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SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Ankara 18 (Rcdgo Gauı.siJ 
- Milıfler radgolarına ıöre, su
rigede isganlar 6qlamıı, Irakta 
iaıe 6ulıranı baş göstermiştir, 

\.. J 

11 ATILA yıı DENi NAL TiMiZ BATTI 
Ankara 18 (a.a) - Baıveki· 

letten iebliğ edilmiıtir: 
Çanakkale bniaıı önilnde 14 

temmuz rünü talim vazifeıi yap· 

makta olan Atılay denizaltı g•· 
mimiz daliae yapmıı ve ıobebl 
anletıl•ıyan bir arızadan dolayı 
bir daha çılcnıamııtır. Geminin 

80 metre derinlikte batbiı teıpit 
edilmiıtir. 

Memleketimizde bilacnam tab· 
liıiye vaıtalara en kı11 zamanda 

vak'a mahalline gönderilmiı iıede 
reminin ve mflrettıbahnao karta· 
ralmaıı miimkiln olamamııbr. 

Atılay denlzalh remimiz IDD· 

rettebahnın ba snretle ı~hlt olmuı 
oldakJaranı teeııürle bildirir, ke
derli ailelerine ıonıaz taziyetleri· 
mlzi ıunar1z. 

Dahpta çıkmayan 
deki mürettebat ve aabaylarm 
IDiktara 38 dir: bunların 
bilibere blldirilecelttir. 

Diin Şehrimiz~ gelen ticaret vekili 
BehcetUz'un gazetemize beyanat 
'' Hükiimetin son kararı karşısında Adana çif içisin 

çok memnun, sevinçli ve önümüzdeki 
ekim yılı için daha azimli buldum.,, 

Talimatname Yarın Çıkıyor ı--
--
Doktor Vekil, küçük çocu)(ların gıda işiyle yakından alakadardır. 
Hükumet, ekmek fiyatlariyle birlikte diğer. yiyecek maddelerinde 

__ fiyat yükseli,~ıie mini olmak için ciddi ve kat'i ~edbirler aldı. 

Adana, hiikfimete 30000 
ton tiuğday ver~ce~ 

Adana çiftçisi, Ankara radyoıDnda en.eki aqam yapbiı çok veciz 
•• .Oıel hitap daha henüz kulaklarında çınlarken, Sayın Ticartt Veki· 
-~' dGn sabah ku1111nda balda. Ve Saracojla kabineıinin deierli Ve
.. ~ıli Doktor Behcet Uz, hitabının TDrk çiftçisi ilzetindelı:l akielerioi rör· 
·~it iıtermlf rlbi, radyoda konuımaıını bitirdiii dakikadan 12 .. at IOnra 

lacliıiai ••aleketin en bü,ülc mlıtabıil bölplht• atb. 

L U6p bir ıöriniif 

*'-k.ra t8(Rad· M da Alı:denizde bir 
)o 1s1 r Alman denizalh11 n_ tııeteıi) -
..._.,.. Ohlnlek'la bir loriliz deniz 
~•Plıeaın ılmal tayyareıinl dOıOr· 

~":.u~:! İngiliz -~~:~ ....... d. 

... t••rraa t•ıeb· taarruzu hafif .. vaı tay-

....... d yarelerlmlz dGa 
h • beland• 1 d 

ve mıhv•r Ohinlek, Mihver ceph~sini ~:;. ;:~::ıni ::~ 
"~e:~:ı:..:;: bir noktada çökettı tırm14 ve bir tica• 

"- ret remiıloi de ağır hasara uğrat· 
••ffak oldata blldlrllmektedlr. 

mlftır. 
dllt Obinlek, 16 kllo .. tre ilerile- Londra 18 (ı.a) - ltılyan 
..._t ... IODra Rommel ordaıDnao r•mt •i•nllDIQ da .;.~.ı ettiii ribi' 

'' taarruzil• eline l'•c;irdlti camarteıi aababı erlıı:endeo Elale-
~ bir k11mını bırak•lı: ao meyn ceph•laln _k,.. leaimlne 
t'-4. kalmııtır. hGcam eden Brltanya kıt'alan I'• 
~ 18 (La) - Alman tebllifı aif bir cephe Qıerinde ltalyao mil-

~ "-et. Alman halyan mevzilerine dıfaa hatlarına nüfuz• eylemiı ve 

.._ .. ,.,, .... neticeab bir taarruz- ba •lldafaa hatlarının rerilerind• 

tat 4"-- yn.&.ce Mir bırakmlf• yaJıl•1ttır. Zırbh birUkler ba hl· .. , ·-' '-"ar.ı.t ve kartı koyma cama yapan ebe•miyetll Britanya 

""'-r.13 laalllz tayyarMI dOıür· kara kuvvetlerine mazaberet et· 

•ittir. 

Sayın Vekil, Çakaro•alı çiftçlain phım4a Tark çiftfİ9ID)lı ..... n. 
laiana, ıaadetini bizzat ve yakitım 6Öt•ek; Ç•lıaro.,.h cfftçl d•, Behcel 
Uz'a11 ıabtıoda Tlrk lalkl .. tla• ıllkranlarını anetmek fınat•ı a.ld•· 
far. Her iki taraf da •-nan •• •-ttL 

- Devaaı ikiaeicle -

Gazetecilerimiz 
Rllsya'da 

Sofya 18 ( a.a ) ~ ~~- · ~ le tarafından kar· 
Almanyaya rit••· Bulgar matbuat şılanmtfbr. 
kt• o~an _Türk ~~- umum mUdUrU he· . :rnrk. Gaze~e-
zetecılerı dDn or- calerı .. barde bar 
leden ıoora barata ~etimizi istasyon· rnintl yap•ııtır. 
gelmişlerdir. Hey· da karflladı. Balrar Matbuat 
et, garda Balrar=-- - -~ -::. -=~~ - Müd6r, heyet -t• 
Matbu•t Umum mildilrO Möıya Niko· refiae bir çay ziyafeti verilmiftir· 
loyef v• maavini Möıyö Daaef, Alman Elçiliii Mat.buat m8tı· 
Alman elçilıii, Matbuat müıaviri viri tarafandan Türk Gaaetecileri· 

' Möıyö Berg, Türkiye Elçiliji Bat ae bir akıam ziyafeti verilmiştir. 
kitlbi Ekrem Arar, Balrar Buın bir H91et ba ıabah ... t 7 de Al· 
Birliği Reiıi ve bir çok Gazeteci· maoyaya hareket. edecektir. 

Torpillenen Gemimizde iki kişi 
öldü, bir kişi de yaralandı 

Ankara 18 Türlr. Sancaiını ıebit olmaı, at91çl Ail Reiıotla 
t .. ıyaa 5100 tonlnk Antareı sara· aiar yaralanmııtır. Diter milrett• 
mıçh petrol s .. hi Hayfa'ya akarya· bat ıai ve talimdir: Beyrat bat 
kıt almaya riderken Trablaı f&••n kanıoloılaiamaa milrettebatımızın 
2~ mil ılma1inde paad ad~ıının ~.5 11bbat •• bakımlarıl• yakından •· 
••I cenabaada meçhal bır denız llkadar olmaktadır. Geminin acen-
alb tarafından ta.,..... atrayarak taaına ve m6rettebatın ailelerhı• 
makine dairesinden yaralamnıı •• ıerektn malGmat •erilmiftlr. Ge. 
b11 mevkide karaya otur1H1tur. minin kartanlmaıı için ıereldl t•~· 
26 kitillk ın6rettebatladan makinilt Uba ahnm11tır. Kartanlmuı llmı· 
Rizeli Salih, maklniıt Ey6p Ôztllrk dl ka.vetlldlr. 

~~~~--~-------
Berlin ve 
Kubişef 

elçilerimiz 
değişti 

1 C.... Apluılın 1 
ErzlnC'an ••basa 8. s.ffet A,a. 

luuı'm &erlin BlyDk llçlllttae. Ha· 

81 r kadın mebusumuz 
vefat etti 

Sam1an mebusa Bayan Meliha 
Ulat vefat •tmiftir. Bayın Meliha 
edebiyat f akülteılnden mu•nd• •e 
henaz 41 yaıındaydı. Sa•an U..ai 
edebiyat öiretmeni iken oradan 
mebaı ae5ilm!ftl. 1 
riciye v .uıeti u ••• ı katıp Ma · 
avini birlacl .... eo,ık Elçi B. 
Cevet Aflkaha'•n. da .Kabitel Bil· 
yDk IJ~llltine tayinlen Caabarrel
.ımisia 7ou.k tasdikin• iktiran •1· 
.... tir. 

1 ÇÔRÇIL 1 
lfclnci cephe 
aç.im••• için 

Rusya 

inuiltereyi 
Tazyika 
başladı 

Sovgetlerin Londra elçisi, 
Ç6rçile karşı şiddetli bir 

tlil kallandı 

İngiliz harp 
kabinesi 

Dün toplandı:ve 
ikinci cephe me
seleslnl görUttU 

Cenevre 18 (a.a) - Londra· l 
den relen bir haber• rör•, So~ 
yet Bilyilk Elçlai Maiılfi din .~or
çi.i ziyaret etmit •• kendıaale 
asam mOddet koaaımaıtor. Ba 
r6rGımed•n ıonra, Başvekilin re 
lsllji altında bir renelkormay 
toplanta11 yapalmıı ve buadan 
10nra da hup kabineıi toplao 
•iftar. Ba rörnşmelerin • ..-
una Avrapada ikinci bir _,be 
açmak muelHl t .. kll _.,,,,da. 

. Bllylk 
Londradakı Sov,.a .a 1 d' 

Elçlliri mahfillerio•aı.ki :a~~· 
iinı röre Möıy3.: dd kallan 
rilfmede ıid~ devletlerin bir 
mıı ve mOtt leri yüzOnden 
f 1• -~··· aa ıyet su-- ... R ordaıanda bü 
R alk• .,. aı 

•• h • fi le dikkati çek-kü• ....... ın a 

mittir· 
Aakara 18 (Radyo razete1i)-

Loodta_!laki komllniıt partiıl, ikinci 
oepb• iıteyın bir beyanname 
a .. retmiıtir. 

Alman Piyadesi· 
nin hücumiyle 

Vorosilof
uradzapte

d i 1 d i 
Alman motorlu 
birlikleri D o n 
nehrinin aşa - ----
mecrasına vardı-
--~~~ 

lar 
S.rlin, 18 a.a. -Alman 

Jiii: 
Al .. n ıırblı t .. kllleri ve mo

torla piy .. de tümenleri D'>oeç'ia 
doğoıuoda cenuba boiru daha 
ziyade Uerliyerek Don nehrinin •
ı•iı mecr11ında, Roıtofun dot• 
1anda reniı bir cepheye varmlf• 
lard•r. 

Piyade Tü•enlerimiz, lı:uıatal• 
mıı düıman raraplarına yok et
•iı ve cepheden yaptıkları bir 
taarruzla arazi kazanmııtır. Ebe•· 
miyetli bav• kuvvetlerımiz bilbu• 
sa aşağı Don böll'elİnde Rua I'• · 
ri hareketlerine karı• yok edici 
taarruzlarda baloamııtar. 

Donan cenubunda demir yol-
lanna ve tiNDl•I• dola l'arlara 
maveff akiyedi tarrazlar yapala11· 
tır. 

Hnaaıi bir tebliil• de blldlril. 
ii •ethd• J7 temmuzda, rllnlerce 
ılrea çetin muharebelerden ton· 
ra Doneç endüıtri bölreıinin ea 
mllbim ve en ehemmiyetli .. bri 
olan Voroıilofrrad Alman plyad .. 
li tarafından hücamla uptedUmft
tir. Şehrin büyük 1ı:11mı alevler i
çindedir . 

Voroaej köprlıü batına kar• 
ıı dOımaalP yeai tarruzlar1 pil .. 
kürtüt.llfll'· • • 
Ce b_... orta h .. ımlerıode •• 
c•~ ,.ertılndelı:i çevrede temlıllk 
~etıeri deva• ediyor. 

llmen l'Ôlilnlln cecubıında dGf
•aa:t ehemmiyetli kuvvetlerle be). 
ıana taarruz ctmlıtir. Mevzii bir 
akın, karıı taarHzla baıbrd. 
mııtır. 

.~oıkova 18 (a.a.) _ Sowyet 
tebhiı : 

Kıt'alarımaz Vorooei çevrelİll 
de dilımanı bir az daha reri at: 
mı1tır. Almanlar ba çevrede • tla 
makaveınıt ediyorlar. ını 

Bir keıimde bir ı&n içinde 
kuvvetlerimiz 13 düşman tankı 
yakmlf ve kullanılmaz bir baı. 
•?llmuştur. Erlerimiz benzin dol• 
şııelerle 5 düşman tankile iki zarla• 
lı otomobili tahrip etmiştir. S. 
muharebeler e1na11nda Almaalana 
insanca kaybı 1200 Ü reçalıtfr. 
Rat süvarileri rical ballnde o'
düıınaoın rerileriae cllr'etll h .. 
camlar yapmlf ve bir Almaa ko: 
lapa k.,.• yok eteelf*. 
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' DAHİLİ HABERLER 

Taarruzunun hedefi 
Çıngıraklı 

Ayakkabı! 
El konan maddeler 
Bir vilD.getten diğe- 1 En az bir ay .;. nüz başlamıştır. 

geçtikten Don harekatı bütün Eter don Vadiıia- Amerikanın birçok ıehirle· 
rinde ışıkların söodürülmeıine baş 
lanmıştır. Bo şehirlerde kadınlar 
arasında ayakkabıya küçük bir 
çıogırak takmak moda olmuştur. 
Bu çıngırak karanlıkta çarpışma· 
lara mini oluyormuş. 

Bir istifçi 
ıoora ba,lıyan Al· cenup harekatını hi- deki h~reket biraz 
man büyük taar • daha ılerler ve 
ruzu ilk hamlede mayesı aJtına almış Kızılordunun ce· r ine gönderilebilecek 25 wıllık '~:;:~;n• depo 
mühim muvaffalu bir şemsiye mahiye- nup parçasını tec 
yeller kazanmış rit devam eder1e lstaobal 18 (a.a.) - Beyoiluo· 

da Hamalbaşında Sinek ıokaj'ıoda 

Hüdavendirir aparhmanının ıahibi 

Hüdaverdinin istifçilik yaptıiı in· 

hiaarl~r kaçak takibat şobeıl tara· 

fından haber alınmış ve Hüdaver· 

rörünüyor. Birbi- tini göstermektedir- Dooeç mıntaka· 
rini oakzeden Bu hareka" t • • ıından da şarka doğ 

.. Anlrara: 18 - Burada alikalıların kuvvetle söylediklerine röre 
Hukümet taraf ıodan son alınan kar!'rlar üzerine laıe Müıteıarlığınıo 
taşra teşkilatına lüzum kalmamı4hr. Binaenaleyh bu teşkillti alt bazı 
kısımlar lağvedilecektir. Ayraca şimdiye kadar elde edilen tecrübeler 
gözönünde tutularak bu müsteşarhiın merkez kadroıunda da eaaılı is· 
lihat yapılacaktır. Diier taraftan şimdiye kadar el kanmuş olan mad· 
delerin bir viliyetten diier vilayete gönderilmesine ve ıerbeıtçe ıahta 
arıeailmeıioe müsaade ,,dilecej'i umulmaktadır. 

1 
• ın yerınl ro bir taarruz 

harp teb iğle~ı a· 
raıında vnih O•• ve icra tarzını Alman· başlaması beklen· 

• Dünyanın naııl 
vücud• sreldiii 
oazariyeai şimdi 

Jarak rörüleıni lar her vakitki gibi ıuelidir. Büyük ka. 
yen bu hueketio zanın garpkenarı-

Güneşin 

Sıcaklığı 

ıemasını şöylece strateji bakımından Dl teşkil edecek 

çizebiliriz. çok güzel seçmişler- bu taarruzla Timo 

di esasından değişmektedir. Bu· 
nan aebebi yıldızlar üzerindeki tet· 
kiklerin verdi(i neticelerdir. 

dinin oturmakta old11io üçüncü 

katla apertımanın üd katında arat• 
Şimdilik Kuu\.. çenko orduları. 

ile Harkof ara- dir • nın geriye çekile· Bu tetkikler güneşin mütema 
diytn neşrettiği şualar ile kaybet 
tiii eneTji ve kuvveti nasıl telifi 
ettiği aaaline mukni cevaplar ver· 
mektedir: Gayet yükaek hararet 
ve tazyik neticesi olarak heliam 
de hidrojen hoıolü şuaların sebeb· 
olduğu eMrii ziyaını telifi etmek· 
tedir. Bo ıoretle tabakatülirz 
ooktasıodan yapılan tetkiklerden 
anlaşılacaiı veçhile, güneşin iki 
milyar seneden beri aarfetmekte bu 
londoiu ıaalar hiç değişmemiıtir. 

------------------------------------
1 icar et Vekili Sehrimizde tırma yapılmıştır. Burada 23,5 kilo 

çay, 19,5 kilo çekirdek kahve, 489 

kutu kibrit 279 kalem manifatura 

eşyaaı boloomqtor, Ayrıca 1440 
tane birer liralık, 260 tane d• 

yarımıar liralık rümüş para mey· 

dana çıkarılmıştır. Bo gümüş pa· 

ıında ba~lıyan -- rek şimal batasın· 
aıli taarruun hedefi Dr>n nehrini 
reçmek, Sovyetlerin cenup ordu: 
lar gurubile, Moıkova rarbındakı 
merkez ordular gunıponu birbirio · 

den ayırmaktır. 
Don nehrinin şimal sabili Vol

ıaya doğru takibedilerek bir taraf 
tan Don nehrinin şarka doğru yap· 
tı(ı büyük kavis içindeki cenup 
ordular garoponuo en büyük par
çası şimalden ve şark.tan çevrile· 
rek Almanların tibirile bir ckazao» 
içerisine alıoukeo bir tı.raftao da 
uil hedef olan Volgaya varmaya 

çalışılacaktır. 
Sovyet orduları ve halli Sov· 

yet diyarı atıl bu takdirde ilı.iye 
bölünmüş ve şimaldeki ordu parça 
11 buz steplerine dotro atılmış 
olacaktır. 

Hedef bodur. Bu hedef ne dere· 
ceye kadar elde edilebilir ? 

Bunu öoümüzdekl rünler röstere· 

cektir. 
Şoratı da var ki taarruzun ilk 

safhasında Almanların elde ettik· 
leri muvaffalı.iyet ınühimdir. Bir 
hafta zarfında Harkofla Korsk a 
atında ilk müdafaayı kırmak, 
200 - 250 kilometre kadar ıar· 
ka doğra ilerlemek, Don nehri gi· 
bi büyük bir manianın: şarkına 
reçmek ve Moskova ile Kafkas ya 
ar11ındalı.i en mühim demiryolo 
mDYasalasıoı keımelı. küçük görü· 
lem ez. 

Eğer taarruz bo tempoıunda 
bir miktar daha devam ederse ce 
naptaki Don kaviıi içerisinde ka· 

lan ordu rurubu tam manisile bir 
kazan içinde hapsedilmiş olacak· 

tır. 
Zira bizatihi Don ribl büyDk 

nehirler ayırıcı bir manialarlar. 
Bunların gayet mahdut olan köprü 
baıları totulouca bu kavıin ıarbin 
de kalın va hilen mevzilerini mo 
haf aza eder görünen cephe aksamı 
timalden ve şarktan tamamen tecrit 
edilebiecekleri gibi booların ken 
dilerini çemberden kurtarmak için 
ıarka doiru , yapmalı rı muhtemel 
hamleler de yine bo büyük mania, 
yani Don nehri yüzünden kolaylıkla 
önlenip bertaraf edilebilecektir, 

Eğer Sovyetler bu esnada Yol 
gaya doğru ilerlemek iıteyen 

Alman taarruog orduıonon şimal 
yanında tevcih ettikleri taarruzda 
moaff ak olamazı yao iAlman ordn 
sunun ilerlemeıinin

1 

duradramaz· 
larsa bu ordunun Fran1adıki mi 
1allerde gördüğilmh ıibi Kmlor· 
dudan evvel Volrayı \11tmaaına 
Ye cenup ordular ıoropootan büyük 
parçııtını kazan içe!isine ~imaya 
aauaffak olacağında şuphe edılemez.. 

Bu esnada Moskov• g~r~ında 
~• Rjev bölgesiyle limen golu ce· 
habondaki yerlerde Kızılorduya 
karşı tevcih edilen taarruzlar bu· 
ren bir taraftan şimalden cenuba 
Sovyet ihtiyatlarının kaydırılmHı· 

ba mlnl olmak' direr taraftan da 
ıivrl bir şekilde Alman a.evzileri 
lçeriıine girilm•ı. Sovyet mevzile
rini alarak vaziyetlerinlde bu ta· 
rafta daha ziyade sağlamaktlr. E· 
ier borada da muvaffak olunur ve 
bilhaıaa Sovyetlerin ihtiyatlarını 
daha ziyade tehlikeli rörecekleri 
cenap kaoatlerına kaydırmaların · 

dan dolayı mü1ait vaziyetler bola· 
bllirler.e Alm~nların bundan da 
lay~ala?m•ya ve Moıkovaya doi · 
ru ılerlıy~re\:. •İmal ile merkez a . 
rasıoa rırmete çahıacakları da 
ıilphesiıdir. Fa~a\ fikrimizce Al· 
manların öldürücü darbeyi varmak 
latedikleri yer cenupta olacaktır. 

C enup taarrazuoun cenap 
kaoadıodakl 11ldar1mlar he. 

1 

~an kendisini kurtarmaya çalışma· 
.-.ıoa eogel olanacaktır. 

Bir _taraftan da bu ordu reri· 
ye itilerek sıkıştırllmıya uğraşıla · 
caktır. Hatta bunu müteakip de 
daha cenupta ve Kırım yarımada· 
sı üzerinde Kerç boğazının ort11ı
na geçmek hareketi baılıyaWlecek· 
tir. s ivaatopolan dütmesi denia ci· 

betinden bu botazın durumun· 
da deiişiklik meydana getirdiği 
iibi Sivastopolo düşüren ve bir 
müddet istirahat eden ordunun en 
yakın ve en kolay kollanma yeri 
de boraıı olabilir. Banlann bqla· 
masının ve mavaffak olabilmesinin 
imlli daha şimalde ve Don vadi· 
sinde ilerliyeo harekatın ıelişme 
derecesine bailıdır. 

Don barekib bütio cenap ba . 
harelıitını himayesi altına almış 

bir şemıiye mahiyetini röttermekte
dir. Bu a11l harekihn yerini ve ic· 
ra tarataı itiraf etmeliyiz ki Alman 
lar her vak.itki gibi ıtrataji bakı

mından çok rüzel intihap etmiıler
dir. Balı.alım harekat da ba inti· 
hapla mütenasip olarak yürüyebile 
cek mi? 

Refik Saydam 
müzesi 

Ankara 18 (Huıusi) ·- Mer· 
hum Başvekil Doktor Refik Say. 
dam'ıo terekesi arasında bulunan 
takımı ve dij'er kullandıiı eşyadan 
bir kısmını hülr.Omet 17 bin liraya 
variılerinden aahn almıştır. Bu et· 
yalarla merhama alt bir müze karo 
lacatı bildirilmektedir. 

Defterdar mezuntret aldı 
Seyhao viliyeti dftfterdarı B. 

Cevdet iki ay mezuniyet almıştır. 

Milli korunma kanunun· 
da d•Aitlkllk rapllacak 

Ha,lbokt bir zaman güoeşln 
içindeki hararetin elli milyon ıe· 

nede tükeneceii besabedilmiştl. 
Şimdi ·ba beaabın yaohı olduğa 
aabit olmıııtıır. 

Gilneıi teıkil eden maddeler
le yeryüzÜnde bulunan haceri ... 
mavileri terkibeden mllddeler ay· 
oı olduğu ıibi, bunların hepsi la· 

dedir. Bu sade maddelerin nıaıl 
olup da katılaşarak muhtelif aiır 
maddelerin vücuda reldiii mese· 
lesi de ıon tetkiklerle anlaşılmış · 

tır. 

Hidrojenden müttşeltkll rayet 
muazzam bir raz küreıi ııklet 
kuvveti kanonu tes:ri ile ııkııa ıı~ı
şa baılt maddeleri mürekkep mad· 
delere tahvil etmektedir. Bu ıu· 

retle ajır maddeler sabit yıldız · 
lardan ziyade aeyyarelerdeo mey· 
dana gelmittir. Aul madd84er 200 
milyar hararet dereceıinde katı· 
la4maktadır. Ba aoretle ağır, ya 
but rayd ağır madenler vücut 
bulmuş tor. 

Sit1astopol 
ıere/jne be
dfltHI ı•rep 

• Bolgar raute
leriae röre, Sow
yetlerio en bü . 
yllk kara ve de 

Baştarafı birincide 

Evvelki sabah ıaat 7,10 da 
Ankaradan havalanan hosoıi tay· 
yare, Doktor Behcet Uz'o ve refa. 
katindeki zevatı saat tam 9 da 
Adana bava meydanına indirdi. 

Tayyarenin, yere inmezden 
Önce, Adana göklerinde alçaktan 
açuılar yaptığı görülüyordu. Beh
cet U.z, sanki, biraz sonra tetkike 
batlayacajı bölgeyi - bir harp 
pilotu gibi - göklerden bıfe ın. 
zum rörmüştü. 

Uçak meydamnda, Sayın Vekili 
kuıılamalıt llaere bir çok zat birik· 
mlşti. Vali Akif Eyidoian, ~Komu. 
tan, Belediye reiıi Kasım Ener, 
Parti reisi Rifat Gülek, Ziraat mü· 
dürü Nuri Avcı, mebu•lar, tanınmış 
çiftçiler meydanda hazır bolaoo• 
yordu. 

Ticaret Vekilimize iaşe mülte
şarı Şükrü Söltmenıüer, Toprak 
ofis umu'D müdürü lbsan Beorü, 
Toprakofiı alım müdürü Nuri 

Orak, hususi kalem mlldürü Fazal, 
Bilecik mebosa Kaıım Golek, lçel 

mebuıu Turhan Cemal Beriker re· 

fakat etmekteydi. 

Vilayette iaıe işlerini inceleyen 
Vekil, komataolıta, belediyeye ••· 
tad ziyaretlerini yaph~tao ve ofiı 

alım yerlerini rezdikten sonra, , 
C . H. P. bina11oda çiftçilerimizle 
baş başa kaldı. Haıbibalin ana bat .. 

tını, iıtih a1e bugünkünden çok dah~ı 

fazla hız vermek için alınacak 
tedbiri r. teşkil ediyordn. Çiftçiler 
Çııkurov!\ bö'g .uıirin tr • ktör ibti. 
yacını bel.ı ttllrr ve ticer:t veki 
Hnden ba huaaat' kat'i vaid aldı ... 
lar. 

Doktor Behcet Uü, Achnaoıtıı 

bir de sıoayi cephetıini rör&.ı.. 

istedi. Otomobillerle Milli mensucatı 

doktor olan vekilin 
zandı. 

takdirini ka· 

Boradan, yiae otomobillerle, 
Rea;fllitöre hareket edildi. Rif at 
Güleiin evinde öile yemeii ye
nildikten ıonra, inşa halindeki Re. 
rllitör rezildi. 

Ticaret Vekilimiz, iaıe m..
leri etrafında razetamlz muharriri 
tarafından keodilerine ıoralan muh
telif ıoallere cevaben dedilerki: 

« - HDlı:OmetiD ton karılı 
ka11111nda Adana çiftçltioi ~k 
memnun, Mvlnçll ve öoilıailade 
ki ekiaa yıh için daha azimli 
buldum. Ba alınan, kararan İta• 
beti bakımından, raacibl mem· 
nuniyet bir ıeydir 

Hububat fiyatlanna yapılan 
zammın ekmek fiyatlarına bir 
niıbet dahilinde tesir etmeıi 

tabiidir. HükOmet, ekmek fiyat· 
larile birlikte dip yiyecek 
maddelerin de fiyat 1ilkaelişine 
mani olmak için ciddi ve kat'i 
tedbirler almııhr. Ekmek fi1at· 
larına yapılacak um- milıtta· 

rını küçültmek için haliı bai· 
daydao yapılan ekmeje bqka 
maddeler kantt1n1a11 tlmdilik 
dllfilnmüyoraz. Ziraat Vekaleti· 
le mDıterek• hazırladatımıa 
talimatname ba pazartui rüoO 
neıredilecek we aon kararsa 

tatbik ıekU çiftçiye izah ol'l· 
nacaktır, 

Memleketimizdeki kOçük ço· 
caldarea biıkü\ti .. sair rıda 
ihtiyacile de yakıodao alakada· 
ram. Ayni zamanda bir doktor 
olqa•, beai ba ltuaıta tedbir 
ler al•ata aorlıyor. 

Çiftçiyi ve ltalkımızı, alınan 

ve alıo.aca k kararlar etrafında rad. 
ıyoda s k. ıııık konuşmalar yaparak 
aydınlatmak. la1avvaraodayua.• 

Sayın Tiearet Veki'iıniz, "refa. 
katindeki zevatla bitlikte bo sa· 

ralaraa eritilerek rümüşüoden iıtİ' 

fade edilmek istendiji aolaşılmıt· 

hr. Hüdaverdi ile ortağı ve ayol 

zamanda kardeşi Hasan, ikinci 

milli korunma mahkemeıine verU· 

mitlerdir. Mahkeme, Hüdaverdloill 

sayrimevkaf olarak muhakeme .. 

dilm11in t karar vermiştir. Hüd•· 

verdi evvelki güo aerbeat bırak•· 

lınoa iabiaarlar kaçak takibat oır 

morlara bu adamın peşini bıraklll•· 

mıılar, apartımanın bodrom katııs· 

da kimür ve demir praçaları al· 

tında ıtok edlla.iı 122 kilo ç•J 

meydaoa çıkarmıılardır. 

Bir k111m memarlar da ayrı• 

aaatt• Hndaverdlnin Y eoifebird• 

Dereotu ıokaj'ında 33 numarala 

evinde de arama yapmışlardır. Bo· 
rada da 12 uadık içinde 186 kilO 

çay, H kilo yerli çay, 3 çu~•I 
içinde 90 kilo. çekirdek kah~• ı 

180 kilo toz ıeker meydana ç kıt· 

mışlar4ır. 

Tekrar yakalanacaiını aniıyaO 

Hllday,rdi azlimetl firarda bolatllf 

~e ka9m11ttr. Zabıta, kendisini at" 
maktadır. 

hareket edecektir. 

ô;rendijlmize röre, 

çif tçiıinlo yeni karar mocibirıc' 

hükOmete vermeğe borçlu old•i' 
Ankara 18 (Huıuıi) - ikti

sadi ve ticari hayatta rfüülen ye· 
ni inkişaflar dolayıaiyle milli ko · 
ruoma kanununda bazı değiş:klik 
yıpmak zarureti basıl olmnf, ali· 
kadar makamlar ba maksatla tet
kiklere baılamııtır. 

nia lraleai olan Si•aatopol'ao dnı 
mesi Balg-ariıtan'da ıevinçle kar· 
şılanmıştır. Bu münasebette Sofya 
da Slavyanska, Aksakov, Tsar 
Şişman ıribi başlıca sokak ve 
caddeJerde içki tüccarları, mey 
baoeciler, dükkan ve mağazaları. 
nın önlerine çıkardıkları şarap f1• 

çılarını:fan hslka, gelip geçenlere 
ve Alman askerlerine bedeva şa 
rap ikram etmişlerdir. 

f abrikuına ridildi. Vekil ve ref.,. 
katindeki zevata, fabrikayı battan 
bata gezdirildi. Ticaret Vekilimiz , 
iıçilerle ıörüıtü ve kendilerine ve· bah Taraaaa we M~ı~1ne g-idtce\t. • 1''1fday mikdtrı 30,000 tondur. 8' 
rilen ründeliğe varıocıy~ kadarr tir. Burada da tetkik ve temaılar f milı.t mn çok kısa bir samanda ofİI 
vaziyetlerini tupit etti. Milli men. yapılacak, a\şam Adaeaya dô- üle· ~ _ıt 
ıacd müeaaeseıinin temiz ve mo- celıtir. Doktor Behcet Uz, ba aıı. 'I alım merkezlerine teılim edilecn· 

- Devamı üçüncüde -
dern teai .. th bastaneıi, iyi bir- jam, haıaıi tayyare ile Ankaraya muhakkak aayılm1k•adır. 
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41 dar hiddetli hiç görmemi•tim derhal ak 1 hürmetle er· ildi. .b Ü .L. ld 
Biz efeodimiziıa emirlerini hı"" uoatmadı· .,. eH m peyu. 

0 
a. 

T pıyı dövmrie başladılar. Fakat Manaıhr· Bı•bur· 1 ... ._ ..ı 1 iımız içio bütün rünümüzil kalenı'n etra- d v ••llNta.,.ar,ı yJltalam Hıriıtiyanları ö • 
an Üzerlerine ok atmaya ba•ladılar. Bir Ha •· L ı t' d::r... li d" .a ın • fıoda ıeçiriyorduk. .. - namını 1'0 r.... ı ıyoram. uw-e • .,e .emreuen ~aşbajumuz değ-il 1111 

taraftan da Manaatırın çanlara bütün kov. Rozvita tebe111üm -ederek •di? 
Belki bir fırsatını balar hanım efen- vetile çalınıyor kaleden imdat illiyorlardı. - lmkiıı rok .feadiml- dedi. Çün.-

dlyi dilımao elinden kortaracaiımızı oma· Bu vaziyet karıısında müthiş bir ğuaba kü hanımım üzenm wiJiyor. • 
Jordulr. Bundan iki rün evvel taliimi:ı bl- kapılan Seruzad kiliıeoin tepeıioe okla 
ze yardım d "b - Ben onun 'li«•indeki pa"avra11 
O 1 

e er fi i röründn. Kaleden t t 1 l . B T toı ••o M a eı a ı maaını emre tı.. . ona yapmama11 deiil. aoratıQI göwmtık iltl1oram. • 

d
• · • . - Ş anaıtarına bir kafilenin fel• için "O(ı yalvardım fakat lafıma kalak ırını ıordllk 8 " • Rozvito dıehtetle geri çekildi. Tam 

'eli
.yordu ... ".l qta baı Papaı Taıllo bile umadı." Dam ate•lendi. Biraz ıonra b d b ~ ecl Lll " o eına a İl' ka ... ı bıtırdadı Seraıad 

P 
_, •iL erin aöyledij'İoe röre alev her tarafı sardı ... Kafilenin içerden baş apes ru Yaaıod G t• - içeri rlrdi. Sakio. bir Mda ile • 

E
. demiş içimi d a eller 1 rormüı. yilkaelen dua aeılerl inliyordu. - Lte reklim r Ne eaaredlrora•D 
ger . • ' ' '•1 l••lz otuz haki . H · lf ki Hırıstıyan Çanad lD.kabriode do ecl - epsı yandı mı? efendim 1 dedi. 

müşriklerin isyanı ıona erec•lr.tir. ~L e~ae - Hepsi J Dam çökOoceye kadar dua Sü .. elbl ... i ipek ribi yum"ıak tüy· 

t '-'l tt"" · b '1erı. aesleri devam etti. Efendim vaziyet boa. --=- u .. - i p ıinl kadınların eşıLı e ırı a kafile d lü ko,- poıtuouan nMrttt • ottu çok 
Geller'in ba enırioi yerine retirmeie 1~ dao ibarettir. lıte öoüode diz ültüô dilı · müteo .. ip olan vOclltdnoa sarmış. Üzerin· 
diyorlarmıf. Taşilo Hıriıtiyanlarıa hiç ıi· ~~~.ikimiz de emrini bekliyoruz. ldürt den de b._, kayqla bailunıştı. Madeni blr 

lib hşımamalarıoı eınretmlş. pırtlb ile yanan ~lan dafınıkta. Tunç 

O d b h ti 
Altan zambak ıolmo•. Alton tibab ren ... indek i aöL..ıt L l•- k A k - o an a se L- _. ... • • -u ve ILO .. rı açı b. ya • 

eu.aly•o •aımaıta ... Alpar'ıa çehreıinde ları da -dizi kad 1 
- · Anı"ika da bonlarlD araaında idi.. hl bl d . ne ar çıpla4ttı.. ki kohıon 

•ç r. •tlılkUk yoLtu. Yalnız aöıOnü hafıf-. ya l 
Gizlendiiim çalının içeri•inden oaa "'Ok b " • r- na ~nuş başını dikmiş bir ha 

T ır saoıye balatla röie kaldırarak baktı . de Bq•ıuğon Önllnde doraunrdo. ıRuhunda 
iyi farkettlm. ÜHrinde ıiyah bir elbiı• ' -" · • · ' · · · . . . • · · • n viicıı.duada aaklanacak biç bir şey bu . 
vardı". Ben kaleyi takiple meşrul iken Serüzad'an çadırının Önünde attan 'ın. 1 • b arkadqımı vaıiyettea Seraıad'ı haberdar uotnayan temız vahıi bir ayvıen ıibi idi. 

k diği zaman ruhunda duydaio acı mOthiı - Benim efendim no emir ıbur.vr11 
etme üzere Beny'e koştardom. Pek az bir nefrete ç~vrildf. İhtiyar kumandan l ? 
bir zaman so · ra Serazad yilz ıiliblı ile korku ile efendisini takip etti. yor ar 
reldl l ba7atımda Kırlar kadınıoı bu h · - Mat>,••tırı niçin yaktırdın? 

Lombudlya'h kız mi••flrlerio öoOnc' Kadınıll ,dudaklar..da hafif bir ıte· 

Alpar btWoin 11nıdıj'ını du1d11· 
Kadın saaki kapah koneft•iana petiıD•O 
olmaı ribi yavqca a • .-;a yaklatl•· 
Gözlerile oomn fÖdnün içine bakark.,. 
rüzD lı.ıpkınaııı olmof dadaki .... titriyord°' 

- Alpar baa• nlfha r.aptıjlmı ,_ 
.. k IJI Wllnln •.• 

Ba mütbif, mütbit oldui'• kadar d• 
rörülmeie layık bir manzara idi. KadıD 
tabiatın kaaualarına uyarak raklbiıti ort•• 
dan kaldırmaı tlaadl de erkejinden af~ 
ütiyordia. 

Başbai Seraza 1 da arkuını çevir•'~ 
b.andaoa: 

- Şa kancıj'ı ordorlhtan ko;oo.,ı 
d'aye •mretti. 

'btif• Hortoha'da bu emir ÖDil11d' 
d~et içlMe kaldı. Serazad bir ~ 
plırü kapayarak sendeledi. Fak-' d' 
ancak !bir an ıürdü. Blru önce ba .,\it' 
ka"ı doyd11io ·SOMDZ arzusu bird•" 
lakW-ete •&6nildi. 



' 

Kimler sinirimi· 
zedokunur? 

YAZAN 
Her meıl~ğiıl mensubuodan bazı vasıfJar beldeoir. Her 

' meslek menıubu da, halktan kendine göre bir hürmeıt 
VA ve itibar ummaktadır. Mesela diyelim ki bir dişçi ... 

_"""." ___ ·_N_Q.Jı Hattii bir berber ... Bunlar müşterinin bol bol sarm• · 
•aklı cacık yiyerek sanat iskemleıine oturup kötü kötü ıo1umasını istemez 
ler. Bir otelrl, yolcunun, elinde türlü t ilrlü zembillerlo, sepetlerle «Ya· 
hnl Boş yata~ var mı ? » diye koridorlarda hayımmasını boş görmez. 

lıh ... 
*** 

Bir doktor da diyor ki: 
- Halkın hekimlere karşı muamelesinde büyOk bir tedenni var. Ço-

çukluiamuzo hahrlıyorum. Bir hattamız olunca ve eve doktor davet e· 
dilince hemen bir faaliyet başlardı. Kapıuın önünden iti~ar~~ . or~alık l~· 
ınizlenirdi. Hattanın yatak takımı, çamaşırı, eotariııi. deglştı.r~~ ·rdı •. Temız 
havlu çıkarılır, musluk beşı nizama sokulurdu. Hekım geldıg~ v.akıt, Pt.lc 
büyük bır şahsiyet lütfen evi şereflendirmiş tarzında ona bır ı:ızet, bır 
ikram, bir itibar gösterilirdi. 

Aile mensupları, adeta divan dururcasına huiuruoda beklerler; ai· 
ıından ne cevher çıkacak diye dikkat keıilirlerdi. Doktor, vakar ve a
ı.meıt içinde muayenesioi yapar, tembihler, emirler verir; kendisine zarf 
içinde mabcobane ücreti takdim edilirdi. Şimdi ise ... 

Bunların hiçbiri yapılmadıimı, paranın en eskisi, en kötüsü, müm 
kGn mertebe az mıktardası . hatta bazan da ~sıfır• rakammı ifade edeni 

tokuşturaldoğono söylüyor. 
Hüla.a, her meslekin etrafında beklediii bir nevi hilrmet var. Oou 

b-.lımayınca ıinlrleniyor. ••• 
Biz raretecilere gelince, nelerden bilbaua ılnirlendiğimlzi şuracığa 

ııralıyacaiım: • _ . . 
1 - Gazeteyi o~uduktaa ıoora, bahşiş ltabıllnden muvezzıe ıade 

•denden .. (Böyle bir vatandaş, o gazetenin içlnde kaç ailenin hakkı ol· 
du§-uno unutuyor ... ) . . 

2 - Size raılar raslamaz: o:E ... Ne bavadıs bakalım?. :ıt dıye sorao· 
dan ... (Sanki gazetedekinden fazla bir şey bilseniz yazmlyacakmışıınız 
tibi .. ) 

3- Bir eğlence yerinde, başınızı diolerken: «Vay efendim ... 
(Sanki bizler de iıtirahat hak kını haiz deiilmiıiz gibi .. ) 
4 - •Dur sana bir mevza aolatayım ... Yaz, bak ne rüıel. .. • diye 

b_:ışlayıp dakikalarca tıra4 edenden ... Ye incir çeldrdeii daldoracalıt bir 
•oı söylemlyenden... . . 

5 - «O rmel yazılarımıza bıyılırım:ıt dıye ııze yanaştıktan sonra, 
~Siz şimdi hangi razetede1iniz kuzum?• diye sorandan ... ve «Ben o fi• 

let•yi göremiyorum ... • diyenden... cEıkiden filanca .ye~de yaza~dı.nı.z 
deii mi ?• diyenden ... (Halki ıiz, o gazeteye aıla ıntısabetmemışıını· 
2dir.) • _ . 

6 - Yirmi senelik bir maharrirsinİ! faraza... Her gun de ımzanız 
bir razetede, her hafta bir lki mecbuada çıkar. Diğer razetelerden he· 
!ben hepsi sizden arada sırada tenkid, takdir veya şaka yolile_ bab9et· 
lbe1ctedir. Karsınnda bir muhatap hasıl oluyor. Gayet ~ık, lı.ollo kalak 
Yerinde. Bütün tahsilini Türk.iyede yapmış, bütün ömrünü Türkiyeye 
~cçlrmlş bir hemşiredir. . . . 

Münevver meıleklerden birine mensuptur. Dıyelım ki doktordur, a· 
\'nkattır, muallimdir. . • . .. 

Sizi tanıştırıyorlar. Adınızı asla ışltmemış. Olur a, bır eserıoııe lr.ız 
ınıştır belki. .. ıizi istiıkal etmek niyetinde ... ihtimal bir ince hl11ine, ya· 

lıut bir menfaatine dokuomuşsunuzdnr. . 
Böyle deşünerek ıiz de kendiıile muarefeyi ilerletmlyoraunuz. Çelık 

duruyoraunu:z.. Fakat bu aefer o sizinle samimileşiyor. . ... 
Neticede anlıyorsunuz ki, kalbur üstü meılekta4larınızda? bıçbırını 

tanı11uror. Yüz buruşturarak: «Zaten ben razete raşırım ... » dıyor ... 
raşmm ... diyor... " . b' • 
H. t 

0
1.umayao bonu da apaçık soylıyen blr doktor, ır ava 

• ıç raz.e e • • - d . b' . 
'-•t. bir muallimi . . Ooun namına yerın " 1 ıoe geçıyouunuz ... 

V d 

' 

ı. Boyle münevve r havsalara sıg· ar c hakkımız a o sa g ere . ... 
tııı ? 

(Aktam)'daıa 

Kızkulesi 
Kıymetli bir denizci dostumdan 

bir mektup aldım. Bu ıat, Kızku· 
leıinln perişan bir halde bırakdmı4 
0lınasından ıikiyetcidir. Mektubun. 
da töyle diyor: 

«Sizinle Kızknlesi hakkında 
küçük bir hasbıhalde bulunmak. es 
ki bir l.tanbul krallçeıirıin manevi 
"•klletioi ve mtıdafaaaını yapmak 
iıtiyorum. • 

Bilmiyorom, ıon zamanlarda 
~tılln yanından reçtioiz: o;radıiı 

!bal ve harabiyi bir .aandıl veya 
~~tka blr vııata ile yakındaaı tel · 
ık ettiniz mi? 

b Ben; bo fırsatı oldokcı ıık 
k tılu1or, tarihio e maruf ve meıhur 
b llktıleslnl yakından rörilyor vo 
•r defrsında tarih ve e1ki ve rü 

lel ~erler namına da manen elem 
"• leeuür duyuyorum. 

Tabiat, Salacık ilo Sarayburoa 
•tasına bir 11ğlık çıkararak bu-vaa· 
ta ile burantn rüzelleıtirilebileiini 
••nlci insanlara işaret etmek iıte· 
lıılft.r. Bi:r.anılılar. bu fırsatı kaçır· 
'-'•ınıı. buraya bir rıhtım üzerinde 
latif bir bina ve bir kolo iofa 
~llbfılerdlr. Halk araaıoda bir de 
~rafenin doimaıına inıil olan bu 

na her devirde biru daha rü. 
lelleıtirilerek son zamanlara kadar 
'-'llbaf aza edilmif, kapitüliııyoolar 
:aı.ıanında ecnebilerin elindeki 
~titrler idaresi bile buranın bakı· 
Qı 111• çok dikkat etmi~, kulenin 
l '1 rılarası bir çok re11amlırm tab· 
o, •-llo •na mevzu lttaobula aid w.art· 

•t •lıllarda .zarafete mlul teıkil 
ıntıur F • 

f •rı •kat, bu rüzel tarib1 eserln 

~ ... el~ler ldaresllo beraber elimlze 
..... ı·. 
akı!' ı8ndan itibaren başlıyao 

sıı ıtı, maleaef riig-ide arta· 

rak dökülmüş sıvaları. harap do 
varları, yıkılın~ ve üzerlerinc hnr· 
dalar yığılmış rıhtımlarile çirkin 
bir hal almış, bu şehri lıalkile dolu 
olarak civarından reçen ve bazan 
içlerinde şehrin imarile alakalı 
zatlarla E.ıki Eserleri Muhafaza ce· 
miyeti azalarını da himil bulunan 
vapurlara kar41 düşkün ve perişan 
ifadeli ve sabık bir gözde teellü· 
mile. merhamet denilen bir durum 

almı,tır. 
çimizde yaşıyan, fakat içlerin· 

den hakkımızda pek de iyi niyet• 
ler reçlrmiyen bazı mütocesis ya· 
bancılara fena bir proparaoda ve . 
ıileıl daha bırakmamak, kıymet bil. 
memok ve eıki eserlere karşı lıis· 

ıiz davranmak ribi menfi telakki· 
lere, töhmetlere meydan verme· 
mek için olsun, salonunuzda işaret 
ve irıadda bulunarak bir kaç yüz 
kilo çimento, 11va vo ta4la bir kaç 
amele yevmiyeainbı bu it için aakı 
nılmamaaını temin eJersJniz, pek 
emiyetle biliyorum ki alik•darlar 
harekete reçer ve bu çirkio man. 
zara da ortadan kalmış olur.• 

Do.tamun mektubunu ayneıı 

naklettim. 
Kııkulesioe pek yakın olarak 

reçmek fırsatını bulamıdıiım içi~, 
lıtanbul limanını ıütleyeo bu tarı· 
hl e&erin bu kadar harab olduğu· 
no bilmiyordum. 

Muhterem denizcinin dikkatini 
çeken bu bakımıızhiı ortadan kal 
dırmak lazımdır. 

Kızkuleıl ıimdi haorl idareye 
bağh iae, onun, bu mektubun iste 
dirini yapacaiına eminim. 

Tamire muhtaç eterleri büsbfi 
tün harab olmadan vaktinde tamir 
etmek, yalnız bunları \yl bir bal· 
de muhazafa etmek bakıaıından do· 
ill. Ubaaılu bir iş daha az masraf 
la yapmak bakımındın da faydalı 
ve doiro olur. 

- Cumhurlyettea 1 

~c~~7 :18 i~~:~ Voroşı·lograf ~ç7ne;edti:~af a!~~ • 

~r:n~:~lıi~=~~uh~- v:an::nu~:ğuJ: 
suıi tebliği: ğru ilerlemekte 

Kuvvetlerimiz Almanlar tarafın-
Voroşolofgradı' ı ~ ~ -------------- -
işgal etmişlerdir. dan 'işgal edildi 

ve savaşa taze 
ihtiyat kuvvetle 
ri atmaktadır. 

Düşmanın bilhas 
91 tank bakımın 

Vichy 18 (a. a.) ·- • 

- Şimdi haber Ru } b alınd ıg" ına aöre, s ar azı şe -• dao muuıam üs 

Alman lı.avvetleri hı.rlerı· daha tah-
tarafından işgal 

tünlüi'üne raimen 
Ruılar her tarafta 
çolt şiddetli mu 
kavemet rosser 
mektedirler .• 
Londra 18 (a.a.) 

edilen V oroşilof - J · 
grad şehrinin bir iye ettiler 
çok mahalleri •· 

ıevler içinde yan- Alman/ar 
maktadır. Ruıya'dan 

gelen son haberi 
er, ce'nupda Ta 

iunrogdan Stali 
ngrada doiru yeni 

Londra 18 ( •. R o s t o v , a 
a. ) - Dün ge · 

ce Moskovada, k k/ f 
aşağıdak i husuıi ço ya aş l 
teblii neşredilmiıtir : 

.Son iki ay zarfında Almanla
rın doğu cephesinde uğradıkları 

kayıplar şunlardır: 

Ôlü, yaralı ve esir olarak. 
900,000. bunların 350,000 i ölüdür. 
Ayni zamanda Almanlar 2000 
top 2900 tank ve 3000 uçak kay· 
betmişlerdir. 

Ruıların kaybı ise ölü, yaralı 

ve esir olarak 399,000 dir. 
Ayrıca Ruslar 1905 top, 940 

tank ve 1354 uçak kaybetmişlerdir. 
Londrı 18 (a.a) - Sou habrlere 

röre Ruslarıo Millerovo,yu bırak· 
mak zoruoda kaldıiını bildiren ba . 
berden sonra gelen yeni resmi bir 
habere röre bu ıehrln doğu cenu· 
bunda muharebeler cereyan etmek~ 
tedir. Bir hafta evvel de Rosoş 
un beş rün evvel de Llıişaoslıt'ın 
sukutundan sonra, evvelce bu iki 
şehirde bolunaa Ruı kuvvetleri 
mütemadiyen doğu cenuba doiru 
çekilmek mecburiyetinde kalmışlar · 

dır. 

Moskova 18 (a.a.) - Cephe
den Kmlyıldız razetesine rönde· 
rilen bir tel, ıöyle demektedir : 

Çıngırakh 
ayakkabı 

- Başı ikincide -
cStanimaku bağcılar koope 

ratifi, majazasının önüne koydu· 
ğu şar•p fıçının etrafını yeşillik· 
lerle Hitler•in rnimlerile ve çi
çeklerle donatmış ve fıçının üze· 
rlne de şu tabelayı asmış : (Bir 
şişe iç ve geç, sıshibi tarafıodan 
ödenmiştir.) 

Sivastopol'on dü1tüiü gün 

bir Alm~n hamlesinin başladığım 
bildiriyor. Berlinden roleo haberler 
Almanları Roıtov' dao birkaç kilo• 
metre uzakta göstoriyorlaraa da 
Roı toblljlerinde bundan bahse· 
dilmemektedlr. 

Boruçar civarında muharebe · 
ler devam etmekte vo ümldıiz bir 
rayretle takviye kuvvetleri reti· 
rUmektedir. Almanlar, Frann ve 
Belc;ika'dan yeni kuvvetler retir
miflıardir • 

Krasnaya Sveıdı razeteıi yaz 
dıiı bir makrlede diyor ki ı «Düş· 
man, Rusya'nın kalbi olan Stalin· 
grada ilerliyor. Aıkerler, kaylüler, 
işçiler, Ru•ya'yı kurtarmak için bü 
tiln rayretlerinlzi aarfedioiı. 

Voronej, ev ov müdafaa edil· 
mektedir. Mareşal Voroıilof • Sta· 
linrrad cephetinin takviyeıdoi em
retmiştir. Almanlar, bo c~phe~i 

yarmak iıterlerse ağır fedakirhk· 
lara ve kayıblara katlımmalıdırlar. 

Londra 18 (a.a.) - Reotere 

röre Voronei'in <'enubunda vaziyet 
ciddidir. Bir Macar kolorouıu tank-

ların himayesinde taarruz etmek 
tir. 

halk, sevincinden bütün rün bu 
bodeva ol•n ıarap fıçılarının öoiln 
de toplanmış ; bızan tabipleri 
kendileri ikram etmişler. baıan da 
yolcolar. bardakla fıçı mosluiuo
dan kendileri doldurup içmişler. 
Sebil nevinden olan bu bedava 
4arap tev:rii diier şelıirlerde de 
rörillnıü1tür. 

Sivastopol'un sulıoto müna· 
1ebetile pazarlarda da paraaız 

aebze. domılt1 dağıtılmıştır. -

6,5 Ayda 

395 Amerikan 
vapuru batırıldı 

Vaşington 18 (a.a.) - Bahriye 

nazırlığı, orta büyüklGkte iki tica. 

ret remiıiniu daha torpilloadiğ1ni 
bildirmektedir. Bunlardan biri At

lantik,te Cenup Amerikan kıyısı 

açıklarında dlğari Meksika körfo 

ziode batırılmıştır. Bo remilerden 
kurtarılanlar Meksika'nın doiu kı· 

y111nda bir limana çıkau4lardır. 

Antil denizinde 20 Haziranda 

batırılmış olan bir gemiden kurlu· 

lanlar gemilerin haber verUmeden 

torpillendiiini söylemişlerdir. Bn 
remide mürettebat ve topçu efra· 
dını teşkil eden 49 ki4iden yalnız 

biri kıtybolduştor. 

Tokyo 18 a.a - Domei ajan· 

ııoın bahriye mahfillerinden öğren· 

diiine göre bir japoo nakliye r•· 
misinin emin bir yere nakletaıekto 

olduju binden fazla sivil vo as\:.er 

eıirfemenin bir amerikan denizaltsı 

tarafından torpillenmeıi üzerine 

denizde boiulmuştor. 

Buenoı • 18 (a.a) Bahriye na· 
zırhğının bildirdli'ine göre bir de· 

nlzalh Atlantik aahllioden 300 mil 

açıktı orta büyüklükte bir Norveç 
vaporuno torpillemiş ve batırmıştır 

Mürettebattan Hİ kalanlar Atlan· 
tik'io doju aabUinde bir limana 
çıkmışlardır. 

United Press'e göre ikiociki· 

nondanberl Amerikan Ticaret filo9u 

395 gemi kaybetml4tir. 

1Tll.KV1M) 
19 Temmu% 1942 

PAZAR 
Yltı1942 • A Yı 7 Güa : 200 Hmr 7S 
Rumi USa. Temmuz 6 
Hicri 1361- Rectp S 

Nöbetçi. Eczan!J 

Mustafa Rifat 
( Kalelcapmnda ) 

19 Temma% Pazar 
Tnrklye Radyodlmzyoa postaları 

Tilrkl7e :radyoau, Ankara Rad7oaıa 
8,30 Program ve Memleket 

nal ayarı. 

8,32 Müzik : Hafif program 
(pi.) 

8,40 Aians haberleri. 

8,55 Mildk: Hafıf Parçalar ve 
marşlar (pl.) 

9,20-
9,35 Evin aaati. 
12,30 Proğram ve memleket 

saat ayarı. 
12,33 Müzik: Saz eserleri ve 

türküler. 

l~,45 Aianı haberleri. 
l3,00 Müzik: şukıhr. 
13,30 -

l4 30 Müzik: Radyo Salon or-
kestraıı. (~iolon~st Necip Aıkm): 

1. Mıch"li: Potpuri; 
2. R 1lf: • Andante Appasl· 
onato»; 
3. Liocke: Yeıil vadilerde 
Bir Rendevu; 
4. Börıchel: Mönile· , 
5. Esperon: Gece; 
6. Brahmı : Macar dansı, 
No. 21; 
7. Grotbe: «Barcarolle»· • 
8. Auberl : Göbekliler resmi 
-geçidi; 
9. Nevin: «Narclssuı» ; 

10. Kochmann: «Valae Cap· 
ricc». 

18,00 Prorram ve memleket 
11at ayarı. 

18,03 Müzik: Radyo dans or· 

keıtrası. 

(Nihat Etergin idaresinden.) 

18,40 Milzik: Fuıl heyeti. 

19.30 Memleket Saat Ayarı 

ve Aiıtns Haberleri. 
19,45 İstanbul At yarışlarının 

neticeleri. 

19,55 Milzik: Lledler (TGrkçe 
Metinli). 

Söyliyen Oıhao Günek. 

20,15 Konuıma (Tatum ve Ba 
kım). 

18,45 Milzik: Karışık makam-
lardan ıarlular 

(pi.) 

21,00 Konuşma (Ziraat aaati), 
21.10 Temsil • Kimril ailesi. 
21,30 Müzik: Karışık Program 

22,30 Memleket ıaat ayarı 

Ajanı Haberleri. ve Bonalar 
22,45 · 

22,50 Yarın ki Prorram 
kapanış 

1 ı_T_E_T_K __ l_K_l
1 Bir Askerin Maliyet Fiatı i 

I• rriliz Maliye Nazırı Ginrsley Wood Avam . 
kamarasında yaptıj'ı ıon beyanatta, yeni 

harp tahsisatı isterken, lorllterenin ~ünde 14,5 
milyon loriliz lirası, yani 75 milyon Tilrlt 
lirası harcadıjını ıöylemi4tir. Maliye nuırıaıu 
bu beyanataodan anlaşıldıiına ıöre bugünkü 
barb lnriltereyo iki buçuk senede reçen omu· 
mi harbin beı senesi zarfında yaptı&'ı maaraf· 

lara mal olmuştur. 
Geçen umumi harpte ln(iltere 9,600,000,000 

sterlin lirası,' yani bizim paramızla aııiı yu 
karı 50 milyar Türk liraıı harcamıştır. 

Amerika iyanındr M. Bone muhtelif za. 

mantardaki muharebelerde bir aıkerin öldürül· 
mesi kaça DJal olduiunu hoıaplamııtır. Amo · 
rika lyanı, bu hesabı yapmak için a-ayet basit 
eaaslara dayanmıştır. M. Bone'on hesabına gö 
re Jul Sozar zamanında bir askerin öldürül
me1i 12,5 franra mal oluyordu. 

Fakat o devri takiboden harplerde bu 
maliyet fiatl &'İttikçe yükselmiştir. Bu ynkaeliş 
patlayıcı •illbların ve topların icadından ileri 
relmi4tir. Asker\ hareket reoişlodikçe bu ma
liyet fiatıaa nakliye, iaşe ve mühimmat mas. 
raflarını da katmak lizıaıdır. 

Oodördüncü Louiı zamanında bir aıkerin 
öldürülmeıi 80,000 franra yani burilnkü 

bizim paramızla 4 bin liraya, Birinci Napoleon 
zamanında 150,000 franra, bizim paramızla 
7500 liraya ve 1914 - 1918 harbinde de 
30.000 liraya mal olmuşta. 

Buıüokü harpte iae haıp vasıtalarınıo 
asrileştirilmosi yüzünden bir iPaantn öldOrlll• 
mesi 12000 Türk liraa1na mal oluyor. 

Muhtelif zamanlarda cereyan etmiş olan 
muharebelerde ölenlerin miktarı çok artmıştır. 

18 inci aara kadar muharebeler, meslek. 
ten J•tiımlı askerler arasında vuku bulduğu 
cihetle ölenler nisbeten azdı. 18 inci am ta· 
kiboden harpler, ölümiln artma11nı intaç et .. 
mlştir. 

1791 den 1799 sonealoe kadar devam 

etml4 olan Fran11z ihtilsli mubuebelerindo 
bir milyondan fazla Fransız ölmllştür. 1799 -
1816 1enesine kadar ıüren Napoleon devri 
muharebelerinde 2.5 milyon Fransız ö l· 
mü4tür. 

1813 tarihinde vukubolan ve o aum en 
büyilk moharebui diye tavsif edilen ve üç 
gün ıürmüş olan Leipzir muharedesinde 65 
bin Fran11z can vermiştir. 
. Ölmek, yaralaomak veya esir dnşmelıt so· 
retile harp dışı edilen muhariplerin mlkdarı da 
mütemadiyen artmııtır. 

1809 da W al'ram mubarnbosinde bu yüzde 
21,4, Leibzil' muharebesinde 28, Vaterlo mn· 
hareoosiode 33,8 ve Seda~ muharebesınde 38 
i bulmoıtur. 

Napoleon muharabelerindo Avrupada 
Fransız ve ecnebi 8 milyon insan ölmüştür. 

Büyük ilim Ciharleı Richort tarafından 
ltalemo alınan "Harpler ve ıulh11 llnvanlı eter• 
do ondokoınacu aıırda vukubolao ınuharobe· 
lorde 15 milyon, y.-ai vasati bir hesapla gün• 

de 300 ioaan ölmüştür. 
On dokuzuobu • asır zarfında 1 harblerin 

muraftarı he1ap edilme;e ba4lanmııtır. 1859 
aeneıinde vuku balan İtalya harbi' bir buçuk 

milyar' 1866 aeneainde Almanya • Aıustarya 
harbi bir milyar· 600 milyon, Kırım harbi 8 ' 
milyar, 1870 - 1871 Alman - Franıız harbi 
11,5 mllrar altın fraoıa 'mal olmaıto. Alıo•o 
..... Fransız harbinde Fransa 156,000 Alaıao1a· 
da 44.000 telefat vermiıtl. 

1914 - 1918 umumt harbi, ıerok ~?i;t 
Ve terek masraf bakımından biltOıı devır er n 

harplerini rerl bırakmıştır. 'l r 

Geçen umumi harbdo zayiat 8 mı yon °
3
· 

•1 l 1 k yüzilneon Hl. 17 anı yon yara ı ve haıta ı 
mil.ton ölüdür, 

Geçen umumi barbde en çok ıaylata Uf· 
rımış olan Fraoıa 28 kitlde 1, Almanya 35 
kişide 1, Avnst11ry• • Macarlıtan 50 kişide 1 • 
\talya 79 kiıid• ı, Ruıyı 107 kiıide 1, Belsl-

ka 200 kişide 1, Birleıik Amerika 2,00 kişide 
1 kişi kaybetmiıtir. ı 

Umumi harpde muharib milletlerin mıısraf· 
ları 1,000 milyarı bulmuş' Franta 145, Alman 
ya 231, logiltere 160, Birleşik Am erika 114 
milyar frank sarfetmiştlr. Hnrp haaaratı da 500 r 
milyar hranrı bulmuştur. • 

E.ğ-er bu masraflara askort nıalOllere vertl• , 
mekte olan tahsisat ve yapılmış olan harp· 
istikrazlarınıo amortişmao ve faizleri do ilAve' · 
edilecek olursa re~en omaml harbın 4 trilyoıt 
500 milyar franga mal oldufu anlaşılır. : 

B ugllnkü harbin masrafl.m. havsalaya sıg 
• mıyacak bir dereceyi bulınoıtur· Harp: 

iletlflri ve bunların kullanılması maarafları 
başlıbaşına mua:ı:zım bır servet teşkil ediyor•· 
lar. Bir tayyareyi kullanabilecek bir pilotun ' 
yetiştlrilmoal Türk paraslle 50,000 liraya mal~ 
oluyor. 

Büyük bir tayyarenin maliyet fiatı 250 000 
Türk liraııdır, Maınalih havacılık Hhas:ndoi 
yapılan masraflar 1110•mir olmaktan hali değildir. ı 
Mesoli10 birinclkAnun 1941 tarihinde Malezya; 
ıahlllnde cereyan edon deniz hnva muharre ~ 
betinde Japonlar tayyarelerile Prince of wal i 
ve R~pul• lorill:ı: dritnotlarını batırmıştır, e 

logillzlerln yaptıkları tahminlere göre b 
ı;ırh tonunun maliyet fiati 190 logillı. lirası eı , yan 1 bitim para mııla 938 Türk Hra11dır B t l 

'k' l ·1· hl . a ırı an• bu ı ı nfı ıı ıır ı tonaj tutarı 72 000 
ld 

• - b , to11• 
o uguua rore onların yalnıı ıırhlıla 67 53 ~ 
000 Türk lirasına mal olmuştur. rı • 6 

H arp zamanlarında ıf edilen bu :r.ı" h' ' 
ın şaşlr· 

tıcı parar akamlarile, aalb zamanında nele •. 
yapımazdı. 1 ı 

lı~atiltik mütehassılarınlo yaJ>bkları beııap 
ları ıore bir • bombardıman tayyareıloe urfedl 

len paralar ile beıer bin liralık yQz vilJA hafi 
bir tankın maliyet fiatile 10 ziraat traktari 

yapmak ve bir mitralyözle bir saat sürece! 
ıtııı için sarf edilen paralarla 7.000 fakire ye ' 

mek yedirmek kabildir. 
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ASR Sinemanın Yazhk Bahçesinde 
SUVARE 9,3o SUVARE 9,3o 

BU AK,AM 
Şou•rler Şolıa..t 

MICKEY ROONEY - JUOY GARLAND'tın 
Şah•ne bir surette yarattıkları 

LAKONGA 
Emhlaiz Filmini aaaarlar. ltiveten ı Renkli MIKI MAVZ 

Pek yakında : 
Stan Loreg Oliver Ht1rdi Maldepde 

Tilrlcp1 SözliJ 

Çiftçi Birliği ve Ziraat 
Odasından: 

Çiftçimizin kallmımaaı , .. yeaiııi temin makudile Hildl .. tı.bla Ha
babat fiyatlarına yapdıtı aoıı zamlardaa aonra en kaçGk Çiftçi•laden • 
Ml1Gtl1ne kadar ilin edilen niıbetler dahilinde yani eW bin kiloya ka 
dar Hububat çıkaran her çiftçi mahaalllnGn 0/0 '25 tini, yilz tona kadar 
O/O 3S tiol •• fa:alaıı içiıı O/o 50 akıl bllktaete •tmak iHcbuljetlade
dlr. Fiatlar baj'day için 20, Arpa lfla lS ,,. Yalaf içia 16 k ... tv. Hil· 
kOmethalae ba her laabetli kararından dolayı arın ıDbin eder ikea Çif 
çlala de MiOt vazifetini dl11ünerek derhal borçları olan Hababatı Ofiıe 
t•H• etmelerini ve ıimdlye kadar tealimat yapanlara da hat fukmıa 
verUeceii, borçları olan Hububatı OfiH tull• etmiyeolerio de cera rö 
recelderi ehemmiyetle ilin olunur. 

'l'J:'/9 18-19 

Adana Askerlik Şubesinden: 
Bu yıl Ankarada Hasta kurulu bakıcı ve hemıire okulu· 

na talebe almacaktar.Kaydu kabule bu_ıünden itibaren bqla
nılmıı olup Aiuıtos 9 ı2 nihayetine kadar devam edileceifn· 
den isteklilerin talimatnameyi okumalnı ve ıerekea maame· 
lenin yapılma11 için ıubeye müncaat etmelnf illn ol-ar. 

15- 17- 19 

Belediye Riyasetinden: 
1- Adana belediye kanaruı müatabclemiai için 46 talum 

tulum açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 
2- muhammen bedeli belaer tulum OD üç lira olup ilk 

teminata 45 liradır. 
E- llıalesi 21/7/942 salı günü ... t 10 da belediye encü· 

meniDde yapılacaktır. 
4 - Şartnamesi her gün yazı ifl ri kaleminde ıöriilebilir. 
5- isteklilerin beM gün ve saatte ilk temioat makbuzla· 

rileb elediye enctlmenine mlracaatları illa olunur. 
rıı9 S-t 1-16.19 

Pamuk Üretme Çiftliği 
Müdürlüğünden 

Müeauemiz kuzucu çittlitinde (700) dekarda külliyetli 
miktarda hububat sapı pazarlakla satılacakbr. 

Bu saplardan bir kısmı batöz bafpaylanndan 1aman ha· 
linde •e diter kısmı da tarlalarda tap llaliiatledlr. 

Talip olulann ihale t&rilııl o&a. ıtn/942 sün ve .. t 14 
de mlldariyette ~il kom1.yona müracaatlan ve fazla 
taflİlat almak iatiyealerin ihale tarihinden ewel mlll&rl,.te 
bat vurmaları ilin olunur. 

2274 18· 19.21 

Adana Askeri Sa. Al~a Komis-
yon undan: 

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

2 - Muhammen becleli (70000) bin lira, ilk temlnab 
(5250) liradır. 

3 - lbalelİ 31-7- 942 Cuma güaü ... t 10.30 dadır. 
4 - Evuf ve prtnameai Ankara, lstanbul levazam l• 

mirlikleri ve Adana ukeri utın alma kc.ü,onandan (350) 
kuruş mukahillncle alınabilir. • 

5 - lsteklıleria belli gün ve saatten bir saat e•veİine 
kadar teklif zarflana, komisyoada balundarmalan llzumu 
ilin olunur. 

{4-19-24-28 22 5 5 

sayın BUrUcık\Rırı mUJdı 
Adana . Bürücek arasında haftada Ud ala otobüslerimiz 

... tıdaki terait clalailinde seyrisef~re batlm11tw. 
1.· Otobüı Şirketimizin merkezıadea bir~ C111Daerte

• günü sabah aat 9 da •e çarşamba ıtlnu labalaida saat 
1 de Biırüeete hareket edecektir. 

2.- Bürücekten de pazarteıi ıBnü sabah uat 7 et. per. 
,.mbe ıünü sıbah saat 8 de Aclaaay hareket e~ecektlr: 

3.· Her rolcu yanında ~O kiloya kadar ücr.eta~ ~ 
effa götürebilir. 10 kilodan fazluı için eıy• bıç bır tckıl· 
de icaba! edilemiyecektir. 

4 •• Yer · tedariki sara numarasına tabidir. Biletlerin tir
ketimta taerkeziaden temin edilebilecetiDi sayın halkımıza 
ilin ederi&. . 

Adana Seyhan Suhulet Nakliye 
Şirketi llidürlütü 

2265 16-17-18-19 

BUGON 

iLAN 
Seyhan P. T. T. Müdürlüğünden: 

1- idaremiz ihtiyacı için 1300 adet altı metrelik, 1 SOO 
ıdet yedi metrelik, 1100 adet sekiz metrelik, 800 adet do· 
kuz metrelik ki ceman (4700) çırah çam telgraf direii kapa• 
lı zarf usulile eksiltmeğe konulmuştur. 

2 - Karaisalı kazasının Kar•gedik ormanından keıilip 
Adan•da teılim ıartı olan bu direklerin muhammen bedeli 
beheri sekiz liradan 37600 lira ve muvakkat teminatı (2820) 
liradır. 

3 - Eksiltme 3/ 8/ 942 pazartesi günü ... t 11 de 
Adanada P. T. r. Müdürlltil binasındaki arttırma eksiltme 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Buna eit ıartname 188 kuruş bedelle Seyhan P. T. 
T. Müdtlrlütünden atanabilir. 

S - lıteklilerin Ticaret Odaaından 1942 senesi için alan
m11 vesikalan ve muv•kkat teminat makbuz veya banka te· 
minat mektupl•riyle 2490 nolu ka .. una uyıun olarak tanzim 
edecekleri teklif mektuplaranı havi kapalı zanlarını üçllacll 
maddede yazalı eksiltme ıünü Mat ona kadar komisyona ver· 
meleri veya posta ile göndermeleri ilin olunur. . 

Posta davaki gecikmeden muuliyet kabul ~dilemez. 

19- 24· 28- 3o 2~8o 

B.T.Seyhan 
B61gesinden: 

Kay.eri, Nitde, lçel, Hatay ve Seyhan Balgelerl Beden 
Terbiyeıi mükellefleri aruında buglln tam saat onda atış 
poligoaumuzda •tıcıhk federasyonu grup müsabakası yapıla· 
caktır. Bu müsabakalarda kaunan ve derece alanlara müki· 
fatlar verilecektir. Ayrıca hususi davetiyeler gönderilmemiıtir. 
Anu eden her vatandq bu müsabalcalarımız:ı seyre gelebilirler. 
At11 polipaumuda hiçbir uman duhuliye yoktur. Se7ir etmek 
ıerbesttir. Maayyen ücretle de berkea attı yapabilir . 2279 

T ELEFUNKEN 
ve WEGA RADYOLARI 

Metaaet, zar•fet. yüktek bauaıiyet, temiz malzeme. 

942 Modeli radyolar arasında yalnız bu makinelere na• 
alp olmuıtur. 

1. MEZIMRE 
Radyo ve makine tamir atelyesiai açmıftır. Bilumum 

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

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

T. iŞ BANKA 1 
KUçlk tasarruf hesapları 

1 9 4 ~ · 1 K R A 1 I YE PLAN 1 
KE,IDELERı 

ı $dııı. lll .. u.JAlu ... 211d11Cit.1'in tarilılerlnile ..,,.,,,. 

---1942 iKRAMiYELERi -~-
1 Adet 2000 Ur aldı; - 2000. Un 

' " 
1000 n - '°°°· n 

2 1SO - 1500. 
" .. •• 

' .. 500 .. - 1500 .. 
10 • 250 .. - 2,500 • • - • 
40 • 100 .. - 4000. " so H Si " - 2SOO. H 

200 " 
2S •• - sooo. " 200 " 
10 

" - ıooo. .. 
Tlrldp .• ···"··· ,.,. ,.etrm•llle rel· 

•• pere blrllrllrmlt we ,.,. ..... ........ .,.. 
..... .- 19111•1•1 de den .... ol•r•••••· a77 

--BUGD N 
.MATBA ASI 
Her Türlü 

Baskı Ve 
Cilt·ı,ıerini 
Kabul Eder 

19 Temmaz 1942 

YAZLIK Sinemada 
BU AkŞAM 

Nefia lıpaoyol Kitar ve tarlulanoaa ıDaledltl ... Ea riinl lıpaa
yol Kıdaruun bayat ve Mf'e katbiı mevll• .. hane filml 

( SEViL Berberi) 
Hareketli, rüzel ve lbtrulı tala ... ri takdim ediyor. lapıoyanıa 

Gllneıli ve yalncı ba .. sı, Atklar... İhtiruları. Oynak lspanyol 
Danılara ve şar~ıla11.. Erı i'Üzel bi.ı mevıada en rllzel bir film 

... Rolde ı lmperio Argantina'nın tr.ibi Altun sesli 
Senmll lıpanyol Yıldazı · 

ESTSELITA KASTRO 
ILAYETl!N ı 

TilrkGn Şecaat •• kabramanlıklarUe dola en bGyGk Meoklbeler deataDI 

Çanakkale geçilme 
Türkçe Sözlü ve Şarkılı 

-----~--~------: -- ,,.. ___ - _,_ .._.. 

... ------~·----

Pek Yakında . 
Bilyiik lal'İIİ& Edibi ( Bernard Sba .. )ıo M .. b•r roaanı Pyrmalloa 

BffiiKADıN y;;;;m 
Adana Trahom 
Hastanesi Baş -
hekimliğinden ~ 

Trahom laastaaesi katip 
ve ayniyat metemedliii mün
haldir. Kanuni vaıılları haiz 
olanlarm lautane baehekim• 
lifine müracaatlan ili• ola· 
nur. 17- 21- 22 2281 

Adana Asliye 2 • 
Hukuk Hak. 
Esas: 32 
ICarar: 145 

Adananaa Sirkenli köyün· 
yünden lamail otlu Ahmet 
Vekili Avukat Ihsan Çalcının 
aynı köyde iken halen ma
halli ikameti meçhul C~ali 
kızı Ye Alamet qi Şadiye • · 
leyhine açtıiı ihtar dava11nm 
yapılan duruflDUI sonunda: 
elan 1abit olduiundan vaki 
ihtarın tesciline ·ve ...... ,. 
malaakem•in davabya Uli
yetiae kabili temyiz olmak 
bere 12/3/942 tarihinde karar 
verilmif oldatundaa teblit 
1eriae kaim olmak üzere key· 
fiyet ilin olunur. 2271 

S•tihk "•~• lilralık 
çlftllk 

Top aklule •lı Maıtafabeyli 
köyü araaanda ve trea l'laerribuı 
da 1 SOO dönüm aHt q ar •zi ve 
ota.kipsi Mlıl.k "J' lcirelakhr. 
Ta .. olulat• Os .uoi1rde yeni 
ot.a. •lncutl.n. 

2270 18-19- 21 

Osmaniye Baladiyı 
RalsliOindan ı 

14806 lira bedeli k.pfli 
elektrik temine talip zubat 
etmeditlnden 617 /942 tariblr 
den 6/8/942 perıembe giial 
saat 14 de kadar pazarlık 
aaretile verileceli illa olulllll'• 

2245 11· 15-19-24 

illn 
Asliye 2. Hukuk Hak. 
No:498 
Aduaaın Şabaniy• ••halletl 

7S nola evde Maetafa lua. Nmrl,. 
Mararpan &o.rkazası oıt. köy .. 
yakan mıb.Ueslnden olap Adaoa" 
da Şab,nlye ••hıllealnde otwmak• 
ta ikin halın.aabalU ikameti .... 
bal M•bmet otla A 1i Maraaro' 
ale1bin11 açt•i• bopama d••• ... 
dan dola,ı yapılan duoımada dr 
valr Aliye Ulnaa clawetly• ıeblil 
edilcllti balde 

0

1elmedijioden Ulr\,. 
l'İJ•P karart tebl ii"e ve dara.-· 
naa S/10/942 puart.I 1Ut 9 ta• 
Uklae karar vwiWlti cihetle clafl• 
h Allala o fln Ye 1Utt1 Mehk_.. 
•• buır bale.... abi takdW' 
rıyebanda d.,....,a deve• ... 

ceji .. bir düa malake .. ,e ubtll 
olu .. racajı teblii yıriH u• 
oı..ak bere Ula olanar. 

Satdık Ev 
Kalatude fabrika.. ci

vannda fevkani bir oda ft 

mutbab tahtani iki oda td 

tulumliasile iki havluyu ıa...a 
bir bap hane ıatılılctır 

iatiyenlerin gazetemiz ffJf 
mlrettibi Durmq Aliye ,.,, 

racaatları 

ill n 
Seyhan Vilayeti Daimi 

Encümeninden 
1 • Adana • Karaisalı yolunun 2-4 kilometreleri ar

(1950) metrelik laa.ma kum •e çakal malalatündea yapda-' 
it (15889) Ura (46) kUl'Uf üıerbıden bpala zarf aaulü ile ; 
siltmeye koaalmuttur. 

2- Eksiltme 6/8/942 tarihine mü1adif Perpmbe ,an& -' 
10/30 da villyet daimi encümenince yapılacq'8ldan r.tell" 
lerin teklif melduplannı kapalı ve milhilrlü olarak bu ~ 
bir saat evvel saat 9/3o ela encümea , ...... .ermeli~ 

3· lsteyealer ba ip ait ~. velenaate p 
Ye fartnameleriDİ ....... ~ "8fta mldürlltüne m&ta, 

edebUiıler. . .~ 
4- latekHleria (1041) lira (71) kurut muvakkat ~ 

,,.....eleri ve ehliyet ve9ikaıı almak ilzere ihaleden üç ~ 
evvel bu ribi it yaptıklarına dair ~vialerile iki ıoifl' 
raflan•ı bir adet elli lcu11uluk, bir adet t 5 kanqlulc ve al 
adet de bir kul'Ufluk uçak pulunu dilekçelerine bal..., 
ıuretile vlllyete rııllrıcıatlan llzımdır. 

2278 18-2!·28-2 

l•tiyaa Sahibi ı CAViT ORAL 1 
U. Netrlyat MGdlrD : Awkat 


