ye · 
nilir. Eter lngiltere Mısır'ı alacak 
olursa, bizim yerimize o, dünya 
hakimi olacaktır." 

Bazı ofislerin birleş1 

tirilmesi muhtemel 
Ucuz ayakkabı 

Sekiz aylık 
muhasaradan 

ve bir ylık şi<l 
d tli muharebe· 
den onrıı Siva•· 
top l kalesi düı· 
tü • 

Büyük hareket. 
ler bnşlnmadon 

evvel Almanların 
büyük fedakarlık 
ve mühim mıktar· 

Sivastopolun düşmesi 
kara harekatı üzerin
de direkt bir tesirden 
ziyade ikmal işleri ve 
Kafkasyaya karşı ha-

zındıın şıırka doi 
ru yapıfacak ha· 

rekat için sabitler· 
de olsua ba kon· 
trol lazımdır ki 
b:.ı da ancak Si · 
vastopolun düşme 
ıi ve Mihver hü· 
cumbotlarile bir . 
iki denizaltı (ge· 

misinin Kırım ada 

Ankara 16 (Hususi muhabirimizden) - Memleketin iaşe işlerinin 
taoılmi maksadlyle kurulan iaşe te4kilitına, bu günün zaruretlerine uy. 
gun olarak yeni bir veçhe vermek bahsmevzuudur. Ba arada, mnayyen 
vazifelerle kurulmuş balunan ofislerden bazılarının birleştirilmeleri ıu· 
retiyle bu teşkilatın lı.üçültülmesi ihtimali vardır. Alınacak karara lntl• 
zaren iaşe teşkilitına yeni memur alıamıyacak, münhaller mahfaz tutu· 
lacaktır . 

Konduracllar iktisat 
Vekiletlyle temaslar 

yapıyorlar 

Ankara 16 - lstaobol ayak · 
kabıçıları halk için aynı tip ucuı 
ayakkabı kullanılmasını temin et· 
mek üzere 3 tib üzerine hazırla· 

dıkları ayakkabı numunelerini bir 
heyeUe şehrimize yollamışlardı. Ge· 
len heyet, iktisat Vekiliyle rörüş· 
melerine devam etmektedir. Heyet 
bağün de Velcillilcte görüşmelerine 

devam edecek ve bir rııpor vere· 
cektir. 

reket bakımından 
mühimdir 

Bunu Napoleon söylemiş, ve 
M111r seferine bu maksatla giriş · 

mlştir. Çünkü Mısır'a bakim ol· 
mak, bütün Afrika'ya ve Hindis 
tan'a değil, hatta Uzak Şark'a 
bile bakim olmak demektir. Söz 
(erimizi birkaç rakamlı izah ede· 
lim: 1931 yıluıda, lskenderiye 11~ 
maoına 4,999,318 ton totarında 

1940 gemi girmiştir. Bu mikdar, 
1937 de 5,686,239 ton tutarında 
2497 gemiye yükıelmiştir. Limana 
harp başlamadan evvel, çıkan 
deniz yolcularının mikdarı aşağı 

~---. ~-=- sının şark tabii· 

dn topço cephanesi ve bomba sar· 
fe<lerek düşürdükleıri bu kale \ten· 
dilerine ne gibi fayda temin ede· 
bilir? Ve hangi malı::s atlar i~in işe 
yarar? Bu huıusu bilmek bundan 
sonraki harekat bakımından ehem· 
miyetlidir. 

Slvastopol kalesi kara mohııre· 
beleri için direkt o\arak meseli 
Kerç yarımadası ve şehri kadar 
dahi müessir değildir. Yani bo ka
le düştükten sonra ne şimaldeki 
Alman taarruzu daha kolny doru
ma girmiş, ne de Sovyetlerin du· 
rumu güçleşmiştir. 

Sovyetlerin buraya dayanarak 
Alman cenup kanadına karşı teh
likeli vaziyet Almanları da pek 
varit olamazdı. Uzun deniz mava
salası ve buraların Alman hava 
kuvvetleri kontrolü altmda bulun· 
ması buna manidi. 

O halde kara muharebeleri ha· 
kımındao pek büyük Önemi haiz 
olmıyacak ve dü~mesile şimRldeki 
harei.iit üzerinde bir tesir yapmı· 
yacaktır. Ancak ikmal ve Kafkas 
sahillerine karşı yapılacak deniz 
ve kara harekatı bakııDından indi. 
rekt büyük tesiri olacalı..hr. 

A lman 11klot merkezinin cep· 
henin cenup kısımında bu· 

landuğu artık bir 11r deiildir. Son. 
ra asıl hedefin de Kafkasya ile Şİ· 
maideki ordu ara•ına girerek Vol. 
gaya varmak olduğu meydandadır. 
Ancak ba ıuretle Kızılordıı en mü· 
him petrol kaynaiıudan mahrum 
kalacağı gibi Volıra boyıınc" iler· 
liyecek Alman ordusu tar1'fıodan 
Kmlordıı şarktan tecrid tehlikesi· 
ne maruz lr.ıılacak ve geriıi şimali 
Rusyaoın verimsiz steplerine dayım-

mış bulanacaktır. 
Artan Sovyet mukavemeti kar· 

şt1ında bir anda Urallara kadar 
varmak mümkün olamayıoca bu su· 
retle ve kısa bir mesafe dahilinde 
muvaffı&k olarak Kı:ulorduyu fe· 
na durumda bcklemeğe mecbur 
etmek Almanlar için en çıkar yol 
olarak düşünülebilir. 

işte bu takdirde cephe şimdi . 

ki gibi şimalden cenuba deiil ade
ta şarktan garbe doira uzayan 
bir vaziyet alacaktır. Böyle bir 
cephe tarzında ise Alman sai ka
nadının gerisini Karadeniz teşkil 

eder ve ikmal 'şinin buradan ya· 
pılması rereldir. 

Halbakl Sivutopol deniz üssü 
Sovyetlerin elind~ ,.bulundukça bu 
üı ile Romanya lımanlan arasında· 
ki saha en az Sovyel denizaltı &:e·. 

•1 . • v.. banan şarkındak.i mıo· 
mı erınıo ., . _ _ 
taka ise Sovyet denız ussu geıııı. 

l . . kontrol ve tesiri altında 
erıoın 'k 1 bulunduğundan Karedenizden 1 ma 
işleri için istifadeye imkin yoktu. 

Bundan başka Kırım adasının 
en mühim rolü olan Kaf kat· 

yaya en kısa yoldan varnıak fay· 
dası da yine Sivutopolu düşürerek 
Kırım yarımadaıının şark kıyılarile 
Kafkaa 1Bhilleri arasındaki mınta· 

kayı kontrol ve hatta mUınkünse 
haklmiret altına almakla elde edi 
le bilir. 

Mihverin elindeki bilcumbotla· 
rı geniş 1abaları bikimiyetlerl al· 
tında tutmaya müsait değilH de 
ima rneııaf el erde ve ubillerde bol 
miktard ü •lendirilirlerse kara top· 
çuıanun ve hava kavvetlerloio yar· 
dımlyle dar aahaları temizliyebillr· 

lor ve eğer Almanlar Doneç mın· 
takasında t llerliyerek Rostof 11 ele 
reçirir voya abloka ederek cenu· 
bı 11rkırlar1& o vakit Kerç boja· 

lerine geçirilmeıile kabil olacaktı. 
Hilen ba iş imkan dahiline 

girmiş, Kırım adasile buraya yakın 
Kaf kaı sahillerinde bau Ras gemi 
lerirıl batırarak Almanlar hesabına 
ilk meyvalarını da vermiş görünü · 
yor. 

Sivaslopol'un düşmesine kadar 
Karadenizin garbine de bikim olan 
Sovyetler buranın düşmesile Kaf. 
lcııı sahillerine ve hatta bunan da 
cenubu şarki köşesine çekilmek 
zoranda kalacaklardır ki ikmal ve 
Kııfkas harekatı bıkımından Al. 
Annlar için büyük bir kazançtır. 

Denizlerin içine doi'ra büyük 
çıkıntılar teşkil eden kara

lar cJeniz stratejisi baltımından çok 
ehemmiyetli oluyor. 

Almanlar Akdenizde ltalya ya 
rımadasiyle Sicilyaoıo teşkil ettik 
}eri çıkıntıdao istifade ederek de. 
nlz kuvvetlerinde üstünlüğe aabip 
olmadıkları halde ha denize hakim 
olmıya çalışıyorlar. Sivastopol da 
aşağı yukarı bana benıer bir çı. 

kıntıdır. Burada da ayol işi yap· 
ıınya savaşıyorlar. 

Her iki denizde de ellerinde 
büyük filolar değil ufak hücumbot· 
ları ve hava ıilihı vardır. Garibi 

şurası ki Akdenizde hakim olduk

larını iddia eden ltalyanlar oldnğu 

halde bu denizde İŞ gÖrmeğe ça• 
lışan Alınan bücumbotlarıdır. Ka. 

radenizde harekitı yıpan Almanla· 

rın emrinde ltalyan hücumbotları 

iş görma1'tedir. 
Acaba bu ha\ denizdeki düş 

manların tasnifinden ve burıa göre 

iş göreceklerin ayrılmasından mı 

ileri relfyor? Pek kolay aolaşılmı 

yukari yüzblne yalr.laşmaktadır. Çüo 
kü iskenderiye'den doğuya doğru 
a-iden yol, Dimyat'tald pirinçten 
geçerek Portsait'e gider. Mmr; 
Afrilta vazosunun en kıymetli ka 
pağ• ise, lskenderiye bu kapajıo 
kulpu:Jur. Ve vaıouuo içindeki 
büyük servetlerden faydalanmıılı: 
istiyenler, bu vazo kapağını elJe· 
rinde tutmak zorundadırlar. 

Mısır - R~sya 
FAKAT Rommel'in l.keade· 

rlyeye doğru yaptığı taarruz, sa 
de ham madde kaynaklarının 
anahtarını, ve şarktan garbe akan 
ıervetlerin köprübaşını tutmıya ır.ı 

matuftur? Hayır, bu sonradan 
elde edilecek bir netice telilclci 
edilebilir. Asıl gaye, logiltere'yi 
yenmekten ziyade Rasya'yı yen. 
mek ve daha askeri hedeflere 
varmak şeklinde telakki edilemez. 
mi? Maraşal von Bock'la, Mıra. 

şal Rommel'in hareketleri arasın . 

da bir ahenk bir harp ıenfonisi 
görmek kabil degil midir? lngil· 
tere\ıi Sovyetler Birliğine yardım 
dan azaklaşhrmak ve Yakın Şak· 
taki ordularını şimale çıkarmak 
yerine cenba indirmiye mecbur 
etmek. onu, biraz uzakta • çıkan 
bir yangını söndürmek yerine, 
kendi evini muhafaza altına almak 

- Devamı üçüncüde -

MeTsinde Bir Katil 
idama mahkllm oldu 

Mersin 16 (Hu1nsi) - Mersinin Resul köyünden iki amca çocuğu 
Latif A1'terlik ve Mustafa Akterliği Seydiye köyünün Altaola mevki. 
inde uyurken tabanca ile öldürmekten suçlu Ahmet ofıla 23 yaşında 
Ahmet Ô.ıen son duruşmuında Menin aiır ceza mahkemeıinde ölüm 
cez&1ına mabkOm edilmiştir. 

Pasta ve börek 
gapıla/;Jilecek mi? 

Aııkara 16 (Huauıi Muhabiri· 
mi:ıden) - Koordinasyon heyeti· 
nin hububat hakkındaki yeni ka· 
rarındıın sonra hububat, bakli· 
yat Un ve ezmelerinden börek, 
Pasta, ve bunlara benzer madde · 
lerin yapılmasını ve tahlmasıoı 

meneden karar üzerinde durulması 
ve yeni esaslar dahilinda bıı ka · 
rarın tadiline gidilmesi kuvvetle 
muhtemeldir. 

Ticaret Odası emrine 
çuval verlldl 

Haber aldığımıza röre, Adana 
Ticaret Odaaı emrine 10800 çuval 
verilmiştir. Bu çuvallardan 5800 ü 
Adaoaya, 2000 i Ceybana, 19QO i 
Kozana, 500 ü Bahçeye ve 500 ü 
de Kadirliye rönderilecek. Tüccar· 
lar bu çuvalları yüzde 10 kirla 
satacaklar. 

Numuneler ve raporlar ince 
lendikten ıonra "ucuz ayakknbı tipi 
teıpit olunacaktır. Halkımı7 bıı su· 
retle ucuz ayakkabıya kavuşmuş 

olacaktır. 

Belediye mecllsi bugUfl 
topıanıyor 

Adana belediye menlial bugüo 
saat 11 de fevkalade olarak top· 
lanacakhr. Ruzname maclbloce, 
tahıisat noksanlarının ikmali şar· 

tiyle icarsız olarak elli sene müd 
detle Atatürk parkındaki yüzaıe 
huazunuo Beden Terbiyesi Sey· 
han bölgesi emrine verilmesini gö 
rüşerek karar verecektir. 

Federasyon yUzme 
tetvlk ı:nusebakaları 

18 • 19 Temmazda 4ebrlmiıd• 
yapılacak federasyon yüzme tef 
vik mü1abakalarının gele heyecaıılı 
olacaiı sanılmaktadır. Bu müsab•· 
kalar için federasyonun bazırl•· 
dığı proğram şndur: 

1 - 100 metre serbest 
2 - 100 metre sırtüstü 
3 - 200 metre kurbailama 
4 - 1500 metre aerbest 
5 - Kule atlama arı 
6 - 200 X 4 bayrak yarıt' 

Yeni bir parti manita- Yelkenli kayıkla Mer· 7 - Su topu oyunları 

tura e,yası geliyor sinden lskenderuna Beden Terbiyesi istif•'' 
lstanbul, lzmir ve Menin it. Menin 16 (Huıosi)- Şehrimiz heyeti toplantısı 

balatçıla' Birliği tarafından getiri· yüzücülerinden 30 kişilik bir kafi· Beden Terbiyesi Seyhan bil· 
len manifatura eşyaıından Viliye· le önümüzdelLI pazar rüoü ıabahı g-esi iıtişare heyeti borün sı•1 

timiz hissesine düşenleri almak başlarında bölge su ıporlar( ajanı 18 de Seyhan Valisi ve bölgeJJ>İJ 
üzere manıfaturacılar blrliii mute· Edip Burao ve bölıre bqkanı Ba,kanı B, Akif Eyidoianın ri)'1 0 

metleri hareket etmişlerlerdir. Eş • Moharem Yenıin olduğu halde, setinde bölıe binasında topları• 
yalar gelir gelmez perakendec-ilere yelkenli kayıklar ile lıkenderuna gi· ralt belediye meclisinden alınac•~ 
daicıtılacak ve ıuı.tışıı başlanacak· deceltlerdlr. Bu ridiş Karataş üze- karara göre bütçe üzerinde JJ>o· 

yor. tır • rioden olacaktır. zakereler yapacaktır. 

rıl=T=·ar=ih=iR=o=m=an=:=77=j===Z==l=N=D=l=K==L=A=R=====================1 
• çEvlREN: Semih Uygur ~' 

Fakat biraz sonra bnnların Serozad'ın Manastır tıklım tıklım dolu idi. Bunların - Görmedik' gelmedi beyim. 
hudut muhafızlrı olduğa anlaşıldı . Kırlar ekserisini kadınlar teşkil ediyordu, Başla · - Hanı şu çalgıcı Ekeşe var ya? 
kadını Başbuğun yaklaşma1'ta oldui'unu ' randa Tasilo da vardı. Hiç birisi kartal- işte onuola ıöndermiştim. 
duymuş bunun üzerine karşıcı rönder· madan yakılmıştı. Bundan sonra Scrozad - Ekeşe geldi. Fakat hap yalnız 
mişti. kör Beç'i daha fazla çileden çıkarmak ıreziyordu. Esir kadından hiç bahıetmedl. 

Bir zamanlar Çanad tarafıodan inşa için Çanad'ın da mezarını açtırarak ke· Şim ' i de ordugahı terk edip ıritti .. işit· 
ettirilmiş olan Oroılomoş Manaıtırıoa miklerinl yola arttırmıştı. tiğime göre, başka bir geoç;e Ekeşe, 
geldikleri zaman Manastır'ın tamamen Başbui' bu havadisleri drnlerl.;erı 01'· Bege sazlıklarına Çf!ldlmiş. Orada kendi. 

• 

yanmış oldaiunıı gördüler. Harabenin dııgihın borazançı başııının otına bakı· lerioe bir Hui yapmışlar oturuyorlarmış. 
üzerinde bir sürü karia uçuşuyordu. yordu. Atıa alnında mavi mineli kü~ük Alpar etrafına V'ıshşi nazarlarla baktı ... 

Borada Altunordu ima bir istirahat bir haç vardı. Alpar birdenbire borazancı Hür Beşenyö'ler 1 Hür Macar'lar 1 
ederken Alpar atını tepenin üzerine doğru başıya dönerek Eier kızın kılına zarar reldiyse bütün 
sürdü. Kilisenin yıkılan divarla.·ına şöyle - Senin adtıt ne oğlum? dedi. kırı kana bularım l 
bir baktı. Henüz talaşlar arasından bir - Ompud. oğlu Katapan beyim. Bege aazhklarına geldikleri zaman 
duman ç . kıyorda, Belki Manastır yanala - Alınıa. başmdaki haç'ı nereden yeni hudut mahafızlariyle karşılaştılar 
çok olmamıştı. Yıkılan bina enkazı ara· buldun? bunlar arasında borazancı başıya haç'ı 
sındn kömürleşmiş insan cesetleri rörü· - Dün arkadaşım Fançal'dan satın satan Fançal da vardı. • 
lüyordu. Geçen haftalar içinde Alpar ladıı;n . Ompud oilu Katapan 
~~~.•~dan yüzlerceıioi ırörmüştü. Hepıi d.e. - Peki bunu Faoçal ooroaen bulmuş - Ulu beyim - dedi. Şiaıdi" o haç'ıo 
ır ırıne benziyordu. - Onu bilmiyorum beyim. Fakat nereden reldiiinl biliyorum. 

Ceonba d • • · 
d 

ogru hareket ederek ıorar öi :eoırım. Oroılamoş Manastırından bulunmuş. 
Haranro ıuyu - 1 • B b ı nu ole tara a geçtık· - unu ana sat oi ııın. Alpar ıükOt etmesini lıaret etti. 
Je, I. zaman Beoe d .h b h • 1 d z bl ' 1 d . ':" or ora ının muhafızı Baş uğ aç ı e İne al ı . . eno a nıu çinden vabşi bir feryadm çıkacaiın an 
tekmil haberıni ~ermek üı:ere Başbuğu. göisDnde de böyle bir haç asılı idi ... Da· korkuyordu. Gözlerini aröi'e kaldırmıştı· 
nuo yanıoa ge ~·· Kendinin bıılunqıadıiı ima elbisesiniu altıoda bulunuyor bu le· Siı göğe yilkselmiıti. Yalnız bir noktada 
zamanlar ordugahta olup b\ten\erin hep· hepten onu kimse görmemişti. Fakat röz kamaştırıcı bir ııık vardı. Erişilmeı 
sini anlattı. Bu arada Havaş'h ve Etelltöı.'lü Alpar biliyorda. Bu haç'a çok benziyordu .. , bir yükseklikten bakan bir göze benzi. 
büyük. Beşenyö·lorln Krah Tyrak Banın Belki de o idi? yordu bu. 
da elçi gönderdiği haberini de verdi. Eı. Tekrar tekrar baktı. Bir tarafında Kalbi bilyük bir korku ile dolmaş 
çiler Alpar'ı bulaaıadıldarı için Karan •ineıi erimişti. Sanki ateşte yanmış gibi olan müşrik Başbai dua etmei'e başladı. 
vadisindeki kara Beşenyö'lerin yanına Ah Altuo Zanbak acaba şiındi nerelerde - Allahım ııana iltica ecliyoraml Ha. 
gitmişler avdette uğrayacaklarını da va• idi? Kadanan vücudundan taşan yabancı rikalar yarııtmıia ancalt sen mulc.ted"rsin, 
detmişlerdi. Fakat elçiliklerinin ıebebini koka ve hiı Alpar'ın biltün benliğini olan işleri olmamış yap ! işte karşındayım 
kim1eye ıöylemomişlerdi. yeniden aardı. kalbim açık bak! içinde ne hoşu11a gitmi . 

Kör Beç bir kaç badat muhafızlarını Başbuğ ordurah muhafızını yanına yorsa onu al. Benimle uiraşmal 
öldürttüiü lçio makabelti bUmlsil olmak çağırdı. Sen Allabıın bense zavallı bir kul. 
tizere Seruzad'da iki rün önce.Oroılamoş - Ordugaha bir eair ltadın r önder• Gücüm yok, kudutim yok 1 Sen ey Mer· 
Man&1tırıoı yaktırmııtı. Tam bu esnada mlştim... yem ana, ey Goller efendim bana acıyınul 

Bu esnada 1azlıklar cihetinden bir 
takım sesler duyulmağa başladı. Üstü başı 
perişan iki adam koşarak geldiler ve ketı ' 
dilerioi Alpar'ın önünde yere kapandılar· 
Bunlardaıı birisi Ekeşe idi. Hıçkırıklarb 
tıkaııan bir ıesle: 

- Bütün bunlara sebep Kular kıt• 
dınıdır diye inledi. 

Başbuğ kuru bir s~:de: 
- Hepsini anlat l diye emretti. 
- Emrin üzerine yola çıktık.. Çon 

rrad da gelinceye kadar hiç bir vak'• 
ile karşılaşmadık ... 

- Kendinden bahset 1 
- Çongrad'a eriştiğimiz ıamao kil• 

çük hanımda büyük bir korku bellrmei'' 
başladı •.. Ağlayarak bize yalvarıyor "~ 
beni Beşenyö bereny'ye götürmoyio17 

Kırlar kadtnından korkuyorum ne oltıf 
oraya götüreceiiaize beni Çanad kaleıiı>' 
götürünüz diyordu. Bereny'ye yakla,tıkv' 
korku1U da artıyordu. 

- ~öy,le ça~u~ söyle 1 • , 
Kenına da Tısa yı öbür yakaya reçll~ 

Bir taliıizlik eseri olark kör Beç'in id•'' 
ettlii bir kolla karşılaştık. Elli k•d•' 
varlardı ... 

Eğer Anjika hanım imdat di1e b•; 
iınaydı kamışlıklar içinde bir yol boııı 
belki kaçabilirdik • 

1
, 

Beç'i rörnr rörmez aman beni ~ı 
• u•·" lar kadaoından kurtarınız diye bal1' ıı· 

Kuzucuklar pe~imlze takıldılar ve ~·~-" 
god 1abilinde bizi yakaladılar. lçi1111ı til• 
- L. • ·ı A .. k h 11 . dilf uç ır.ışı ı e nıı a anım e eırne 1'1lr 
iki kişi lceodimizi soya atarak canıı111ı:• .. ,1o 
tardık . Beç yakalaJıiı üç Beı•01" 
öldürdü. 

( Det1amı •"' J 
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Harp Notları 

Haklıdır far! Moıkova 16 Kız 1 rdu (a.u.) - Royter 1 O 
ajanıı muhabirinin 

\ 
bildirdijinesöre, dogv uya 

sına vardıklarını 
kabul etmektedir. 
Roı kaynaklarından 
alınan h a b e r 
lere göre Rostof 
ve Stalinrrad iı 
tikametindeki Al 

- Baıtaraf ikincide -
zorandı bırakmak aibi bir ıey an· 
lafılmaz mı? Aııcak bundan ıon· 
raki1 ham madde kaynakları -seline 
karşı bir harp açmak düşünülmüı 
olabilir. Öyle ise b11 noktadan ha· 
reket ederek Rommel'in lıkenderi· 

14 Temmuz Salı 
Tllrklye Radyodlfll:yoD poıtaları 

TUrklye radyoıu, Ankara Radyo•• 
7 ,30 Prorram ve Memleket 

Y A Z A N 
1 

Sıkıotı zamanla· 
randa halkımız 

B • F•l•k çok mütevelril. 

dir. iyi günleri beklemesini, müı· 
külleri ölçmesini, onların aiubğını 
tart111a1ını iyi bilir. 

Bu bilgiyi hayat mektebinde 
öirenmlıtir. 1900 danberi reçen 
kırk aenelik kısa devrede bu bal. 
kın ıördüğünü hanri tarih kitabı 
1&hifelerlne ııj'dırabilmiştir? 

Böyle canlı bir kitabı «ameli 
hayat> mektebinde okuyanların 
neler öjnnebileceğioi kestirebl. 
lirıiniz. 

Bununla beraber halk ıandan 

bundan ve bele esnaftan, tüccar. 
d.11 çok tiki1etçidlr. 

Hepıi için ıöylemiyorum ama 
•ınaf ve tüccar dediğimiz zümre 
de alabildijine ritmekte, lnıaf, mer 
ba111et ve mürüvvet namına bir 
dny20 uıeıi beılememiye ahdet 
•iı ribi rörüomektedir. 

Meseli, bir mo:ı.alak ıef talioin 
kiloJona 100 karaş, bir yavan ba. 
lıiın kilosana 120, bir ıazh fasul. 
Yenin kiloıana 50 kuruş fiat ıÖy· 
lerlcen yüzünde sebebi anf3ş1lmaz 
bir hoınudaasluk okunuyor. 

- Bu neden? Dediğimiz za· 
•an ılze hak verecek yerde: 

- Buna d:ı şükü•I Yarın buna 
da bulamıyacakıanız ııözünü adeta ıis 
deıı intikam almaya hazırlanmıı bir 
haı11unızmıı ıibi yüzünüze fırlata· 
Yor. 

içlerinde ründe bir papel ka
lannı en yi1kaek bir nimet sayan· 
ların timdi yüalikleri saymakla bi
tiremediiini soylüyorlar. Söylilyor· 
l&r deiil •öriiyorm. 

Bu fark, insafsızlık pahasına 
kaıanıJınaktadır. Günümüzde itim· 
•• kimsenin sıkıntı çekfiğlni dü· 
tllnınemektedir. 

Satıcı ile alıcı arasında nor· 
"-l zamanlarda mevcad olan (n· 
•ani barlar ıimdi tamamen kop· 
lllaıtuıtor. 

Barün her satıcı, milf terlnln 
•liıaklln oı.. ciierini ıökecek r•· 
bi bir hırslı müteharriktir. Ona ıo 
rarıanız: 

-Ne yapayım l uzam Bana da 
kı11a .. acımıyor! diye bir binamız öz 
rll Önce ıür91ektedir. 

Diyecek ıu ki h•rblerin ve o· 
na benzer fevkalade hallerin aebeb 
0 ldatu maddi zararlar genıi, do. 
hrdara 11kıntılar büylktllr. 

Fakat cemiyet idetlerlnde ve 
ferdin ahlakında açtığı gedikler 
bllnlardaa da korka'iıçdur. 

Böyle zamanlarda kazananm 
töınne rerilen hıra perdeıi biç 
bir tey röıtermiyecek kadar kesif 
0 haror. 

Kitülük oradadır ki bn hıuuıi 
bıUer kalktık1an ıonra da t.u hın, 
ta._ ia1afıızlık, bu beıeri biılerin 
beıirrinlık endiıeleri önünde baş 
•iaaeıl maıibeti azan zaman aürüp 
ttdlyor, Halkın ılkiyette hakkı 
• .,dır. 914. 918 harp buhranının 
ltrplatlleri daha yeni silinip ıüp· 
'lllllrlten ikinci bir dünya harbile 
ltçioıne, kazanma ve utanma ma· 
~•ıe11elerinin bozulması inıanı l'tr· 
Ç•ltten nzecek bir ıeydir. 

Cnan içindir ki bir taraftan 
lli otoritelerden ba mavazeneıiz· 
~ki.re karıı ıiddetli ve zorla tecl 

ler almasını beklerken, öte yan 
dlQ da eanafın • eter kaldıyaa· 
lQla11lılt1 vatanseverlik dayralarına 
~r kere daha hitap etmetl Yasife 
biliyoruz. Demiyoraa ki kasaama· 
•ı1a1.,, kazanımları fakat lnıafı ve 
..... lak öltlt&nn elden bırakma· 
'llllar. 

- Cumburlfett.. -• 'tiirkçenin geçir-
diği ipek böceği 
değişkenlikleri 

YAZAN Füttllinia dhra. 
nında f61le lllr 

'f A A lutaya raalanarı 
p • 1111 Ol seıbepten 
"•1 llfllle çoktar .auım kim 

Nazaaı nadk Tnrk llfzile iken 
dQfvar olar. 

~ Tllrkt kalMall num ü 
terkip eylarae 

Ekseri cif azı namerbut ü 
nahemvar olur 

Beode tevfik olsa bıı düıvarı 
asan erlerim 

Nevbalaar olgaç dikenden 
berki gül ı:r.har olar 

*** 
Büyük ıair ıerek şah11 rerek 

ana dili hakkında tevazu göıter· 
miı. 

Meseli beşinci m11r:ıı pekiJa, 
şöyle de diyebilirdi. 

Bende tevfik olda bo düşvarı 
i11n eyl,,dim 

(lldQci 181.,.ada ıa meıhur «ka· 
ba Türkçe» ıözfioe «nazik» sıfatı 
Y&1ttasile ve tedai tarikile telmih· 

tir.) 
Ve en ıonra ne hoş bir isti· 

are: 
«Dikenli daldan gül yaprağı 

belirir. - O zamana kn.Jar kaba 
sanılan Türkçeden de, FüzQlinin 
nefesile şiir çiçekleri açmıştır.» 

Fakat yine tedai yoliyle şana 
di1şünüyoruz: « Kıştan arta kalan 
her dikenli kara daldan rtıl mü 
çıkar? 

Bunun olabilmesı için de, da· 
lan mutlaka bir necip soya ait bu
lunması lizuodır . - Nitekim Fü· 
ztllln'in mtsralar1 Türkçede belir· 
miıtir.» 

Farlıi çok eski bir edabiyat 
dili ... Doğru.» Firdevsi'nln birinci 
yıhaı kutladık. Ondan dabı e.1ki 
Iran ıoraı• da yok değildir. Yaz· 
dıklarıoı biraz emekle - liıeler
dekl Fariıi tahıillmiz sayeıinde

biz dahi ıöyle böyle anlıyabiliyo• 
rm. Oa uır qırı bil& ba derece 
tazedirler. Gerçi, Ttırkçede çok 
eıki dil. Meseli ortada Kodadko 
Bilik var, Onan balaama11 daha 
eski medeniyetlerde Tnrkçenin kal· 
lanılmakta balunduiuno anlatıyor. 
Fakat itiraf fttmeli ki, bu kitabe· 
nin ve hattl ıon a11rlara ait nice 
nice kitapların anlaıılmaıı için, biz 
Tü;lderia Flrdevıi'ye aarfedeceii· 
mladen daha blyik bir emek ver• 
memis llzımrelmektedir. 

Ba niçin böyle oluyor? 
Tnrkçenin mazlıine ıöyle bir 

röz atınca onu ipek böceii şek 
linde olaşa relıniş ıörürüz: Kah 
tohum halinde, kih dat yaprağı 
kemiren bir hrtıL Kih koza içinde. 
Klb kanatlanan lltif bir kelebek .. 
BaDo da Türk miUetioia pek gea;f 
bir cotrafya Dserinde rezgin bir 
ömllr ınrmeılle izah ederiz.. Me· 
seli Farisi'nin i· kişıfı böyle d6iil· 
dir: Daha muttarit, yeknuak. 

FilzGU kanat açan bir kelebek 
oldainndan dolliyı, kendinden ev. 
Hllı.i safhaya, belki de iıtihfafla 

daclak bllkmüş: • 
Lebçei Türki k•billü nazmü 

terkip eyleH 
Ekseri elf uı namerbatü 

nabemvar olar 

Voronej etrafında 
meydan muhare 

besi bütün şidde atılıyor 
tiyle devam etmek 
te ve Almanlar 

man hareketi git 
tikçe belirmekte 
dir. 1942 hareki · aiır kayıp\a-, ver Rus ıazeteleri '' Tehlikeyi 

me~ teJir. itiraf etmemek cinayet O· tının reçen sene 
Almanlar ıon •-ı h 1- ti d lıır/ ,, Digorlar " are .. e er en 

dört gün içinde bariz farkı Ruıla 

Don'un . doio kı v OfODe)• meydan rın g~yet muota 
ymndakı kuvvet zam rıcrat etmele 

leriol artırmışlar· h b si rindedir. 
dır. Bu sabah cep MU are e llk hatta bula 

heden alınan telr Moskovaga göre nan Alman ma 
raflar blnlerle Al· ----~ babirlerinden biri 
man tanin ile bir 

çok motörlü tü 

meniu muharebe· 

Almanlar aiır 
kayıplar veriyor 

nin de kaydettiği 
ribi Alman kıtala 
rı kllometreleree 

oin cereyan ettiii vadide bulan· yol ynrndnkleri halde bir asker 
duğanu bildirmektedir. Şimdi Al· ceaedlnden veya bir beyıir ölü· 
oıanlar Don'ua batı 1abilinde Vo ıünden bqka bir şeye rastlama 
ronej'in ıimal1 cenup ve tam kar maktadırlar. Bazı yerlerde iae pi· 
şısında geçitler meydana getirmiş· ke açalı.larının tahribettiii hm· 
lerdir. yonlar rörülmektedir. 

Stokhslm 16 (a.a.) - Uouted Alman orduıunan b11 aeneki 
Pre11 'la Moıkovadan bildirdiiine hedefi, reçen aene olduğu ribi 
göre, Alman ordaıa kiitlelerinln lusılord'lya imha etmektir. Ba plia 
devamlı baık111 karı111oda bütiln borlloe kadar gerçeldeştirileme. 
Sovyetler Birliğinin rittikçe tehli miştir. Sovyetler ülkeainin çok re 
keye maroz kaldıiını Sovyet mil niş olmuı, bışka berbanri bir 
leti daha açık bir ıurette görmek yerde tatbilcına imkla olmıyan bir 
tedir. Kızılordu daha doğaya atıl strateji tatbikına mllaait ~ulanmak 
maktadır. tadır. Hila aapa1ağlam olan Raı 

Pravda gazeteai, kızıl moha· orduları açık arazide muharebeyi 
fızları im'tinın ıon haddine kadar Don nehri kenarında dövüşmeyi 
her ıeyi yapm•i'• davet etmekte tercih .eder ribi görünüyorlar • 
ve Sovyet birllii üzerine vahim Şimdi Raı a1evsileri biraz daha 
bir tehlikenin kanat rerdiğ'lne azaia alınmıı bulunmaktadır. Al· 

'Al t A ye taarrazo, • manya nın omumı 

strataji pliıılan arasında yer almış. 
tır, fikrine varabiliriz. 

Veni kuvvetler 
FAKAT t;;'rruz, lıkeoderiye'ye 

oldukça uzak bir mesafede Elale. 
meyn mevkiinde durdarulmaştıır. 
Rommel, planını tam tatbik etmek 
imkinıoı bulamamıştır. Çünkü o, 
Birbıkim ve Akroma'dan durop 
dinlenmeden lr.arı11ındakileri takip 
için yola çıkmıı, ve 8 , inci inrillz 
orduınna nefes aldırmamayı. tank 
kadar· tayyare kadar kuvvetli bir 
ıilah olarak kollanmak istemiştl. 

Şimdiye kadar gelen haberlerden 
o anlatılıyor ki, 8 inci ordunun 
reri çekilen kıımı Elalemeyn'de 

adamakıllı tensik edilmiş ve üstelik 
Sariye'den General Maintland Vil 
son'an kumandasındaki 9 uncu or
du, ve lrak'tan ba General Kain 
amım'ın idareıindeki 10 uncu ordo 
Mısıra yardıma çaiuılmııtır. Ban· 
dan baıka lngillzlerin a11l Mısır 
müdaf auı için ne kadar hazırlan 
mıı olduğu herkeace malOmdur. 
Fakat bu müdafaaya dahi kulak 
a11lmıyarak, Suriye ve lrak'tan 
kuvvetler çağırılmııtar. Çünkü mü· 
tehuaısların kanaatine röre, ı •. 
kenJeriye dDıecek olana. baraaı 
ayrıca. Fıliıtin, Suriye v~ lrak'a 
karşı da bir üs olarak kullanıla. 
bilecektlr. O zaman ayrı ayrı yer· 
lerde bekliyen iki ordunun kıymeti 
ne olacaktır. 

lngiliz Müdafaası 
l'ıaret etmektedir. manlar mlioakale iflerini rüçlükle 

l k d 1 B b-ı ROMMEL neden tazyiki art· Krasnaya Svezda diyor ki: temin edebi me te ir er. o o • 
d · 1 b k · Al tırmadı? Neden Elalemeyn'de du. Mücadele kati neticeye yak· l'•deki em11yo ıe e eıı man 

1 la rakladı ? Gene bidi .. lerin l'eliılm laımııa benziyor. Sovyetler Birliji ordaaanun ihtiyaç arını karıı ma· 
· şelı.linden aalaııhyor ki, alman Ma· 

için iki yol vardır. Zafer veya ya kafi detlldir. Tlli demiryollan raşah, İngilizlerin Niğbolo önüae 
ölüm. IH hiç yoktor. Bana karıı Rıuler 

koıan Yıldırım Baymt süratiyle, Ruı razetecilerinden Cbren· daha iyi mOnakale vaaıtalanna 
yeni kavvetldr retirdiğini öiren-

barr ıunları yazmaktadır: maUk balanayorlar. Bilbusa aske · miı, ve bana kartı keadiıini de 
Almanlar ıimdideb Raıyanm rt nakliyat için çok iyi tanılm takviye lilzamana biıaetmiıtir. Öyle 

caa damarını tehdit etmektedir • . edilmiJ olan b6y6k nehir yolu Raı· iıe Elalemeya önünde tıpkı ba 
Tehlikeleri itiraf etmemek bir ci- lana çok itine yarayacaktır. kaaaba lımfnin delAlet eWti gibi 

nayet olar. Raı1adao alınan haberler da dalgalanan iki bayrak birbirini al· 
Uoited Presı bundan sonra roman vehametini rizlememeltte- tedebUmelc için timdi rıda almak 

Ruıların mOttefiltlerden rittikçe dı'r, Baoanla beraber halk ıoaık B 
0 rejimini takibe baılamıılardır. an-

daha acele yardım istediklerini kanlılıiını muhafaza etmektedir • dan ıa netice çıkabilir; handan 

uat ayarı. 

7,32 Vücndomuzu çalıştıralım 

7,40 Ajans h~her!erl. 

7,55 Müztlt: Senfonik parçalar 

(Pi.) 

8,20-
8,35 Evin ıaatl. 

12,30 Proğram ve memleket 
sıtat ayarı. 

12,33 Müzik: Kadınlardan 
111 farkaları. 

12,45 Ajanı haberleri. 
13,00 -

13,30 Müzik: Fasıl Şarkılan 
prorramıoın devamı. 

18,00 ProRram 
saat a1arı. 

18,30 Müzik: Fa11l heyeti. 
18,40 Müzik : Hafif Mtı&lk 

(Pi.) 
19,00 Konuşma (Kitapsevenler 

saatı). 
19,15 Müzik: Dans ınüzlii (Pl 
19130 Memleket Saat Ayan 

ve Aj11nı Haberleri. 
19,45 Müzik: · Klasik Ttırk mll• 

ziii programı. (Şef: Mesod Cemll). 
20,15 Radyo gazetesi. 
20,45 Müzik: Saz eserleri. 
21,00 Ziraat Takvimi. 
21,10 T~mıil 
22 00 Mtbik: Radyo Salon or. 

keıtra:ı. (Violonist Necip Aşkın)t 
1. Kochmann: \kinci danı 
Süit'i 

2. Benatzky: Valı (Bedriye 
TOzOn); 

3. Gibiıh: Viyana 
(Bedriye Tü'&üo); 

4 . Corıon Çardaş. 
22,30 Memleket Hat ayarı , 

Alanı Haberleri. ve Bor1alar 
22,45 

22,50 Y arankl 

lr.apanıı 

Prorram • 

0~:. Nöbetçi Eczane 
AH Nasibi 

( Y agcami yanında ) 

-------------------bildirmektedir. Rus milleti maazzam Alman aske aanra inıillz müdafaaeı, M11ır ö. 
Pravda razeteai ikinci bir cep ri kuvvetine lı.uıı milcadel~ plln nilodeki taktik, ceauet ve azim. bitecektir. O zaman ya Roınm 

be açılmaııoı ve ba cephenin der larını huırlam11tır. Baaclan bqka kadar, lnl'fUa danaomuının Akde ve yahut Auchinleck taarruza bat 
hal açılmasını istemektedir. millet, safere kavaı .. k için çok olzde röret.ileceti işlere Malta'nın lıyacaktır. 

Nihayet Uaited Pre11 So91et bllyDk fedaklrlıklara katlanmak elde bulandurulmaıına hatlıdır. Bunan için sade kom fırtınala 
cephelerinden relen haberlerin zorunda olduğuna da biliyor. Malta da bir maltız gibi yanarak rının detil, insan fırtıoaların1n da 
darama Çok ciddi 1österdi1" ini yaz· ı d f . \ , t ' bitmesi rerektir. Ayrıca eğer t inrlliz mü a aasını pış recett ır. 
maktadır. 1T11.. K V İM' Onun içindir kl,almanlar, bu küçük şebbüı Rommel tarafından geli~ 

Londra 16 (a.a.) - Aıkeri d d- 1 d bunun g11ne Rusya•dald Don mu a adayı durma an ovm ye evam lı. 
mu··tehaısıılar , 1942 de büyük l d d rebeıinin ve belkide Moı ova t 17 Temmuz 1942 ebiyorlar. orillz onanması a 

1 Alman taarruza başlayınca Rosla Mer1a Matrah önünde bot darma· rozunun şiddetiyle ahenkli o mıya 
d k l • CUMA caiı ıöyleoemez. Fakat lnrilter rın .. ekilmek zorun a a acarını yor M 

" YIL&l942 - A Yı 7 Güa : 1'5 Hısır 75 • her ne pıbasına olarsa olıun 
her zaman kabul etmiılerdlr. Rumi 1551- Temmua 4 NetİC8 sır'ı müdafaa edecektir. 

Hidiaeler mütebaaııslara çok Hicri 15'1· Recep 5 l h 1 d ı · b çu-n'-ü bo"ylece Napoleon' Söz erimizi q iaa e e ı m: er w;. 

bak •ermittir. Moıkovadaki Ro,. ••hrlmlze 18 ton b ld El 1 b '' -k h d' l ıo-zlerini de yerine getirmiş olaca ter mohabiriaden relen ıon tell'· a e a emeyn uyu a ııe ere B 
tt!!.IVI 9eldl b d' F kat doeum ıanc s tır. V• Mısır'ın i .. inde 1ade ily& rafta motörlll Alman tilmenlerinin ,. re e ır. a • ı ıoı v .... 

Voronej'e kadar reldiii bildirll- Villyetlmiz emrine tahsi• edi· ıimdi Mersa Matruh ve Malta çe· Britanya adalarının deiil. bir im 
mektedir. Ruslar Almanların bazı len 16 ton çivi relmiştir. Tevziatı kiyor. Elbette bu sancı çok kısa psratorloj'un mi1dafaaıı ve bir ta 

*** d .:no~k~t~a~la~r~d~aD~o~n~n~e~h~ri~o~in~•;ol~~k~ıy~ı=~p~e;k~ya~k=ı=nd;a::b;a:':'•:n:a:c:a;lt:tı:r·=====~~b~ir:;za;~:;an;d;a~ş=u=v~e~y=a~b=u~ı=e=ki=ld=e~:=ri=b==b=ah=i=s=m==ev:z:u=o=d=ar: .. :::::::=~ içinde yaşadığıqıız devirde a· _ 

~~İv:~e!:r~:;:k.DOy~:e~az~::ı~!! o hı. n 1 e k 'ı · n H a r p s a n a t ı olda ki, bir muharrir, 1912 ve)932 ı p O R T R E 1 
de yasdıklarını 1942 de kendi de __ ,:_..,..::;_ ___ • ___ -:--_ 

anlıyam11acak vaziyete düttü 1 ·~~==============================-=::~::=:===:====i~~::=::==:=::::.=;~:==~==:=::=::' Baıün de, hlli sürekli bir de- t t 
I' d ' F k t ' d d b rarp çöl6n6 muhafaza edebilselerdi: Bunu da fte iki tip ~amandanın muharebenin eo fe. ilıkenlik ha ın eyız. a a yıne e ı• ogiliz ordusunda y&kıek kamaıı a ıanah a- ci bir aaında yaptıkları iki emri Yaki .• 

Tilrkt!enin darmaulZln ebediyen lunab'ılecer· ine bizi ilk inandıran General beceremediler. 
1 

L 

" ı V ı Biri dÖYilfmeden, danıımaclaa ka enin 1tD• .llrfe. tırtıl, kelebek biçimlerine öl- n 'lk ff y alnı& General Ohlnlek, Genera ey•• ô L• ı· Veyvel Oldu. O, ill'arp t! un n ı muza er ve dl 1 · e beya• bay ı_ L· teıu e ıne UL b la 1 • .... ayarında bir kumandan oldu cm na rölter . eaıa .. ra" çe .. ıyor. . . • • " flr1881İDi aYIA mız a maz. kahraman kamandaDI olarak tarihe feçecektlr, .- d 27 bl L -~nl bıldlfl bald 
Bekleditimlz kat'i iktidar ne Hem de daha korkant! bir felaket kar111ıad• • aa a n ıı.iıi reçmlye-.: •• 

Elindeki kat1vet udı. Fakat iradeıi aai· .... kumandanlık mesuliyetiol tserıne alıyor ve ııe 
saman olacak? lamda. Azim ve ceaareti b6ylikt6. Kumandanlık Bay Çörçilin ıon natka bize iyi ve kötil baıladıkta D _prıya fellkitin ıonandaa Galiba •eni blr Fil:ı.Glinin za olarak iLi kamandan tipi veriyor. n ıo ra ı- h b .. d • ı ıanatından anlıyordu.. .. beni ıııeıal tat..., dfy• ı er ron erıyor, 
baranda .. (Zlira, bu :::::~on lorllis ordaıanda ve askeri mekteplerinde 1 - Tobrak kale kumandanı bir ~lln da- Birincisi ;...-dı nelret, veya merhamet 
ıre •• koa .,... an· profesörlük etmif ve lnrilterede taak, zırhlı d akerıya daoıımadan teahm 0111 · h' • ik 

111
,,. •ıpta ve baaet uyandırıyor. Bi • 

dan •irade terc1ı ... 1apı:rw .. > o,ı. birlik ve bindırilmiı pi,ade tıbl)eaiaı ilk defa yaamE a? ;: ~1 bın kiılllk kuvvet ve üç aylık :111: i ;:.,,,. ordaıunda kumandanlık aanataaı 
bir Ftııtlll ki, ctevfik», «dilşvau, yor. ama B d k' '- d r nc1ı• ıu1..ı-e l'eçiyor, ilcinciıi röklere yllkıeltl• b h b ki nl o ileri ıilrmüıtilr. ylvecek .. e cephane var.. ur" a ı ıı;.aaıan an yer a ..--clıan», «neY a ar•, « er r • 1 .. Sh'aClıi bu harbin kötD lı:amaadaları ara• l · • L ti kı sın GHp .. ölilnde 26 eyini 1940 da bqlayan Laıe..ı bir •iln içinde te1lım .etmekle bütün aey· _.,, 
«izhar• kelime eranı ıı;.U anma ' ' " .. 7' • 1 k ~:;.ı. blrncisi numarayı ikincisi inrillz orduıa· ilk taarruz yukarıda saydıiJmıs meziyetleriyle .,. lnrili• ordasanu da teb ı eye düıüreceiinl __ 
Olorioia ıoa .. daı G d" rı teaİf bilri •• tocrllboslai btltla d8ayoya lopat !...mıktan ici•dir. ... yDUek kam••t• aalıoda r•aeral Vey•aHa 
Banda Tevfik oldu a uıvd~ ettı', Oıtün ltalyan ordalarmı mıil4p ederek B lf' e en ro'· ue 111' l'b l R't..i yanı başında yer a tyor. 

iıan eyle ıın a " ıı. -s-ran .a 1 a fenera 1 ,,..· f•kat ıa tezada bakımı: General Rommel, garp r.ölüae, doia Afrikada Eritre ve Habe • dir ÇOnkn kalenı'n bı' üdd t da anmaaı ... h d d 
NHbahar olraç dikenden " · r ııı e Y Mııır a a anu aımaia muvaffat oldap 

b•ld ,al ıabar olar şlıtana hikim olda. yeainde Mıstr budadanda orda1a l'>~k lflo mareşal oluyor. General Veyvel Binfa&iJI 
Diyebilıin.. fakat General Veyvelden ıonta felenler ' bir cephe tı:ıtabileceJini sanmıftı. F.Pt kale kadar muıafferane fittiii ve Eritre ile Hab• 

( Ak 'ela ) an t•ptnda bir kamandan oldaklannı -•-"fi, onan • t ı. t rd • . t'. M l l G ... ı 
••• • 

00 
d d t kuıııandamnın korkakhiı ve becerik..- k rle· fıs aut 1.ur a 1'1 iyin areıa o am•yor. .,,,. ________ _;..,__.____ röıteremediler. Ooanla di(erleri araıın a a · d b 

1 
lttl t ett' B b.,.k•t .. e V eyvelin mare~allığa ihtiyacı yok. 

Z 1 D fter lar Ladar farklar oldn(a rörOldO. a eaap arını a • ı. a eddlrt Çirdo.. Acaba lngıltere ona bu rütbeyi ni .. in hlll ., e & il ' d d h :ı rin aA...tDda bir kelime ile ifade L y 

Ondan ıoara relenler e enn e a a •
11

• ... 1 O tlO 01Dltl•la ae vermedi? Ya general Obinleltin parlak emlft Kırmlll ciltli bir adet cep L•--el ve daha bllyııL kuvvetler olduiu hal· 2 - Genera blnlek, bD dan ordunun ._.. '-d' l 'f 1 ? B b 
U • a --

11~ _11..ııjl bir anda, yakanya claalf.. ( Veıı;.U ta.. ır Ve ta h e ayık değil mi izce 
defteri zayi ettim. tur lfe- de, General Veyvelin baıardıiı bilyük iılerin .._. . t.ıdlkeyl karıı ıyor. dan aarar gören bu kıymetli renerall•de öa. 
vine 

0
etirenler memnun edi- dörtte birini detil, 1Gzde birini bile yapama· kamandaıını eline alıyor ve d ' b' t k ce lnrillz kuaıandanlık aanab, lnill'iliz oatl 

• Ba hueket askerlerha ajslD a yıoe ar • • 
lecektir. dalar. kelime ile ifade .dilin Parlak.. ve lnrillz millıtidir, 2269 General Veyvella ODiara ..... et barakbfa 
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YAZLIK Sinemada 
BU AkŞAM 

Nefis lspanyol Kitar ve şarlolaranın süslediği ... Eo güzel lıpan·• 
yol Kızlarının hayat ve neş'e kattığı mevsimin şahane filmi 

< S~VölL Berlberö) 
H ıreketli, güzel ve ihtraslı şalıe•ari takdim ediyor. ispanyanın 

Güneşli ve yakıcı havası, Aşkları .. ihtirasları .. Oynak İspanyol 
Danıları ve şarlılaı ı.. Ea güzel bi.ı mnzuda f'n rüzel bir film 

Ba' Rolde : lmperio Argantina'nm rrakibi Altun sesli 
Sevimli lspanyol Yıldızı 

ESTSELITA KASTRO 
İLAVETEN: 

Türkün Şecaat v~ kahraaurnlıklarile dolu eu büyük Menkibeler destanı 

Çanakkale g~çilme 
Türkçe Sözlü ve Şarkılı 

Pek Yakında 
Büyük logiliz Edibi ( BMnard Shavs )ın Meşbar romanı . Pyrmalion 

- Şaheserinden iktibas "aa,ıı mtvJimin müıtur.a filmi • BiR KADIN Yarattım 

- -- Sayın Bürüceklilere müjde -
Adana • Bürücek arasında haftada iki gün otobüslerimiz 

aşağıdaki şerait dahilinde seyrisefere başlamıştır. 
1.- Otobüs Şirketimizin merkezinden her hafta cumaerte

si günü sabah saat 9 da ve çarşamba gilnü sabahıda saat 
8 de Biirüceğe hareket edecektir. 

2.~ Bürücekten de pazartesi günü sabah saat 7 de per· 
şembe günü nöah saat 8 de Adanaya hareket edecektir. 

3.- Her yolcu yanında 1 O kiloya kadar ücretsiz olarak 
eşya götürebilir. 10 kilodan fazlası için eşya hiç bir şekil
de kabul edilemiyecektir. 

4.- Yer tedariki sıra numarasına tabidir. Biletlerin şir· 

ketimiz merkezinden temin edilebileceğini sayın halkımıza 
ilin ederiz. 

Adana Seyhan Suhulet Nakliye 
Şirketi Müdürlüğü 

2265 16-17-18-19 

Memur Alınacak 
T.C. Ziraat bankası pamuk~müessesesinden: 

(Eski Belcika Fabrikası) 
' Müessesemizin muhtelif servislerinde çalıştırılmak üzere 

Lise ve Ticaret mektebi mezunlarından müsabaka imtihaniyle 
üç memur alınacaktır. imtihanı kazananlara aldıkları derece
lere ve 3659 sayılı barem kanununa göre maaş verilecektir. · 
imtihan 24 ve 25 Temmuz/942 tarihlerinde yapılacaktır. Mu· 
sabakaya iştirak etmek isteyenlerin imtihan ıeraitini havi 
broşörleri almak ve gereken vesikalarmı ibraz etmek üzere 
23/Temmuz perıembe gününe kadar müessesemize müracaat· 
ları. 2l58 15·16·17 

ilin 
Telef on hattı tesisine ait ilandır: 
1- Tasdikli keşifnamesine göre Arsus civarmda bir dev

reli telefon hattı tesis edilecektir. 
2- Fenni ve hususi şartnamesi lskenderun deniz komu· 

tan lığın dadır. 
3- Bu işi üzerine almak iste)'enler ihale gününe kadar 

şartnameleri komutanlıkta görebilirler. 
4- ihale 20 Temmuz/942 pazartesi saat 16,00 da lsken

derun Dz. K. da yapılacaktır. 
5- Muhammen bedeli 58 l 2 lira olan keşfine göre istek

lilarin belli gün ve saatte 436 dan ibaret ilk teminatlariyle 
lskenderun deniz komutanlığına müracaatları ilan olunur. 

2206 30·3-ll-17 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANI 
. KEflDl!Ll!Aı 

2 Şubat, 4Magu,3Aiaıtoı,2/kinciteırin farilılerlnde gapılır. 
1942 IKRA iYELERi ---
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Rifat Y AVEROCLU 

BUGÜN 

Belediye Riyasetinden : 
1- Belediye parkları için 100 metre 1, 1 /4 inceslik ve 

Kanara için 75 metre 1. inceslik telli listik harlum açık ek
siltme suretile satın alınacaktır. 

2- 1,1/4 inceslik hortumun beher metre mubammen be-
deli 850 ve 1 inccslik hortumun muhammen bedeli 7,5 liradır. 

3- Muvakkat teminatı 105,90 liradır. 
4- İhalesi Temmuzun 28 inci salı günü saat onda Bele· 

diye encümeninde yapılacaktır. 
5- Taliplerin ~artnamesini görmek üzere her gün Yazı 

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

Adana Askerlik Şubesinden: 
Bu yıl An karada Hasta kurulu bakıcı ve hemşire okulu· 

na talebe alınacaktır .Kaydu kabule bugünden itibaren başla· 
nılnuı olup Ağustos 9 {'2 nihayetine kadar devam edileceğin
den isteklilerin talimatnameyi okumaları ve gereken muame· 
lenin yapılması için şubeye müracaat etmeleri ilan olunur. 

15- 17. 19 

Seyhan Orman Çevir~ 
ge Müdürlüğünden : 

Orman Emvali Satış ilanı 
Mikdarı 

Cinsi Hac mı 
Çam aj'acı M3 03 

212 000 

Beher metre mikibının 
Muhammen vahit fiyatı 

Lira Kuru, 
4 90 

l - Seyhan vilayetinin Karaisali kaıa11 dahilinde Şananlık devlet 
ormanından çürük dahil 212 metre mikap Gayrı mamul Çım kerestelik 
ağacı sahş.ı çıkarılmıştır. 

2 - Satı$ 11-7-942 gü:ıü ııaat 11 da Seyhan Or. Ç. Müdürlüiü 

dairesinde arttırma ile yapılacaktır. 
3 - Beher rayra mamul metre mikibının muhammen fiyatı 4 lira 

90 kuruştur. 
4 - Şutname ve muk.aveleneme proieleri Seyhan orman çe. mü-

dürlüğü karaisalı pozıntı Or. B. Ş. Aukara Oıman umQm müdürlüğün· 
den alınır. 

5 - Muvakkat teminat 77 lira 91 kuruştur. 
6 - Satış umOmidir. 
7 - Orman 26 6.942 gününden itibaren 15 ırün müddetle pl\zarhkla 

tahta çıkarılmıttır. 
8 - Orman Bir ıene milddetle verilecek ve bedeli dört taksitte 

ödenecektir. 
9- Taliplerİoticaret odaııı ve9ikalarile birlikte belli edilen gün veı 

saatta ihale komisyonuna müracaatları (Bu vesika köylülerden istenmez.) 
10 - BilOmum masraf mütteriye aittir, 

2187 26-1-3-10 

TELEFUNKEN 
ve WEGA RADYOLARI 

Metanet, zarafet, yüksek hassasiyet, temiz malzeme. 

942 Modeli radyolar arasında yalnız bu makinelere na· 
sip olmuştur. 

1. MEZIMRE 
Radyo ve makine tamir atelyesini açmıştır. Bilumum 

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

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

Belediye Riyasetinden: 
1-· Adana belediye kanarası müstahdemini için 46 takım 

tulum açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 
2- muhammen bedeli beher tulum on üç lira olup ilk 

teminatı 45 liradır. 
r- fı..alesi 21/7/942 sah günü saat 10 da belediye encü-

meninde yapılacaktır. 
4- Şartnamesi her gün yazı işl · ri kaleminde görülebilir. 
S- İsteklilerin behi gün ve saatte ilk teminat makbuzla

rile belediye encümenine müracaatları ılin olunur. 
2229 5-11-16·19 

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

arasında bir devreli telefon hattı tesis edilecektir. 
2- Fenni ve hususi ıartnamesi lskenderun Deniz Komu

tanlığındadtr. 
3- Bu işi üzerine almak isteyenler ihale giinilne kadar 

şartnameleri komutanlığımızda görebilirler. 
4- ihale 27 Temmuz pazartesi saat 16 da İskenderun 

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

lilerin belli gün ve saatte 157 liradan ibaret ilk teminatlaril• 
lakenderun deniz komutanlığına müracaatları ilin olunur . 

2253 14- 18. 21- 25 

Satılık Ev Osmaniye Belediye 
Kalağzade fabrikası cı- Reı'slı' nı'nden 

varında fevkani bir oda ve Y 1 
mutbah tahtani iki oda su 14806 lira bedeli keşifli 

elektrik tesisine talip zuhur 
tulumbasilc iki havluyu şamil etmediğinden 617/942 tarihin· 
bir bap hane satılıktır den 6/8/942 perşembe günü 

istiyenlerin gazetemiz reı saat 14 de kadar pazarlık 

l 
17 Temmnz 1942 

ASR Sinemanın yazlık Bahçesinde 
SUVARE 9.30 SUVARE 9.30 

BU AKŞAM 
Büyük edip Aleksandr Düma nın liyemut eseri Fransız 

ed,biyatıoıo ve dünya ıinemacılıi'anm Film tack 

Joan Benett - Lauıs Maymardı'nın yarattıkları 

Türkçe Sözlü 

DEMiR i'v/ASKE 
Franıız tarihinin !canlı ve korkunç sahneleri ... Zenırin ve muh. 

bşem dekorlar içinde geçen bnziu bir aşk facıası 

Pek Yakında 
MIKEY RONEY 

lbAKONGA 

Adana Askeri Sa. Alma komis
yonundan: 

1 - 25.000 kilo koyuu veya sığır etine talip çıkmadı· 
ğından yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Koyun etinin muhammen bedeli (25,000) lira ilk 
teminatı (1875) liradır. Sığır etinin muhampıen bedeli 
(17,SOOJ lira ilk teminatı (1312) lira (50) kuruştur. 

3 - ihalesi 4 - 8 - 942 - salı günü saat 10,30 
dadır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi Ankara, Istanbul levazım l· 
mirliklerinde ve Adana Askeri satınalma komisyonunda gö· 
rülebilir. 

5 - Koyun etine girecekler teklif zarflarını ihale sa•· 
tından bir stat evvel komisyonda bulundurmaları, sığır eti
ne girecekler teminatlarile birlikte ihale saahnda komisyoP· 
da hazır bulunmaları ilin olunur. 

18·23.28.7 2 2 5 6 

Adana Askeri Sa. Alma Komis
yonundan: 

1 - 1000 ton kuru ot kapalı zarfla eksilltmeye kon· 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (70000) bin lira, ilk teminat• 
(S2SO) liradır. 

3 - ihalesi 31-7- 942 Cuma günü saat 10.30 dadır· 
4 - Evsaf ve ıartnamesi Ankara, lstanbul levazım '" 

mirlikleri ve Adana askeri satın alma komisyonundan (350) 
kuruş mukabilinde alınabilir. 

5 - lsteklılerin belli gün ve saatten bir saat evveline 
kadar teklif zarflarını komisyo11da bulundurmaları lilzunıd 
ilin olunur. 

14-19·24-28 22 5 5 

Adana bölgesanat 
okulu müdürlü· 
OUnden: 

On metre mikibı iyi cinı 
pos çam kerestesi açık eksilt
me ile satın alınacaktır. Beher 
metre mikibının muhammen 
bedeli 1 l 5 liradır. lhalesi3 
ağustos pazarertesi günü sa· 
at 10 da Seyhan maarif mü· 
dürlüğünde yapılacaktır. 
isteklilerin O/o 7.S ilk teminat 
makbuzu ve gerekli evrakile 
eksUtmeğe iştirakleri ilan olu
nur. 

2266 17-22 28 
ilin 

Şimdiye kadar kullandı· 
ğım Tanrı öv.er soyadımı değiş
tirip yerine Ünlü ağaç soyadı
m aldığımı ilin ederim. 

Reşat bey Mahallesinde 
Abdullah oğlu Halil Ünlü a• 
ğaç. 2268 

1 Türk Hava 
Kurumu Adantl 
Şubesinden : 
1926 doğumlul•' 
hava gediklisi h•· 
zırlama yuvas11ı• 
alınıyor 

Orta okulu, Öğretmen ki' 
naati ve iyi derece ile bitir' 
miş, olgunluk imtihanına git' 
memiş ve yahut ikmale k•I' 
mış olan 1926 dotumlaıl•' 
bava gediklisine alınacakl-'; 
dır. Ayni şartları haiz 13\ 
doğumlular da namzet olar~ 
kabul edilecektir. İsteklil~~ 
ve fazla malumat almak ı• 
yenlerin acele şubemize 016' 
racaatları. 

17 • 21 2267 

-BUGON.....,,. 
MATBA ASI 

Her Türlü 
Baskı Ve 
Cilt işlerini 
Kabul Eder 

imtiyaz Sahibi : CA VIT ORAL mürettibi Durmaş Aliye mÜ· suretile verileceği ilin olunur. 
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