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'"- J 

li şef ·sm~t lnönü köylüler arasında 
Cumhur reisimiz Ankara civarında bir kög--· .. ·iIIi Şef'imiz, 
enstitüsünü tetkik ve te/tiŞ- buyurdular i~!:~!!::~:!~a 

Ankara 20 (a.:u.) - Reiıicumhur Milli Şef lı· 
met İrıörı Ü bugün 8,45 de, refakatlerinde Sayın 
Bayan lnöoü, Sayın Başvekil Şülı:rü Sarııcoj'lo, An-

kara Valiıl Nevzat Tnndoğ:ın, Maarif Vekilliği Müıte• 
varı, ltk Öğretim Uınam Müdürü ve Yaverleri bu

hındaiu baldo Ankaradan hareketle saat 10,30 da 

HasanoğJan Köy Enstitüsünü ~ereflendirmişlerdir • 

Milli Şefi Haaıınoğlan dura ğında öğntmealerle bir 

talebe grubu karş ılamışlardır. Ba sırada Enstitü tıı · 

lebesinln diğer kısmı orak biçmekte, inşeat işlerin 

de va demircililı:, dülgerJilc, dikiş atölyelerinde ça· 

lışnıa ktnydı. 

Reisicumhur, talebeyi atölyelerde çalışırken , 

inıaat yaparken, orak biçerken, dikiş dikerken tef 

tiş etmişler ve ayrıca müzik dersiyle Türkçe der-

sinde de görmüşlerdir. F.ostitü müdürü ve ilgili öğ. 
retmeoleı MiUi Şefe Enstitü lı ıkilitı ve talebeniıı 

torlil faaliyeti hakkında rereken mahlmah arzetmiş 

ler ve Enstitüdeki bir yıllık mesııinln soouçlaraoı 
birer birer göjterm'şlerdir. 

Enstitüye yalcı11 olan H ısanoğlan köyüne de 

şeref veren Milli Şef. orada yüzlerce kadın ve er· 

keğio coşkun teuhürleriyle karşılanmışlar ve ens· 
titü talebtSinin bu köy.:lo yapmış oldukları hımamı, 

köy odasını görmüşler, lcöy meydanına toplanmış 

ulan köylülerle görüşmüşlerdir. 
Milli Şef, erı:ıtitüdt'ki çalışmalardan memnuu 

kal<lıkların1 öğretmen ve talebelere bildirmişler, 

talebe ve öğretmenlerin « Y ışa, saiol, şen ~İt• 

sesleri arasında enstitüden ayrılmışlırdır. 

-

I 

''Atılay,, şehitleri 
iÇin tören yapı_ldı 

• 

ili Set 
Fransanın yeni An kar 
- ...,. -
büyük elçisini kabu 

Çanakkale 20 ~~---... - x : :c:::c :x•:•:ıı:n: : : '°'= :x: x =:x pılan iki deniz al· 

~usu,i) - Atı- ·Çanaklr.alede denize çelenk- t11nııdıın hirİ•İ o 

~ 

buyurdular 
ılay denizaltı re ft lan Atılayın parça· 

nnimizio batma1ı [ [ J A • h •tı • • • ları Alcnanyada 
·münaıebetilo Ça- er atı aı; zız şe l erımızın haurlıınmış ve ge 

nakkalede dün •uh'laTl takdl•S edı•tdı• mi Haliçte, Vali:le 
, ~ok elemli bir • , kızıığında korol-

fÜn yaşanmış, şe· -:__._~ ı;::::::::;;o~ "w_._.:.~:::xx:~:•:;Cı::::COı :. . muştur.. • • 
birdeki bütün aıüe11eıteler ve ticarotbauler başt~ Atılay 19 Mayl9 1939 cuma güoü deoıze ındı· 
ışağı kapanarak Cumbııriyet !D•ydaoıoda blJılerco yord. rilmiş, rüverle alaamı vesair noksanları tamamlan 
daşıo iştirakile büyük bir tören yapumaşıtır. Nutuklar ılıktan sonra 14 Ağostoı 940 senesinde donanmaya 

söylenmiş, aziz şehitl.rlmizln rahları takdis .edim iştir. iltlbal: .etmiştir. • 
Cumhoriyet meyd.nındaki töreni müteatı.!p ınızı· Atd.ay .Jienizaltı11, su üstünde 957 ton ve su 

kanın çaldığı matem bavasr ile, 4ehlr bir baıho bir altında 1252 <opdu. Sn üstünde auıni sur'oti 19.95 
başa dolaşılmış ve vapurları. binilerek d4~oize çoleıı.ı,k. ve su altında 9.48 ~ildir. Bir dcıfada alabildiği 120 

Ankara 20 (na) -Reisicuo 
bur lsmet lnönii 'hug'ün sant 16 3 
da Çnnkayadaki köşklerin~e Frı 
ıanın yeni büyük elçisi Mösy , 
Gaston Berjeri kabal boyurmu 
lardır. Büyük elçi, Reisicumhur 
itimaloamesiui ve selefinin baş\ 
va:z.ifeye tayinine dnir olan ved. 
nameyi takdim etmiştir. Bu k 
bulde Ba~vekil ve Horiciya Yek 
leti Vekili Şükrü Saraco&'lu 
hazır bulunmuştur. 

ler atılmıştır. Bu ha.zin tören, gözyaşları a:rasmda IG· ton mazotla su tistiiode yasati \5 mil sür'atle 8000 

1 11 
-L/ngiltere, Rusgaga harp· na ermi~tir. .~iJlik bir mesafe ve 1 a~tınde elektrik bataryaları 

Ankara'dakı toren r:ıa~zemes~ yetiştirme~le • nuttosile 4 mil vasati ıür'atle ~Qq ~illik ~lr mesB· 
---------- ıktıfa edıgor; halbuki! ... Çanakale önündt' H hazlr.anda datdılc~ • .wnra ·fe \kated.Gbilecek kudrette idi. 

Y •• k k bir irıza yüzüoden çılcamıyao Atılay deu '2abam; f;bedi ~of Atatürk, Atılayın hııofoi «~atılay» 
U se Rus ordular1 kai'tl Ay ıınıfı deniz.altılaramn:dındır. Hükl)motimiı..'1a IU- .olarak ıl:.<>yİı:uı~ ,_fı.kat sonradan isim Atılay olnr!'°'k 

barebelerde 30 düşman 
rib edilmiştir. 

Berlin 20 (a: ~) - Alman r 
fif scvaş oçaklımle Ştükaları M 
ceph'esindtı lngiliz motörlü kol ı. 

t h 
• ı · manyadaK.·upp Germaoia werft firmuma ısntarla-· tidil edilAiıtir . .t}t~11y reçen sene Sadi Gürcao arı a s 1 t&arrU28 hemen b&,18; • dırı dört denaalh ~emiıiadeo ikisioio memlei:.etİ· Jtomaudasında _Jilonu~ torpito YC atış birinciliğini 

gençliği sov;;tR~sya ffi::::· 2:·;~ı:;~ hotıArlardııldmır. Maomlenketiınliauff! ry•· :::N~;::~; .. ı. -ı 
na ~e taalc ton uloklımoa ~e 

'•" . 
hücumlarqa bplunmo lardır. 

Bu hususta D. N. B. ye bi ı 
rildiğine göre 4 tank ve 22 kc 

Aske,.lik kamplarının 11iha· M h J k - rAlman ve mütte. fakly•t~". •Büyük 

Yete ermesi dolagısiglt! " I! a vo aca fık kuvvetler, yol~ c bir :zafe~ diye 1 
ları bataklık hale enuba dogv ru w.atıflaadırıyo&r. 1 Atatürk Anıtına - Stokhoım 20 (a.a.) - Rusya getiren şiddetli Niyu Kroni-

daki va:ıiyeli ınutalııa eden Nev· yağ-morlara sai- • ı ı • k'r"n atkari muh.,-ç 1 k K d men aşığt Don. 1 er ıyor riri Giuor k~ e en OY U York Timea şunları yazıyor : ., 
Rus orduları büyük muka&il mecrası boyanca «Eier Marei 

t81lrıUH hemen baştamularaa.SOV· ile1~ meie devam Rostof ve Sta- şal Timoçenko bu k Ankara 20 (Hasusi) - An· 
arada askerlik kamplarını yap· 

ttltkta olan yü~sek tahsil gençliği 
~~? yirmi günlük kamp drvresini 
•tırrııiı ve Ulaş ffleydanıodaki Ata· 

tilrk anıtııı.a ıııcraıimle çelenk koy• 
~Uştqr, Ankara Holtult Fakültesine, 
.'Yasal Bilgiler Okuluna, Dil, • Ta· 

lıh •. Coğ'rafya Fakültcıılne, Gazi 
erhıye Eoıtitlilüne ve Konıerva• 

tııvara ıneoııup bin beş yüze yakın 
talebe, ıaat 9,30 da Ankaramn 
tarihi anıtı etrafında toplanmışlard!r• 
t Yedek Subay Okula Koma· 
anı kurmay Albay Ali Rıza Gür 
Ctıı, emrinde bulunan talim tabura 
ttrıçlerioin bu lnahürüne riyaset 
e\ınekte idi. Gençliiin hazırlamış 
Olduğa çe!eogin ıabideye konması 
~e .talebenin hep bir •iı2dan aöy 
0Clıği lstikliil Marşını lllüteakip, 
tnçler adına birinci bölükten Adli 
ı.t''asrüa, bir kitabe irad etaıiştir. 
\ı •lkın alkışlarile ıık sık kesilen 
tıtı. coşkun hitabe: Atatilrkün ma 
v '~i httzurunda hürmetle eğilmiş 
~ 6 'blıdeo evvel vataoı canlarile, 
'ııla ·ı 'b' hı~ d'' e müdafaa atalarımız gt ı 

10 • bu azi:a vatanı kanımızın 
~et· daııılaaına kadar müdafaa ede· 

ıı.ı. demiştir. 

~•lll\~dli Kısarün, söıleriııe de-

•Bıter' •yet, asırlardanberi pek 

yet Rıısya mahvolaıuştur. Görünü- ediyorlar. kesimde düşmanı 

şe gör~ dil~man bitmez tükonmez t Alman zırhh Jı•ngrad tehdı•t kat'i olarak dar: 
kuvvetlere maliktir. 1 · d d • ı· 

1 
kovvot ert üşaıa urmaga ve e ın-

Müttefikimiz Rusların ikioci · 
h k l · 1 oın müstahkem it d d cdeki mahduUe-bir cep t'I uru masını ltrllt". iste- a ın a 

meleri sebebini anlıyoru7- Btt lldn- batların1 yarmış Jr "febbüs imkinl~· 
ci cephenin açılmaması takdirinde ve m:idıf aa teır· ---181!f' rn: .arttırmağa mu 
Rusya'da hayal inkİS&l'llllD büyült tibııtına d~rio~ Alman zırhlı kuvvet· wdffak olurs~, da· 
olocaj'ıoı da biliyo1122. Molotof j'irıe nüfuz etmi:,tir Hıa ıCODı.Jptaki Ros 
Londra ve Vaşirıgton'dan bu hu- ' Mosk;<>va 29 )eri, Rus müstahkem liuw ... etlorioio va· 
ııı .ta teminat alarak döumücı.tü. } ll!iv ti ' · esulı 

"' ( ) R t hat arını yardt -,, e erıoı a.a - OJ er 1 ~to islah ,etmiş 

Ticaret Vekili 
Adanahlarn• saygı we 
sevgllerlnl Mlllf Şef .. I· 

mlze lbl•I eyledi 
Ankara 20 (a.a.) - Ticaret 

Vekili Dı. Behcet Uz, Tetkik IO· 

yahatindeo dün saat20 de tayya· 
re ile Adanadan Ankaraya avdet 
etmiş ve Milli Şef Renicumbur 
l.met lnönü tarafından kabul edi
lerek Adana vo Mersinlilerin sev 
gl ve ıaygılarını Milli Şef'e iblağ' 
•ylemiştir: 

çok •hlak prensipleri, terbiye ıis· 
temleri ve devlet tekilleri tecrübe 
etmiştir. Burıın de dünyanın ufuk· 
laaı korltunç vo simsiynh bulotlarla 
örtülü bulanoyor. Zulmet ve ıllı
rap d•vam etmektedir. Bana karşı.-

- Dovamıı ikincide -

ajansının bueusi f4ı•--- oh•r. 
mohabiri bildiriyor: Voron«ıj civıuıodak\ Ruı ta.b 

Londra 20 (a, a.) - Almanlar şidah bo bölgeye nekadar fazla 
Vorooejde dordısrulmu~ olmakla dilşman aakeri çekerse Mn01•l 
beraber ceneba ıioiro sarkmakta Foa Bolt'an taarruz barekati dıe 4 

devam ediyorlar. Roıtof ve Stalin· ikada'f çok zorlaımıı olur.> 
d~ Don nehrinin doğa kıy.mııda 

gra ı tehdit eden tehlilte büyü- •önemli bir ooktıdao çıkarıf 75 
mektedlr. iinci "lmım piyade tümeninin .erleri, 

Afrika· -cepbetin• gelince; F.la. 4altğımk •bir halde nelıırin Öbüt kı· 
lemeynde 1eıebbüsü .ellerinde tu· 'YtSına atılmıştır. Ba movaffa~ıyet 
tan lnrfüıler üç keaimde biraz ·n.ç giin •üren muharebeler somtnı· 

ld& elde edil111i$tİr. 
arazi kuaoaıışlardır. MoJko~a 20 (a.a) Royter .ajan 

Haberlerin tahlilinden anlaııl· woun hosu11 muhabiri bildiri)ıor. 
dıiı üzere dorum hi! cephede ce- Almanlar ·Ruı orduıana laali 
sar.ıt verld, öteki cephede ise en· öllJm darbesi indirebilecel ik'ti-
di:.e doj'aracu malıiyettedir. dadır, ve ~imdi Alman ordusunao 

Gazeteler Mııırdaki barePtl&r Y•pmaia çalJşhi• şey de budur. 
lt ltk ~mao za .. owda dordurolabi· 

• ıoda fıızla iyimur ~örünmektea 
~eldomekle beraber, Ruı cepbelln. ·Jitıeıgıırom bala 'Almablar aleybiııe 
deki vaziyetten dolayı fazla bedttin- t.pYrileblllr mi? tıer kelimeyi tarta 
liıfe kapılnııyorlar.Londra razcrtıelerl terta kullanan So.,,et baıını be 
bllhaua Rıııluın Vorouejde- ka· ..-llere «Evet• .. cenbını YU"İ• 1 

4 

:ıandıldar SD11vaf~kiyetltri b.IY.tl- ..yor. ~ 

yon tam isabetlerle tahrib edila 
tir. Savaş oça!ı.lıırını himaye eı 
Almnn avcıları tarafından üç 1 
liz uça ğı düşürüloıüştp•. r 

Kahire 20 ( a. e. ) - · Ro~ · . 
ajlln!'ının boııusi muhAbirin..den,: , 

\Bir ,Hintli tümeni dünlü , 
martesi ~ü · ~ merkez keşimi . 
-kiJçük flir llcırleyiş hydetmit 
düşmıoııı tanklarla yaptı2ı bir 1 

u ~ 11 t" I" o r şı hücuma maruz kolmı~ tır. K ı -nus ı· u uy hücum topçu tarafından fada ~ 
~P . "'lüie uirnnılmadao pllskürtül 

1 d SU tür. 
8 inci nttö~ ~ ~ .Londra 20 ( 8 , a . )-Cer• 
;-.;;iierlnt~feza ~frıka Başvekil Mareşal Sa• 
~-~~ şoyle demiştir: • 

., • d 1 y o r « - Tobruğa almadan bize" 
• Xabir;:~~wa.] :-: R~y~e.r ,bat Y"ktur. Zayiata oğrıyan biı 

aiaoıuruP. hustı!li a.ıuhabırı bıldm- l :::bi .:~~:.a ~:~~:;:l2~,:~1 
yor : ikinci bir motörlzc piyade tütı . 1 

Ceph6iltııı .;> hf1Ao on son haber kurulmaktadır.> , 
lere zöre CUI&: , . nü cereyan eden Kahiro 20 ( n.a ) - Orta 

, muhauıbedeo &Qnra -El AlemeyD'iıı kara ve hua tebliil: ', 
· l' b' • d te Dün kıtalarımız bütün kes'ı ~fltll& ı far ııın e yeai.t'~Dt4'dil•0, , d en 

d k• k" • ,- .. ı.ovzılorı e mevzilerini muhafaza et . · 
pt; o 1 ıe ızıoci orduo&Ul~·· 14 temmuzdanberi 4000 es' 1111 

h....cı- l 'l' 1 ' I' d boluur::ak A f 1 1 h ır 8 
..,.._ ugı ız erıo e ın • • v ı o arı imayosindeki hafif b 

tadır. b"ıJlere hindini· b~ oçaklamnızla av uçakları 1 
R l t o h reb · · mu:- • Ctııeıe o oın etmi• ve bıı a e çcvresıoın batısıoda c 

• • n~ -··ı t arrllf. y • l • mış P•Y-=-1 e • ~ eni tarafından maoın ışga altında b l 
t ~ .u·0 t ıuaı h h u tınan~ 
aarruz r ... ~• iiştilr. Da a ıonra av? me.Ydanıoa şiddetle hü !f 

geri püdt~rt~inin toplan>r gibi etmışler~ır. yerdeki uçaklar bl, 
dilşman P~oşıi. de yeni bir ta• vaya hasara uğratıJm,1 ve yere 
oldujuv{t~ ,_lmnı:ııştır. mek üzere bulunan 5 düşman , · 
arru~,.,şembe ırünf! zırhlı unsurlar iı da düşürüloıütür. 1 

,,ada cereyıuı edc:ı . muharebe· A Kuın 1ırtınalrı başka hava 
'd': :Z.S mihver taak,ı , llluharebe hı . • rekatına zarar vemişse de de' 
'ci bırakılmıştır. k • · d ı. · "Ji 

rı l11rlizler bu to \dann ,22 sini esıının eıd dü$man hava kmv , 
lerine karşı yapılan hücumc 1 

hıı•aya ıaçurmuşludar. tanlta tam isab~t • kaydedilmiş 
Roma 20 ( ı. a. ) - İtalyan yangınlar çıkarılmıştır. Bomba ~ 

tebliği: El - Alemeyu bölgesinde kları gündüz Topruğa tıocum-et 
cmevzii mahiyette çarpışmalın ol- tir. Bütün 'bu hareketlerde 
~moştv. Soa rünlerde yıp~lao ma uçafımız dönmemittir. 
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Askerlik 
SOVYET 
RİCATI İzmarit topla

yan şık kadınla l Adanada Canlı 
Bir Spor Haftası K ursk - Har. 

kof taarra
ıuotın Don neh
rini geçtiğini ve 
Şark cephesinin 
cenup keıiminde 
mühim bir rical 
hare ketinin başla· 
dığını Sovyetler 
de itiraf etmıışk 

Avr:pada -harbin aki-:: H;~:~~~:~~~ı 
beti, Sovyet Başku - ~3s.k\un:~ r :~t:: 
mandanlığının şark lürken bazı müte 

cephesindeki r i c a t ı hauısiar Alman· 

Fransa, büyük bir kıımıoın iş· 

gali altıo-ia bulunmasına, 

yiyecek 11kıntısı çekmesine rağ 
men ş klıktao ayrılamıyor. Parisio 
meşhur kadto terzileri her gün 

lar Kafkas petrol. 
tanzim e p edeme - lorlne duydukları 

yeni bir moda ortaya atmağa ç"h· 
şıyorlar. 

Bir zamanlar yeni tuvaletler 
Pariıte at yarışlarında, Dovil gi
bi kibar plijlarda görünürdü. 
Şimdi Paris de Dovil de işgal al 
tında bulunduğqndan, yeni kıya 
fetler Fransanıo cenubunda Can 
nes (Kau) da teşhir ediliyor. 

Atıcılık ekibimiz J=--y-
8
-n-i -

grup birincisi oldu MahsulUn 
mesine bağlıdır büy~k ihtiyaç do
~ ~-- = _ ~~ ~ _ aly11ıle bu tarafa 

tedir. 
Yarık bayii büyüktür ve en 

n Kuraktan Karadenize kadar uıı· 
yan cııpbe hakkında ıimdiki esas 
stikametinde taıhihler yapılarak 
durdaralma11oa imkiio yoktur. Hiç 
deiilıe bu cephe parçasının hay.li 
rer il ere çekilmeıi zarurett kendı 
ıini gödermiş bulunmaktadır. . 

Bu çeşit cephe parçaları ge.rı 
ılınırken büyük silsileler veya ge
oi nehirler gibi mühim manialar 
y:ni tutulacak mevzilerın tayininde 
:.aş komutanlara çok yardım eder. 

Fakat Sovyet cenap kanadın· 
da böyle müsait manialar da bu· 
anmamak tadır. Don nehrinin isti
itftmet ve ,.eziyeti sailam cephe 
tutmağıı mllsait değildir. Diğer ta· 
raftan bunlar şimal taraflarıcdan 
ıeçilmiştir. O halde ricali tanzim 
oahıinde Kızılordu baş komutanı· 
ım işi biraz daha müşkülleşmiştir. 

Va"ı• Volranıo vaziyeti bir 
müdafaaya müsaittir. Fakat 

bizatihi Volraya ulaşmak Alman 
steklllerlnln başında getir. Boraya 
udar çekilmekle Almanların en 
:>Üyük hedeflerine varması temin 
adihoiş olur. Zira Volka Kafk"ı 
oetrollerlnlo Rus içeriıi11e daiıtıl· 
ınası lşindd en büyük rolü oyna· 

naktadır "dl 1 Bundan başka Volga va s 
ılmalde kalacak Sovyet cephe alc. 
ıamının tabii ikmal mıntakası olan 
farki Rusya ile muvualaıının ke· 
ıilmesioe müıait en tabii hareket 
ıahuıoı da te~1til etmektedir. 

Bir defa Volgaya vuıhp Snv· 
t imal ordusnnon Kafkas petrol 

~:yn~klariyle alakası kesildikten 
yanl motorlü va11talar bakımından 
caafa ujntaldılctan ıonra bareklta 

l ,.0 k bakımdan ( ikmal, nehir 
) r .. • 1 
ıakliyatı vesaire) daha ınüs~ıt o an 
Volıra vadisinin şimale dogra ha. 
•eket edllirae 0 vakit Kızılordunuo 
ioromo biltiln btıtllne rilçleşir. 

O halde b&1lamıt olan rlca\in 

Volıayı vardırılmadan evvel dur. 
_. l durdnrulmaması şark cep· 
ı;ıara up 
lıesinin ve dolayısiyle Avrupada 
narp durumunun can aJacak nok· 

tasını teşkil etmektedir. 

Ricati tanı.im iıinin harp hare· 
katı üz.erindeki hayati rolü

a6n en mühim misalini beş on fÜo 

evvel şimali Afrikadaki lngiliz baş 
komutanlığı bize gös\eroıi, ve iı· 
pat etmiştir. Eğer lnriliz baş ko· 
mutanlığını Auchinleck büyük bir 
komuta sanalına delilel edeu ıü
ratli bir kararla aenelerdenberi ba· 
ıırlanmış bulunan Mersa Matrah 
mevzilerinin ca:r.\beıine kapılarak 
barayı terketmemiı ve bir kaç gün 
olıun muharebeyi burada kabul 
etmiş olsaydı burun F.\ Alemeyn 
mevziinde totunmaaına iaıkin yok. 
tu. Zaten çok zayiat .ver~if ordıı 
ııı silratle sarılır ve şımdıye ."-•dar 
Almanlar lskenderiye ve Nıl del. 
taamı işral etmiş balunurlard:· in · 
l'İliz baş komutanlığının bu ust~t· 
ca hareketi Mıaırın ikibeti üıerın· 
de ne dereceye kadar tesir ede 
cektir bilemeyiz. 

Bu, bıından ıoora her iki tara· 
fın alacağı ihtiyatlara bajlıdar. Fa· 
kat lngilizlere bugünkü bekleme 
.. asını veren dahi baş komotan· 
tarının sUratli ricatta röıterdiğ'i 

dlrayettir. Eğer Sovyet Başkomu. 
taolığ'ı da yarılan cephe akıamında 
ancak ufak hareketler için muvaf. 
fakiyetler vldeden adım adım mü· 
dafaa itini bırakarak büyük k11tm· 
lariyl• tutunabilecek bir batta düş· 
mandan evvel çekilebilino cenap 
kanadını ve dolayısiyle bütüo cep 
beyi yıkılmaktan alıkoyar. • 

Aksi takdirde l•"like bOyilk· 
tOr. Kabul etmek lbımdar ki mü. 
aait fıuatı gören komutanın sal· 
clırması nasıl büyük bir maharet 
iıe vaziyeti müsait rörmeyince çe· 
kilmek de o kadar bilyOk bir mı· 
urettlr. 

1 sarkmalarını muhtemel görmekte 
dirler. Vakıa bugünkü motör harbi 
dolay11le petrole olan ihtiyaç son· 
suzdur ve Almanları o Kafkas pet· 
rollerine karşı büyük lıtiyaklar JÖI· 

termesi de tabiidir. Aaıcak Kafkas 
petrollerine karşı hareket bu iltek· 
ten daha ziyade Kızılorduyu bu 
kaynaktan mahrum etmek esasına 
dayanır. Bir defa Almanlar Kafkas· 
yayı işgal eder etmez bu kaynak· 
fardan hemen faydalanacaklarını 
pek düşünemezler. Bu aahanıa Sov
yetlere çok eaash tahrip edilece· 
ğini bilirler. Hem Sovyetler bu 
işte ustadır, hem de petrol kuyu· 
larının. ve tesiaatının tahribi kolay· 
dır. Sandan dolayı Volraya varıl· 
dıktan sonra petrolü ele reçirmek· 
ten ziyade Kızılordunun petrolden 
mahrum kalması ve Kızılordunun 

imhası fikrini müteakip harekatı 
tayin edecektir. 

Şanı da vır ki Volgaya ••r· 
ma\t Kafkasyayı esasen Kızılordu 
kütlesinden ayıracağı için niıbeten 
az kuvvetlerle Kafkasya istikamo· 
tinde hareket zaten mümkün olabi· 
lecetir. Binaenaleyh Volga sahilin
de en )&kın ve mühim hedef Sta· 
Jingradıu tutulması takdirinde bü· 
yük kuvvetlerin şimate, tili bir ku· 
vetinide Kafkaslara doğru hare· 
kit yapması kabildir. 

Ankara'da yapı
lan tören 

- Baıtarah Birincide -
lık, mahayyilelerioizin zeminine 
Tilrk tarihinin yapraklarını yayarak 
göz atmanızı istiyecej'im. Orada 
ruhu bütün, imanı yüksek ferdler, 
sağlam aileler, adil devletler ve 
muzaffer ordular göreceksiniz. Boa 
ların 11rrı ... bir ... tek şeydir: Disiplin. 
Disiplinsiz millet yaşıyamaz.ıt 

Sözlerinin sonunda, memlekette 
herkesin ruhaoda, ailede, mektepte, 
vasifede: askerlik ocıtında oldap 
gibi disiplin lüzumuna iıaret eden 
renç hatip, ıöıleriai, Btıyilk Atanın 
manevi huzurunda bir defa daha 

and içerek bitirmiıtir. 
Bundan ıonra,'l rene birinci 

bölükien ve Hukuk Fakültesi son 

sınıf talebesinden Fuat R•mok, 
«daima hür» baılıldı ş•irini oka 
muştur. 

Talim taburu talebes:nin: saym 

kurmay albayları Ali Rıza Gür· 
cao'ın önünde yaptığı muntazam 
bir geçid reıminden sonra bu gü 
zel ve muvaffak merasime nihayet 
verilmiştir. 

Bu sene Kan' da başlıca kadın 
moda111 renkli elbise moda11 üzeri· 
ne beyaz keten cekettir. fakat keten 
ortalıkta biç bulunmadığından, el 
altından tedarik etmek lizım ge· 
liyor. Bunun için bu ceketlere 
marşe nuar (kara piyasa) adı ve 
rilmiştir. Kadınlar sabahları Can· 
nea'ın Droiıette adındaki meşhur 
rezlnti rıhtımında bu kıyafetle 
reziyorlar... Soare elbiseleri li· 
medir. Ayakkabının arkasında 2 
küçük kanat bulunuyor. 

Erkekler arasında da facili 
elbiae modadır. Fakat bu sene 
rri deiil, pembe, yahut mavi af 
nilidan elblae riyiliyor. Ba elbi 
senin yakattoa iri bir karanfil 
takılıyor. 

Şapkalar çeşit çeşittir. Şap· 
kacıhk o kadar ehemmiyet kes· 
betmiştir ki bir zamanlar Fransa 
oın kibar plijlarmıo bellibaşlı 
simalarından biri olan Hollandalı 
meşhur re11am Van Donren re· 
sim yapmaktan vazgeçerek bir 
şapkacı dükkanı açmıştır. Be 
yaz sakallı renam şimdi şapka 
lar için modeller çizmekle meş

goldilr. 
Fraosada kadınlerın şıklıkları 

yerinde olmakla beraber büyük 
bir dertleri vardır: 1 ütüosüzlük". 
Tütün buhranı rittikçe tiddetioi 
artbrıyor. Hü\ı.ümet, mevcwl tü~ 
tilnleri toplamış, bııulara bir nevi 
ot karıştırarak bir çeşit sirara 
Japmağa baılamıştır. 

Bu siraralardan yalnız erkeklere 
ründe dörder tane veriliyor. Kadın 

lar sirara almalı: hakkına malik de 1 
iildirler. Halbuki kadınlar arasın· 
da erkeklerden çok tiryaki olan· 
lar vardır. 

Sitara el altından da bulun· 
madıtıodao, kadınlar, lzmaritçiU 
ğe başlamışlardır. Şık bayanlar 
ellerine ucıı slvri ince birer baa· 
ton all!Jakta, gezerken rasladtk· 

ları izmaritlere bastonun sivri tt· 

cunu b8tırarak bunları açık k Ü· 

çük bir çanta11 atmaktadırlar. 
Akşamları izmaritler temizleniyor 
ve bunlarla yeniden siraralar ya· 
pıhyorl Canneı'da son moda ri· 
yinmiı şık bayanlarm izmaritler 
toplamaları yabancılara rarip ge. 
liyor. Fakat orada oturanlar ar· 
tık buna alışmışlardır!... 

- YUzme mUsabakalaranda da 5 
Adana, 1 TUrklye rekoru - yapıldı 

--
Beden Terbiyesi umum müdürlüğü tarafından tertip edilen beş vf· 

layet Beden terbiyesi mükellefleri arasındaki Atıcılık grup müsabaka• 
ıı pazar günü Adana Poligonunda yapıluştır. Müsahakaya Ka1serl, Ha· 
tay, lç~J, Ni(de ve Seyhan bölgelerinden gelen, askerlijini yapmamış 
Beden t"lrbiyesi mü~ellefleri Atıcılık birincileri girmiştir. 

Mü,abaka neticesinde, Soyhan bölgesinden Fehmi Yüceyar 56 pu· 
vanla birinciliği, Hatay bölreılnden Ferit Ôzai 55 puvanla ikineilij'i, 
Kayseri bölgesinden Ômer silahtar 50 puvanla üçüncülüğü kazanmıttır. 

Birinciye ve ikinciye birer kol aaatı, üçüncüye para çantası 
verilmiştir. 

Hediyeleri dağıtan bölr• istişare 
heyeti azasından askerlik dairesi 
mülhakı Haydar Güaalp, Atıcılık 
spora bakkıntia güzel bir hitabe· 
de bulanmaştur. 

Yine pazar tünü, rrup müsa· 
bakalanndan sonra, Atacıhk birin· 
cisi Adana lı ız lisesi talebesinden 
Leyi& Ônmeo tuafıodan i'Öıleri 
atışı yapılmış, elde ettiii 58 po• 

van, bu ıporcu renç kızın uzan 
uzun alkışlanmasına aebobolmaş· 

tur. 

Adana Atıcılık Ekibi, grup 
birincisi olarak Türkiye birıncilik· 
lerine iştirak edecek ve ayrıca bu 
takdirneme alacaklardır. 

Atletlerimiz Ankarada 
çok iyi dereceler aldı 
18 ve 19 Temmuz tarihinde 

Ankarada yapılan Atletizm birin• 
cilik.leri Müsabakasına Cenup 
grupu biriociıi olarak iştirak eden 
Bölgemiz atletleri çok iyi derece· 
ler almışlard1r. 

110 M. manialı koşuda ikinci· 
liii, üç adım atlamada ikinciliği, 
800 M. koşuda üçüncUlüğü, Cirit· 
te dördüncülüjü, 200 Metre koşa· 
da beıioci iği, çekiç atmada beşin. 
ciliii ve en mühim koşu olan Bal· 
kan Ba} rz k yarııın 1a da ikinciliği 
kazanmış olan atletlerimizi tebrik 
ederiz. 

Yüaiicül•rimia Hataya 
gitti 

24 Temmuzda Hata)da y .. pı· 
lacak yüzme müsabakalarına işti• 
rak edecek S&yhan takımı Sıı 
sporları aianı B. Rifat Çelikkolon 
riyasetinde dün Hataya hareket 
etmlştir. 

Yüzme müsabakaları 
Mevıimin üçüncü yüzme mtl· 

aabakaları pazar gilnü yüzme ha· 
vuzunda yapılmııtır. Bu pazar da 
müsabakalar çok heyecanlı oldu, 

5 Adana rekora ve 1 TGrltiıe re
kora kırıldı. Mnsabakalara Genç· 
lik ıpor, Demirapor, ve Milli M~o· 
sucat klüpleri girmlılerdir. Teknik 
neticelıır şudoı: 

Büyükler ; 
100 metre serbeat: 
ilk yarlf büyükler ara1ında 

yüz metre serbest, bu müsabıkı· 

ya 5 yüzücü tirdi. Neticede Genç· 
ilk kulübünden Nihat Erdem bi· 
rinci, 1121, ikinci G. S. dan Sa· 
lihattin 1,30 

100 Metre sırtüstnı 
Bo Milsabakaya Tnrkiye , re

kotmeoi Milli Mensucatta.n Mah
mut Dalhan rlrdi neticede 1,18 
ile Adana rekora yaptı. 

200 Metre Korbaialama 
Bu müsabakaya Türkiye ikin• 

cisi Demir Spordan Muharrem Gü
lergin girdi, neticede 3,11 ile bi· 
rinci, bu derece bu sene Türkiye· 
de yapılan en iyi derecedir. 

800 metre serbest 
Bu mllnbakaya bu meMfenia 

rekortmeni olan Gençlik kalübllo· 
den Halil Dalbao 11,40 yüzerek 
Türkiye rekorunu kırdı. eıki rekor 
12, 36 

1500 Metre serbest 
Bu meaafenini Türkiye re· 

kotmeni olan Halil DaJban 24,10 
ytlawek birinci. 

Ortalar: 
100 M. Serbest 

l İbrahim Ôzekici G. S. 
1, 33 

2 Fehmi Akkurt , , 1,33,3 
3 - Celil Gül 1 34 
100 M. Sırtüstü 
1 - Halil K•plantürk G . S. 

1.43 ( yeni ortalar rekoru) 
2 - Turan Katlav G. G. 1 59 
Küçükler: 
50 M. Seabeıt 
1 - Doian Y tldıram G. S 

f 

teslimi 
Nalıige müdürleri ve kon
trol memurları merkeze 

çafırıldı 
Yeoi kararnameye röre mü•· 

tah1ildea yüzdft yirmi beşten 
elliye kadar alınacak mabsnlil 
borçlandırm•k işlerioi tanzim ve 
bu miktarların müstacelen ofiı 
anbarlarına teılimloln temini için 
nahiye müdilrlerile, kontrol memur 
ları merkeze çaiırılmıştır. Bun• 
lara verilecek direktifler berine 
hareket edif,.cıııktir. 

80 ya91nda bir adam 

klracıaını vurdu 
Yayla yolu karakolu civarında 

_ bir yaralama bidiseıi olmuı, Zehra 

Tosun isminde 60 yaıında biri, kira 

cısı Mehmet Çavdarı tarafından ajır 

surette yaral11omıştır. Yaralı ha1tıba· 

neye kaldırılmlf, saçla yakalan· 

mıştır. 

Bir ••r•rke9 yakalandı 

Surediii mahallesinden AU 

Y ılmazer adıntla biri ırmak kena• 

randa narrile ile urar içerken ya· 

kalanmış ve hakkında kanuni mu· 

amele yapılmı,tır. 

Bolu'nun Bayramı 

Bola 20 (a.a.) - F.bedt Şef 

Atatilrk'ün Bolu'yu ıerefleodirdik· 

leri rOnüo yıldöoümü milnasebetile 

evvelki rna Halkevinde bir top· 

lantı yapılmış, nutuklar söylenmff, 

hatıraları taziz edilmiştir. 

41 ( Y .ı kilçiUJer rekora ) 

2 - Maıtafa lıçi G. S. 42,4 

3 - Mustafa Giilergin G. S. 

42,5 

50 M. Kurbalaına 

- 1 Kemal Belli G. S 47,8 

(yeııi kllçüklor rekoru) 

2 - Mustafa işçi G. S. 48.t 

Sa topa muaabakalarıoda BöJ• 

remiz mubtelitl su topu takı•• 

kazanmıştır. 

[1.__T_·a_ri_hi_R_om_a_n_:_79_..I ZINDIKLAR 
ÇEViREN ı Semih Uygur =J 

Artık o bir kadın değil yaralanmış 
vahıl bir hayvandı. içini müthiş bir te· 
hevvür kaplamış kanı başına aıçramıştı. 

Çadıran divarında asılı olan siliblar 
.ar~11oda bir av bıçaiıııı bir yıldırım sür
İtıle •lıaaaile Alpar'a atmaaı bir oldu. 
htiy~r. kamandan şuursuz bir hareketle 
kendıaı Alpar'ıo önüne attı. Boiazıoa 
saplanan bıçaiıo darbesile hmldaya hırıl· 
daya yere yuvarlandı tam bu eınada da 
kadın çadırdan dıtarı fırladı. 

Dışarıda bıirttaıalar ve nal aeıleri 
iJitildi ... 

Seruzad çadırın 6oOnde daran Aı. 
• t bir ııçrayışta binmtı. Kendini par ın a ıoa • 

hayretle aeyredeolere baıırarak: 
Ben Kral Keao 'ıo kızıyıaa f demişti. 
Hiç kimse arka•ıoı takip etmedi. 

Bereny'd• bir daha ooao adı anılmadı. 
Gök 1Uzü esmer, toprak ıiyab, kırlar 

reçen yaıırı römtıldüğil muazzam bir 
tabut. Sisli havada sonsuz karfa sOrOleri 
cenazenin cemaati receleyio her tarafta 
uluyan kurtların sesleri yük•eliyor. Son. 
bahar bir daha ilkbahar gelmlyecek rlbl 
htızllnlO ve kasvetli, sonbaharın ba aman• 
sız reoksizliji içinde sayıları azalmış olan 
Btfınyö'ler kanatları ıo;nktao donmaı 

bir şahin ribl bozulmuş duruyorlar. 
ilk donlar baJladıiı zaman Tirak 

Hın tarafından rönderilen bllyOk Be,en· 
yö elçileri yeniden Bereny'ye reldiler. 
Yilkaek Kırlardan relen bu beyler ikl kişi 
idiler. Fakat beraberlerinde bir çok hız. 
metçi ve yedek at vardı. Y abanct kıya. 
fetlerile ordurihta çok alika uyandırdılar •. 

Reisleri Sırtlan çehreli ihtiyar bir 
adamdı. Sakalı röbej'ine kadar ıarkıyordu. 
Birbirine karı,mıı olaıı kör kaşlarının al· 
tında ıııldayan küçilk sarı rözleri kedi 
rösünü andırıyordu. Beliti aekıan yaşında 
vardı. Yerde ro~ halle yürnyebiliyordu. 
Fakat ata bindirdikleri zaman oraya bir 
kene ribl tutunuyordu. Arkada,, iri· 
Y•r1 karanlık saratlı bir adaındı. Çebreıi 
0 kadar eamerdi ki i san Zenci zanede. 
bilirdi. Ylh.ll almacık kemiklerine kadar 
kallı olduiu ıibi eller,i boynu da si1ah 
kıllarla örtülü idi. Ordugahta bııloodutu 
milddetçe ı;ı.ındaıı bir tek kelime çık· 
madt. Bu adamın Han'ın en kuvvetli, ih· 
tlrarın da en şeytan adamı olduiu ıöy. 

leni yordu. 

O zıımanld mflverriblerin Krodeliı0 

slm'U, Biuan'h diye andıkları büyük Be. 
ıenyö'ler Etelköz'üıa dailık araziıiode ya· 

şıyorlardı, Hep birletik ol1alar yüz bin 
atlı kadar olurlardı. Dünyanın en süratli 
atlarına en meıhur okçularına aabiptiler. 

Macar'laran ecdatlarının muhaceret 
yolu ()zerinde en tehlikeli düşmanları idi. 

Eier sulh zamanında da büyllk Be· 
,enyö'ler birbirlerini tııtsalar ve bir ku· 
manda altına riraelerdi Avrapa'oıo çeh· 
resi bufünkünden daha başka olurdu. 
Macar kardeıleri kadar niıa.ıu aevmeı · 
lerdi. Filvaki zamao zaman onları bir 
araya toplayan Han'lar bile oldu. Fakat 
Han'ın ölilmü ile yln• her fey eıklye 
avdet etti. V• kabileler birbirile tekrar 
mücadeleye deHm eder memleketlerinde 
miltemadiyen kan akardı. Şurban boyan• 
dan olan Tonuzaba'da kabilesi ile biriikte 
bu sebepten dolayı ayrılmıştı, 

Şimdi elçiler Alpar'ın çadırında idiler. 
Alelusul hediyeler verildikten Vfl ihtiyar 
Han'ın selaını genç Başbuj'a arıoluoduk· 
tan ıoorı Han'ıo teklifi do teblii oluoda. 

Tirak Han lstanbul'a Bizanı'ın üze• 
riae hücum etmek istiyordu. 

Alpar'ın da bu harbe iştirakini temin 
etmek arzusunda idi. Haa'ın bu tefere 
çıkmak istemesinin aebebi hemen hllr Be· 
ıenyö harbinde olduiu ribi ufak bir tah . 

kirden ibaretti. Eren isimli bir Beıenyö 
beyi taraftarlariyle birlikte isyan ederek 
Bizaos'lara kaçmııtı. 

lmparatör bu iılyi reri l'Önderecek 
yerde onlara çok ikram etmiı ve toprak 
datıtmııtı. Bonon üzerine Tirak Han'da 
relecek hkbaharda ba hakaretin hesabını 
•ormaia ldarıbul'a l'elecejfoi ıöyleıniıti. 
Ba harbe Hksao bin atlı ile ritınek ayfu l. 
umanda Biaanı uaretl altında yqıyan 
Bnlsar'ları, Sırp'ları iıyao e'tirmek ıstı· 1 

yordn. · 1 ''' s IJ 

Büy.ü~ Hın Alpar'a harpte ne mevki 
verecejioı ve harp ranhaetini nuıl böl O· 
,eceklerioi bildiriyordu. Elçiler Alpar'a bit 
haftalık bir dilfüome samanı vermiılerdJ• 

Alpar elçiler çıktıktan ıonra yalnı• 
baııoı kaldı. Tirak Hao kendiılne Altao 
zincir, rümilf içki kabı Kalavuz kılıoClt 
Acım bal .. ı Bizans iplikleri röndermiftL 

Bqboi pırıl pırıl parlayan ipekli k•· 
maş üzerinde elloi l'Hdirlrken bora• ... 
tanıdığı bir koka çarptı ... Anjika'aıo _,ı,i· 
sesinde de böyle littf bir koka vardı 1 

Genç Baıbui imparatorun ,,..,-.r 
aarayının bahçeıinde de aynı kok•

010 

mevcudiyetini tasavvur ediyordrı. J , °""""" ""', 



21 Temmuz 1942 ~UGO~N 

ve (Bedava) 
(ucuz) ihtiyacı 

Moskova 20 
(ı.a) - Bu sa · 
bahki Sovyet teb 

vafkasga minde, y~nilon düt ı n j manıa takibi, 
yoll•rın pek zi· 

O··n u··nde yade harap olmuş liği : 
Ba gecP. kı olma11na rağmeo, 

v B •• •• k b • seyrini takib et !:1t";~~ylar::a Uyu 1 r mektedir. Hava 
ve Millerovonun kuvvetleri, Voroşi 

Mançuko - Slblrr• 
Hududund• 

Japon Hazırlığı 
N •v-York 20 (a.a.) - Nev 

York Times razote9ine göre Ja
ponlar ıimdi şimale yani Mançuk.o 
Sibirya hududuna rittikçe artan 
miktarlarda harbe alııluo kıt'alar 
1röodermektedirler. Gazete, vaşing. 
tonda japonyaoıo Sovyotler Birlijine 
taarruz edeceğine dair haaal olan 
kanaatin rittikçe kuvvetlenmokte 
olduğuna b~lirtmoktedir. 

21 Temmıı~ Salı 
TllrklJe R•dyodlfllZJOll poataları 
Tllrklye radyoau, ADkara Radyo111 

7 ,30 Prorram ve Memleket 
na ta yarı. 

(Pi.) 

7,32 Vücudamnzu çalııtaralam 
7,40 Aians haberleri. 
7,55 Müzik: Senfonik parçalar 

Bundan on bet gün evvel balkonumdan enfes bir rece Hyrettm. 
lier türlü edebiyat teşbihlerini sönOk bırakar.ak bir r ö le yüıü. Pıhrak 
tib1 binlerce yıldız ... Hava ideta iımini k>ilmediğim, yüzünü görmediii• 
bir çiçek kokuyormuş 1riblydl. 

laıanlar her zevkin, her temin edilen menfaahn karıılıg101 - harb
cltn evvelkine nazaran - bir kaç misli ödemeğe o derece alışmışlar ki 
beb de bu ideta sarhoş edecek kadar h sirJi rüzel receoin karşııaoda 
~endı kendime ıöyle düşündüm: Acaba bn rilzol rece bana kaça mal 

cenubunda düş- mu h be lovrrad çevresin 
mania şiddetli SA a re de çekilmekte olan 
vaşlar yapmıştır. yenilmiş Sovyet 

Cephenin bıış b 1 d kuvvetlerioe ma-

ka kesimlerinde aş a _ı voatmff~ı•k.iyedtleo bmü~ur~ 

8,20-
8,35 Evin saati. 
12,30 Proğ'ram \'e memleket 

saat ayarı. 

biç bir değişiklik _ ,. 
12,33 Müzik: Saz eserleri. 
12,45 Ajanı haberleri. 
13,00 -olmamıştır. D ' k• R yollarını ve Ros· 

Mos~ova 20 ODeç te ) US tov çevresinde 

(a,11.) - Sovyet k 1 • toplarımıı düşman 
pazar öile teb · uvvet erı kafileleri arasın· 

01-cak?... . ı 
Sonra birdenbire bütOn bunların, bu harikulide roceoın bedav.a. 0 • 

Nevyork TimH, Aleutienne 
takım adalarından blrkaçıoın ve 
bilha11a Klıka ve Atta'oun Japon· 
ların elinde bulundui'anu hatırlat· 

makta ve bu halin Vaşiorton'da 

bir çok kimseler tarafından Sibir· 
ya'ya ve Alaska'dan ıiyade belki 
Kamçatka'ya karıı yapılacak bir 
taarrıızun bqlaoııcı olduğa tarzıod ı 

tefıir edildiğini ilive eylemektedir. 

13 30 Müzik; Muhtelif makam 
}ardan şarkdar. 

t8,00 Prorram ve memleket 
ıaat aya11. clııhoa hatırlayınca rülümsedim. Ve receyt bir kaç kere daha ıçım• 

Çektiaı. . liğl : • 1 d • da tahribata SO· 18,03 Müzik: Radyo Salon or-
Yer yüzünde hayat o kadar pabah ve cucuz• denılen madde 0 de: 

'~ce kayıplara karıştı ki bu vaziyet kar111ında. «bedava» nın kıymetı 
toılhailıde bilıb&tün arttı., büıbiltfln yilkleldı. 

Dün rece kı Ç e V f J ) bep olmuştur. 
talarımız Voron~j Mariupol'uo 
bölre1inde v e Alm•nl•r mUtem•dlren doğaaanda, Ra· 

Millorovonun ce takvlre getlrmektedlri mea lut'aları hafif 

kestrası. (Violooist Necip Aıkıo): 
t. Ansell: lariltore Hava· 
ları; 

insanlar mahrum oldukları şeylere kartı şiddetle ihtiras d~y~rlar. 
Dünyaya aaran bu koya pabalı\ak içinde, «bedava» ve «ııcu:ı» ıhtıyacı 

2. Stolz: Viyanada llkba. 
har; 

ldeta aşk gibi nostalji ribl önilne reçilemiyecek bir şey halindedir ... 
V, baron lnı;nlann bu lbtlyaçlaraoı ancak şefkatli tabiat giderebiliyor. 
~eıeli ıize harikıılide riizol va .bir bardak ıadan ucuz. bir rece bedi· 

nubuoda düşman dilfman kuvvet. 
la çarpıımıılar· Stallngrad tehllker• leri ta,.fından ya-

d d U f t U pılan bir çıkarma de ıddietli mukavemeti kabul et· 
mek, yabud Don nehrinin ceoubu
oa çekilmek. Her halde Roıtov, 

3. Seetbovon: Mönüe, 
4. Czibnlka: •Gavotto»; 

". 
Cephenin direr keıimleriode tetebbOıüoO akim b1rakmışlard1r. 

mühim biç bir detiıiklik olma· Macar tetklllerl Don nehrinin öte )e eldi yor. d' • • t d'. • • •- d d • f -• N• . ıtedijiolz kadar seyre ınız. ıı e ırıoız s;a ar erın ne es a.1ınıs 

5. Ubl: Potpuri; 
6. Bellini: «Norma» (Uver. 

18,45 Müzik: Tür~üler. 
•htiltlr yapan var, ne bir fiat yükıeldlti, oe karne, nede beyanname ... 
liepıi bedava ve h~p•İ tamamile kayıtı1z ... Yahut dqar1da nefi• bir yoz. 
r•ta.ııırıı başlamış... Bir toprak koka111 ... Aç pencereyi.. Bol bol, bedA· 
~, bedava kokla... Bedava aerinle... Ancah velinimet tabiat bugl\nkü 
iıı"oların imcfadıoa koıabiliyor. 

Bedava mehtısplar, bedava aylar, bedava yıldızlar, bedava tath rüz · 

mıştar. ıiode nehrin bata kıyısında kalmış 
Moıkova 20 (a.a.) - Geceya· olan dir düşman rrabuau pO•kOrt-

r1sı nefredilen Sovyet tebliği: mflşlordir. Ba münaeebetle 25 düı-
18 Temmuzda lntalaramız Vo man tankı ele geçirilmiş veya 

roo•j bölreeiade ve Millerovonun tabrib edilmiftir. 
cenubunda düıınanla çarpışmai'a Alman hava kuvvetleri yukarı 

az çok yakın bir zamanda düjmİ· 
ye mabkOmdur. Bu suretle Maikof 
petrol aahasıoa giden yol açılmış 
olacaktır. Doa halkatındaki Sov· 
yet kıt'alarının duramada bu şekil -
dir. Sovyot haberlerinde Sttaliog
rad'a kuşı yapılan taarraaan bil
ha11a Don Oçrenin aı•i• kıımında 
ıiddetli olduiundan teslim eniyor· 
la". Ayni haberlerden, bu 1r, sim· 
de durumun çok tehlikeli olduğa 

19,00 Konuşma (Derdlo4mo sa• 
ati). 

19,15 Müı:ik: Fa11l heyeti 
19,30 Memleket Saat Ayarı 

ve Aiıtnı Haberleri. 
19 45 Serbest 10 dakika 

tlrlar, .. Bedava ilkbaharlar, bedava yazlar ve ıoobaharlarla ... 
(Akşam'dan} 

devam etmişlerdir. • Don üze,inde düşman kuvvetlerini 
Cephenin diğer kesimlerinde ve askeri hedefleri bombalamııtır. 

19:55 Müzik: Fasıl heyeti proi'· 
ramının ildnci kıemı. 

20,15 Radyo razetHİ. mühim bir d~i'işikllk olmamışbr. Dnşmaıı çok önemli kayıblara ağ. 
Baltık denizinde 8 bin tonluk ramışhr. 

bir Alman nakliye genıiıi batırıl· limen rölünün cenubunda bol. 
Biber mi, Su a·· I • ti t l ? uze sana ar bildirilmektedir. 

Stalinrrad doiuıandki Alman 
taarruzunun ıoo üç rün içinde çok 

18,03 Müzik: Radyo danı or
kettrası. 

20,45 Müzilt: Gotama Popof 

u umu mu · 
1
·d.·m. ve akademisi 

iz mirde 
YAZAN Bu şehri pek 

mlQhr. 
Moıkova 20 (a a.) - Alman 

taarnızuouo sıklet merkezi şimdi 

Kafltaeyanın ıimal bölretindedir . 
Ye burada bilylllı: ölçüde bir mu
harebe cereyan etmektedir. 

şevikler muvaffakiyetıiz hücumlara 
na devam etmişlerdir. Kola körfo. 
zinde, Roıt,takl liman telİaleriai 
yeniden ve ıiddetle bombalamış· 
tar. 

hızlı geliştlii muhakkakdır. Hiç bir 
tarafta ciddi bir Sovyet mukave
meti kaydedilmemektedir buna karıı 
Sovyet haberleri, Timoçenko kıt'· a 
larıoıo muharrebeyl kabul etmek 
lıtemiyerelı: Staliorrad'a doğru çe-

ve Arkadaşları: Çigao Romansları . 

21,00 Ziraat Takvimi. 

~. FELEK severim. De· 

rılı kıyısı oldupndan mı? Ufku 
~'niş, bava11 mOllyim, temiz ve 
1. 
rı karıılar t>loş11ndan mı? Ora1101 
bijlleın, 

lki üç gün ıüren ikametim es· 
~··•bda hemen rördüm ki vaktlle 
l llrkiyenin hea.en hemen en paha· 
1 

febrl olan lzmir şimdi Ankara 
~~ lstanbula niıbetle daha ncuz. 
t'lt kere zerzevat ve yemişin ye· 

ı 'ttlii yer olaıa bakımından acaz· 
11· 

t11 bir yana: et ucuz, ıiit ucaz, 
Otel Gcıız, lokanta ucuz. En pabah 
~. tlipbeıiz Türkiyeoin birinci ıı· 
~ıf b(r mutfaiına malik olan Şe
dit kniuoaunda dört kaplık tabi. 

Ot 160 kuraf. 
Buaan aebebi ne? 

~ lınıirll, letanbulludan ve An· 
dt rahdın daha ziyadı İl adamı· 

r, Hakkına arar, ıoyulm .. ını HV• 

~ ve mantara ba1mak istemez. 
ledıyoıl de keodl ribi. 

cı_ lier lokantada, her kazioo · 
«Belediyece taadikli• liıteler 

~''· Aına bir kıranlık kö4ode ası· 
U detil. Mnıterinin önüne kooan 
•t•ltrin hopıi belediyece taedlklt 

.ı L liaydi bunlar Beldeiyenin sıkı · 
~ ,.. böyle oluyor diyelim. Ya 
~•dır~lar?I ln•nanl ltt~n~ul pa· 

~l.rı kadar rUzel ve ıyı yapıl
~'t 'Y•kkabılarm on ka.badayısı 
~ lir,, Oolar lttanbulda olta mİl· 
t -~~•k 35 belki do kırk lira iı · "'•r. ' 

811 neden böyle? 
"- Ce,,abını verdim. İzmirli ıoyul · 
'- rı ••vmiyor. Belediye de mat· 
'1 •al °'ndın tepesinde. Onlar da 
~-'tlar artık meHle çıkarmıyor· 

~ Doıtuıa olan Belediye ij.~iaioi. 
1''•liıado bana: 
~~ - 'Ahval' dolay1.1iylo yot y.aw 
~ lla&ıakllo deiil. Bü~ü9 , iıimi~ 
~~il toıalılli1 ı-.,~lrlioio ralt.atıı» 
.. • b~eU dedi. qn~e} bif bGlisat 
1 Şııııdı baıka ti~r tJral-. •ıpı· 
~;:-... Bir dostum aolatb: Anka· 
--~ bir baoısiı ~ dolmahlı: biber al 
~de lıtemiı. Keadi serzevatç111oa 
M)~ken, öteki zerzevatçalara da 
~ Wr ıöa •bp flatlara lıkandil 
~.:ıı 'le bir dOkklnda bibere 40 
t~ 111 etiket kon•uı oldatuna 
'- "'6ı. Kendi zerz•vatçıaı o ma• 

60 kuraı hteyloce: 
Ş. - Ayol 1 ba ne inaafaızhk? 
~,d, btr dilkklnda 40 . ka'11f& 
~ d6Qa, O da blbt>r, bu da 1 .. 

)1ı\ lll l d • · ı . ., 

y A z A N Her rüzel ıey 
illhl bir diılplin • 

P•r•ml dir. Zerrelerden 

._ SA F A fezalera kadar 
bütün varlıkların dokuma11nda be
liren bu ihonk insanm dehismdao 
ıüzüler4!1k, AUahıo tenasübünü en 
ziyade sanat eıerinde aksettirir. 
içine her riritimde bana bir mi 
bet heyecanı veren Güzel Sanatlar 
Akademiılnin evvelki srünlü töre
ninde bir iyin nedi duydum. 

Hamdi Bey merhama ve onun 
devrioi tanımadım. Fakat Halil ve 
merhum Sarım Beyden Burhan Top 
raka kadar Gnzel Sanatlar Aka· 
demiıinin reçirdiii hızlı tekimülün 
11fbalarıoa bazan içinden, bazao 
da yakmdan qinayım. 

Otuz yıldaoberi Türk Nn'atin• 
ait OD filzel rllyalaramıo bD Çatının 
altında renk renk ve çizaoi clagi ,, 1 

1 

hızla rerçokleımlye dotn yö • 
aeldij-ial l'Örd&m. 

Pliıtlk aanatlardan y.tnız r•·· 
ıim ve heykel, ba çabnıo altında 
doidu. Mimarlık, yazı ve tezhip, 
lelim - Türk aııanatının Hırlar ıü· 

Kmlyıfdız razeteeino relen 
iıılr telrrafta Almanların mütema. 
ılıyen takviye getirdikleri ve bu 
t*viyolerln müdafaa hatlarammn 
ı:e71f noktalarını •radıklan bildi· 
riW11or. 

V a~tnrtoo 20 (a.a.) - Alman 
lana Mlllerovodao yaptıklara ileri 
hareket Stalioırad içia tehlikeyi 
arttr•ııtır. Raslar çarpışa çarpı14 
ve diişmana aiır zayiat verdirerek 
geri çekilmektedirler. Voronejde 
202 t1eİ Alman piyade alayı boz
runa •iratalmı4 ve 222 İıci plya· 
de alayı da tamamen imha edil 
mittir. 

Da koeimde, Doaıla1 tipinde 
Amerikan bomba uçakları büyük 
faaliyet eöııtermektedir. 

811rliA 20 (a.a.) - Retmi teb-
lii : 

Doğµ cephesinin cenup ke•İ· 

Vişi 20 {a.a.) - Roıtov şehri· 
oin müdafaa11 için Taraaror ve 
Roıtov arasında bulunan müdah· 
kem mevkiler ıimdi •rkadan çev· 
rilmiı bulunuyorlar. Baradakl Ruı 
ordalaraoıo Staliorrad'la irtibata 
tehlikeye ılrmiftirı 

Millerovo keııimiade, Alman
lar rorilerde temizleme ameliyetine 
devam etmektedirler. 

Viıi 20 (a.a.) - Donetz hav· 
za11ndald bütiln Ruı kuvvetleri 
şimdi çevrilmiı bulunmaktadır. 

Stockbolm 20 ( a.a ) - Havaı 
ajao11aın muhabiri bildiriyor : 

Raeyadaki bOyOk yas taarrazu 
bal'ilD Oçüncfl Hfhauoa rlrmokte. 
dir. Voroıllovrard, Roıtov ve Do
netz kavıağımn teıkil ettiği üçren 
içinde toplanmış olan Sovyet kov 
vetlori çevrilmiştir. Bu kuvvetle 
rin ÖoMode yılorz JU iki imkin 
vardır: Talıkim1i R'lttov bölresol-

kilmeie devam ttiklerini ib11s edi 
yorlar." 

Bu çevrenin cephedne bir bil 
camla zaptı biç 1ilpbe1iz çok ba· 
balaya .oal olacaktır. Çünkü çevre 
hakiki bir kale haline kooulmuıtur 
Bunun içindir ki Alman Baıkuman• 
daolı(ı engeli şimalden dönmeyi, 
ıonra Don nehrine kadar inerek 
düşman kuvvetlerini bir cop içine 
hapsetmeyi tercih etmlıtir. Şimdi 
yalnaı bu cebin temlzlenmeai b"biı 
mevzudur. Ayol ta~iye ıimdi Roı
tov hakkında da rerçelı:leşmek yo· 
laodadır. Roatov'aa en kuvvetli 
tahkimlerinio yüzn timale ve do
ğaya de(il hiç şllpheılı batıyadar. 
Moskov adao verilen haberlerde 
şimdiden Rostov çevresinde Sovyet 
reri teşkilitını bozmak için Alman 
paraşüçiileri görüldOiil bllitlmek
todir. 

21,10 Müzik: Plaao Solo'fan 
(pi.) 

21.30 Konuıına (İktisat saati), 
21 45 Müzik: KIHik Türk mn. • 

ziii programı. (Şef: Mesud Cemil). 
22,30 Memleket ıaat ayar1 , 

Alanı Haberleri. ve Bonalar 
22,45 
22,50 Yarınki Prorram v e 

kapanış 
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Gece Nöbetçi Eczane 1 

Toros eczanesi 
(Yeni cami yanında) 

:::ı:•:İı~a~:~:~n.e:~!:n 4000-:~· , • Amerı·kada 1 yaşında bı·r aA ıı·mr ııı ·ı 
~ve~a~~~~m

1

~ ~~'=R==Ö=·=p==O==R=T==A==J=I==============~=~=~==~==~~~=====:===:• ba11a tezhip kendiıi•i tehdit eden . 
ölüme karıı muzaffer bir reakii- .. 
yonla caolanmıı, Avrnpa dekoratif ., 
aao'atioe hiçbir ıoy borçla olmıyao Bundan birkaç hafta evvo&l Birle4ilı: Amerika eurüo, ba küçük spikerin bet milyon din· doriıı .ıxmb.•bbotini röateraıişlerdir. 
lelim _ Türk debit1nıo taze veı radyo,.0 , haftada bir defa dinleyiciler tara· leyiciıi vardır. Henüz dokuz yqında b•· Gerard altı yaııoda iken büyük 
nefiı öroeklorlni ortaya koymuııı 1 fındın kuşçuluk hakkında sorulacak her türlü lunan ba kliçiik çocuran şaıılacak mavaffakl-

kardoıi· 

Serrlde heykel. ne kadar renq.: 1 auallero derhal cevap verebilecek boı çocuiun yeti, lllmlerio nazara dikkatini çekml4 ve ken• 
ve hamleli, fakat resim ribi tow hizmete alıoacaiını ilin etmiltl. Bu ilin ilze· dilerini ilmi tetkiklerde bulunmağ'a sevketmiı-

Doktorlar, çocuiıın ailesl hakkında yap
tıldarı araıtırmalar neticesinde bu ailede biç 
bir dibi bulanmadıiını, binaenaleyh ba parlak 
zekiıında iniyetin katiyen teıiri olamıyacaima 
anlamıılard1r. Küçük Gerard'ın aiabeyıi, orta 
aekida bir rençtlr. Halbuki Gerard, daha 

deiildir. Ser•mikde ~eoiı adımlar- ı rine radyo idareıine ba vazifeye iıtekli ybler- tir. 
la ileriye koıayor. ce çocuk müracaatta balunmqt11. Namıedlcr 

Az. • ve ralib& acele • eeor 1 arasında bir tanoıl ıişmanca, miyop ve taliple . 
veren resim pbeıüni rerilemit b•l-
dam. Orada rön çarpan bir· Htii rinde en küçüiü idi. Küçük talip radyo idare· 
iıijdat, beol karanb'k ve aolak renk- ıince imtihana çokUmiı ve kendi.ine ilk olarak 
J,trlıı kaı'<letl önünde dayduparr • şu 1Ual aoralmaştar : 
htlıOnden kurtaramadı. Bu ıube,. _ Apteri nedir ? 
oaa içeriden ve dııarıdao sara111 

1 Çocuk gülerek : yabancı te1irlerde11 ve ideoloii _. 
den taıfiye edilm•y• çok. muhtaç - Ba küçilk bir kaıtur, kanadları pek U· 

rörünOyor fakbr, lı:uyroiu da yoktur. Bu katlar ancak 
Bizzal Maarif boa,..ıi· de b" Awıtralya'da yaııyorlar. Fak•t cinıleri aön-

lhtiyav!• maUlldar ve Halen ~a~ aek flzeredir ... CevabıDI vermiştir. 
ne dt.ıra .. aıaa mWI vashiımıs ıç• ~ . 
fen'..& fial•r basarlayablll... . • !1 Çocatun bu reolı aoıiklopodik bilrllorl, 

Gnnl Sın'atlar Aalı:.adem11iufa imtihan heyetinin takdirini lı:.azanmıı ve kendi· 
60 ıaeı yıldönümiloö beyUk mera· si hizmete ahamııtır. 
• ıı .. tek•rlem•lerınden kurtarma»- ,, Radyo idare.ıaın koyduta ,.,tı•ra ,ö,. ba 
içi11 . Haıao AU Y.Oeel. Dr •. Lütfi bet çocuktan her biri nç hafta vasife rö · 
Kvdar, Sarban :toprak vaııfe hu 

recok1 ıoora bafkalara anraia ediltcoktl. fa. 
detlannı aıan bir .&ika ile ç•hşma· 1

' kat Gerard adındaki küçük çocuk radyo lda-
•tn mnıbot o"riDi- verdHer. 1 
Oolara totekkilr ettikten· ıoera A\ J resinin fovkallde boıuna (İtmiı, dloleylclleria 
ndeminin hoca>- talebe ve idareci- I.!: ıordukları auallere vordiii cevaplar, berketfe 
lerine tebrikler yatdırahm. · betenilmiı ve istiınai bir tekilde hizmet mlld• 

dört yaşında iken yapılan bir müaabakada ~I~ 
bakııta 365 kqan nevini teıbit, ötilflerıaı 
taklit etmiş idetlerini de aolatm11tar. Kııçnk 

' ff k' ti ba olmaı· çocura parlatan ilk muva • ıye 
tar. Ondan ıonra çocuk tabıile bqlamııtır. 
Fakat tabılll zauoedildiii kadar kola! olma-

ç it mektebe biç hevesli l'Orilnmü· 
mııtır. ocu ' l 

d Ç .:ı...n babaaı ıerar etm 1 ve : yor u. ocu ... 
_ Hiç olmasN imzanı •tmaoı öirenmeli • 

ıin demlıtir. 
K~9Dk Gerard'ıo ıoyadı Darrov'dar. Ar

rov ok maoaıına relmektedir. Çocuk, baba11-
oıo lmza11nı •tmaiı öirenıaek hoautanda ısr•· 
rana karıı: 

nin ert .. ı rüoü, ıülün avına l'İd•cejini öire• 
nince1 çifte tüfej'inin ağzını madeni bir ciıimle 

tıkamıı, fakat çocıaiun bu tehlilı.eli oyununun 
çifte tiifeii endabt edilmezdea evvel farkına 
varılm14 ve bıa suretle feci bir kazanın önQne 
reçilmqtir. 

Teyseıi Gerard'a bu hareketinden dolay 
aıarlam14ı 

- Farkına varıp da çiftenin oamfatandaa 
bu madeni takacı çıkarmasardık •ilAh atabeyi. 

ain elinde parçalanacak ve kendisi yaralana. 
c•kta, demiıtir. 

Küçük y4 r•mu, t•JS.,lnin bu azarlayıfına 
ıoiukltanlılıkla: • 

_ Bir aillOa ölJilrmek lıtenirse •illbuı 

0-aod• patlama11 daha iyidir oewabı 
aVCIDID Y • 

_.. .aora hüngür bünrür atlamata bat 
oı ver-· 
lam11t"• 

G erard kil9ilk yqıodanberl hayvanlarla 
me1ral olmakta ve evinde bunların 

bir çok cinılerini beılomektedlr. Evinde blrço 
bôcek, bir kaplumbata ve küçük bir tinıtah 

' er• ıq1.r , 
il~ - . ~ayancaiım. ayni 

...._biıınıkilor boıtar. 
, O ne demek? 

( Tufiri.fürd•• ) 1 ·detl dokuz haftayı tıkanlmlfbr. 
maldU:"' fın hilekirhiJ lıaklı:.ında da ıu kü· H Gerard'ın devamlı bir ıeldlde hlzme~te 

çlllt •üıahede kili bir• frkir vere •lıkonulma1ı için bet taraftan radyo idarnanı 

- Baba, bunun çareıini bııldam c•••bıoı 
vermlı ve D harfioia yanma bir ok ,,..,.:ı 

l t N • .,...- aoıle-
ıte baba, imza a masını oır• 

rlnl U&ve etmlıtir. ı b 

vardır. Çocatua oyurıc•ldarıoı bu hayvanla 

tetkil ediyor. Velhasıl henüz dokuz Y•ıuıd 
olan bu çocuk, Birletik Amerikada bir barit 

olarak teliıı.k.l edilmektedir. Bir çok ilinı cemi 

yetlerinde atadır. Hayvanat alimleri, neırettilt 
leri kltap1arı montnaman G orard' a t'Öoderirle b...ı Ne demek olacak? O bi· 

doı,~in içi, •tır çokıin. diıy• ıa 
~''· 

._. ~dan yememif, i91Hmif, fit 
''•cı~ ~•1'11fl•k blberle,t aılı:ınca 
t, ~la lr delikten ıalar fıı1urma. 
~a··• •ı?. 
._ u..J:ı:r.;· .. ,. ~ ....... ı..a.. 

bilir • ı binlerce mektup rolmete batlamııtır. Radyo 
Ba ltia. ftıtHiodeo gelebilmek ·dinleyicileri melı:.tuplaruıda ı 

için Belediyemiz Hoah' yakından · 
konlaaa~ halk da her rördllill l - Şayet Getad•ı vuifeılnden çıkaracak 
nü, her i.eeomedltlnl Belediyeye ! •olurHnız, yayımlarıoızı artık dinlemiyec•tb 
ıikiyetı et-.Ai. B• İf ancak böyle ı I tehdidinde balaouyorlardı. Radyo ldar..t bine• elbirliih baUedHlr. Yokaa bi 1 j 

lerce dinleyici t•raf ıodaa ileri allrGlen bu 11· 
b9r yerine ıu talumlaranı • alllltlmtZ rarh talepler karıııında kllf&k Gerard'ı d .. 
.akadderdirl 

_ Cwü•rlrettea - ı •amlı olarak aDra}e ıtmlftir. 

b bevoı ay· 

Ç ocatun en üyllk ıevlı: "8 d b k 
vanat ilmidir. Hayvanat , .. ı. en q a 

· • ki tarihe de YU• mad•cUii•ı corrafyaya ve e• ilk 
1 kafa vardır. AıaerlkaoJD tarlJllol m • emme 10 

biliyor. !.u çok ıevcliji okuma kıtaplıra da 

ineli ve Shakıpearetdir. 

Ruhiyat mııtebas111ları, çocarun ku~çuluia 
ba derin val"ıf ve aalQmatına, kqlara olu 

Radyo idaresinden haftada 200 Türk lir 

ıı ücret almaktadır. Çocuk bürilyllace, 20 o 

aarıa en büyük hayvanat ilimi olacı;ı mabak 

kak addedllmektedlr. Mozart benOz on Jaflll 

iken beateklr olmaş, p.,cal el. dolraz Jatıa 

lıeod• ... b••ilakl blJDk lelullbı 7arıtm11 
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ASRİ Sinemanın Yazhk Bahçesinde 
SUVARE 9,3o SUVARE 9,3o 

BU AKŞAM 
Şalıaserler Şalıaıeri 

MICKEY ROONEY - JUOY GARLAND'tın 
Şahane bir surette yarattıkları 

LAKONGA 
Emaals iz Filmini sıwarlar. l•iveten : Renkli MIKI MAVZ 

Pek yakında : 
Stan Loreg Oliver Hardi Malctepde 

Türkçe Sö~lü 

Adana C. Müddei Umumiliğinden 
Karar Hulisasıdır: 

Dükkanındaki mevcut pirinçlere beyanname vermemekten 
1 suçlu Adana'nın Mermerli mahallesinde oturur ve Siptilli de 

bakkal Ibrabim oğlu Cumali tsüyükdenizin 4156 sayılı Milli 

1 Korunma kanununun 55/2 ve mezkur kanunu tadil eden 4180 
sayılı kanunun 59/3-4 ve 63 ve T. C. kanunun 19, 76 ancı 

ı maddelerine tevfikan lOS lira ağır para cezası, yedi gün dük· 
ı kinın kapatılması, mevcut pirinçlerin müsaderesine ve tica

retten menine ve hulisattan gazete ile ilinıoa dair Adana 
Asliye ikinci ceza mahkemesinden verilen 1 lı S/942 gün ve 

1 
381 /141 sayılı karar Temyiz mahkemesince tastik edilmiş ol· 
makla ilin olunur. No. 2282 

Belediye Reisliğinden : 
(MEMUR ALINACAK) 

1- Kadromuzda mevcut münhallere imtihanla memur ah· 
nacaktır. 

2- Taliplerin memurin kanununun 4 llncü maddesindeki 
vasıfları haiz olmaları ve iyi derecede daktilo bilmeleri şarttır. 

3- Müsabaka imtihanı 27.7.942 pazartesi günil saat J O 
da yapılacağından mezkur saate kadar evrakı müsbitelerile 

' Riyasete müracaatları. 
No. 2284 21-26 

Pamuk Üretme Çiftliği 
Müdürlüğünden 

Müessesemiz kuzucu çittliğinde (700) dekarda külliyetli 
miktarda hububat sapı pazarlıkla satılacaktır. 

Bu saplardan bir kısmı batöz hqpaylarından saman ha· 

1 tinde ve diter kısmı da tarlalarda sap halindedir. 
Talip olanların ihale tarihi olan 21/7/942 gün ve saat 14 

ı de müdüriyette müteşekkil komisyona müracaatlan ve fazla 
' tafsilat almak istiyenlerin ihale tarihinden evvel müdüriyete 

baş vurmaları ilan olunur. 
2274 18-19-21 

Adana As. satın alma komisyonundan 
1- 14000 kilo koyan veya ••iır eli kapalı :urfla ekıiltmeye ko 

nulmuıtur. 
2- Koyun etinin mahammen bedeli (14000) lira ilk teminata (1050) 

liradır, Sıi1r etinin mabammen becleli (9800) lira ilk temloatı (735) li 
radır. 

3- lhal&ııi 2217/942 çarıımba rünü uat onblrdedir. 
4- Evııf ve tartnameei her rtın komiıyonda l'C>rn\ebillr. 
5- fstflklilerin tekltf zarflarını ihale eaatandan behemehal bir saat 

tvveline kadar ltoıniıyona vermeleri lOzamu ilin olanar. 

2231 1.12.11 21 

Telef on Hattı tesisine ait ilan 
1- Taıtildi keşifnam•ine röre ArtDI ile Karaq karakola aratlD· 

da bir devreli telefon hath teıit edilecektir. 
2- Fenni ve hoıusi ıartaameıi lıkenderna Deniz komatanhiında· 

dır. 
3- Ba 1,1 nurine almak isteyenler ihale rününe kadar ıartnam•· 

lerl komatanhinauı:Ja rörebilirJer. 
4- lha\e 'n Temmuz pazartui rünü saat 16 da İskenderun Deniz 

Komutanlıiında yapılacaktır. 
5- Muhammen bedeli 2081 lira olan k•tfine röre iıteklilerin belli 

rüo ve saatte 157 liradan ibaret ilk temioatlarile lıkeoderan deniz ko· 
matanlıi'ına müracaatları illn oldnor. 

22S3 14 18 21·25 

--BUGUN
MATBAASI 

Her Türlü 
Baskı Ve 
Cilt işlerini 
Kabul Eder 

imtiyaz Sahibi : CAVİT ORAL l Rıfat YAVEROCl.U 
U. N t Mlldlrl: Ankat . Bualdafı ,_ ı BUGON W.at~au 

BUGÜN 

il An 
Ziraat Mektebi MUdUrlUQUnden: 

Mikdara 
Cinai 

Azı Çoj'u Fiyata Tutarı Teminatı 

KHo Kilo Kr. Sn. Lira Kr. Lira Kr. 
t..kmek 25000 28000 16 00 4480 00 336 00 
Koyun eti 2000 3000 100 00 3000 00 225 00 
Satır eti 1500 2000 70 00 1400 00 105 00 
Pirinç 2500 4000 47 00 1880 00 142 00 

Pirinç(kırık) 800 1000 25 00 250 00 18 75 
Sadeyağı 2000 2SOO 184 00 4600 00 345 00 
Zeytinyağ 1000 1500 130 00 1950 00 146 2S 

Keımeşeker 800 1000 119 00 1190 00 89 25 
Tozıeker 1500 2000 99 00 1980 00 148 50 
ç.y 1 s 20 ~000 00 400 00 30 00 

1- Yulcarda cins ve mikdarları yazılı müessesemizin 1942 
mali yılı sonuna kadar bir yıllık luzumlu ve çeşsitli erzakı· 
nın muhammen bedelleri iizerinden ihalesi yapılacaktır. 

2- HükOmetçe fiyatları tesbit edilen erzak bedelleri kE:
nuni vergiler harç ve resimler iliveten Maliye Vekiletinin 
122240/80, 1717 /162 ıayıh tahriratı umumiyesi mucibince mü· 
e11eıece müteahhide ödenecektir. 

3- ihaledeki diğer hususat 2490 sayılı arttırma eksiltme 
ve ibalat kanum•nna tevfikan yapılacaktır. 

4- ihalesi yapılan erzak mektepte tesellüm edilecektir . 
S- istekliler şartnameyi bergiln mektepte görebilirler. 
6- ) St7 /1942 tarihinden 30/7/1942 tarihine kadar onbeı 

gün mllddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 
30/7/1942 perşembe günü saat (9) da % 7,S muvakkat te· 
minatlariyle birlikte VilAyet Ziraat MUdür)üğUnde milteşekkil 
satın alma komisyonuna müracaatları ilin olunur. 

1- Beher kaleme ayrı, ayrı istekli kabul edilir. Temina
tı mavakkata azami mikdarlar üzerinden alınacaktır. 

2260 16- 21- 25- 29 

= Cif cif erimizin nazarı dikkatine = 
' ' Avrupadan yalnız çuval ve harar dikmtğe mahsos makinelerimiz 

relmlştir . En ucuz bir fiatla ve ayrıi zamanda t'•yet kısa bir zaman· 

da kaneviçolerıen hararlar, dikilerek sahiplerine teellm edilir. Arza 
eden çifçilerimiz aıaiıdalı.i adrHlmize, Bugün Gazeteti idaresine bir 
defa teırif buyurarak yapmış olduğnuuız numuneyi her zaman ıörebi

irler. Gerek kallandıiımız iplijio S!lflamhiı ve gerekıe makinalaramı 
zan ıırf bu İf için yapılmıf olrnaları tayın müşterUoriınizi memnun ede· 
cetimize eo kat'i bir delildir. 2243 11-12-14-16-18-21 

Milli Meoıacat F. karıısında 
Çuval ve Harar lınalithaneıi 

Mehmet Arrıo 

Seyhan Daimi Encümeninden: 
• 

1- Adana ·Ceyhan yolunun 12 nci kilometresinde 3 met
relik menfez ioıaatı keıif tutarı olan (4180) lira (83) kuruıla 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 23/7/94'2 tarihine müsadif perşembe günü 
saat onda villyet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3- lıteyenler bu ife ait keıif evrakile tartnamelerlai 
görmek için Nafıa müdl\rlütllne müracaat edebilir . • 

4- latekWeria (313) lira (56) kuruş muvakkat te'mloat 
yabrmalan ve bu ıibi iş yaptıklarına dair bonservislerile (50) 
kuratlak pul, iki fotoğraflarını ve Ticaret ve sanayi odasına 
kayıtlı olduklarına dair vesikalarını dilekçelerine bağlamak 
ıuretile ihaleden üç gün evvel viliyete müracaat etmeleri 
lazımdır. 2234 8-12-16-2 

T. iŞ BANKASI 
Küçlik tasarruf hesapları 

' 9 4 ~ iKRAMiYE PLAN ı 
KE$1DELERı 

1 ,Şa6ot, 4Magı•r1Alado•,2//dncit•ırin tal'iJıl•rl""• gapıl,,.., 

1942 iKRAMiYELERi 
l Ad.t 2000 Urahk - 2000. Ura 

3 1000 - 3000. .. " .. 
2 150 = 1500. •• " •• 
3 soo - 1500 .. .. " ıo " 

'2SO - 2500. 
•ı " .fO 100 - 4000. 

" •• 2500. 
.. so 50 -•• •• " 

200 2S = sooo. •• .. " 200 10 - 2000. 
" ., .. 

TUrklJ• it B•nk•aın• p•r• r•tır111akl• ral· 
nıa par• blrlktlrmı, ve f•I• •lmıt olmaz, arnı 
-••ada talllnlzl de dene111I• oluraunua. a77 

Zavı Şehadet
name 

1941-1942 derı yılıoda 
ikinci Orta okuld.an aidatım 
tabadetnameyi zayi ettim. 
Yenlaini alacağımdan eski 
sinin hükmü olmadığını ilan 
ederim. 

Niyazi otlu Kimuran Şlpal 
No. 2283 

Adana Trahom 
Hastanesi Baş • 
hekimliğinden : · 

Trahom hastanesi kltip 
ve ayniyat metemedliği mün· 
haldir. Kanuni vasıfları haiz 
olanların bastane bqhekim• 
litine müracaatları ilin olu· 
nur. 17· 21- 22 2281 

21 Temmaz 1942 

YAZLIK Sinemada 
BU AkŞAM 

Kadınlar, Erkekleri naaıl teıbir etmelidirler ? .. 
Şıklık.. Şablok" ve laık mektebi.. Eğer, her kadın hop ritmenio 
asulünü bilse, boıaoaıa meselesi ortadım kalkacaktır. B<J noktalar 

ve ba ıualltr ... 

Leny Marenbach ve John Rıema 
Tarafından y•r•tllan 

Erkekler neyi severler 
GUz•I filminde gözlerlnlz BnUnde canl•nacaktır 

iLAVETEN: 
Uınumao takdirini kazanan emtalıiz kahramanlıklar destanı 

Çanakkale geçilme 
- - ............... -----~~ -p;I( Yaktnd~ 

Sinemanın ve dünya edebiyatının bir ıaheıeri olan 

BIA KADIN Yarattım 
Leslie Hovard 

Türk Maarif Cemiyetinden: 
Betonarme k6prü intaatı ilinı 

Nafia Veklletindan: 
1 ,...... Sıyban Vilayeti dahilinde vo Adana · Karaisalı yolan .. 

19,000 inci kilo ıaetretinde betonarme olarak lnıa edilecek Çakıt K6p• 
rüıü inşaatı (150,000) Ura koşif bedeli üzerinden kapalı urf aıalile ek· 
ıiltmeye çıkımlmııtır. 

2 - Eltıiltme 7/8(942 tarihine mllıadif Cama ırüuü saat 15 d• 
Nafia Veklleti Şose ve Köprüler Reiılii'i odasında yapılac-aktır. 

3 - Ekıiltmeye müteallik evrak (750) karaı mukabilinde Şose .,. 
Köpriler Reiılitlnden alınabilir. 

4 - leteldllerla tatil ~leleri hariç olma" üzere ebiltme taribiadeO 
en az llç fih evvel bir dilekçe ile Nafia Vekiletiae müracaatla ba rlbl 
inşaah yapabilt'Ceklerine dair ehliyet veıikatı almalar1 lizımdır. 

5 - Ekıiltmeye iştirak edecekler dördüocO madde de yazalı .,.. 
siita: ile 942 yılııa alt Ticaret Oda11 veıikıı ve (8750) liralık mavı~· 
kat teminatlarmı havi olarrk 2490 eayıh kanunun tarifab ct.1r .. 1odt 
b1Zırlayıcakları kapalı zarflarını ikinci maddede yaııh vakitten bir ... ! 
evveline kadar ICoınlsyon Reiıliilne ma"-buı mukabilinde vermeltfl 
Jbımdır, (5500) 

2287 21-24-28-1 

Bürücek Halkına 
Sayın halkımızdan aldığımız cesaret &zerine temin eyledi

timiz nakil va11talarından haftada iki sefer Adana postası111 

ibdaı eyle mittir. 
Her hafta cumarteıi, salı günleri uat 12 de Adanadall 

pazartesi cuma ıünleri saat 6 da Bürücekten hareket edr 
cektir. her tllrlü eıya kilosnndan 4 kuruı ve her ıahııt,., 
3 lira ücret alınacaktır. 

Maddi ve manevi hı ... clar oldutamuz bu nakil vasıtalatl'" 
na g6sterilecek rağbet heyetimize cesaret verecek yaylamlıd• 
imar işi rinin baıarmaaına vesile olacaktır. 2285 

Adana Halkevinden: 
21/Temmuz/942 Tarihine tesadüf eden sah rünü wit ( t9) 

da Evimiz Bahçesinde Montro Hakkında Beden Terbiyesi Sef' 
ban Böls••İ Mldürü Bay Rıza Salih Saray tarafından bir koll' 
feran• verilecektir, Girit 1erbestlr. 2288 

Türk Hava 'satıhk veya kir•••' 

Kurumu Adana çiftlik 

Ş b • d • Toprakkale ile Muıtafa.,.t' 
U eSJD en • köyO arasında ve tren fllzerrib•' 

1928 doğumlular da 1500 dönüm mezru arezi ~ 
hava gediklisi ha- otlıtkiyesi tahlık veya kiralık~ 

1 Talip olanların Osmaniyede fP 
zır ama yuvasına otele mÜt4C&atlart, 

a 1 ı n ı y o r 2210 
Orta okulu, ötretmen ka

naati ve iyi derece ile bitir
mif, olgunluk imtihanına gir· 
memiı ve yahut ikmale kal
mış olan 1926 dotumlalar 
•ava gediklisine alınacaklar
dır. Ayni prtları haiz 1341 
dotumlular da namzet olarak 
kabul edilecektir. isteklilerin 
ve fazla mal6mat almak isti· 
yenlerin acele şubemize mü

18-19-21 

racaatlan. 
17 - • 21 

il An 
Kiralık otel 
lıkendenuıda yeni inP I' 

dilen Halk oteli mobily-' 

kiraya verilecektir. lsteldileti' 

Uyıal Ticarethanesine 111iitl' 
caatlan. 1 

2286 21·23·25-26-28 JO-

TELEFUNKEH 
ve WEGA RADYOLARI 

Metanet, zarafet, yiilraek bauuiyet, temiz malzeme· 

942 Modeli radyolar •;asanda yalnız bu makineler• _,
ıip olmuttur. 

1. MEZIMRE 
Radyo ve makine tamir atelyeıini açmıftır. Bil~~:: 

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

IŞIK Ticaret Evi - Asfalt yol N•· 1
1 

Telefon No. 80 


