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LOZAN 'ZAFE 
Türk !llllletl, bize tam lstlkll
llmlzl kazandıran Lozan sul-

hunun ylldönümünü kutlar-

ken, bu muazzam eser in yara

tıcısına minnet , tük ran ve 

baslllllS}ını teyit etmekle ken
d ini bahtiyar saymaktadır • 
~;;;.;;...~ ...................................... ~ 

l ıtildil 1avaıı, daıitani bir kabramanlıiın, Tilrk aıkert 
kudretinin 18mbolll; cLosan• Tilrk zek~·~·n r•rp diplo
masiıi önllnde kazandıiı saferin lfade11dır. 

Garp cepbeıi kumandanı olarak en mücehhez düıman or. 

Bugün gazetemiz 

4 
Sayfadır 

ıldOnümiidiir 
2500memur 

Açıkta bırakılacak 
late t•tkilitı esğari kadroyla 

idar olunacak 

Şimdige:1uıı1,,, 50 111ilgon liralılc 6ir Plll'anın.,,,. 
' /ına lüzum göıteren iaşe teşlcilitı, lıogat ı•rtla-
\ r ının giibelmeıine bizzat i111il ol111ııffıır _____ .. 

Ankara 23 (Haıaıt muhabirimizden) - lqe teıldlatJDı 
filnDn ibtiyaçlar1aa ayran bir tekilde tensik etmek mak1&· 
dlyle yapılmakta olan tetkikler ıona ermit balaamaktadar. Ba 
maksatla hazırlanan kararnamelerin önimüdeki hafta içinde 
veklller heyetinden r•çerek tatbikatına reçilecefi haber ve. 
rilmektedir. 

Bu hasaısa verilea malumata röre, barüokG iqe teıkili· 
buda bir birlerinin itini tamamlamak ıaretile f aaUyette bulanan 
ofiıler blrleıtirilecek, kontröl ve mllrakabe itleri belediyelere 
baralulacak ve bu ıaretle kadrosu af alblmlf olaa laıe t .. killb 
bir amam m8dürlllk halinde idare olanacakbr. Ba milnuebetle 
bariln iqe milıteıarlığı kadroıaoda vazife almış olan takriben 
2500 kadar mümario JlÇı\ta barhkılacatı söylenmektedir. 

Bu meDıarlardan, devlet dairelerinden ayrıhp ta iq ! teıki
lihada vazife 2'Örenler tekrar eaki vazifelerine döoecekler. 
açıktan tayinleri yapılanlar da açıkta kalacaklard1r. Bu t•becl· 
dille Hb~p of arak •erilen maJOmata ıöre, takriben lkl nnıdea 
beri faaliyet halinde bulanan ve karaldaiu ıündeaberi laldpf 
ederek devlet b6tçelerinden ve b•ıaıt tahsilattan 50 milyon 
liralık bir paranın 11rfıaa lllsam ıösterea iaıe tetkilitı, bayat 
fartlar1nın 7Dkaelmuioe bizzat hail olmaı rlbidir. 

Ba tetkillbn aırari bir kadro ile idaresi aaretiyle hem 
devlet hazinesi milbim bir masraftan kort•lacak, hım da i.p 
maamelltının her türlü bürokraıiden auk bir ınrette intaca 
mllmkiln olacaktır. 

Berlin 23 (a.a) M J S J R l) A lafilia or--· 
- Rumi teb· DU r.w...,.. 
lit: Mıarda Al· meydan menilerladen 
m•n - ltalyan blltlln cephe bo. 

kıtaları Elile· h b 1 ı J11DCa taarruza 
meyn batbnda mu a re e e rı baıladıj'Jnı, ce-
kavvetli lnrl· Hp Afrika11 

::c~·k:n:~: başladı -~kl:c~p= 
d•••• eclea ve Dseriode ilerle• 
rötDa rötllle 8 neı lngili • ortlıım m•i• muvaffak 
bir milcadele Bütu••0 C ph oldaklann" Tel· 
halini alan bil· e e El· Isa iıtaı1o . 
camlarını püı · b t naaan Alman-
kürtmüşlerdir. oyunca aar- lann elinden 
Hava kuvvet· t• reri ahodıiını 
lerimU. baha- ruza geç 1 .. bildiriyor. 

reketi teıirli ~ Ba buı • 
ıarette deıtek· Tel• l!l · laa lataqo- keti d .. tekleyan 
lemiftir. Dilt nu Almanlardan n6flis zırhlı bir· 
mandan 1000 geri ellndı liklerile MibHr 
eair allDIDlf ve z1rblı birlikleri 
131 taak tahrip edilmiftir. araıında oldukça azan ıilreo 

Alman bava kuvvetleri lnrilte· bir muharebe olmqtv. 
renin cenap ve doia 1abiliadı M111r cepbeslodeki bu faali. 
bir çok ıehirlere hücumlar· yet, M111r meydan mahareb .. 

da balanmaı ve ehemmiyetli be. llnin baılam11 oldvpna röa· 
deflere isabetler kaydedilmift4r. ter.aektedir. dalarını• vatanın b~imi iı~etinde ~a~• l~met ln&ail, ren~ 

Tllrk Cambarlyetinın Har1ciye Vekilı , 11fatıyle Lozaoda Yeıd 

m 
Masa bqıoda, rarbio . milteke~b.lr diplomatları kar1111oda, 1 
silibla kazanılan zaferi, 11tiklilim1Z1 rarp devletlerine tasdik 
ettirmek suretiyle bir ıiyasi mavaffalnyetle de tetviç etmlftl. 

- Devamı üçllncüde -

EJE!][s al[EIBJ][e sJ[EIE!!l]fl 

10 temmuzdan 22 temmuza ka· Ankara 2S (Radyo faıete. 
dar lnrillz bava kuvvetleri al) - Mihver rad,JOlaraun ld-

114 ü Akdeniz ve ılmal Afri· dialarına P,., M11arda bir Sov· 
kadı olmak llzere 189 açık J•t aıkerl be yeti bulanmak• 
kaybetmiftir. tadır. lafilisler Mı•ırı terkettiji 

Aynı dPre içinde lnrlltere· takdirde onları Sov1etler iıtib· 
ye kartı olan mtıcadelemizde 41 W edec~ktir. 

Sovyetler h•abını biraz dabı el· ı 
••riıılz bir istikamet al•ıtı relen 
haberlerden anlqılmaktacbr. Bir 
Amerikaa aj&a1ıam verdiği babe· 
re pe, atranılan manffakıyetaiz· 

Uklerln f ellketll oldaia Moıkovada 

Alman ve Slovak kltalan Roa· 

tof önündeki milıtabkem köpril· 

bqı mevzilerini yırmıılar, Roıtofon 

pek 1alualırını relmlılerdlr. Lond. 

rada, Roatofua daramanan çok 

ciddi balandaiaoa lııret olunmak· 
tadar, 

Staalinwrad istikametinde iler· 
lem•kte olan Alman kuvvetleri ıeb· 
rin bad•d1111a .......... dir. 

Kaçak kahve 1 
El111a santlılcları lll'asındtı ı 
Mersine aöntleril111elc i.te· 
nilen 105 lcllo luı~ 

lcaltw galuılandı 
Kba• Apa namında bir ph 

ım, Marqın Narh iıtuyoaaadaa, 
Menine rönderllmek Gsere o .. ıet 
Demir1olları aabanna t..U. etti• 
ti 16 1&ndık elma ar&1111• koaal
maş 7 kilçllk torba içinde 105 
kilo kaçak kıbH 91kanlaıı, lobi 
11rlır ldareai yui1•tten haberdar 
edilmittir, 

Kaçakç~j1 meydanı çıkarın, 
Devlet Demıryolları anbarı tata..11 
ve tabliye memura Maıtafa Altlla 
olmaıtar. Gayretli ... .,.. ... 
rösterdiii vazlf e allb9mdao do. 
laJ1 ltbrik ederls. 

•çakka1bettik. fawila Mııır btık4medaln 
Ankara 23 (Radyo pute· S•dana naklini iıt..... falrat ba 

si)- Bir kabin tebliji, 8 aci talep reddoJanmllflW· 

ikinci cephe l 
mesele•I 1 

Ankara 23 ( Radyo razeteıi) l 
AJmaa radyosuna röre, ikinci 

oepb• .... ıeıi lnrtl terede eh .. 
mmiyetle mllıakere edilmektedir. 

Çôrçil, ba meaeleyle m•ıral 
olmak nıere, harp kabioealade 
Lord BIHrbrGka yeni bir v..ı
vermlştlr. 

Emnıwet kadr.-•cl• 
terfi ve • • .-ı•r 
Selırlmlz polll ..-vlarıadııı 

a...n Hakkı k_..., •aniııUtlne 
terfi •e Seyllao pc1ro111ada 1pka, 
Se b E....,.. tadroıandın po· 
U. ~ ,,_, Okdemir komiset 
... ..... a.flu ~lartJ•, Rlfit 

G•zetedlerlmlz 
Berll•'den ı•ldl 

Berlio 2S (a.a.) - A&.ıaya 
da ,.,..., eaen TDrk Buıo hey. 
etiolll BerUn'deki ikameti ıona 
............ Hey'etaıaal t•.w.ı 6U· 
.. k llzere BerUa'dea &Jl'dmıttır. 

Ttırkiye mulabat l'Ozan, hı;· 
et ..,.ffae din Adlen otelJadı 
parlak bir kabal t6real tertip et. 
miftlr. T6reade devlet, ordu ve 
baaıa •••••illeri bazat bulan• 
maılatcbr. 

Suku Gulantıbe ve komiser muaı 
vinlerinden Sabri GUnaydın, Halli 
Alpaslan, Galip Bostancı lıtaabala, 
Refet Ünsal Bitlise naklen ta,m 
tdlbaltlerdlr. 
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Askerlik 
Mareş(!.l Timoçenko 
ne gapmak istiyor:? 

BUGÜN 

Talih kuşu! 
ir kaç haf ta evvel Aınerı a B 'k ' 
mecmualarında şöyle bir ilan 

24 Temmnz 

Bir tahsildarı ağır 
surette yaraladılar 

Timoçenkonun , Leningrad ve Si
vastopol müdafaaları ayarında çe
tin bir mukavemete Kafkas kaplla
rında d a tevessül edeceğinden ! 
şüphe edilemez. 

Almanların Sov-· - pon kıy111oa atla· 

yet cephesi Kızıl ordunun hayat kay- maya muvaffak 
ni yarma yeri ola- .. v fk t l olursa bu müda-

natıı olan n.a as pe ro f d" rak Don oehri 6 aa suya uşer ve 
boyunu ıeçmeleri sahasının Almanlara kaptı- Timoçeokonun bu 

çıkmıştır: «Annemi tedavi ettir 
mek, kız kardeşimin tahsilini bl. 
tlrmeslol temin etmek için bef 
bin dolara ihtiyacım vardır. Ba 
parayı bana verecek erkekle ev. 
lenmej'e hazırım. Yaşım 18 dir. 
Güzel bir kızım. Bir aile kadının· 
da aranabilecek meziyetlere ma
likim. Adım Kate Merklindir · 
Filin yere müracaat edilme•i ... 

ilanın çıktıiıodan üç rün son· 
ra Kateoin evine yaşhca bir adam 
müracaat etmiş, kızı görmek _is
temiştir. Kate derhal adamın ooü 
ne çıkmıştır. Kız filhakika güzel· 
di, hali tavrı da ciddi idi. . . 

Suçlu gol vergisini ı 
ödemek istememiş - Yareh tahslldar Şehrim.ize ge• 

tlrllerek tedavi altına alındı -
Subaşı 
teşkilatı 

kal dırı/ acak ~ 
ta 

Kmlordnoun hay- rılmaması gayreti Kafkasya 1ahaları da ter
li büyük bir par- için geniş mikyasta bir mü- kederek Kafkaı 
çatını ( takriben da/aa meflzii tutulmasına silsileleri a-eçitle
iki milyonluk) ce- ve geniş muharebeler fltJril- rine kadar rerile· 
naha attı. Hem mesine sebep olacaktır. mesl icabeder ki 
bo ordu parçası- _ bura11 milyonluk 
oın kendisini ez -::::::; ordular için ha· 
dirmeden ıailam bir mevzie yer- ı k~katen çok dar relecek ve böyle 
!eşmek i'ayreti ve hem de motör- bır orduyu besleme imkanından 
lü kızılordonun bayat kaynağı olan tamamen mahrum çok mahdut bir 
Kafkas petrol sahasının Almanlara hinterlanda sebip olacaktır. 
kaptırılmaması rayreti Kafkasya O vakit Almanlar Hazer de-
için geniş mikyasta bir müdafaa nizin şimal 1ablline de inmiş bolu· 
mevzii tutulmasına ve bel\r.i de re· nacaiından şarki Ruıya~lle irtibatı 
niş mııharebeler verilmesine sebep da hemen hemen mümkün olamaz. 
olacaktır. Basra körfezine riden tek yol da 

Esas itibarile arazi vaziyeti ve böyle bir orduyu 4tla besliyemez. 
coğrafya da bunu kolaylaştırmak- Cephane ve s ilah ikmaline dahi 
tadır. kifi relemez. 

Kafkas yarımadasını şimalden K eza Kerç yarımadası üzarin· 
relen düımana \r.arşı en iyi kapa· den Kafkaıyaya doğra yapı-
yan mevzi; bir yanını Azalt denizi lacak bir hareket de Volra -
Roltof'a, diğer yanını Volra a-ibi Azık denizi mevziini rerlden vura• 

d biJir. hayli reniş bir nehre ayayan ve 
evveli Don nehrinin cenup parça· Y abut bu mevziin sai' yanının 
ıını, sonra da Don ile Volga ara · dayanc!ıiı Volga Staliograd şima-
sındaki kanalı :takibederek Stalin- lioden geçilirse - ki bu pek de 
rrad hizalarına kadar a-eleo bir fÜÇ bir şey olamaz - 0 vakit 
mevzidir. mevzi yine geriden sarılmış olabi-

V akıa bu mevziin cephesi re· lir · 
Bütün bu araştırmalardan şu 

ni• nehirlere dayanmak dolayısiyJe nu a 1 0 k. h d ld • 
YI n ıy ruz ı er yer e o uru 

müdafaaya 00 kadar müsait ise ik- gibi Kafkasyanın da biraz şimalin-
mal bakımından roriıi •n rayri d b d -d f dil e veya cenu on a mu a aa e · 
müsait şartaJarı haiz olacaktır. İki mesi için iyi mevziler bulmakta 
milyonluk bir orduyu reride kalan güçlük çekilemez. Şu veya bo kom-
dailık Kafkas arazisi beslemiyece binezon yapılarak kuvvetli bir cep-
ği ıibl erzak, cepllane ve malzeme be tutulabilir. Fakat burada dur-
ikmali için de ya Karadoaiz.-Kır· malt ve müdafaa etmek bo iıi ya· 
gıziltan-Türkistan üzerinden şar· pacak orduların karşılıklı dorumu· 
ki Rusya kaynaklarına veyahut,. na bağlıdır. 
Kafkasya _ lran - Baara körfezi Almanların yarma yerini seçer-
üzerindeo lnriliz ve Amerikan kay· iten ailebi ihtimal Kızılordudan 
naklarıoa bağlanmak zorunda ka· mümkün oldui'u kadar büyük bir 

parçanm ayrılarak nlsbeten daha 
lacaktır. az müsait şartlar içeriılnde balo 

nan ba müdafaa cepbeıine atılma
aanı dü1ünmüılerdi. 

Eier yarma yerinde burüakn 
hareketin temposu bir müddet da· 
ha aynı şekilde tutabilir ve Sov-
yet merk'ez ordular rrupu aratın· 
dakl yarık bir hayli daha büyütü 
lürse o vakit ehemmiyetine göre 
ayrı ayrı bu gruplardan her birine 
yüklenmek ve istediğ'ini yaptırmak 
Alman sevk vo idaresi için imkan 
dahiline a-irecektir. 

Önümüzdeki haftanın harekit 
bilançosu bunu bize gösterecektir. 

Gelen yaşlı adama: «Benı nı-
çin aradıiıoızı tahmin ediyorum. 
Acaba beş bin doları retirdialz 
mi?» demiştir. Meçhul adam ce
binden bir çek çıkararak doldur· 
muş veKate'ye vermiştir. B un
dan sonra şu sözleri ıöyle • 
miştir: 

- yaşım altmıştır • saçlarım 
kırlaşmıştır. Bunlara rağmen be 
nimle evlenmeie razı oluyor mu 

sunuz? . 
- Annemi tedavi ettirmeklı· 

ğime ve kız kardeşimin istikbali
ni temin etmekliğlme lrokin ve· 
ren bir adam sevilmeğo layıktır. 

Yaşla adam bu sözleri işitin
ce heyecanlanmış vo kapıda do· 
ran kitibine: 

- Otomobildeki delikanlıya 

buraya gelmesini söyle demiştir. 
Genç ltız içeriye nikih için bir 
papas rireceğini zannetmişti. 

Fakat pı pasla deiil, iyi gi 
yinmlş, yakışıklı bir gençle kar
ş1laşm1ştır. Yaşlı adam genç kıza 
şu sözleri ıöylemiştir: 

- Hakkımdaki iyi hislerinize 
teşekkür ederim. Fakat sizinle 
evlenmek ikimiz için de iyi no· 
tice vermez, bir rün buna pişman 

oluuuouı. 
Bunu düşündüğüm için oğla 

mu getirdim. Hoşunuza gidiyona 
onunla evlenin. 

Bu sözlerden ıonra delikanlı 
ilerliyerek kmo elini totmoş ve 
parmağına güzel bir nişan halka-
11 takmıştır. Geeç kız birdenbire 
kızarauş, heyecanlanmış, içeriye 
koşarak aile erki0101 çajırmış : 

.=.... Size nişanlımı takdim edl· 
yorum .. diye baiırmıştır. 

Üç ğün sonra iki a"enç ev
lenmiıtir. Güvey büyük bir deri 
fabrilr.atörünün oğludur. Babası 
ba kızı ııelin olarak aeçmezden 
evvel, üç ıün mütemadiyen tah
kikat yapmış, ber taraftan genç 
lnz hakkında iyi haberler alınış-

tır. • Kabak istila· Harp aeaole. 
• rinde Avropa-

salı arttı da kabak istih 

salatı da artmaktadır. Danimarka 
- Devamı üçüncllde -

- -Huıusi muhasebe tabıildarlarından Kadir Özlü evvelki gün Yemişli 
köyünde tahsilatta iken Antakyalı Hammet tarafından bıçakla ıiır ıu· 
rette yaralanmıştır. Edlndiğ'lmiz malilmata~göre, vak'a 4öyle olmuştur: 

Y ftmişli köyünde Antakyalı Ali Hammet, Husuıi muhasebeye yol 
parasından 6 lira borçludur. Tahsildar Kadir bu paranın ödenmHini iı
teyince borçlu, beş çocuk babası olduiunu söyleyerek itirazda bolunu 
yor kendisine çocukların asıl babası olmadı(ıodan bahisle paranın öden· 
mesl lüzumu tekrar ediliyor. 

Borcunu ödememeio kati surette karar veren Hammetin dikiş maki
nesini haczetmek üzere köy muhtarı, ihtiyar heyeti ve tahsildar hep bir· 
tikte evine ridiyorlar. 

Bu hale sinirlenen Hammet Önce bir kazma ile tahsildar Kadire hü
cum ediyor. Tahtildarıo Kafasına doiru kuvvetle savordeiıı kazmanın 
isabet etmedi(ini a-ören Alinin burnunu kan kokusu ve rözünü kin per

desi kaplamış olacak ki nereden ve nasıl çıkardıi'ı belli olmayan bıçağın• 
tab ,adar Kadirin beline olanca kııvvetile saplıyor. 

Yaralı tahsildar hemen Adanaya nakledilmiş, tedavi altına alıo
mııtar. B. Kadire acil şifalar dileriz. 

Zabıtanın sıkı takibatı sayeıinde yakayı ele veren Ali Hammet de 
şehrimize getirilmiş ve adliyeye teslim edilmiştir. 
- -------------------------

Ayakkabllar harpten ev
velki fiyatla satllabilecek 

lıtanbul 23 - lstaobulda Halk 
Ayakkabıları Türk Limited Şirketi, 
memlelı.etimizde tamamlyle yeni ve 
köseleye muadil dayanıklı ve her 
ıekil ayakkabı yapmıya elverişli su
ni kösele imal etmek ve bunlardan 
harpten evvelki fiyatlara sablabllo
cek ayakkabı aatışa arzetmek üze. 
re lazım gelen makineleri ısmarla · 

mıştır . 
Memnuniyetle öğreodiiimlze 

röre bu makinelerin büyük bir k11-
mtnın memleketimizde yapılmall İm· 
Unı bulunduğu rörülerek imal ci. 
heline gidılmiştir. 

Mutlu neticeyi elde etmek i· 
çin ba:ı.ı ilk maddeler hariç her 
feyln ikmali üıerlc de bulunan ılr · 

l et, halkımıza çok t.Uyük yardımı 

olacak ıoni kösele imalinde elzem 
(Latek) ve (Aseton) un hariçten 
memlekete ithııli için Hükumetin 
yardım ve müsaadesini istihsal et· 
mek üzere şirket müdürü Ankara· 
ya giderek bu husus için Ticaret 

Vekilli(ine müracaa t etmiı bulan. 
maktadır. 

lstihıalitı arttırmak imkinı el
de edildiği takdirde memleketin 
bütün ihtiyaçlarını karşılamayı il· 

mit eden şirket mldürü Fikret Zor
lu Sayın Ticaret Vekilimiz B. Beh-

çet Uz ve iktisat Vekilimizla yük· 
aek yardımlariyle bıı memleket işi-

ni neticelendireceğlne kuvvetle ka· 
nl bulunmaktadır. 

Bugün Halkevinde 
tören yapllacak 

Lozao Zaferinin Y ıldönümü 
bugün ıehrimizde de büyük me 
rasimle kutlanacaktır. Halkevi bah. 
çesinde saat 19 da bir toplantı 
yapılacak, muhtelif hatipler tara · 
fından ıöylenecek nutuklarda bu 
büyük ıaforln mana vo ehemmiye
ti belirtilecektir. 

Dağıtma ve petrol o~ 
Ieri de la vedilece~ ~ 

Ankara 23 - Ticaret v~ bı, 
leti memleketin iaşe mesel.JI' 
üzerinde yeni bir takım karatl' · 
almaktadır. Bu kararlara ,.0-1-' 
olarak, iaşe müıtoşarlıitndaki b" 
zı teşkillero lüzum kalmaın•~' 
ve bu teşkillerin laivi için b" 
kararnameler hazırlanmaktadır·~ 

Ôğrendiğimize g'Öre bugliO 
teşkilatın üzerine aldığı hıltl 
bazı bayati ihtiyaçlarını teıDiD' 
decek toşkillerde herhangi bit 
raklama ile karşılaşmamak 'ıl 
bir kısımlarının iaşe müsteşarıl 
kurulurken, alındıi1 V ekiled~ 
iadeai takarrur etmiştir. Lağ\I 
lecek teşkiUer .,asında haleo / 
başı teşkilitile, dai1tma ve 
ofisi bulunmaktadır. Fiyat 111 

be komisyonları eıkiden oıdl 
gibi, belediyelerin emrine ,,er; t 

cektir. Lağv kararnamelerİO 
bazıları Veldller heyetinin t•• 
oo arzoluomak uzere Başvek 
sunulmuştur. Öğreodiiimize ~ 
burilnkü iaşe müsteşarlıiı b~:lr 
mam müdürlük haline kalbeD" 
cektlr. 

Montrö zaferinin f 
dönUmU mUneeebetıt' 

Montrö zaferinin yıld~O~ 
münaaebetiyle C. H. P. Str~ 

Vilayet İdare Heyeti Reisi S. 
fat Gülek tarafından çekil.O ' 

grafa, Parti Genel Sekreterllr/ 

den şu cevap gelmiştir. 

Muatafa Rıfat Gülok 

c . ff, P. Seyhan VJ6f 

ld"e HeyeU ~ 

Montrö rilnOnün yıl dô': 

mOoaaebetile röstorileo teaslJ I 
rulara teşekkür eder cand-" 

riler sunarım. ıl 
C. H. P. Genel Seiıt' 

A. Zonıuldak Mebı.ı•u .~ 

H • TORJ(aı". 

Hor iki uzak ve a-ayrl mü1ait 
yolun birlikte temin edece

ii iqe ve harp malzemeıi dahi 
milyonluk orduları beslomeie pek 
yetemez. Mamafi bana rajmen 
Sovyetlerio müdafaada ekseriya 
akla hayale ııj'mıyacak derecede 
zorluklarla pençeleşecek mukave
met ettiklerini her vakit gördük. 
Bir ıeneye yakın bir zamandanbe· 
ri etrafı 1&rılmış bir vaziyette bu 
lonao Leninrradıo kab röllerio 
donmuş suları üzerinden kib şura· 
dan boradan bolduldarı yarıklar· 
dan istifade ederek ne ıuretle ik
ma\ yaptıklarını ve bu çok fÜÇ 
ıartlara rağmen nasıl dayandıkla 
rını rorüyoruz. 

il 1 Tarihi Roman : 80 1 

•==================================~~~===== 
ZI N DIK LAR 

ÇEViREN : Semih U ggur ~ 
Keza Slvastopol gibi çok fÜÇ 

ıartlar içinde ve deniz aşırı yer· 
lorden malzeme ikmali yaparak do· 
kuz ay nasıl çarpııtıiını da röru. üş · 
tük. 

Binaeoaleyh Ti111oçenko'non 
Lenlngrad ve Sivastopol mddafaa
ları ayar1nda çetin bir m11kave1110. 
te Kafkas kapılarıoda da teveaa6l 
edeceiine ve bütün fena şartlara 

• b -d f d ısrar eyli-rarmen o mu a aa a 
·ı - h • d' l z Bugünkü yeceg oo şup e.e ı eme • 

çekilme hareketinde bu fikrin • •89 

rolü oynadığı da aezilebiliyor. 

Binaenaleyh Kafkasya müdafa· 
a11mn çetin veya uzun olup 

olmaması yukarıda tarif ottiiimiz 
Roltof - Stalinrrad mevkiinin 
milyonluk bir ordu için müdafaaya 
elvoriı\i olpp olmadığı düşüncesin· 

den ziyade Alman ilerleyişinin böy
le bir müdafaaya ne dereceye ka· 
dar imltin verip vermemesine bağ· 
lıdır . 

M .. ell b:11ünkil ricat hızı için· 
de Almanlar aıaiı Don mecrası. 

nıD baza parçalarına Sovyetlerden 
evf tl ele reçirmeie ve nehrin Ct• 

Elini tekrar tekrar ipeklinin üzerin-
den rezdlrdl. Zeaobya'nıo Temes aabilfn
de lıtaoboldan bahsettiğ'i zaman duydu· 
in ıooıoz ateşi içinde doymağa başladı. 

Kendi kendine ah Alton Bizauıl diye mı· 
rıldaodı. Alpar çadırın açık kapmadan 
dışarı baktı. Kaavetli bulutlarla örtülü 
olan rökto bir noktadan akşamın kızıl 
ışıkları süzüldü. Genç barbarın rözüne 
bu aralıktan bayalbaneıiodo canlandırdığ-ı 
bln bir kuleli Altun sütunlarla süslenmiş 
:eriler ıehri lıtaobul röründü. Çocukla· 
rııodanberi onu daima heyecanlandıran 
bu balya timdi de bütüo vücudunu 1ars• 
mıştı. 

Göçebe bir nıllletio torunu olan Al· 
par içinde ocdaU.rının ıöçaıe biılerinln 
uyaodıj'ını duydu. Bu kuvetll bu ıoJgun 
muhitten unkla~_n:'ak. arzuile tutuştu. Ta
nımadığt bllmedıgı dıyarlara, aza\ı.lara ılt
mek istiyordu. Dailar, denizler ••nıle . 
ketler aşırı lstanbala rldecektl. Ooun 
için lstınbol bayatın ve aaadetin ti keo
Ciiıi idi. insanı teshir edici rüzel bir ka· 
dın lcollarlnı açmış kendisine rel l rel l 
diyordu. 

Batbni bu tatlı hulyalarla aerhoş ol· 
maıtu. Bir ıerrNİDİ Zeuobiı'dan doydap 

bo binbir renkli mermer sütunlu şehir 

bütün benliğini tutuşturmuştu. 
Erte1i fÜn Berenye'ye yeni elçiler 

reldiler. Banlar ellerinde haçlarla dua 
ederek Maroş kalesinden reliyorlardı. 
Bunlar Çaoad kalesi Papularıodan V ~1 -
ter'le Fülöp' dü. 

Geller'io ölüm karşında göıterdiği 
büyük ıofuk kanlılık bütün Papularıo 
kanını k.aycatmak ve ona be zcmek için 
keodilerini tehlikeye ataıaktao hiç çekin· 
miyorlardı . 

Bunlar yeniden müşrik olan bir za· 
maoki Papu Martoo'u tekrar Hırlstiyan 
etmek için geliyorlardı. Eğ-er ona bak 
dine getirebilirlerse Hıristlyaolık için bü. 
yük bir hizmet etmiş olacaklardı. Bu uğur
da hayatlarını kaybederlerse şehit ola. 
caklar ve en yükıek bir mertebeye eri

şeceklerdi. 

Hodot muhafızlan onları Harangot 
ıahilinde yakalıyarak doğruca Başbuiun 
huzuruna ıetirmişlerai. Fülöp'ün korka· 
dan ditlori birbirine çarpıyordu. V al ter 
saçları bembeyaz olmoŞ olan Başbuğu 
rördüğü zaaoan içi burkulmuş ve hıçkıra 
hıçkıra ıj'lamaia başlamııtı. ihtiyar: 

- Aman Yarabbi Papaa Marton teni 

bu halde mi ıörecektim. GörOyoraan ki 
evladım günahtan saçların ağarmış l dedi 

Alpar mahzun bir tebe11ümle 
- Saçlarımın yarm ~ünabtan yarııı 

da Hvaptan ağardı{ diye cevap verdi. 
- Allah aşkına Martoo orl•ım ıöyle 

bana şimdi mesotmusnn? 
- Ne şimdi ne do ıizin yanınızda 

iken mesotum? 
- Küfür edlyorauo oilum. Bunun 

için Allabın razabına uirar11n. 
- Allah bana ne yap.cak? 
- Senin için en mukaddeı olan 4eyi 

alır mahveder. 

- Ôyleyıe bundan böyle bana bir 
şer yapamaz. Çünkü benim için en kıy
metli olan t • Yi aldı. Allah bana kartı bir 
Kral gibi hareket etti benim her 4eymf 
aldı baodan böyle bana hilkaaedomez. 

- Allahıo bir iımi hakkı için ıöyle 
.. o cehenneme inanmıyor muıuo? 

- inansam bile orayı rltmekteo çe. 
kinmem. Çüokil ecdadım da oradadır. 

- Ah evlidım Marton kalbin niçin 
bir kaya ribi aert? kulaklarıa niçin Ça· 
murla dolu? Niçin Allahın ismini dnymu· 
yorsun? 

- Eier kalbim pekae ona yapan 

Allahtır. Eğer kulaklarım sıığırsa oo~ 
bizzat Allah yaptı. Şiaadi ben aan• .,,f_ 
yım Allah bunu niçin yaptı? Niçlıt 1 
dan dolayı Hn beni kusorlu balo1°' 
Allaha toz kondur muyor1an? ,..J 

Bu kilfürler karşısında dehşet ir,-t 
kalan Valtor bir daha ajzını~açıp bit 1 
ıoylemedi. Onan yarine bu aef er f 
ba4ladı. f 

- Oilam Marton kendine ac•·, 1 
şında fırtınalar dolaşıyor. Kiliı.oi'~ 
milletinin hakkındı hükümlerini (l' 
Vali Beç etrafa haberler rönderdL '-. 
ve Haram kaleleri kumandanları d• f'. 
~inde d.it bUlyor~ar. Ordun azaldı~/ 
nfAD bır haldedır· Vakti rellnc• •' 
den tok bir kiıi bile kartalamıy•',) 

Alpar tebeaüm ederek ~ 
- Peki amma bu teblikedeo 

mık için ne yapmalıyım? fi ( 
- Eier bütün avenenlo bitli~ bll' 

lir dehalet edersen biç blrinizia kıl ;; 
halel r elmez. il 1 

- Allahın yalancı elçll•,utı' fı~ 
beni bak dinine davete reldioı.-~ ,..~ 
bUiniz ki Allah her ıeyi rör4t 
ve billt. Behey Papaılarl -'1 J 

(lhdJld 



24 Temmuz 1942 a:ua O.N 

' .. HARİCİ HABERLER ... -., . Lozan Zaferi 
Bertin 23 (a.a.) Kafkasya aruın· - Baıtarafı birincide -

ontröveHatag - Ros cephesinin Ruı Cephesinin Cenup da cerayan ede-
cenup kesiminde ceğini tahmin ey· 

loönüniln etıiz kumandanlık vasfını teslim eden dünya, 
onan mllıteına diplomatlık vasfını takdirle Hlimlarken anla· 
mljtı ki, artık Tilrk devleti11in başındakiler, NV&f meydanında 
ıllnrülerin kazındıiını, yeıU çaba kaplı bir mua bqındı biçe 
indirecek Oımınh imparatorlaia diplomatları dıiillerdir. Y A Z A N Türk diplomaıiıinin ba iki bqarııı aynı cinstendir 

p ve yıldönümleri aynı aya rastlamıştır. ikisinde de 
8 •V•mı Lozan ahdini tamamhy~n mllli haklarımız, kılıcı· 

.. • f • mızı kınından ayırmamıza Uiz.ım kalmadan, ıon yıllar· 
~ AYrııpanın her siyasi davasını akamet• utratan « dlplomaai » adla 
~ ~ı •akak.ta alındı; kimsenin çıkamadıiı ba sokaktan dirayetli Türk 

büyük bir imha Keshnlnde lemektedirler. 

meydan mabare· Bu· 1 y u·. k B ı· r Diier taraf· besinin cereyan tan bir ıaylaya 
etmekte olduj'u röre Stallngrad'a 
bildirilmektedir. rltmekte olan Sta· 

Kuıatılmıı olan 1 h Un Kaybifırte da· 

~!ki~:~ ;ookvy:~ m a mey- ~~;:k ve8rl~::~: 
dilmiştir. ve Birleılk Ame· 

Lozao muvaffaktyetinden ıonra, lnönllniln ıu sözleri ne 
biiyllkl bir kıymet .,. mana taıımaktadar: 

cZafer bir biUOr parç111dır ki 11fık bir dikkatsizlikle elden 
kayar, dilıar ve kıralar. Kırıldıktan ıonra da onu artık tamir 
etmek lmkinıız olur.» 

likııı hedefine doğru ve alnıoaa akile çıktı. 
Barıın de Halayın yıldönUmü. 
~ politika zaferi bizim milli davamızın eıaıını belirten bir tarib 
't ldir: içinde halis mubliı Türk ırkının yııadıiı topraklarm er l'•Ç 
~"'!laka anavatana dönmüt olabileceğini lsbat etti. Geçen Cihan 
~ lıiıııo milliyetler prensibine aykırı neticelerini tasfiye rolanda Hatay 
,.:ıtrÖclen sonra, Milli haklarımızın istirdadına doğra atalmaş ilr.iacl bü· 

Berlin 23 (a.a.) rlka büyük elçi· 

:o~!:ı~n bi;~~~:~ dan Muhare- !;::,e:ny:!~~:;. ı 
cenup Avrupa ce· Londra 23 (a.a.) 
pbeıi taarruz ke· - Reater'io Moı· 

Kapitülasyonların ilruı, 1914 harbini kazanan mütekebbir 
emperyalist devletler içln haysiyetlerine indirilmiş aiır darbe 
olacaktı. Ba mesele ilzerlndıki mücadele çok çetin olda ve 
aylarca ıllrdü • Fakat, Türk murahhas heyetinin başında 1oö• 
nünün kahraman ralibi vardı. En mUcehhez düıman orda· 
ı~m fibi, ba ordaları Türk vatanına muall.t eden diplomat· 
lar için de ba ralf bin önünde boyun etmek makadderdl. v. 
öyle oldu. ld11n. 

' liiç kimaenin toprağında rözümüz olmadıj'ını ısrarla tekrarlıyoruz. 
hı lhdiınizde samimiyiz. Fakat Hatay rfbl ahalisi Tnr~ olan bir. ~opra . 
~ IQ~vatana ilhakı, ondan çok evvel ilin attlilmiz kıfa!et pohtıka11nın 
a_ 1•tııoa11 deilldir. çUnkü esasen Türk o~an bir topr~rın _ anavatan

4

a 
~tal, yanlış h11abın Bağdattın dönma11nl andıran bır duzeltme ha · 

1 telakki edilmek liıam gelir. 
'- Montrö ve Hatay iıbat etmiftlr ki Tilrklerin yaşadıkları topraklar· 

l'Grk bikimlyeti münıkqa edilemez; eşref ıaatı rılince bu bildmiyet 
;::de ve gününde tecelli etmiıtir. iki zaferin, düşündnkçı derinltşen 

. \ia'k ınanalarıoı idrik ettiiımiz niıbette sevincimiz, rurorumuz ve ümi 
artıyor. 

• l<ahramanlık 
''Menkibe,, leri 
~AZAN Bir lnılllz çoca;u 

bütiin dünyanın 

'-l• 1 lariltereye ait ol 
uNA Y dapnı ioandınla 

~ biiyütlllilrmllf. Bana doiru 
.... ~Y•nlar var; ben ba çeşit ter· 
~ bir nHi şeref ve haysiyet 
~ """I~ rlbi telikkl ediyorum ve 
~Yorum. V artın çocuk bunan 
lııı. 11n11 bllyüdütl zaman anla 
il b~•kıt o zamana kadar benli 
~ ır çelik ribl " milli runar ör
~ ile .. nefıln• rllvenme " 
~ i arasında döitil• döğGle sert 
hlı.'. ~ .. kın bir ıekll alır; böyle 
~r kendilerini pek haklı 
\ k hır ıeyden, berkuten n.. 

IÖrilrler. 
'ftlıiaa tarihimiz böyle yllreil· 
'-1 ınadenini çellklendirecek 
tw.~lllelerle doludur; fakat ya· 
~l8aızdaki mahviyetten olacak 
~ bu " hamili ,, aayfalannı 
~derecede kar11tırmıyonaz • 
l ı_ • Cherl11 Oaın'ln elinden bir 
--~ c, Frınçois'yı dört satırlık bir 
~Pla kartarışımız Fransa tarl· 
' daima cbam bam ıuolop» t•w ... ._ ~"rı1111if bir vakadır. Fransa 

[TaaYlrlefklrdu] 

l Sipahi: 
- Gel arkam sıra da anla

tıyım 1 
Demiş ve hocayı evveli evin 

altındaki ahıra sokmuı; alnı akıt· 
malı, rümüı buran üç ayaiı sekili 
bir kilheylin röstermiı: 

- lşte, ben Niğbola mubare· 
besinde ba atla Akşehir ılpıbile· 

rlnln önüne dllıüp çevirme hare 
keti yaparak dilfmanın bozranuna 
Hbep oldum . 

Demiı, nirayı atıa11l . 
Oradan birinci katı çllı.mışlar. 

Sipahi ıonnıa davarlarını doldu. 
ran yayları, rtırnzleri, kıbçları • 
kalkanları göıtermiı: 

- Bu silihlardan ıu taraftaki 
davardı aııh olanlu ecdadımın 

Türkiıtındın retirdikleridlr. Direr 
leri Rumeli fütuhatında, 11ndıklar 
da, mubarebelerde kallandıkları 

ıllihlardır. Ba taraftakiler bizı:at 
kendi kullandıklanmla diifmıolar 
dan rınlmet olarak aldıldarımdır. 

Bunlar çolaiuma çocağama bırı· 

kacıiım en kıymetli mirasımdır • 
Benim için dünyanan babı biçil· 
aaez mallarından dei•rlidirl 

Dımit ve bir nlra daha koya 
vermlıf Oıt kata çıkmtılar. Sipahi 
111leamif: . 
, - Bre batunl bqıaı ört de 
rel komta bocanın eUnl öpl 

Oda kapısı açılmıı ay parçaaı 
ribi rüzel bir kadın çıkmış. Ko· 
cuı : 

~,...ın bize dehaletl blziaı (,onun 
1 ~- alt eayfa&ar ya tamı· 
I '~._.tllrültüye getirilir ve yahut - Ba kadın Yaldırım Bey•· 

' ~ hG!Ua edilir ki, Tllrklln zıdın hatunlarından Mariça adında 
,~da Avnapanın yarısına blklm ki preD1111la akrabasındaodır. Bea 
't\t' ülkelere krallar nasbeyle- askerimle Mariça hatana Yıldırıma 
~ '-ribe bile anattaralmq ve götürürken onun yanında idi. Beni 
Si tarihi lOrat kitaplarıoda o rörmüf, beiınmiş, savaılırda rö 
~~ Türkiye için lQtfen ancak zü pek oldaiuma da ifitm;f, bana 
' et Françoiı'nın müttefiki» ün· a-öoül vermif, derdini de ldauıeye 
~•rllebilmi4tir. Halbaki Türk açamamıf. Nihayet Marıça batan 
t._ . Prınçoiı için bir müttefik- öirenmiş bana niklh ettiler. Olrn· 
' "'•de bir hlmi olmuştu. maıı, yazması, terbiyeıi rüzelliiin-
,, ~baroı Hayreddinden çeki· den kat kat fazladır. 
~' Cbarl .. Ouin ,, birinci Fran Demİf ve evin davarlarını sar ,111 ••lrlijine ıon verdikten ıacak bir nira daha parlataca;ı 
~~ ~ilrkler Frın1a kralına kark ıırada boca: 
't ~ Ilı altın ıuma hqab blr - Dar evlltl demlf. Geoit 
Ql4110ılderdller. Birinci FrançoİI bu bir nefeı alayım da ıona11ca ni· 
~~!&na binerek kendisini zebel· rayı beraber rümletelim f Hem 
~'il Jetılçtril•İn ortumda rö bandan 10nra bir nlra da benim 

cla1aaamam1fı için atmıuan vebalim boynana 

~1lfte bea timdi Tllrk ribl olfta. 
( Tan'dan ) 

·~~~· bir nlra atmlf ve bili 
~ l'~a dil peresenri olan 
~ .._ tlbl kuvvetli ,, tabiri bu 
"' .. ~)fayı hatırlatan bir sembol 

~iftar. 
~~ lklopedlk •alOmatı bütiln 
~b.ıerine ııidıraa Nurettin 
1\ ~~lQ Türk •• hamleet1ue ., ait 

78 teneke g•z istif 
etmlt ı 

Nacaran mıhallealadea Hüıe 

yin otlu Ahmet Tançeren 78 t•· 
neke gız istif etmiı, fakat Kıy· 
11riye Hvkedeceil sırada yıkılın· 
mııtır. 

llı111 kaydedlyora•ı 

~ ~~~ya komta olan bir l'•ç 
.'d. ~lok bqııınm evfala her 
P" ~ bir n&ra atmık ldetl laalf. 
~1 ._, 11lralana Hbebini merak 

Adana 
Halk evinden. 

J 

.... rtlııı 
)°'1ı11a. ~hl 1 Dımif, dikkat edi s "19Q De Qlll&D eve relsen, 
''dit) atı1orau. Banu Hbebl 

24/7/94'2 Tarihin• tuadnf ed• c... rOnO ... t 19 da Evhnb 
Bahteatade (LOZAN) GOnü mera• 
raılmle kutlalanıcektır. Giriş HP 
beltir. 
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siminde doio iı· b esı· kovadaki mahabi· 
tikametinde iler- rinden : 
lımektedirler. Cephe rerl-

Dünkü Alman sinden acele yeni 
reımi tebliği Al· Rus'lar kat'i muha- kuvvetler beliren 

man ve müttefik 1 rebeyİ nerede Von Bock, Kaf· 
kıt' alırının Roı kaayaya dojra ri· 
tov üzerine teksif verecekler ? rit kapuı olan 
edilmiı ileri hare- · Roato•'la Volra 
ketlerinl haber s t a ı ı· n nzerindeki tank 
verdikten ıonra ıehri olan Stalla· 

~: ş::~i:n t:!:~~ MUdaf aayı ele almak r.a:.=~~~7·;:: 
~:::~;t:r. ibaret Uza re Stalingrad'a :;:.·arttırmakta-
Bükreş 23 (a.ı.) 'd' Timoçenko or· 

- Neşredilen,... Ol ıyor dulannın ardcı 
mi bir tebliidı kuvvetleri üıtOa· 
Rom~nya'nın Sı· Af•ll Volga'da çok deki Alman baıkı · 
vaıtopol muhare· bUrUk Sovr•~ kuvveti 11 fittlkçe fazla· 
besindeki kayıb· toplandı latmıktadır. Ba iki 

ları 55 ıubay, 28 erbaı, 1773 er· ıehre karşı tkplu halde hücumlar 
den ibaret ölü ve kayıbdır. bqlamak llzeredir. Stalin, 1919 

Tebllide yaralıların 11y11ını yılında Denlkin• ordalarını dur· 
tam olarak tupit mümkün olma• dardup burada ikinci defa olarak 
dıiı, çünkll bir çok yaralıların Stallnrrad'ı mOclafıa m...ıu.:• 
birliklerine iltihak etmlt oldakları karıılışmlf balunayor. 
ilive ediliyor. Ayni tebUi llç Ra· Berlia 23 (a.a.) - Askeri bir 
men tümeninin Sıvutopolan zaptı kapaktan bildiriliyor : 
için cereyan eden 1&vaşlarda yok Alman havı ordaıuna mensab 
edildiği hakkındaki yabancı kaynak kuvvetli t .. killer dün Rostov böl-
baborleri tekzib edilmektedir. resinde Sov'yet kıt'alarma ve yO· 

Londra 23 (a.a.) - Reuter rilyilf halindeki kamyon kollanna 

ıiansı muhabiri bildiriyor : 
Ceoubdaki Alman tazyilu art· 

mıakta ve Alman ileri hareketi 
devam etmektedir. Buraya yıiılan 
Mihver kuvvetleri daha arttırılmıı· 
tir. Alman zırhlı tümenleri ıtır 
bir topçu vo pike tayyareleri bom· 
bardımanını Sovyetlerin birinci mil· 

dafaa hatları li-ıerlne teksif ettik· 
ten sonra Sovyet mevdleriade bit 
reclik açmaia çalaımaktadarlar. 

Şanrbay 23 (a.a.) - Şaarbay 
dakl iyi haber alan mahfillere ve· 

~ilen malOmata göre, Sovyet ku· 

mandı\Dhğı, aşağı Volra'da çok 
büyük kuvvetler toplamıştır. Bun· 
tar arasında ezcümle süvari kuv· 

vetleri ve harp malzemeıl vardır. 
Ba tab'vlye kıt'aları Orta Aıya'dH 
retirilmiftlr. Şanghay mahfilleri 
kat'i muharebenin Stalinrrad'la 

taarruz etmltlerdlr. Birbirini takip 
eden dalralar halindeki bu taarra· 
zan aeticeai çok tahrib edici ol· 
mqtar. mavaıala yollarının man· 
tazaman tahribinden dolayı şehir 
civarında yolları tıkıyan nakli va· 
ııtaları Alman 1avaı ve Stilka 
açakları tarafından alçak açqla 
bombardıman edUaiftİI'. Bolfevlk· 
lere verdirilen kayıplar atırdar. 

Alman açaldaruam llıtnıt• yap 
tıklan taarrader bllhaıN Rostov 
dan cenap iıtikametbae ridea de 
miryollırına mlltıveccihti. Bu ı• · 
bekenin yolları ve demiryolu te· 
slsleri ajır çapta bombaların lıa 

betile de tıbr iblere uğramııtır. 
So•yetlerin doiu cıpheıi merkez 
k11imindıki demlryola ıebekeıi 

ezcümle Moskova'daa batı cenap 
istikametin• riden demiryola da 
dlln bir kıamı pike hareketl.-1 ya 

Tilrk milleti, bize tam iıtlklillmizl kazandıran Loaan ıal· 
hanaa yıldönümünll kutlarken, ba muazzam eserin yaratıcuıaa 
minnet, ıllkraa •• baiblıiını teyit etmekle kendini bahtiyar aay 
maktadır. 

Talihli bir milletiz ki, loönü'nün musaffer kumandanı, epiz 
devlet adamı bqımızdadar. 

Zaten, etrafımızı korkaaç harp ateıioln ıardıiı barlla, sil· 
kGnet içinde, filvea içinde balunaıamazao ıırn da burada 
detll mi? 

DÜNYADA 
Neler Oluyor ? 

- Bııtarafı ikincide -
pahçıvanlan, bu yıl kabak ekim 
aabalannı arttırm ıılardır. 

Kabaiın çekirdekleri yai iı· 

tihıall için kallınılmaktadır. Y aiı 
alındıktan S'>nra kalan çekirdek 
po1111 hayvanlara yedirilmektedir. 

• Bir ıarsonurı Almanya' n ı a 
• • •,;ı• on .. ldorf ph· 
ıdatıstıııı rinde bir lokan· 

tada 30 senedenberi çabıın bir 
ranon berrün yapbiı ifler hık· 
kında bir iıtatiıtlk tatmaıtur. Bir 
kaç rün evvel ba gar100, bu isl•· 
tistiklerin şa umumi biliaçoıana 

yapmııtır. 

Garson 30 sene zarfında 450 
bin fincan kahve,· o kadar tatiak 
çorba, 270 bin litre bira, 43 bin 
ılt• mabtelif içki, 7:1 bin litre f&• 
rap, 180 bia şif• muhtelif lapirto· 
lu içkiler, 270 bin porsiyon yemek 
taıınm11tır. 

pan Alman bomba uçaklarının Ilı· 
reketleriae beclef tlfkll etmif tir. 

DeaalrJollarmm tahribi ve k•· 
ailm•i netfceıinde cephe yola il• 
zerinde kalın Sovyet kıtalarn tam 
iNbetler almışlardır. Oç katar yok 
edilmiştir. Daha bqka bomba a• 
çakları doru ceph11inin orta ke· 
ıimiadeki Sovyet mevzilerine taar· 
ru etmişler, cephenin hemen , .. 
risinde hareket yapmakta olan 
kıt'alar• hırpalam11lardır. Şlmclillk 
alınan haberler• röre hav• maha· 
rebeleri HnHında 19 bolfevik U• 

çatı dütilrillmflf tllr. 

Bıııiin 

24 Temmııı Cıım• 
Tlrklye Radyodlflsyoa poataları 
TGrldye rad1oa11, Aakara Raclyoaa 

7,30 J>rorram •• Memleket 
11at ayarı. 

7 ,32 Vücadamuzu çalııtıralım 
7,40 Aiını haberleri. 
7,55 M&ztk: Senfonik parçalar 

(PL) 
8,20-
8,35 Evin 1aatl. 
12,30 Provam ve memleket 

uat ayan. 
12,33 Mllıilu Şarkılar. 
12,45 Alanı haberleri. 
13,00 -
13,30 Mllsik: Şarkılar prorr•· 

mının ikinci kııaı. 
18,00 Propam ,,. ....ıeket 

1aat aran. 
18.03 Milzik: lncesaz faılr. 
18,40 Mnzlk: Kantık Hafif PJ'OC• 

ram (pl.) 
19100 Konqma (Kltapnvenler 

aaatl). 
19.15 Mllzlk: Danı llllziii (Pi.) 
19,30 Memleket Saat Ayan 

ve Ajanı Haberleri. 
19,45 Milsik: Klıalk TOrk mil· 

ziii prorramı. (Şef: Meıad Cemli). 
20,15 Radyo ~uet•L 
20,45 Mllılk: Serlh Mık&IDID• 

dan şarkılar. 

21,00 Ziraat Takvtml. 
21,10 Temıil 
22,00 Mlldk: Radyo Salon Of• 

k•traıı. (Vloloalıt Nedp Atlua)ı 
22,50 Y anakl Prornm • • 

kapanış 

1 TETKiK 1 ---- Simal yolundan Rusyaya yardım : 1 
• 

.. 
Almanlar, Sovyıt Ruıyanın harp aanayii mın· 

takalanndan bilyük bir kısmını ele reçir
diler. Ba Hbeple ıimdi Sovyetlerin bir çok 
malsemeyi dlf&rıdan retlrtmeleri lhı-.•llyor. 
Ruyaya sevkiyat için bir kaç yol vardır. 

Banlırın araımda en kua ve en emniyetli 
olanı ılmal yoladar. lllutratloa ruetesl ba 
yol hakkında dikkate pyan bir makale netret• 
miştir, Ba makalede deniliyor kh 

Raayaya harp malzemesi rönderllmeıi için 
umami harpte de ılmal yolandan istifade edil· 
di. Fakat o tarihte boradaki limaalar tanzim 
ve ialah edilmemlf ti. Mantazam yalnız bir linaıa 
vardu ArkanreL Bu Umanı da ilr.loclteplndın 
mayısa kadar boalar kapatırdı. EuHn Arkın. 
a-elden içeriye doina yalnız bir tek timındlfer 
hattı mevcatta. 

Umami harp bqladıktaa ıonra Rular ha
rada yeni bir liman dcada l'•tlrmeie karar 
verdiler. Şimdi Marmansk ismi verilen ve ilk 
adı Romanov olan bu liman bir balıkçı köyil· 
n6n bulunduğu yerde vllcada retirilmlftir . 

Marmınık limanına, Önilndın reçea dık ıa 
certflnl yüzünden yaz kıf Yaparlar flr .. 

bilir. Raılar iki sene içinde burada mtihim te· 
ıiaat yaptılar, bir 4imeodlfer hattı inf• ettiler. 
1916 da ba kuabanın ntlfuıu tOOO kadardı. 
1926 da ba miktar 23 bial• 1932 de 60 bini 
klda. Muharebe bqladıiı ,.,.da 160 bindi. 

Marmanıka 22 kllometre me1afede yeni blr 
ıehlr biaa edildi. Klrovık adındaki bu 

ıehrin timdi 50 bin nüfusa vardır. Bualardan 
bqka bir de harp limanı yapılm11brı Pollar· 
nol•· Marmanık limanı ıon 25 sene lçiad• çok 
lnklpf etmiftir. Limanda ıayun darinU;I 14-37 
metredir. 

Bir çok nbtımlar ve binalar vilcade r•tl· 
rllmlf, eski 4imendifır hattının yerine iki yeni 

hat lota edilmlftir. • 
Arkanrel, 25 ıeae iılnde Marmaaık dan 

çok relifmlttir. 1923 de 47 bin alfal!I ,, ... k. 
3 sene 1<>nra nilfuan miktan 71 biat, 1939 
dı 225 bini balda. Limanda bir çok t•lsat •il· 
cuda retirildi. Suealn bit kıımıada baslar il· 

L t Lı- beraber modern b9•k1rınlar 
manı m;apa mau. 
yol açmaktadır. 

ŞlmaU Jtuyada bir de kanal vGcade retlril· 
miftir. Stallo kanalı adı verilen bu kanal 

B.,as denizden Oaer• rölüne kadar uzamak· 
tadır. 3-4 bin tonluk remller bu kanala rire
biUrler. Kanalın bir fıyda11 da orta hacimde 
harp ıemllerinia Baltık denlıloclea Beyaz deni· 
ıe retmuine imkia vermesidir. 

Şlmalt Ruıyıdaki ba t•iMta rıtmen a-· 
rGn durum ukerlik bak•ıadan 2' ıeae • ..,.a. 
ki kadar mn1ait detlJdit· 1916 - 1911 --
lerlttde haradaki Umanlara fiden vaparil' itin 
yalnız bir telallk• Yardt: Deniıaltdar· Bıt mm· 
takada dolafu deaizaltalar yakanda bir 1lue 

malik defildiler. 
Halbuki ıimdi biltGn Norveç Umaalan Al· 

manların elindedir. Bundan bqka Raı limanları 
yanındaki F"ınlaodiyaoın Petsamo limanından da 
iatifade edebilirler. Almanlar Pebamo bava 
meydanından latifade ederek o havaliye, bllhu· 

18 Marmauık'a hava akıaları yapabilirler. ln,U• 
tere ba Umanın ehemmiyetini ve tebUk..ınf 
anladıtı ıpı bir kaç ay evvel Fariou tanare 
•ealslaclea açan tayyarelerle PettMIOJ'& taar
raı etmei'• kalk11mııtır. Fakat •f&D tayyare. 
lerin çoia bomba atmadan dlfllrillmllftilr. 

Raıya için pek bDylk ehemmiyeti olan Ja. 
rillz - Amerilr.aO - Raı mtlnakale yoJ. 

ları Alınan üııtladea ancak bir kat mil •••· 
fededlr. 

Ba ~ Barentıt denlıtlae fltmekte olan 
.. • -a1...1ert miltemadlyea Almanların taar. .. apar aaı- . 
naı.r-a afrayor. Her vapar kafllesı bu mta· 
takada pldetll bir tunasla karfılqmatı be1a. 
~ •ecbarlyetlndedlt. Şimdi bu ••parlata 
~ klçllk aahafda pmUeri refakat etmeıl 
~r, aiW knlvaaörlerio de blmıyeıl il• 
saar.Uyor. Hattı but kafilelere ztrblılarııı bu. 
refakat etm11i icabedecektlr. 

lnrlliı •• Sovyet remllerlae taartui ed il 
daha ziyade torpido muhripleri v• deni:tılb.:. 
dır. Banlar Alma11 havı kuvvetlerinden yardı• 
ıörilyorlar. 
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ASRİ Sinemanın 
SUVARE 9,30 

Yazhk Bahçesinde 
SUVARE 9,30 

BU AKŞAM 
Türkçe sözlü Türk musukili 

LEYLA ile MECNUN 
Şiirle,. : Vecdi Bingöl Beste Üstad Sadettin Kaynak 

Mecnunun Şarkıları. . Münir Nurettin 
Leylanın Şarkıları : Müzeyyen Senar J 

Pek yakında : 
Stan Loreg Oli11er Hardi Maktepde 

Nafia Vekaletinden: 
Betonarme köprü inşaatı ilinı 

1 - Soyhan Vilayeti dahilinde ve Adana • Karaiıalı yolunun-
19,000 ioci kilo metreıiode betonarme olarak inşa edilecek Çakıt Köp
rüıü inşaatı (150,000) lira keşif bedeli üzerinden kapalı zarf uıulile ek-

siltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Eksiltme 7 /8/942 tarihine müsadif Cuma günü saat 15 de 

Nafia Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliği odasmda yapıla<'aktır. 
3 - F.k9iltmeye müteallik evrak (750) kuruş mukabilinde Şose ve 

Köprüler Reisliğinden a!ına~ilir. . . .. . 
4 - İsteklilerin tatıl gonlerı barıç olmak uzere ek11ltme tarihinden 

en az üç gün evvel bir dilekçe ile Nafia Vekaletine müracaatla bu rlbi 
inşaatı yapabileceklerine dair ehliyet vesikası almaları lizımdır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecekler dördüncü madde de yazılı ve· 
sika ile 942 yılına ait Ticaret Odası vesiksı ve (8750) liralık muvak 
kat teminatlarını havi o)arrk 2490 sayılı kanonun tarifatı dairesinde 
hazırlayacakları kapalı zarflarını ikioci maddede yazılı vakitten bir saat 
evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 

lazımdır, (5500) 
2287 21-24-28-1 

Adana As. Satınalma 
Komisyonundan 

ı- 200 Ton Odun kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş• 

tur. 
2- Muhammen bedeli 8000 Lira, ilk teminata (600) lira· 

dır. 
3- İhalesi 5/8/942 Çarşamba günü saat 10/30 da dır. 
4- Odunlar Kor evsafında alınacaktır. Evsaf ve şartna· 

mesi Adana askeri satınalma komisyonunda görülebilir. 
5- isteklilerin teklif zarflarını ihale saatından bir saat 

evveline kadar komisyonda bulundurmaları lüzumu ilin olu· 
nur. 

Hususi Muhasebe Müdürlüğünden: 
Aşağıda evsafı yazılı gayrimenkul 6/8/942 Perşembe günü saat 11 

de Vilayet Daimi Encümeninde açık artbrma ile satılacaktır. 
Şartnamesi Adana-Osmaniye Huıuıi Muhasebe dairelerinde g-örü-

lebilir. 
Mahallesi Mevkii Muhammen bedeli Dekar miktarı ------·- 30 5 Osmaniye-Rizaiye Dikili taş 

2302 24-28 1-5 

ilin 
Kanara müdürlüğünden: 
ı- Kanara mtistahdemini içio yaptırılacak 46 adet Tuluma talip çn.

m4dığından ihale müddeti on güa uzatılmıştır. 
2- Muhammen bedeli beher tulum on üç lira olup ilk teminatı 45 

• 
liradır. 

3- ihalesi aioatosun 4 üacü salı günü saat onda belediye encüme· 

niode yapılacaktır. 
4- Şartnamesi her rün yazı işleri kaleminde görülebilir. 
5- lıteklilerin belli ırün ve saatte ilk teminat makbuzlarile Bele-

diye encümenine müracaatları ilan olunur. 2305 

iLAN 
Seyhan P. T. T. Müdürlüğünden; 

1- İdaremiz ihtiyacı için 1300 adet alh metrelik, 1500 
adet yedi metrelik, 1100 aaet sekiz metrelik, 800 adet do
kuz metrelik ki ceman ( 4700) çıralı çam telgraf direği kapa
h zarf usulile eksiltmeğe konulmuştur. 

2 - Karaisaiı kazasının Karagedik ormanından 
Adanada teslim şartı olan bu direklerin muhammen 
beheri sekiz liradan 31600 lira ve muvakkat teminatı 

kesilip 
bedeli 
(2820) 

liradır. 
3 - Eksiltme 10/ .. 8.'.. 9~2 pazartesi günü saat 11 de 

Adanada P. T. f. Mudurluğü binasındaki arttırma eksiltme 
komisyonunda yapılacaktır· 

4 - Buna ait şartname 188 kuruş bedelle Seyhan P. T. 
T. Müdürlüğünden ahnabilir. 

5 - isteklilerin Ticaret Odasından l942 senesi için alın· 
mıı vesikaları ve muvakkat teminat makbuı veya banka te
minat mektuplariylc 2490 nolu kanuna uygun olarak tanzim 
edecekleri teklif mektuplarım havi kapalı zarflarını üçi\ncll 
maddede yazılı eksiltme günü saat ona kadar komisyona ver
meleri veya posta ile göndermeleri ilin olunur· . 

Posta davaki gecikmeden mesuliyet kabul edılcmez. 

İmtiyaz. Sahibi ı CA VIT ORAL 1 
U, Ntfrlyat Mlldilrü: Avukat 

- 24· 29· 4 • 8 2280 

Rifat YAVEROCLU 

B11ıldıtı yer ı BUGON Weth11 

BUGÜN 24 Temmuz 1942 

Adana Ticaret ve sanayi odasından; 1-----------..-"I 
YAZLIK Sinemada 

AkŞAM 

Sümer Bank Yerli mallar pazarları müessesesi tarafından 
Odamızda birinci sınıfta kayıtlı Adana mağazasını temsil 
etmek üzere memurlarına birinci ve ikinci derecede imza 
selibiyeti verildiği hakkındaki İstanbul Birinci Noterliğin
den tasdikli 1 7 /7 /942 tarihli umumi vekaletnamesi Ticaret 
kanununun 89 uncu maddesine tevfikan sicil ticarete kayıt 
ve sureti aşağıya çıkarılarak ilan olunur. 

Sicil ticaret No: 90 
, Tescil tarihi: 2317 fi 942 

Umumi Vekaletname 
Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları Müessesesinin Adana 

Mağazası namına birinci derecede imza vaz'ına mezun kı
lınan mağaza Şef Vekili Vahit Tunalı ve ikinci derecede 
veznedar Necmettin Gençgil ile müştereken imza etmek 
kayıt ve şartile Adana mağazası namına gerek müesseseden 
ve gerek hariçten gönderilecek bilcümle emval ve eşyayı 
Devlet Demiryolları idar,.sinden ve diğer resmi veya hu· 
susi nakliyat vasıta ve idarelerinden mağazamız namına te
sellüm etmeğe ve Adana mağazası için gönderilecek para 
ve paket vesair mesajeri mersulelerini postahane ile diğer 
ait olduğu resmi ve hususi idarelerelerden kezalik almağa 
ve müessesemizden mahalli bankalara vuku bulacak iş'ar 
ve havale dairesinde gönderjlen paraları almağa ve yukarı
daki hususlar için icabeden evrak ve makbuzları imzaya ve 
Adana mağazası için mahalli maliye şubelerile diğer devaire 
gönderilm":si icabeden evrakı kanun hükümlerine uygun ola
rak tanzim ve imza ve tevdi ve mağazamız için usulen sar· 
fı lizımgelen teCliyelere ait muameleleri yaparak tediyeye 
evvelce müessese müdürlüğünden mezuniyet almak şartiJe 
mahallinde mağaza ardiye; depoi dükkin kiralamağa 
ve kira m u k a v e l e n a m e s i n i i m z a 1 a m a ğ a akdi 
feshe yapılacak kira akitlerinden mütevellit bütün kanuni 
hakları istimal ve t a l e p e t m e ğ e ve müesse -
seyi ilzam etmiyecek mahiyette olan evrak vesair muhabe
ratı mıığaza namına tanzim ve imza ve tevdie müştereken 
mezun ve salahiyettar olmak üzere Adana mağazamız Şef 
Vekili Vahit Tunalı ile veznedar Necmettin Gençgili vekil 
tayin eyledik. 

17 Temmuz 1942 
Damga: Sümer Bank Yerli Mallar 
Pazarları Müessesesi imzalar 

2306 

Adana Askeri Sa. Alma Komis
yonundan: 

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

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

3 - ihalesi 31-7- 942 Cuma günü saat 10.30 dadır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi Ankara, İstanbul levazım i· 

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

S - isteklilerin belli gün ve saatten bir saat evveline 
kadar teklif zarflarını komisyonda bulundurmaları lüzumu 
ilan olunur. 

14-19-24-28 22 5 5 

i ı an 
Merhum Salih Bosna veresesine ait ve karşı yakada Salih 

Bosna fabrikasında mevcut bir adet kazansız ve az tamirle 
işliyebilir 75 beygir kuvvetinde buhar makinası ile tahminen 
7o ton miktarinda Makina aksamı ve volant ve hurda demir 
toptan veya kısım kısım satılıktır. Görmek ve almak isteyenler 
mezkur fabrikada Mehmet Sığma müracaatları ilin olunur, 

23-24-25 

Devlet demiryollan altıncı 
isletme mudürlüQünden: 

MEMUR ALINACAK 
1 - Devlet DemiryoUarı Adaoa İşletme meıul mnbaslpliğinde İs· 

tibdam edilmek üzere müsabaka ile lise ve orta mektep mezunlarnıdan 
memur alınacaktır. 

2 - Müsabakada kazanan lise mezunlarına 74, orta mektep mezon· 
)arına da 60 lira ücret verilecektir. 

3 - Müsabaka imtihanı 4 8 942 sah ırünü saıtt 14 de 1şletme 
Mlidürlüiünde yapılacaktır. 

4 - Müsabakaya iştirak şeraiti ıuulıırdır: 
A - Türk olmak. 
8 - Ecnebi bir kimse ile evli olmakmak. 
C - Askerliiini bitirmi~ ve yaşı 30 zu ıreçmemi~ olmak ( 30 ) 

yaş dahildir. 
D - ldare doktorları tarahndan yapılacak muayenede ııhbi durum• 

lan vazife görmeğe elverişli olmak. 
5 - Müracaat istidalarına bağlanacak veıildar şunlasdır: 
Nüfos cüzdanı, diploma veya tastikname, askerlik vesikası ve aı• 

kerlik yoklamaları, pollltea tastikli iyi buy kafıdı, çiçek aıısı ki.ğıdı, 
evll iıe evlenme cüzdanı, altı adet vesikalık fotoğraf. 

6 - Daha fazla malQmat ir.tiyenler İ~letme Miidürlüiüoe bizzat mü· 
racaat otmelldlr . 

7 - lıtidalar en geç 3. 8· 942 pazartesi rilnü saat 17 kadllr lı:a 
bol oluour. 

24 - 25 - 26 2307 

BU 
Avrupa sinemacılığının ikı büyük ve rüzide artisti 

Sybille Schmitz ve Albrecht Schönhal! 
tarafından hissi oe müessir bir tarzda yaratılan 

/eokalide bir filnı 

Mazisini Unutan Kadın 
Heyecanh ve kuvvetli bir drall1• 
İLAVETEN: 

ERROL FLA YNN ve OLIWİA HA WILLA 
MD'ın heyecanlı ve muazzam filmleri 

KEŞiF ALAYI 
TÜRKÇE 

Pek Yakında 

MAVi TUNA 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANI 
KEŞIDELERı 

Z Şubat. 4Magu,3Alastos,21/dnciteırin tarilılerlnde g 

1942 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık - 2000. ı,.It' 

3 .. 1000 ., - 3000. ~ 

2 ,, 7SO - 1500. ~ .. 
3 soo - ısoo ~ .. .. 

10 .. 2SO •• - 2500. 
40 100 - 4000. ,ı 

" .. so ,, so •• - 2500. 
200 •• 25 .. - 5000 • 
200 

" 
10 .. - 2000. 

TUrklye it B•nkaeına para yatarmakl• 

nız para blrlktlrmlt ve faiz almıt olmaz, ' 

z•mand• talllnlzl de deneml• olureunuz. 1 

UÖURLU GiŞE •• -~ 
Zengin olmak isterseniz as/alt cadde dört 1 • 

aizında geni açılan milli piyango Çukurova~ 
şesi nden bir bilet alarak taliinizi deneyiniz: 8'

1 

bu uğurla Gişemizden zengin olacaksınız. I 
Gişemiz ayni zamanda her keşide için defJ'f/1

1 

numara abone kagdina başlamıştır. 
Ko unuz ve abone ka dolunuz. 

Osmaniye Belediye 
Reisliğinden ı 

14806 lira bedeli keşifli 
elektrik tesisine talip zuhur 
etmeditinden 6/7 /942 tarihin
den 6/8/942 perşembe günü 
saat 14 de kadar pazarlık 
auretile verileceği ilin olunur. 

2245 11· 15-19-24 

Acele satlhk '' 
- Adananm İcac iye mahal~ r 

trabom dispanseri soka;ııı P'1 
geniş bir bahçe içinde 10 l~
ralı üç le.atlı bir bap haoe, fr 
odalı ilci ayrı ev hepsi bird~: 
satılıktır. Methal b:r oldıJi ,/ 
evler ayrt ayrı satılmaz. lıtteY,ı f 
içindeki ev sahibine mür•c' 

melidirler. 

TELEFUNKEm-' 
ve WEGA RADYOLARI 

Metanet, zarafet, yüksek hassasiyet, temiz malzeO'e- #' 
eP 

942 Modeli radyolar arasında yalnız bu makinele' 
ıip olmuştur. 

1. MEZIMRE ~ııı 
Radyo ve makine tamir atelyesini açmııtır. J3il~f ~it 

radyolar azami ciddiyet ve titizlikle ucuz ve gara11t11 

surette tamir edilmektedir. 1 

IŞIK Ticaret Evi - Asfalt yol 
Telefon No. 80 
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