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Bugün gazetemiz 

4 
Sayfadır 

\. 
F'ly 11:1 5 Kuru tur J 

---~--------------' 
SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDE~IK GAZETE 

l 11 : 2 No. 588 

248 Vagon geldi, 315 vagon yolda 
Münakalô.t vekilinin ı 
gazetemize beyanatı 

Şehirlerimiz arasında tele
f on.muhaberesi genişliyor 

kısmen ba sebepten 

ileri gelmekte· .Q:n~:~:b~:i~7z~· Avrupaya ısmarlanan 
~:n~eki1~1:~:; cihaz 1 ar g e 1 d i :~:·fı~~: ik:a~İ~: 
F ahrl Engin beni kabol eyliyerek ıo demeçte bulunda: nakllııe tahılı edilen ·vagonlarııı adedinin iki miıli 

c- lıtanbolda kaldıjım bir hafta zarfında ka· nrttıiımemnuniyetle &'Öri\lmüştür. 
radan ve denizden yapılmakta olan nakliyat iıleri Avrupa ile demiryolu irtibatımız başladddan 
bakkmda alakadar makamlarla muhtelif temaslarda sonra evvelce ısmarladığımız 15 lokomotiften 14 dü 
bıılundum. Son aylar zarfında yapılan nakliyat işle· hudutlarımızdan içeri rirmiş ve bunlardan 12 ıi 
rlnin tanzim etmiş olduğumuz nakliyat planı e1aılıın derhal faaliyete başlamıştır. Yeni ıipariı ettiilmiz 
dahlllnde yapılmakta olduğ'a teıblt edilmiıtir. Kok az kullanılmış 15 lokomotif de yakında gelecektir. 
da dahil oldoğo halde taş kömürü nakliyatı deniz• Eski ıiparlşlerden 123 kapah, yeni siparişlerden de 
den ve karadan muntazaman yapılmaktad1r. Soo 10 125 açık vagon, 6 otoray, 6 romork ve 10 fargan 
fÜn %arfında Karadenlzdo devamlı olarak uen rüz· hudutlarımızdan içeri girmiştir. Daba 315 varon 
girlar tahmilitı aiızlarda güçleştirmiştir. relecektir. Yeni gelen bu vasıtalar derhal Anado-

Demir cevheri ve krom nakliyatı da matlup ıe· )uya nakledilerek ıervise ithal edilmişlerdir. 200 
kilde devam etmektedir. Plin dahilinde olmayan fev· ton lokomotif ve varon bandajı da memlekete gel· 
kaliide işlere ait nakliyat temmuz ayı zarfında de· miş bulunmaktadır. • 

Bu arada Baidatla memleketimiz arasındaki 
ııairyollarımızda çok büyük bir yekt1u tutmuştur. nakliyat muntazaman devam etmektedir. Diyarbakır 
Yolcu vaıonlarından bir kıımı bo işlere verildiğin· ve Mardinden havvan nakliyatı bu sene her zaman· 
den ıervt.lerdeki vagonların adedi azalmıştır. Son kinden erken olarak bundan 15 gün evvel başlamış 
tünlerde trenlerde ırördüğ'ünüz yolca izdihamı ve devam etmekte bulunmuştur. 

----------~--...:..-~------!---------~ 

TiCARET 
VEKiLi .. Tetkiklerine devam etmek üzere 

Dün izmirden 1 

Aydına gitti 
lunlr 30 (a.a) - lzmir ve civarında tetkiklerini bitiren Ticaret V 0° 

~ili Dr. Behcet Uz bo sabah saat 7,55 te hususi bir otorayla refakatin· 
deki zevatla birlikte Alsancak i9la1yonundan Aydın ve Denizliye hare· 
~et etml.,tir. 

Aydın 30 fa.a) Ticaret Vekili Aydın'a varmııtır. Vakii Torbalı, Or 
taklar Geremencik loclrliova~ istasyonlarında durarak halda konuşmuş, 

• ' il • 
IQahsol vaziyetini ııhhi durumlarıoı ıormıutır. 

Her 11mf halk, ıon kararlardan dolayı vekile ıevincını ifade; Milli, 
Şef'e ıonsuz saygılarının, hükOmete teşeld,ürlerinin lblağmı Vekilden 

'eca etmişlerdir. 
Bu mıntıkada 10 rüne kadı" hükuümet borcunun ödeneccji tah· 

1'lin edilmektedir. 

Hava 

laarruzlan 
Gene arttı 

.. ~giliz ~çakları R_en_ 
§thirlerini ve Sar böl· 

.....__.___ -~---~--

gesini bombaladılar 
--~ 

lı· BerJin 30 (a.a.) - ~eıaıi teh· 
t : Ayrı ayrı uçan lugıllz bomba 
~'W•ldarımn dün rüodüz kalın bu 
~t t.bakasmdan iıtifade ederek 
hnrı ıehirlerine karıı yaptıkları 
()~cllaılar pek az tesirli olmu4tur. 
tı~ıı rece lnrillz bomba uçaklı· 

lld 
böı •n mürekkep bir teıkll Sar 
••h feılne ve bllhuaa Sarbrulı:en 
c\l ' 101n ikametglh aemtlerine hQ 

"' et · · ş 11 \ •ı~tır. ehrin tlyatro bina ..... 
••ada "lllen yıkılauıtır. Halk ara . 

ayıplar vardır. 1 açık tıb· 

Şaff et' Arıkan 
D. N. B. ajansına beya· 

natta bulundu 

lstanbul 30 (a.a.) - Alman· 
yaya ritmelı.. üz.ere boraya gelen 
yeni Berlin büyük elçimiz Saffet 
Arıkan, D. N. B. ajansının lıtan· 
bul muhabirine · beyanatta buluna· 
rak demiştir ki : 

«Almanyaya memnunlukla gi 
diyorum. Orada samimiyet ve doıt· 
luk bolacaiıma kaoi'lm Almanya 
ile dostluiumuz esaslıdır. Bo dost
luğu kuvvetlendirmei'e çalııacağım. 
Ekselans Fon Papen'in benim ça· 
lıımalarama ynrd1mı olacaktır ,» 

rip edilmiş, baıka iki uçak da Al 
man . koyunda harp gemilerimiz ta 
rafından dliıürülmüıtür. Bir uça· 
iunız. lorilterenin doru sahillerin 
de bir f abrikanm tesislerine hilcom 
etmiştir • Kuvvetli teşkillerlmiz 
29- 30 temmuz recHI Blrmiorham 
şebrfoe yeni bir hücum yapmıştır. 
Keşif uçaklarımız. bn aabah yap. 
takları uçuşta bnrnk yangınlar mü 
ıabede etmiıtir. 

Denizlerde motorla yapdma\tta 
olan nakliyat yaz aylarından isti 
fade edildiği cihetle renişlemiş 
bulunmaktadır. 

Havzanın direk ihtiyacımn bir 
kısmı kllçilk vapurlarla, dljer bir 
kısıaı da motorlarla temin edil· 
mektedir. Kendi sahillerimizden 
y~pılan ve lstanbol'un ihtiyacı olan 
odun ve \tömür nakliratıoda 170 
motor ve birçok yelkonll çalış· 
maktadır. lıtaobalda bu ıayede 
mühim odun stoku şimdiden temin 
edilmiş bolunuyor. lstaobul ve 
Burgaz limanlara ara11ndakl motor 
1eyrü seferi zaman zaman durdu· 
rulmıkla beraber devam etmekte 
dir. Şimdiye kadar iki büyülr, bir 
küçük motorıımuıla üç yelkenlimiz 
batırılmıştır. Buna rağmen ihtiyat 
tedbirlerine müracaat ederek bıı 

aeferlerin devamına çalışılmaktadır. 
Almauyadan 9'pariı ettiiimlz 

yeni telefon malzeme•f fstanbnla 
gelmiş, 22-7-942 tarihinde 
b ü y ü k telefon k a b 1 o ı 11 

Sarayburnu ile Salacık arasın· 

da denize atılmıştır. Bu tesi1at ~Y· 
lt11 ayına kadar ikmal edilecek ve 
ba ıorette lıtanbulla Ankara ara· 
sında 15 telefon ve 6 telıraf irti· 
tibatı mev\iuda Uave edilmiş ola· 
cakhr. Ayni zamanda lngiltereden 
ıiparlş ettij'imiz ve Anadoloda 

muhtelif şehirler ara11ndaki muhabere 
imkanlarını arttıracak üçerli kuran 
portör cihazları da memlekete gel 

· miıtir: 
Ba cihazlar mahalline konnlon

ca rarbi ve cenubi Anadolonun 
büyült şehlrleri arasındaki telefon 
muhaberesi de genişliyecektlr. 

Kıs harbine 
hazırhk 

Almanya, bu yaz 
Rus harbini bitir· 
miyecek mi? 
----~ .................................... ~ 
Anlı:ara 30 (Radro razeteıi) 

Mihver, hor ihtimale karşı Rusya 
cepheıi lc;io bir lı:ış hazırlığı yap. 
maktadır. 

Macar radyoıonno dlln l'•cekl 
neşriyatı, mihverin Ruıyada muha· 

e> rı #Of 

'l/IÖ._l/OINE.r:~• • 

Moskova30 (aa.) Almanlar - Tas ajansına 
CeneV1oden ge 
len bir tdgnfta, 

Moskova 30 
(a.a.) - Goce 
yarısı noıredilen 

Sovyet tebliği· 

sine alelacele kıt 

ne ek: 

Voronej ltesi
mindeki Rus hü. 

A~~n·n;:ı: ~:~t~~- Beıc·ıkadan 
alar nalıtlettikleri cumonan vuf ını 
bildiriliyor • An R sünaü sava•ları 

L. · us crphesine, alelacele • ... 
vere , ıyeı ve teıkll etmiştir. 

Brükaelden birçok Ask e r Bir Rus birliii 
kıtalar Rosyaya meskt1o bir yeri 

doiru hareket et k 1 d • iııral etmiştir • 
miştir. na e ıyor Almanlar bn yer· 
Berlin 30 (a.a)- do 5000 den faz 

~~~a:ıt::~~~\~~·cenupta Proletarkaya 
likler ve ıilibh SS • 

la ölü vermişler· 
dir. 4 Alman topu 
alınmşa, ayni za· 
manda 16 mitral ::~a~:~a:a0·t~~.~ sehn de düstU 

---- yöz, 8 havan to· 
Rusyayı Kafkasyaya pa ve önemli sa· 

man artcı kov 
vetlerlne karşı çe 
tin muharebeler 
vermektedir. Ma 

yıda mühimmat 

bağlayan en son bü- ele reçirilmiştir. 
niç ırmaiınıo ce
oobunda seri kıt 

yük demiryolu kesildi Gündüz Al· 
___ _. manlar kaybedilen 

alarımız Proletarkaya şehrini cebri 
hücumla upletmi~ vo Kafkasyayı 
Sovyet Ruıyanın reri kalan kıs 

miyle bailayan en ıoo büyük de• 
miryolo hatbnı bir çok noktalar· 
dan kesmiştir. 

Ztrhh Alman tümenlerinden 
biri bu hareketler esnasında bil
haua temayüz etmiıtlr. Roıların 
ma'-abil hücomlar1D1 karıı Vorteın· 
burk ve Baden'Ji tü.oenler ılddetli 
savaşlar vermiş ve çoin ağır ol· 
mak üzere 68 taok tahrip etmiştir. 
Boyıık teşkiller halindeki hava bir. 
liklerimiz keıif hareketlerinden ıonra 
kara kuvvetlerimizin hareketlerini 
desteklemiştir. • 

Büyük Don kavisinde düıman 
kuvvetlerinin doiuya doirn olan 
ric'at yolları kesilmiştir. 

Voronei kesiminde Rosler c'ün 
yeniden 18 tank kaybetmiştir. 

Cephenin Meı kez keaiıninde 

Ve llmeo fÖlÜnÜn ceo\lbunda arı. 
zıh bir arazide mevzii moharebe· 
ler olmuştur. 

Şimalde Mnrmaosk yakınında 
deoiz inşaat teslılerine, düşman 
kıta topluloklarlDa karşı hava hü· 
camları yapdmış, isabetler kayde· 
dilmiıtir. 

Moılı:ova 30 {a.ı.) -- Gece 
yarısı neşredilen Sovyet tebll(i: 

yerleri reri almak için hücoma 
yelteoml~leno de mlhim miktarda 
ölü vtrdikten ıonra ilk. mevzileri 
ne çekilmişlerdir. 

Ras kıtaları Similiyaoıkaya ke 
ıimlnde Alman baskmna karşı 
koymakta ve aiır darbeler ind\r 
mektedir. Piyade birliklerimizden 
biri tanklarla iıbirliği yaparak 
düımanı bozğuna urratmııtır. Al 
maa birliklerinden biri mevzileri· 
mizde bir gedik açmıştı . Bunu ta· 
ldbeden savaşlarda 1000 askerle 
müteaddit tank, motosiklet kay· 
betmiştir. 

Simti)askaya çevresiode kıta· 
larımız düşmana karşı şiddetli ıa· 

vaşlar vermiştir. 1200 Alman öldü
rülmüı, 12 tank ve birçok top ve 
mitralyöz tahrip edilmiştir. 

Almanlar. muharebeye acele 
ihtiyatlar sürüyor. Bataiık kesimin· 
de ilerleyen düşmanla şiddetli sa· 
vqlar devam ediyor. Bir günde 
2000 Alman öldürülmüş, 18 tank 
ve t5 top tahrip edilmiştir. 

Moıkova 30 (a a.) - Moıkova 

radyosu bu sabah ıunları ıöyle 
miıtir : 

Voronej çevreıiodo ıavaşlar 
rörülmemiş bir ıiddetl• . devam 
ediyor. Düsman bazı kesımlerde 
karşı hücuma i'eçmiı ve ınuhare 
beye yeni piyade ve tank birlik 
leri sürmOştür. 

. Don nehrinin b.tb kıyısı çev 
resinde muvaffakiyetııiı bir çevir· 
me teşebbüıünde bulunan bir ,\I· 
man bf rliiine aiır kayıpl•r ver· 
dirilmiştir. 

29 temmuzda kıtalarımız Voro. 
nej ile Similiyanskaya ve Batalık 

çevrelerinde , St•linırad'ın batı 

ıimalinde düşmanla savaımııtır · 
Cephenin başka kesimleriode önem 
li biç bir dejişiklfk olmamııtır. 

-------------------------------------------------:----:--k b. lı: ' ' b R ~ ...:ıoıe•i rele· rebeyle geçirilece ır ış ıçm ı asyauın yere ...... . • . 

l '-k d b'r f' 1·' k k L rlerıauzın ge .ıu ındtğı baıı. ıD a 1 ı .. ır ver. ce yua alırsa, asır.~ecekleri ta 
mektedlr. Macar radyoıu deaılştlr ne kııa Rnıyada ,.~ 
ki : bildir. L -lar Ruıyanın 

h Sal •• h'ıyeiJi ,.a••... ' 
cGecelerl ava serlnlemcıd-e k 1• l 

o , dd l' ~kJarına arıı aa .. er e 
baılamıştır. Bu serinlik bize g-ayri ş~ . e.t 1 10 okavemetlni arttıracak 
ihtiyari olarak, Ruıyada barı,.den rımmn • edbiri almaktadırlar.• 

k 1 
her tilrJO t 

a1 er erimid habrlatmaktadır. M•car radyoıu, netice olarak, 
Bu ıeno Ruıyayı yere 1ermek kı 

1 
ııcak odalarında reçirecek 

ister mümkün olıan, ister oln:ıaıın, M!c•rlara cephedeki aıkerleri a• 
aıkerlerlmlz Ruıyada ikinci bir )uf nutıaamalarını ıöylemektedir. 
reçirmoie mecbur olacaklardır. Macar radyoıuaun bu oeşriya. 
Rasya bu yaz yere 111rllecek olur· tı da töıteriyor kl Roıyada harp 

14 askerlerimiz intizamı temin için bu sene kolay kolay bitııılyecek 
R11ıyıdı kılaeıktar. tir. ' ~ 

Stalin'in 
gUnlUk 
emri: 

Bira dım bile geri 
lmeyiniz ! çeki 

Pravda gazet 
likede 

ı, vata. 
olduğu

dEyor 

nın teh 
nu t ekrar 

An kar a 30 (Radyo guetesi)
a çıkan Pravda gazetesi 
hlikede oldoğanu tekta; 
e şöyle demektedir: 
zimiz ne kadar geniı 
son, her terkedilen yer 
düşürmektedir. Düşman 

Moıkovad 

vatanıu te 
etmekte v 

" Ara 
olarsa ol 
bizi tayıf 
karşısında çekilenler vatanı biraz 

mana teslim ettiklerini 
ıdırlar. Çelik gibi bir 
alibiyetiıı ilk şartıdır • 

daha düş 
unutma mal 
disiplin r 
Stalin: 11 

Ya kuvvetli ve disiplinH 
veya mahvolmak 1 ,, de 
hramanlık destanlanmızı 
eliyiz. 

bir ordu, 
m~tir. Ka 
lekelemem 

" Kız 
Stalioin ş 

al Yıldız ,, Gazeteıi , 
o rünlük emrini neşret-

mıktedir: 
11 He 

kuvvetiyle 
r asker, düşmnoa bütün 
karşı koyarak bir adım 

çekilmemelidir ... bile geri 
Gaz et 

garantiıl 
e, ba emrin zaferin bir 
olduğunu yaz.maktadır. 

Fr ansa da 
edhiş 

aşlıyor! 

t 
b 

Pari se S S kıta
1 arı geldi 
M ütte/ikler bir ilıra 

arekeli yapal'lars 
iman ordusuna cep 

gerisinde gardım 

h 
A 
he 
e decekler 

Anka 
Alman pr 

ra 30 (Radyo gazetesi) _; 
opaiandn nazırı Göbelı 
ğ'ı bir makalede, Almacl 
inci cephe ihtimaline ha 
a ve buouo yapılabilece 

son yazdı 
halkın ik 
z.ırlamalı:t 

iini 9Öyle mekte, diğer taraftan dt 
delilik teşebbüsü olaca bunun bir 

iını, İogil tere ve Birleşik devletleı' 
f,,nıı neticeler doğarıı ca 
maktadır. 

için çok 
tını anlat 

Göbe Is, yaz.ısında bilhassa Şl 
iki nokta yı belirtiyor : 

1-
endişeye 

taki ktıvv 

Almanlar ikinci cepbedeı 
düşmeyecekler ve şark 
etlerini geri çekmiyecek 

lerdir. 

2-
dermek ih 

Garbe yeni kıtalar gön 
tlyacında bulnnırııyacak 

lsrdır. 
Alma o nazı~ıoa göre, Avrop~ 

Amerıkan aslı:eri kıtalar fnl'lliz ve 
için yasak tar. 

Diier taraftan, Parlse Ahnaı 
arından mühim bir k S S kıtal 

vot gelmi 
büyük bir 

Franı 
müttefikle 

l
. ov 

ş, şanze ıze cnddesind . ( 

reçıt yapmıştır . 
ızlara göre, bu kıtala 

b. 'h r r ır ı raç hareketi yap 
tığı takdir de Almao orduıuna ce 

do yardım için getirilm~ 
arasında nizam ve inti 

he gerisin 
tir. Halk 
zarnı temi n vazifesiyle nıükelleftir 
ler. 

Londr a radyosu ıözcüsüne rö 
odan faye, Almanyayı 
Fransız işçileri bulmal 

re ise, bu 
gidecek 
hususand 
aıak için 
\iz.erinde 

aki rayretleri çabuldaşhr 
Mareşal Peten ve Lav 
tazyik yapmakbr . 

Bo ı özcü, F ransıtd• bir Alına 
aşlayacıj'ı iddiasındadır. tedhlıi b 
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ksımetr er ı 

i n-&.1.,.Ce· he 
MIT~I ,ı§RMI ·"st'Rida K 

~•et 
11Kaza 

~~~~~~~ -- nzrnkamyonu 
~~~j~aı: :.Lb~ ~==m:--ff-~e~~:~ıta~~i4t~r.~ ~ftıliçuru m a yuvarland 1 

ı 

i ç kalmış ~~' · İH rarip l'Örülmekle 2· kı·şı· ka' ııalıklarda '~ Kozlu-Zonguldak 
f yak1aım11 b • nu Bunt' k tı~ııc ;;f~a!::ı:;:aş·:~r~:;i~:~ '.:I hatfl UZ8tllacak 

Darken ~ Şarkt muh ve ütün Aı· . ilidir. 1120 ıeaesiııde Fraosada ld 
. ta•la•••P= ı'ifıJut~tlflidan .!.:~;!:::: :::~:::::::~==~~ .. ~:·;;. parçalanarak Ö Ü . !!!9rıy~ yap~ı.. pa~ştiy'i:Jaktır . mokratıar plinıaı al meie mahkum edildikleri l'ibt , 

T'll'.a:c.: ~::: -lGıt edecektir. Bina• Lyoa başplskopo1D, kiliıenin mem· 
yo ·~_... ' 

1 4artlar ve bagüukü vaziyetler kar· 1 enaleyh ba plinı tahakkuk ettirmek berinden bu mazir hqerelerf tel in 
. C b Af k idi k etmiştir. ı-:--mıir~r edebiyat kadar rarap üzere eau i rl aya çe ece 1314 Hnesiade yine Fraua· 

1 IHr şey ta1avvar edilemez. lagiliz ve Amerikalılar mütemadi· da Falolıe şehrinde bir dosaar, 
• Evvela bilinmek lazımdır ki yen hazulanacaldar, kovvetl•ne· 

bir çoçaia 111rarak öldürdOiü 
Müttefiklerin Afrika ve Orta Şark celder, şimale doj'ra yürüyecek cihetle, idama mahkılm edilmiş 

1 ta açtlmıı ikinci bir cepheleri var· evvela Şimali Afrikayı ve ıonra ve mahkemenin kararı yerine I'•· 
1dır ve ba cephe rerek demokrat· da Orta Şarkı tekrar ele (.~Çir•· tirllmlştir. 1499 Hnesiode bir bu· 

• ların mü9takbel zaferlıni bakımın· c~k~er ve buralardan. daha Şimale ia bana benzer bir ıaç yüzOn· 
1 dan, gerekse Alman kuvvetlerini yur~yerek Avrupayı ışral edecek· den idama mahkum edilmiştir. 
1 (bilhaHa lıalf& kuvvetlerini) Sov. lerdır. 1523 Hneslnde Laaaanneıeh 

yet Rasyadan ve lnriltere •dalarl· Ba ne kadar doira olabilir ? rl piskopo9a, ı•hrin civanadaki 
1 ~ le Atlan tik üzerinden başka taraf· Bizzat Amerika Avrupayı gölde mevcut bahkları mahveden 
'1ara çekmek bakımından Şark cep emri altına aJmak için bu kadu alllülderi afaroz etmiıti. Beynel· 

• heıiııden qaiı deiildir. külfete katlanır mı , katlaoabUir milel adliye tarihi 19 onca ana 
• 

1 
Vakıa Orta Şarkın reoiş ve mi? Bilemeyiz. Fakat yukarıdaki kedar buna benzer .şuçlar yüzün· 

yoltuz 1ahalarında çarpıştırılacak muharririn sözlerinden anladıiımız den 40 kadar hayvanıo mahkum 
orduların adetleri daima mahdut badur. edlldiifni kaydediyor. 
'kalacaktır. Fakat burada beslen•· Yoksa Atlantik aabllleriacle • 
cek ve ikmali yapılacak afak or· bir noktadan Avrapaya 11pamak Eolerde 
ıdalar, Avrupa aahalarındaki büyiik imklm ol1aydı böyle on Hnelik 
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ordulardan fazla yıprandmcıdır ve barptea de bahsolııoımızdı. 
bu yolsuzluk dolayııiyle çok fazla Demokratlar için felaket, Fran• 

1 tayyare kullanmak mecburiyeti ber sa gibi satlam bir üssü eldea çı· 
yerden ziyade keodisiAi röıtermek· karmış olmaJar1dır. Y eoiden ihraç, 

ı tedir. bugünkü tayyare hücumları karşı· 
ı Binaenaleyh demokratlar Al· sında dünyanın en pahalı bir harp 
man kuvvetlerini Sovtet Raıyadan tarzı olmaştar. Halbuki demokrat· 
ve lnriltereden azaklaıtırmalt iste· lar Hfari zayiatla harp yapmak 
dikleri nlabette boralara ehemmi. istiyorlar. 

• yet verecekler ve kuvvetler yıia· Bu da 011& olıa açılmıf ve ha· 
• caklardır. zır bir harp ıabnesi olan Şimali 

ı Afrika ve Orta Şarktır. fkiaci cep· 

Kaldı ki Orta Şarkın petrol 
: aahası da Almanlara kaptı· he bara1ıdır ve baıka yer aramı· 
1 rdına eski düoya karasında bar· ya hacet yoktur. 
1 betmek imkanı hemen d• ortadan ----------------
kalkacaiıadan demokratlar bu cep. u Yeni Mer•ln • 
hede reniJ yığınaklar yapmıya, bü- 16 Y•tınd• 
yok ordular retlrmei•, Orta Şark Kıymetli rneteci arkadışla-
elden riderse Afrikaya çekilerek rımızdaa Bay Faad Akbaş tara· 
adım adım dövüımere mecburdur· fındaa çıkarılan ve bir seaedea-
lar. lıin hakiki çehresi bodur. beri eıki Büyük razete aahibi B. Ze· 

• .. EJ Bu ıarııret ve demokratların ki Cemal'in ba:ıırladıia "Yeni Mer. 
ba sahnedeki kifayebizliii mey• sio,. 00 betlnci yaşını idrak et-

i danda iken baıka bir cepheden mit balanmaktadır. Çıktığa rüo-
babsetmek insana rarip ~eliyor. denberi memleket ve muhiti için 
~u,t1'kinci ıık da Avnapa karasın . faydalı bir anıar olmayı kendine 

l ""sftanimarkadaa lıpanya budu· gaye yıpmıı olan ve her ırnn bi· 
1 ~~ kadar devam edeo sahillere raz daha te kimül ıöstereo « Yeni 
(ti nıt mikyaıta bir ibracm hemen Merain> i tebrik eder, mavaffakı-
SJ.1 ri mümkün olmaııdır. Ba yotlerlnin devamını candao dileriz. 

' sabilio her banri bir nokta11na as· 
-r9'ietfıarmak için ilk aiızda yarım MUrettip alacaOız 
Wa~lak orduya boralara atacak 
İffiıll> ı'tayyare v• hazırlık iller. 
&b...Vııc bGt'ün temin edilmiş ve 

1 taı'WttrjtA baılanmış 011& bile çıkar· 
1 ~M\HlıtJiflamaaı en az bir ayhk 

Gazetemiz tertip kadrosu için 
3 mürettip alacağu. Çalışmak i•
tiyenler müdürlüiümüze müracaat 
etmelidirler. 

sinema 
evvel sinema , 
birçok klmae· 

lere macize ribi görünüyordu. 
Filıa 1anatının mükemmellettiril· 
mui ve film atelyeılnin çoğal· 

masile ıioema berkeıia iıtif ade 
edeceif vniyete geldi. ilk Hıli 
film halk tarafından büyük bir 
alaka ile kal'fılanmııtı. 

Fakat artık o da baılt rö
rüamep bqladı. Siaeaıacılıiın 
mükemmell91tirilmesi süratla de 
vam ediyor. 

Bandaa ıoora film, yalnız si· 
nemalarda HJredtlmiyecelr.tir. Ev
l•de b&ylkçe odalarda film rös
terecek küçük projeksiyon cihaz· 
tarı vilcoda getirilmiıtir. 

Bundan baıka Zaiı ikon, şe· 
ridi 10 milimetre reniıliiinde 
film çekmek için küçük cihazlar 
yapmıştır. Böylelikle ba~dan son. 
ra, herkes film çevirebilecek ve 
evinde film ıöıtırebilecektir . 
Son olarak Almanlar, evlerde se1-
li filimler için de küçük projek
siyon cihazları imal etmiflerdir. • B•lgllridan- 1889 a•n .. in

"• tlifçl ve de açdan Sof· 
ya üniveraite. 

e c z a c ı ılnde evveli 

mektebi tarih - filoloji 
ve fizik - matematik fakülteleri 
vardı. Sonra bunlara daha yedi 
fakülte üive edildi. 

- Devamı üçOncüde -

-- Ölenlerden biri, lnglllz lnı••t 
flrketl mUhendl•l•rlndendlr 

--
MersİD 30 (H09uıi) - Evvelki fÜn Bozantı yolunda iki kiıiain ölü 

mü ve bir kiş1ain de aiır yaralAnmatiyle neticelenen faci bir kau ol· 
muştur. 

Evvelki rüa Tarsuıtan üç yolca alalak Bozanlı iıtikametinde hareket 

eden lnriliz ıirketi şoförlerinden Silifkeli Hasan <>ilu Dervişi o idare et· 
tiii şirket otomobili Bozaotının Çamalaa mevjdioe gelmiştir. 

Bu mevk.iin bir tarafı yol diier tarafı ııçurumdar. Henüz. anlat•lmı· 

yan bir ıebepten ba a:evklde otomobil birdenbire oçarama yovarlaamııtır. 

Oldukça yükselt bir mevkiden otomobil uçurama dotra yavarlaoır· 

ken içindekiler kartul•mamış ve ıof ör Dervit ile yolculardan lafiliz t .. 

baa11 mühendiı Ddvard Landı deli olmüş ve diğer bir yolca da aiır ıuret· 

te yaralanmıştır. Kaza haber alonır alınmaz derhal müddeiamaaallik tab· 

kiitata başlamış ve ölenlerlo gömülmesine mü1aade edilmiıtir. 

Kaza ıehriaaizcle haber alınır alınmaz lnl'lliz yol şirketi tarafından 
kaza mahalline otomoblller 1rönderllmit ve ölDlerl• yaralı derhal şehri

mize retlrllmittir. Yaralı baıtahaneye yatırılmış, ölülerin tedfin merasimi 

yapılmıştır. 

Biri Türk, dii'eri lngillz olan lki kan kurbanınıa cıoaze merasimin· 

de Mersinin ileri relenJeri Ue lfl6iliZ şirketi müme11illeri ve logiliz kon 

ıolosa ile lagiliz kolonisi balunmoştar. 

Onümüzdeki spor mevsi
mi cok canll olacak 

Seyhan Beden TerbiyHİ Mti· 
dürlüfü, önümüzdeki spor mevıi· 

minin her 9enakinden daha hey•· 

canlı ve canh olması 
şimdiden proiramlarını 

miftir. Bu proğ'tamların 
bildiriyoruz. 

Futbolda: 

için daha 
tesblt ıt· 

e1&slarıaı 

Fatbol ıubeıl 6 •1lOI 942 pa· 
zar ıDnll aaat 15 de ıehir stad· 
yomanda kulüplerimizin iştirak ede. 

ceği senelik futbol üvertür tarnu· 

vasile mevıime girmiş bulanacak. 
tir. Turnuva oliminasyoo usuliyle 

olacak, birinciye federa9yon tarafın

dan rOzel bir kapa verilecektir. 

Teniste: 
Teniı Turnuvası lstanbal ve 

Aokaranın birinci sıoıf oyuocula-

rmdan iki teniıcinlo Adanaya I'•· 
lerek teoiıçilerlmlzle yapacaiı 
karşal .. malarla bqlamıt olacaktır. 
Bo müsabakırlar iki tek ve iki 
çift üzerinden yapılacaktır. Mi sa· 
flr teoiıcilerlı karıılatacak takımı 
seçmek üzere önümOzdeld hı fta 
bGtün teoitçilerlmiıin lıtirakile bir 
uraava yapılacak ve alınacak ne· 
ticeye SÖN t-1• e lr.ibi .. çilecek · 
tir. 

ATLETiZM: 
Sonbaharda yapılacak atletizm 

teş\İ~ mibabaltaları ·ıa şimdiden 
hazırlık yapılmaktadır. Antrenörü 
müz Cevat Diblen'in idare11iode 
Zonguldak kamp•na ve oradan da 
lıtanbalda yapılacak müıabaltalara 
ridecek atletlerimizden Aokırada 
aldıkları rüzel neticenin tekrarını 
beklemekteyiz. 

MUhlm bir tUnel 
ltl•tm•r• •çlldı 

Ankara 30 - Kozluda kış 

aylarında kömür yükleme zorlup 
yüzünden memleket endüstri v• 
iktisat hayatı büyük rüçlüklerle 
karıılanmakta idi. Ba zorluğu yen 
mek için Kodadan Zooruldak'a 
bir demiryola yapıl ... kta ldi. 

Ôi-rendiiimize göre bu yol 
üzerindeki mühim tunellerdeo biri 
daha açılmııtır. Bu tünelin uzun
luğa 1350 metredir. Evvelce bu 
hat üzerinde 261 metrelik bıoşka 
bir tünel daha açılmııt•. Yeni tü 
nel 2,5 milyon liraya malolmuı 
balanmaktadır. Zonroldak-Kozlu 
hattının ray döı.nme lılnln biti· 
rllmeıi ve tünel içlodeki diğer te· 
sislerin kışa kadar ikmali için 
geceli ründüzlü çalışılmaktadır. 

Bu kııa kadar Zonraldak
Kozlu battı bitirildikten ıoora 
kömür katarları doirııdan doiruya 
Zoaraldak'ı ıevkedilecek ve Koz.· 
luya göre çok mtl11it bir limu 
olaa Zonıruldaktan kömür 1evki· 
yatı emniyet altına girecek ve ıü· 
ratlınecektir. 

Ôğ'reudiiimize röre Kozlu -
Zonruldak hattı ileride EreiliY• 
kadaı uzatılacak ve hattın uzun· 
lap 52 kilometre tııtacaktır. 

Bravo iktisat 
müdürüne! 

Z•bıtl11t1n bir h•ftad•n• 
beri izini bul•m•d•I• 

hı ... ızı ~•k•l•dı 
Bir hafta kadar evvel, pan• 

jdrları ve caa• ı kırılmak 9uretiyle 
meçhul bir bınızın tecavüzün• 
maraz kalan mıntıka lktilat Mii• 
dürü Kemal Hakrüder'in evin• 
din bir hınız daha relmif, fakat 
a6tecaviz ba defa yakayı ele ver 
mlıtir. 

ô;ledea sonra evine riderek 
iatirahate çekilen Kemal Hakgil· 
der, 1aat 10 11ralarıoda evin ark• 
tarahoa iaabet eden kap11wıP 
karcalandıiını bi11ediyor ve ka· 
pırı kemali ihtiyatla açtığı. zaman 
bınıda karıılatarak derhal üzeri• 
ne hllcaa ediyor. Bir kaç y11111· 
ruklı yere yatırmak ıaretiyle hıt 
11zı zararaız bir hale soktuktan 
ıonra zaten yakın olan Asfalt 
Caddeye dotru ıürüklOyor. Bit 
taraftan da imdat talep ediyor 'I• 
ba sırada karımna çıkan Y arbaıı 
komiıerine tulim ediyor. 

Yapılan tahki6ıat neticesiod• 
bu senerinin Oıküdarh lıyas i• 
minde bir 1abıkah olduğa anlatıl 
mııtır. Bagün cürmOmeşbut kaod 
nana tevfilt n JDUbakemesi yapıl• 
caktır. 
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1 !!. _~mıı. v~ Sovyet cepb .. ind• bir Sallar IOI sabile dotra yanaıarken ~eldi. ihtiyar ba kızı Maroı kaleıine t••· kavvetli boynaaon yuvarlak röksOnün Son ıallardan iki kifi karıkla 1ahil• 1

~~Kq'6piQmıyacak bir '.;.'" ••Y· Omode etyalarını hazırladı hayvanını eter· lim •tmei• ıöz verdi. Her ikisi de ıabil· bütün hatlara röiüo ıolruo ıafaianda çok çıkarak ati kolaylıkla tuttular. Ba Sera· 
• alla

0
fetl?Mk balanaca ar veya· ledl sonra 8 .. bacma bazaraaa .. 1karak: de bir kayanın üzerine .. akarak oturdular. ' . T d B 

~ ıla';Ji!i'ibr' olmakla beraber Sov·. -. •- 7 7 ıyı seçı •ror u: ütün yokıalla;ana rai· zad'ın blneti idi. Atın göksü ayakları ya· 
ı h ta - Beyimi dedi. Mü1aade eder• ihtiyar elini çenuiae dayayarak. son sal men kadın rııraruaun bir tlmıaU l'ibi dik ralarla dola idi. Belki yüksek bir yardan 

J.ttler fl!m.an taarruzuna er • Ha ben fidec.jiml kaybolancaya kadar dalgın dalgın ıeyretti. d d 
'Vilta1!Jlil~lu'muı H Şark cephesi urayor a. aıaiı düımilıtü. Adamlar atı sala aldtlar. 
~\U~omt.'6</ıa kavaımuı bulaoıır. - Ya demek beni terkediyonao ha? ~ra dağa brmanmaya baıladılar. ilk 1al kayan n altına l'•ldiii zaman Fakat 1&ralımnda buna dair hiç bir 
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Al 1 G p - Evet efendim. ihtiyarladım artık. Tananıa ıon büklümünü döoerken kürekçiler daha yavq kürek çekmei• k d ı · 
!f•r Xd bal~e de man ar a~ Tırnatı diifen urmanmaia yelteomeeinl akıam olmqta. Tam bu esnada Altonor. bqladdar. Bütün rö:ıler Baıbura dön· onqma 
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eftüisi-'ı1\'uvvet toplayıp demo • Hayab• aan.,,.dele 11_ •eıl!ti. Ba ..... ..l- ._ 1 - - Ne Macarlardan ne de B••enyö'ler 
it" -ıl .. _ ... • T Qll dada bir lumddaoma olda. Hen ... n roıu • . ..,. 11 ın11la~'it~ ihracını kolaylık• k lla müıtü. Sanki bir emir bekliyorlardı. Fakat den biç klmıe Kral Kean'ın kızının aki 

la öoleyebi\eceklwdir. Binaenaleyh ana n• Yolanda. lataobala kadar •ça• Taaanın üzerine doğıu •tilmit olan dile. Alpar takin kaldı. Hiç bir şey ıöylemedi. betini öirenemedl. 
1~["f&lıilltllinde ikinci cepba cık halda .. ...._ ip. börle ba,ı.. Bu· bir Jıımae& pwiraa ıeycli. Berada ••az· Salın b11ıada otarmıq aıaaloıaoa bBr&•· K•••k O..-• kaleainden sonra artık 
~ mrrlıı· dıhı bar"unden dao sonra beaiaa vataaım ----·ttır. bi L il i d h ._ l r'ıbi da B -•ı · mel k"li d --- ıam r "ayanın zer o • eyae · müı mahzıı ı bir çıbre ile rökte bir taraf· blylk ....,,o •ren memleketi bqhyordd· 

l ı ı ~ Lo:sı en:\ayor. T ektar 
1 ıeye av •t edeceltla. Gilaah• bi ti d h •- t · t b' f d b la _ _., d Sahilde bı" 1 ~ uaıı ff lrmej •• ran r a ı var ı. O kadar areıır.• ıız: an ır tara a ri eo alut rı .. ,.._,or •· n erce ınızraldı bekliyordu. M•f' 

ı:·a 'ilf.R.11. Kk Orta ct--kta mu· lalUDI a ett • .. ......._ Flllöp b' h Sallar a••kı·-ıp ak..-•• ıMsleri ara. bor Tooa_zoba nöJaaa L- .::ıı'--·ta r••-•• 
alai fl~'J~ .,_ baba kötü adı• dejil Jln• cnoabuaı af. darayordu ki İaHD bana hakiki ır ey· - ~ _ - 6 _,. .. _ ......, 

ı1w4 uaaıl' oaı '" sonra bqhya• kel unedebUirdi. Beşenyö•ler dk önce lloda kaybolduia saman Seruıad'ın çeh· olan bllyuk Beşenyö'ler pek ceıur .,. 
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feder. d ı reıinde ıert v• rarar ifade eden "izrller atalgan adımdı. 1qart'!ıııoha.~ 'J&m!J Bundan ıoorı ihtiyar .ı•u borçlua altındaki ata sonra, suariılni tanı ı ar. ... 
ıtl~o~~~r~\f>,n•6.•takbel harp bulanan Ekeıe'oio yanına ritti ve para. Ba ath Seruud idi. Görüoüıe nau. ilk defa olal'ak kayboldular. Onan· yerini Gök yilzü kıplurmm idi. Akşaoııo 
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llDI iıtedi. Ekeıe cıvau.a • roalı· - -" ... T ., 

11 ~~ \'lı'ı1JtiisJeba!üz ettir~~ •ot' da birisinde alacıi• old•iııraa " eter Jiae belioe .. rdıtı koyan postundan baı· aldı. Ekeşe Bqbapn dizinin dibine oto" 
r, li1r .. kaç rua evvelisı borca da öd ka bir .., yokta. Dajınık ılyah 1açlırı Beşenyö•ler Verorşova yakınına rel· ınq hafif hafif kemençe çalıyordu. ç.J· 

'Ö~·~·ff.41e,~ I~~"' ondaoiiaaila:aıı~iı alana Da - e• omazlarmdao ataiaya sarkıyordu. Elinde dikl~ri zaman ıılt sık ki•niy•n ve ıahilde dı;ı vatan aıkiyle inleyen uki bir Mac:•' 
• .. n ~~a.,, , ~Lr; Amerikan ma· yece 1 Y l9Q ' b ... 
,;,~! ı j\ıl!f5~;~· ,i:ıtier Almanlar Oıaodt hiç Hlloi çıkarmadı. Doira bir mıırak vardı, Ayaiıadaki Altua Hal· ir taraftau bir tarafa kotan bir ıta t.... türküıü idi. 
", jcd af '16lli ~f't'luaa harbin Bqba;an yanma fid•ek badisini Mhlle ballar fÜDefiD ton ışıiı ile pırıldıyordu. düf ettiler. At hazan ıuya atılmak iıtiyor Sallar o kadar yavaş ve hilzllıılO .,ıt 

a ~n0 fM 8 IJlı •t-.k zara. c;ıkarmalan lçla emir vermesial rica etti. Btltthı vllcada riloeıten kırarmış, saçları baıan kayalıklar arasında bütün hıziyle eda ile ridlyordn ki insan Allahıo t•~; 
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ret ~ terece ~~.t~ Banan ml· Omode'yi bir kayıkla 1ahile çıkarddar, darmadıjıaık olmuşta. Bo bal biçimli vü dört nala koıarken ayaklarınan altı~daa tana rötilrdüjünü zaaedebilirdi • 

ıı · .:t i9m°1a Mııarda •• Bebabob'da yllzerık kartı yakara çıktı. cadaaun vahşi rüzellijini bir kat daha kmlcımlar çıkartıyordu. Saldaki atlar ba Allah şarkta dotmuı rarpte ölmilt•il· 
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Genç bir şairin 
f e.lsef esi. 

Eskiler tarafJD. 
dan l'ayet iyi 
tanınan ve se· 

Vilen merhum Samih Rifahn yeni· 
ler tarafından gayet iyi tanJDan 
ve sevilen oğlu şair Oktay Rif at, 
«Varlık mecmuasında cVazife» baş. 
lsldı bir manzume neşretmiş. 

Şayet Arapların «Mana şairin 
karnındadır» meselesini; . «Öyleyse 
tefsir ve mOfe1sslrin elindedir» sö. 
:tile tamamlamaia mesağ varsa, şu 
llllıraları kendimce anlayıp felsefe. 
ıi cihetinden de tenkldedeceğim: 

Güneşin şarktan doğmaaını te· 
min etmeli 

Şaşırmağa l'elmez. 
Sonra bana düıer tasaıı 
Çocuğu ıoksa arı. 
Ayağı kanasa tilkinin, 
Bir hal olsa kuzuya .. 
Okt•y bütDn bu mahlOkatın 
Sana ııazım mı derdi? 
Oktay Rifat'ı phsan tanıyanlar 

onun şifahi şeldlde pek mazbut ve 
rtbıtah bir zat olduiono tasdik e· 
derler; tahriri hüviyetinin nazmın
d, zapta raptı olmamaıını ancak:
llıaaleaef - tabi bnlonduğo edebi 
lllektebin kafiye vezin ve düzrıın 
ifade d Oşmanlığında aramalıyız. sa: 
lihı bunlara raimen, Oktay elbet· 
le bir şey söylemek istiyordur. Ben, 
Uk iki mısrada beşerin müşlı:üllere 
karşı didinmetile bariz bir i.til1za 
0kodum. 

Ve &41kar bir «adam sen del 
ci~ llk, bir c ne çıkarist » lilı: 
llley)i ... 

Ôyle bir tarihte yaşıyoruz ki, 
büyllk idealler çarpışıyor. Bütün 
b.11nlar, bir şairin ruhunda akıi t•· 
•ır DIİ uyandırmıştır? Hakikaten· 
de, ln1aoda zaman zaman iman ve 
flYret, zaman zaman rebililı: ve 
Ytlı rüziirları esiyor. 

Zira didinmiyorsunaz, çabala· 
Y?rınnuz; birdenbire kendi kendi
nııe ıaş;yononoz: 

- Deli miyim? -O&nyanın ıs· 
1-bı bana mı lr.aldı? Ne üıtllme 
\'ıılfe? .. 

La F ontalne'in olacak saoı
tııa; bir « Arabayla ıioek » hiki· 
t .. ı vardır: Koca atlar, nallarile 
ı\'ılcımlar çıkararak, köpüklü 

terler dökerek, tekerlekleri yokuş 
tukarı döndürmeğe çabalarlarken 
•nath küçücük iclz hayvan da, 

Onların lzerinde, a.abarebeyi gay· 
'•tlendiren bir çavuş ribi ileri 
f•ri ••iirtir. Hey rafil, bir fay· 
dası dokuodoiaaa inaoırl"' Çok 
defa, ıözleriınizle, hareketlerimizle, 
llıücadelelorimizlı, muuıam bidi · 
reler karınında biz de böyleyiz. 
Ganeşin ,arktan doimuını temin 

etmelif 
Ş~ırmağa gelmez! 

Sözü, idealizm namına bey. 
b11de gayretiu ne rüzel ifadesidir. 

Ancak, Oktay Rifat'ın man
:&ıınıeıini felsefe noktasından amo· 
~i~etle haldı bulabilir miyiz? Mu
it 1lıni ıılah için tasalanan kişi, yu· 
•rılı:i iki mısra ile karikatürü çi-

:tilen ahmak mıdır? Yıldırım onun 
ltrafından bir tel vasıtasile kuya· r· indirilmedi miydi? v oba, ko· 
tra ve iaıan alım satımı, gene 
~'" ınilbarek elile dünyadan kal
lt ıtılıaadı mı? Peki öyleyse: Şimdi 
ı •~rulduiomuz dertlerin, felaket· 
"iıı kökleri de barün ve yarın 
ı11b11r edecek imanlı ve azimli İn· 
ltnlar tarafındın kazılamıyacak 
laııdır? Hay bay kazılacaktır! 
b Geçenlerde bir doktor: «194'2 · 
lit!~ioin bir aylık masrafı el bir· 
~ 1 

• sarf edilse , f renri ve onun 
t •rd-.i olan direr zührevi hastalık 
Jllltı tlon ve kolera ribi kür,,miz 
•n Yok olur!ıt diyordu. 

l1t1tı. Cemiyetin, hatti tabiatin zor• 
ı.· rına ve zulmOne karşı La Fon• 
d ı~~'in l'illllnç sineği vaziyetinde 
'tılizl 

t Gençliiio lı:albiade yapmaıı 
"•lı:ea iuanın ilk ••ddesi budar. 

~•dir bu dünya la.U, 
Nedir bu bozuk lliize0 
J('tla röz arasında 
Sahin kapar kırlaorıcı, 
C:eylln kanına rfrer 
S.. batı•da canavAr. 

'"- Oktay Rifat, bu mmalarla ide. 
.._,~•. reve:ıe bir tiryaki edası ver
•öyl ltliyor. Fakat idealist de ona 

' dese haksız mıdır: 
it,"• - Bntııa bunlar tabiatın 
-., ~'-rı. Deiittirilemezler.» Oou 
•ııı. adediyor1Un? .. Amma benim 
lract d•iittiraaek, ille 11lib etmek» 

~ıa,111 ._ tabiatln d1fında ha1ıl olma 
• de.&.:(dir lr.' ,, ed~' ı.. Cereyan . eden 

k bldi1elere ıekU verici 

imlller arasında benim irademi de 
tabii bir unsur olarak niçin hetaba 
katmıvorsun, şairi. . 

Mesele, iradeyi, o şahin ribi, 
o canavar gibi yetiştirmeltte, kır· 
langıcın ve kaoı dökülen cevlinın 
mevkiine düşmemekte ... 

( Ak9am'daa ) 

Şehitlere karşı 
vazifemiz 

Türk denizci
leri, Atılay şe. 
hltlerl için, Ya· 
vuzda bir ihti. 

YAZAN 
ABI Dl N 
DAV ER 

fal yaptılar • 
Atılaydaki vazife kurbanları için, 
bir ihtifal yapılmasını, bu sütunda 
muhterem Başvekilimizden rica et· 
miş bir muharrir ve yurttaş sıfa. 
tile bu vazifenin if,. edilmiı olma· 
sını şükranla karşılarım. 

Türk milleti meçhul kahraman· 
lar mlllet:dir. Türk, Tam bir fera· 
fat ve tevazala Hlltz Ve gürül· 
tüıüz, memleket oirona kanını ve 
canını verir; şöhret we reklam pe 
şlnde ltoımaz. Eıılz ve adsız bir 
kahraman olan Mehmetcik, Türk 
fedıkarlıimın timsalidir. Fakat, 
Ttırlı::ün, hiç bir fevlı:aladolik yap· 
mıyormaş gibi mütevazı ve göste · 
riısiz hayatını feda etmesi karşı 
sında bize düşen vazife, yurd için 
yapılan hizmeti ve fedakarlığı 1.1e 
bunları ö l ü m karşmoda se 
vlne sevine yapanları 
a1la unutmamak; onlar., yalnız 
topyekOn olarak değil, ferd ferd 
de ıevri ve sayrı göstermektir. 
Vazife kurbanlarım, vatan ıehit· 
lerini eluilmiyen bir hürmetle dai
ma anmak, onların ı:ailllete emanet 
ettikleri sevrililerinl, kendi sevdik 
lerlmiz gibi ıioemize ba1tırmak ve 
banlara biç bir sıkıntı çektirmemek 
milli bir vezifedir. 

Cumhuriyet bilkılmeti, Rflfah 
şehitlerinin ailelerine karşı bu va. 
zifeyl yapm,ştı; elbette Atılay şe
hitlerine karşı da, milletimizin ka· 
dlrşlnaslıjına ve clvanmertliiine 
yaraşan bir tarzda vazlfeıfni yapa· 
caltter. Bir mlıal olarak Atılay ~u . 
mandaoı binbaşı Sadettin Gürcanın 
evli ve bet çocak babası oldoğano 
söyler1ek Atılay ıehitlerioln aile
lerine karşı nasıl bir kutsal vazi· 
femiz balanduiuno anlamış oloraz. 

Atılaydaki kahraman denizci· 
lor, 80 metre soyun altında son 
dakikalarını yaşarken şOplıeslz, 
reride bıraktıkları ıovgili inaanla· 
rı dDtünmilşler; fakat, onfara, ar· 
tık Tflrk milletinin şefkatli bit ba· 
ba olacaiını hatırlayarak müderih 
ve mütesolll olmuşlardır. 

Şehitlerimiıio bize emanet et
tilderinft bakmak, onları sevmek 
ve düşünmek yalnız bir insanlık 
borca dei'ildir: fedakarlar yeti4ti
nn, fedıklrlıklar yaratan ve böy · 
lece milletin varlığını temin eden 
bir amildir. Milletler, ancak ferd · 
lerin fedakirlığtyle payidar olurlar. 
Bu fedakirlıiı yaptıran müenir· 
lerden biri İIO, rözleri arkada kal
mamak ve rözferi açık ölmemek 
emniyet ve itimadıdır. 

Japonlar, milli terbiyeleri, gö· • 
renek ve gelenekleri icabı, her 
milete örnek olacak kadar feda· 
kirlardır. Bana rağmen, o millet, 
fedakirhiı ve kahramanlığı, mad· 
di ve manevi her ıek:ilde müki· 
fatlandırmaktan l'eri kalmaz. 

1910 sene1inde 6 nomarılı 
Japon deolzaltı11 bir kaza netice· 
ıinde batmıştı. Bu geminin kuıean· 
danı yhbaıı sakuma, havasızlık· 
tan boğuluncaya kauar, dayralarını 
bir vaıiyetname şeklinde yazacak 
kadar, metin ve sakin bir kahra
manlık gösterdi. Bir müddet sonra 
gemi yüzdürüldüğü zaman, deni· 
zaltıcılık ve kahramanlık bakımın· 
dan pek kıymetli olan bu vesika, 
onun cebinde balonda ve rHimle. 
ri çıkarılarak bastırdı ve bfitün 
Japon deniz aabaylarda dağıtıldı. 
Ölüm karşısında yüreii ve kalemi 
titrımiyen bu Japooıubayı vasi· 
yetoamesine şöyle başlamıştı: 

cBın bir aciz subay bir kaç 
11at sonra, muba kkak olan ölü · 
milmdea dolayı katiyen esef duy· 
mayoram. Ancak dlkkalllzliğim 
yüzünden imparatorumun remislni 
ziyaa airattım; ukerlerlain ölümü· 
ne sebeb oldum huzurunda diz 
çökerek beni ; affetmesini niyaz 
ed•lm.» 

Yüzbaşı Sakuma 32 seneden· 
beri bir milli kahramandır, batta 
daha fazla bir şeydir; Japon dinine 
&'Öre Japon denizaltıcılarının ilAhı 
mabududur. 

Ona ve aile1lne verilen büyük 
paye ıayealodedir ki şimdi iki ki· 
şilik kü~tık Japon denizaltılarının 
mürettebatı, icabında mayin gibi 
kullandıkları l'•mllerlle beraber, 
can vermekte blrbirlerile yar1şı· 
yorlar. 

Cllmburlyettc.ıa 

B'UG ON 

Alman mille
tini tehdit! 
Bir lnglliz Hava 

Mare,ah aöylUyor: 

Ucüncü Rayşf 
' Cezalandı racaoız 

Amerika fabrikası iki 
saotle bir uçak yapıyor 

Londra 30 (a.a.) - Dün ak 
şam radyo ile Alman milletine 
hitap eden Britanya bombardıman 
servisi reisi hava mareşalı Harris 
ezcümle şunlmrı ıöylemfştir: 

Üçüncü Reich'ı baştan başa 
cezalandıracaiız. Bomba uçağı 
lıtihsaliıniz en son haddine var
dığı ve Amerikan istihsali do ov· 
veli iki ıonrada dört mi!line çık. 
tığı zaman görülecek olan şeyler 
yanıoda şimdiye kadar görülenler 
çok ehemmiyetsiz kalacaktır. Yal· 
nız bir tek Amerikan fabrikasında 
her iki saatte bir dört ton bom
ba taşıyabilecek ve Almaoya'nın 
her hanl'i bir yerine kadar l'ide
bilecek dört motörlü bir bomba 
uçağı yapılmaktadır. Birleşik dev · 
letlerde booun gibi yirmi kadar 
fabrika vardır. Harbi kazanmanız 
ihtimali yoktur. Y altında biz ve 
Amerikalılar yağmur, rüzl"ir, kar 
demeden her gece Almanya üze. 
rine geleceilz. Harbe ve Bom· 
bardımanlara nihayet vermek size 
düşer. Mihveri devirip ııolh yapa· 
bilirsiniz. 

Mareşal Harris, Alman hava 
kuvvetlerinin 10 ay müddetle in. 
giltereyi evveli gündüzün ve 
ründüz akınları imkinıız kılın
dıktan sonra da geceleyin bonı. 
baladıldarmı hatırlatmış, hasarlar· 
dan ve insan kayıbından bahset
miş ve sözlerine şöyle devam 
etmiştir: 

Bütün bu müddet zarfında bu 
h'bcomlara mukabele etm~ içio 
lngilizler ancak az miktardı uçak 
gönderebiliyorlardı. Fakat şimdi 
vaıiyet deiişmiştir. Şimdi ıiz bi· 
ze karşı az tayyare &'Öoderiyor
sunuz, halbuki biz Almanya'yı şid
detle bombalıyoruz. Biz Varşova, 
Belı-rad, Rotterdam, Londra, Ply
mouth, ve Coveory'yi unutmamıı 
olmakla beraber bu hücamları 
intikam l'ayesile yapmıyoruz. 

Biz ııizin harbe devamınızı 
imkanıızleştırmak için Almanyayı 
şehir şehir ve gittikçe daha ıid· 
detti bir şekilde bombalıyoruz. 
Bu gayeyi merhametsizce takip 
edeceğiz. 

DÜNYADA 
Neler· Oluyor ? 

- Bqtarafı ikincide -

Yalnız eczacı ve dişçi fakül

teleri yoktu. Banlar rençleri ecza. 
calık veya diş tablpliii tahsili için 

bısşka memleketlere riderlerdf. Ye· 

ni harflerin kabalü • Ozetioe 1929 

danberi diş tabipliği için lstanbula 
pek çok Bulgar genci relmeie 
başlamıştı. 

Şimdi Bolıaristaoda bir ditçl 

ve eczacı mektebi do açılma11na 
karar verilmiştir. 

DUnw• Harbinden 
l!natantaneler 

RUS 

mukavemeti 
artıyor 
Voronej'de 
durumlarını 
düzelttiler 

Rostof'ta sağlam 
15 ev kalmıt 

Londra 30 (a.a) - Rusya cep 
besindeki durum, son dereceyi bu. 
lan vahameti bili muhafaza etmek 
tedir. 

Maamafi ıon haftalar içinde 
Roı mukavemeti daha. şiddetlenmİ· 
şe benziyor. BerUn'in reımi ıözcü 
ıil de bunu itiraf etmektedir. Bil
baua Almanların nehri reçmiye 
ve cenuba doğru ilerleoılye muvaf 
fak oldukları Don mecrasında, Vo 
renej'den Rostof'a kadar olan sa· 
hada son derece şiddetli muhare· 
beler olmaktadır. 

Rusların Kaf kaıya çevresinde 
ellerinde bulunan kuvvetin ne oldu
ğa doiro olarak bilinmemekte iıe 
de Dıily Elpre11'in Moskova mo· 
habirlne &'Öre Rus kuvvetlerinin 
kumı küllisi henüz savaşa iştirak 
etmemlıtir. 

Londra 30 (a. a) - Royter 
ajansının Moıkova muhabiri bildi· 
riyor: 

Sovyet kıtaları Bataisk etra
fında sıkı bir surette takibedil 
mektedir. Aşağı Don'on sol kıyı· 
ıında birkaç yerde muharebe ce· 
reyan etmektedir. Dün Don neh
rinin bu keıimde de geçilmesi üze 
rine buradaki muharebe bölgesi 
genişlemiştir. 

Voroaej'de Ras kuvvetleri 
• darumlannı 'biraz daha iıllh et· 
mişlerdlr. 

Cephenin ceaup neonda Ro. 
men kuvvetleriyle Ruı kıtaları a. 
.raııada muharebe cereyan etmek· 
tedlr. Barada Almanlar muharebe 
hattına mütemadiyen Macar kıta• 
lar1 ıürüyorlar. Bu kıtalar •i'tr 
kayıplara uğramaktadır. 

Sovyat bava kuvvetleri Voro· 
nei cepheıinde büyük bir faaliyet 
röıtermiş ve Alman 11kor topla· 
lak.larıaı bombardıman etmiıtir. 

Stokbolm, 30 ı (a, .a) - Roı• 
tof'u ziyaretlerine müsaade edilen 
harp mnbablrlerfnin bildirdlilne 
f Öre şehrin 250.000 l balan anfo. 
snndan yarısı ıehirde kalmııtır. 

Geri kalanın bir kısmı esir edilmlş 
bir kısmı kaybolmuıtur. Topçu ve uçak 
bombardımanlarının yaptıiı tahri· 
bat Sivastopol'dakl tahribattan 
daha büyüktOr. Bir muhabir sai
lam 15 ev 1ayabilmiştlr. 

Don kıyılarında mühim enik· 
tarda kamyon, traktör, top ve 
tank bulanmuştar. Ruslar bu mal· 
zemeyi nehıin öbür kıy11ıaa ge. 
çirmiye vakit bulamamışlardır. 

Moskova 30 (a.a) - Son iki 
gün zarfında Almanlar Leningrat 
cepbOllnde şiddetli kartı hücum. 
lara totebbüı etmişlerdir. Bu hü· 
hücumları tank muharebeleri ta· 

Bir kadın 

4 Milyon 
Amerikan 

Askeri 
Ruzveltln bir deme· 

cine göre 

Silah Elde 
Beklemektedir! 

Amerikalılar bu gıl 
güzde 33 nisbetinde 
fazla ıemi yaptılar 

Vaşington:· 30 {a.a.) - M· 
Ruzvelt gazeteciler konf eraosıoda 
söylediği bir demeçte Amerika'uın 
timdi silih altında 4 milyon as. 
keri bulunduioou bildirmiştir. 

Bütün Amerikan kuvvetle· 
rinin bu rakama dahil bolondaio 
farzedildiği tal.dirde kara ordu· 
su mevcudunun 3 milyon 600 bin 
kişilik bir yekOoa balii olduiu 
anlaşılır. Bu da, Harbiye Nazırı 
Stimıon tarafından 1942 sonu için 
erişileceği tabmio edilmiş olan 
yekQna yaktaşınaktadır. 
~ 

V aıington, 30 {a.a.) - lıtlb· 
salit bürosu reiai M. Nelıon harp 
İllihsalita hakkında hnıuıi bir 
rapor vererek haziran ayı içinde· 
ki mühimmat imalatının Pearl 
Harbour'a takaddüm eden ikinci· 
teşrin ayına niıbetle 3 defa daha 
ziyad., olduğonu, ve 1942 senesi 
ilk altı ayı zarfıoda tayyare ima· 
litının geçen seneki imalata na· 
zaran bu niıbetten de daha fazla 
olduiona bildirmiştir. 

Rapora 1röre, 1942 yılının ilk 
6 ayında işlemek üzere teslim 
edilen ticaret l'emiııi miktarı 1941 
ıenesindekine niıbetle yüzde 33 
daha fazladır. 

klbetmiıtlr. Almanlar, •iır kayıp• 
lara ujratılarak püıkürtülmüşlerdir. 

1tlmaa u~a\Cları tenlngrat üze 
rine beyannameler atmıştır • Bu 
beyannamelerde ıehrln hücumla 

alınacağı bildirilmektedir. 
Sovyet kuvvetleri bir çok ke. 

simlerde taarruz maharebaleri ver. • miılerdlr. 

Moskova 30 (a.a)- En seçme 
Alman hava birliklerinden biri olan 
Richthofen uçak birliği bir mild· 
det evvel Voronei cephesine gön 
derilmişti. Bu birlik bilha11a son iki 
hafta içinde büyük faaliyet i'Öster
mlştir. Richthof en hava birliği şim. 
diye kadar 192 uçak kaybetmiştir. 

Berlln 30 (a.a) - Alman baş• 
komutnnhiının Don üzerindeki mu· 
vaffakıyetli eavaşlar hakkıoda ver
diii mılOmata göre, Roıtof köprü· 
başını ceau a doj'ru r•nişleten 
Alman kıtaları Azak denizine lı.a· 
dar bütün uzonluiunca bir ırmata 
varmıılardır. 

Donun cenubunda, piyade ve 
motorlu teşklller, barai yıkılma11 
dolayısiyle su basmış olan Maniç 
bölgeılni aşmıı ve Kaban bôll'e · 
ıioe girmiştir. Seri kıtalat, bava 
kuvvetlerinin desteklrnaıeıiyle, Ma. 
niç'ia cenubunda kuvvetle tahkim 
edilmiş bir ütsü hücumla almıılar 

we araziye bikim bir dağ ıibileıini 
ftral etmiılerdir 

Don ile Sal arasındaki k .. im 

3 

31 Temmuz Cuma 

Tllrklye Radyodlfllzyon postaları 

TUrklye radyoau, Ankara Radyo111 

7,30 Projraın ve Memleket 
uat ayarı. 

7,32 Vücoduaıu:ı:u çalıştıralım 
7,40 Ajans haberleri. 
7,55 Müzik.: Senfonik parçalar 

(Pi.) 
8,20-
Ş,35 Evin saati. 
12,30 Proğram ve memleket 

saat ayarı. 
12,33 Müzik: Şarkılar. 
12,45 Ajans haberleri. 
13,00 -
13,30 Müzik: Saz eserleri ve 

Karııık Makamlardan Şarkılar. 
18,00 Protram ve memleket 

saat ayan. 

18,03 Müzik: Faul heyeti. 
18,40 Müzik: danı müziji (PJ). 
19,00 Konuşına (Kitapsevenlor 

ıaatl). 
19,15 Müzik::Oda Milsikisi .Mo. 

zart Sonat'ı. Çalanlar: 
Kemal Şener •(Keman), 
Nimet Takmaz (Piano). 

19t30 Memleket Saat Ayarı 
ve Ajans Haberleri. 

19,45 MOzik: Klasik Türk mü. 
ziii programı. (Şef: Mesud Cemil). 

20,15 Radyo gazetesi. 
20'45 Müzik: Su eserleri. 

21,00 Ziraat Takvimi. 

21,10 Temsil 
22 00 Müzik: Radyo Salon or. 

keıtrası. (Violonist Necip Aşkın): 
1. Saint·Saöns: Marş; 
2. Brahma: Macar dansı, No.9 
3. Lanner: Vals; 
4. Balfe: Çigan Kızı. 

22,30 Memleket 1aat ayarı , 
Aians Haberleri. ve Borsalar 

22,45 
22,50 Y arınkl Prorram v e 

kapanıı. 

ilin 
Toprak mahsulleri ofisi Adana 

mıntıkası he1ap merkezinde muha· 
ıebe işlerinde çalıştırılmak üzere 
iki lira yevmiye ile dört memur ve 
yetmiş beş lira ile bir daktilo 
alınacaktır. taliplerin 52 NumaraJı 
toprak mahsulleri ofisi mıntıka 

hesap merkezine müracaatları. 

ITı:ı. ı.~ v tMI 
31 Temmuz 1942 

CUMA 
YILıt9.f2. AY: 7 Gün : 212 Hızır 87 
Rumi 15S8- Temmuz J8 
Hicri 1561- Recep 17 

'

-Bu 
Gece Nöbetçi Eczane 

Yeni eczane 
( Belediye yanında) 

de Sovyetlerin bir tank karşı bQ. 
cnmn, Alman zırhlı kıtaları tara. 
fmdan rerl püskürtülmüş ve 10 
Bolşevik tankı tahribedilmiştir. 

Alman hava kuvvetleri, Don 
ile Volga arasında demiryollarına 
ve aıai• Volga Ozerinde vapurlara 
tesirli hOcnmlar yapmıştır. 1500 
tonilitolok dola bir nakliye gemisi 
ile üç büyük nehir şalopaıı hasara 
nğratılmıştır. Alman avcıları, aa. 
vq uçaklarını himaye etmişler ve 
cenup cephesinde 24 düıman 
İ'1 düşürmüşlerdir. 

Alman d~nizaltıları faaliyet sabalann.,.. Ame
rika kıyılarına kadar reaişlettiler. Hemen 

her l'Ün burada bir kaç vapar babrıyorlar ... 

Bu fena ıartlar iç!ode 1&1 Hatlerc:e deni· 
zin li:ıerlnde çalkanmıttlr. Aradan iki buçuk 
saat ıeçtikten 90ara kadının sancıları büıbll
tlln artmıt, dof!1rma saati gelmiştir, 

tır. Yok.. yolcular, bilhasaa loğusa ve yeni 
doi'aa yavra bütün &"ece ıu içinde kalmağa 

eobar olacaklardı. 

iki hafta evvel bir denizaltı bir Amerikan 
yolcu vaparona taarruz etmiş, bir torpil isabet 
ettirmiştir. Vapur, büyOk bir yara açıldıiındaa 
çabnk batmaia başlamıştır. 

Bunun üzerine yolculardan az bir kıımı 
sandallara, çoiu da, ıandal indirilmesine vakit 
kalmadıi'ından, vapurdaki ıallara binerek deni· 
ze açılmıştır • 

Sallardan birisinde hamile bir kadın bala-
nuyordu. Sala atladıktan bir mildeet sonra !la. 
dında doğurma sancıları bqlaa111tır. Bereket 
vapurun doktoru da bu 11la binmişti. Fakat 
binerken aol kolona atır bir clsiın düşerek 
lı:emiiiai kırdıiıadaa zavallı doktor kadından 
daha ziyade iıtirap içinde idi. 

Deniz oldukça ıertti. Salan bir tarafından 
riren 1alar öbür tarafından çıluyor, herkes mil· 
temadiyıo ıslaoıyorda ... 

Banan üzerıne doktor kendi ıstırabını bir 
tarafa bll'akarak Saf kolonu 11Yamlf1 deniz SU• 

yil• elini bir parça yıkam11 ve bin zorluk içio· 
de bir elle kadını doiartmaia mavaff ak al
muıtur. Kadın bitap bir halde saha a..,la• 
serilmiş, çobuk da bir cekete 1arılmııttr• 

Sal bundan aoara daha dört uat 90~0 

(izerinde dalpfaran Hvkine tlbi of.,.dktl'ltmıt· 
f d l • d o an ço· tir, Ba milddet ur ın a OfUN a, 

cak da dafmt ıarette donu ıoyana ıoaru~, bu· 
d N 'b t L d a.- 1&la bındlk· }onuyor a. • aye •~tama o •• -• • 

t ... altı buçuk ıaat ıonra .... ıdm bır vap~r 
rörOnmüıtnr. Salda bulananlar derhal mendıl1 
ceket l'ibi beyaz a• .,.,.. tallıyarak vapura 
ltaret vermişlerdir. 

Bereket vapur ifaretleri rörmüş ve yola. 

aa detlftlrerık ıala doira r•lm•i• baılamıı· 

• Vapur yaklaşınca durmuş, merdiven v 
.. 11dal indirmiştir. Sandal salı merdivene lcad 

4 

çekıniıtir. Salda bulunanlar, lotuıa kadın ;r 
dahil oldaiu halde, merdivenleri kendileri çık~ 
mıılardır. Yalnız çocuto bir tayfa yukarı 

1
• 

karmıştır. ç 
Kadın vapura çıkınca kendlılne aıcak bir 

banyo yaptı!ılmış, çocnğu yıkanmış, doktor ta· 
rafından . lor09ay~ lliç verilmiştir. Altı buçuk 
ı~at denız ınyu ıçlnde kalan kadın bu badire
yı hastalanmadan atlatmıştır, Çocotun da ııb. 
b~ti ,Yerindedir. Vapur ertesi rııuü kendllerial 
bır lımana çıkarmıştır. 

Salda, deniz suyu içinde doiurın kadın 
bilyllk bir ticaretbaoe müdürllnilo karıııdır ve 
doğurmak için Nevyork' a t"itmekte idi. Böyle 
şeylere ahşmış deiilken tabiat bndiaine li. 
•••r•lea kaneti ••mittir• 
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A.SRİ Sinemanın Yazhk Bahçesinde 
SUV ARE 9,30 SUVARE 9,30 

BU AKŞAM 
Türkçe sözlü Türk musukili 

1 LEYLA ile MECNUN 
• Şiirler: Vecdi Bingöl Beste Üstad Sadettin Kaynak 

Mecnunun Şarkıları. . Münir Nurettin 
Leglanın Şarkıları : Müzeggen Senar 

Pek yakında : . 
Stan Loıe Olivel' Ha,.di Makte de 

UGURLU GiŞE •••• 
Zengin olmak isterseniz asfalt cadde dört gol 

ağzında geni açılan milli piyango Çukurova gi
şesi nden bir bilet alarak taliinizi deneyiniz: Belki 

bu uğurlu Gişemizden zengin olacaksınız. 
Gişemiz ayni zamanda her keşide için de11amlı 

numal'a abone kaydına başlamıştır. 
Ko unuz ve abone ka dolunuz. 

Ceyhan Belediyesinden : 
(Açık Eksiltme İlinı) 

Demir köprü ile Koruklu caddt>sİ arasında 105 metre 
uzunlukta yapılacak T oprakkale taşiyle parke kaldırım ve ~ 
beton bordür ve tretuvar inşaata (5022) lira (70) kuruş keşif 
tutarlı olup 6/8/942 Perşembe günü saat 11 de ihale edile
cektir. 

isteklilerin ihale tarihinden sekiz gün evvel viliyet Nafia 
mi•diirlüğüne veya Ceyhan belediyesine müracaatla müte
ahhjtlik vesikası istihsal etmiş olmaları ve muayyen olan 
gün ve saatta yüzde yedi buçuk muvakkat teminab ve 
Ticaret odası kayit makbuzları ve müteahhitlik vesikalara 
üzerlerinde oldukları halde Ceyhan belediye salonunda ha
zır bulunmaları lazımdır. Daha fazla izahat almak istiyenler 
belediyemiz fen işleri bürosuna müracaat edebilirler. 

2297 23-25-31-5 

T. iŞ BANKASI 
Küç!ik tasarruf hesapları 
t94~ iKRAMiYE PLANI 

KEŞIDELERı 

2 Şabflt, 4Magıs,3Aiıutos,2lkinciıeırin tarilılerinde g•pılır. 

------19421KRAMIYELERI------. 

2 .. 
2000 

1000 
150 

Lir alık 

" .. 
2000. 
3000. 
1500. 

Lire 

,, 
3 " 500 .• - 1500 •• 

10 .. 250 .. 2500. .. 
40 tt 100 .. - 4000. .. 
50 •• 50 .. 2500. .. 

200 •• 2~ .. - 5000. it 

200 " ı o il - 2000. ,, 

TUrkly• ı, B•nk•aına p•r• y•t1rm•kl• y•I· 
nız par• blrlktlrmlt ve faiz almıt olmaa, awnı 

, ••ma11da t•lllnlzl de d•n•mle oluraunuz. 377 

BUGÜN 

ı Adana C. müddei 
umum iliğinden 
Sayı 16 (hUkUm hUllaası) 

Fazla fiatla ekmek satmak 
tan suçlu Adananın Mermer· 
li mahallesinde oturur Kasım 
oğlu 326 doğumlu Nurettin 
Ôzkayanın' Adana asliye ikin 

İlan 
Adana C. Müddei
umumiliğinden : 

( HUkUm HUll•a&ı ) 

A ıhn:ıııın Reşatbey mahalle· 

31 Temmuz 1942 

, ..... ----------------~ YAZLIK Sinemada 
BU AkŞAM 

IRENNE OUNNE VE CARY GRANT 
Gibi iki Buyuk Yıldız tarafmdan fevkallde 

bir tarzda yaratılan 

iLK GÖZ AGRDSD 
ci ceza mahkemeıinde yapı• 

lan duruıması sonunda 4180 
sayılı kanunun 31/3, 59/3, 
63 üncü maddelerine tevfi-

ıinde c.turnr ve ~ uyumcular çarşısıo 
da icrayı ticaret etmekte olan Sa· 
lih oğlu 3 23 doğuır.lu Kamıl Ho 
rozoğlu Fazla fiatla zarf sattıiıo· 
dan Ada.,3 estiye ikinci ceu mah Meosiınin en parlak. ve güul filmi başlıyor 
kemesin ie yapılan duraımuı so Bir erkek kanunen k•ç zevceye mallk ole-
nund11 : 4180 sayılı Mil li Korunma bilir .. Aart har•tta iki evlllik .•• BugUnUn Ev 

. kenuounun 31/2 • 59/3-4 • ve 63 kadınlart •• l9te böyle cazip ve hareketll bir 
iincü maddelerine tevfikan OD lira mevzuda ve bu sene bUtUn lstanbulu teshir kan taktiren sekiz lira ağır 

para cezası ve gazete ile 
ağır para ceza . ı , ol iki gün dü~ · 
kan:nın lapıtı'ması ve elde edilen eden bu nefla fllm slzlde memnun edecektir. 
zarfların mü~aaderesine ve hükiim iLAVETEN: ilinına ve ilin ücreHnin ken· 

disinden alınmasına dair ve
rilen 8-5-942 gün ve 
524 - 222 sayılı karar kati
leşmiş olduğundan ilin olu-

1tatileıtikten sonra ruete ile ilanı· En Güzel Şark Efsanesi 
na ve ilan ücrttinin keodiıind~n 

alın rnasıoa ve büyük harflerle ya - M E M 1 ş -
zıl.ıca~ ilanların dükkanının göze I•••-•• --•-•I 
çarpan yerler ine yap ·ştırılmasına 

dair verilen 1114 942 gün ve
479l163 Türkçe sözlü ve şarkılı Güzel şark filmi nu~ 2333 

Adan C. Müddei 
umumiliğinden : 
Hüküm hülisası 

Baıkalarıoa fazla fiyatla ekmek 
satmalr.tan suçia Adananın Yortan 
mahallesinde oturut Yuıuf oil11 

Kerimin Adana asliye ikinci ceza 

mahkemesinde yapıl4n duruşması 

sonunda 4180 sayıh Milli Korun· 

ma lı.aoaououn 31-3, 59-3, 63ü ocü 

madd~lerioo tevfikan beş lira ağır 
para cezllsı ve hüküm katileıük· 
ten ıoara srazet• ile Uioı v• ilio 
ilcretioio lrendi•ioden alınmasına 

dair verilen 18-4-942 glln ve 

486 -182 '"yılı karar katile~miş 

oldoiuodan ılin olunur. 
2339 

Kız Enstitüsü 
Müdürlüğünden 

Enstitümüzden muhtelif yıllar• 
de meızuo olanlardan köy kadınSarı 
rezici kurslarına öğ'retmen olmtk 
lıtiyenlerio ıeraiti anlamak üzere 
en geç 1/8/1942 Cumartesi 1aba· 
hına kadar idareye baş vurmaları. 

2329 30 31 

sayılı karar katileşmiş oldu(andan 
ilin olıınur. 2332 

Satllık fotoğraf 

makinesi 
Marka11 : Zeiı lkoo. Ebadı; 

6,5-9, Objektif kovveti: 1- 4,5, 
Otomatik deklanşörü, ıebpa11, 8 
adet şaHsi ve bir çanta11 vardır. 

Görmek lıtlyenler razetemlz 
muhasebecisine müracaat etmeli
dir. 

Acele satıhk ev 
Hasanaia camii civarında 2 

odalı ve mutfağı, altevli tulambah 
bir ev satılıktır. 

Müracaat\ar : 
Seathane yanında tüccar 
Zekeriye Bakır 

2330 30-31·1·2 

Ceyhan Belediye 
Reisliğinden 

25 Lira asli maaşla Ceyhan 
belediye mesol mohasipliil mlin
baldır. 

Memarin kanunundaki ev1afı 

haiz olanların evrakı müsbitelerile 
Ceyhan belediye riyasetine müre 
caatları ilin olunur. • 

2322 28·30·1 

Seyhan Daimi Encümeninden: 
1- Adana -Ceyhan yolunun 12 nci kilometresinde 3 met· 

relik menfez inşaatı ketif tutarı olan (4180) lira (83) kuruşla 
açık eksiltmeye konulmuştur. · 

2- Eksiltme 23/7/942 tarihine müsadif perşembe günü 
aaat onda viliyet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3- isteyenler bu ile ait keıif evrakile şartnamelerini 
görmek için Nafıa müdllrlütünc müracaat edebilir. 

4- isteklilerin (313) lira (56) kuruş muvakkat te'miaat 
yatırmaları ve bu gibi iş yaptıklarına dair bonservislerile (SO) 
kuruşluk pul, iki fototraflarını ve Ticaret ve sanayi odasına 
kayıtlı olduklarına dair vesikalarını dilekçelerine bağlamak 
suretile ihaleden üç gün evvel viliyete müracaat etmeleri 
lazımdır. 2234 8· 12-16-2 

Pek Yakında 

Mevsimin Büyük Müzikal şaheseri 

Mavi Rumba 
Toprak Mahsülleri 

of isi Adana ajansın
dan: 

Toprak mabsolleri ofisi Adana 
mıntıkası hesap merkezinde muha· 

Hbe İflerinde çalııtırJlmek üzer• 
iki lira yevmiye ile dört memur ve 

yetmif beı lira ile hir daktilo 
alınacaktır. Taliplerin 22 numaralı 

Tepebai nacaran sokak 52 numa· 
rah toprak mebsolleri ofısl mıntıka 

heup merkezine müracaatları. 
2331 31-1:,_2 

ilin 
Nafia Vekaletinden: 

Betonarme köprü inıaatı ilanı 
1 - Seyhan V11iyeti dahilinde ve Adana · Kareiulı yolunun 

19,000 inci kllo metresinde betonarme olarak i~a edilecek Çakıl Köp· 
rüıii İnfaetı (150,000) lira k .. if bedeli ilzerinden kapalı zarf uınlUe ek· 
ıiltmeye çıkerılmııtır. 

2 - Eksiltme 7/8/942 tarihine müsadif Cuma (Ünü saat 15 d,., 
Nafia Vekiletl Şo .. ve Köprüler Reisliji odasında yepılac-aktır. 

3 - Eksiltmeye müteallik evrak (750) lr.oraı mukabilinde Şose v• 
Köprüler Rtiıliilndeo al nabilir. 

4 - lsteklilerin tatil ıüaleri hariç olmalı: üzere ek..ıiltme taribindeo 
en az ilç gün ·evvel bir dilekçe ile Nafia Vekileliae müracaatla bu ribi 
İnfaatı yapabil•ceklerine dair ehliyet vuikeaı almaları lizımdsr. 

5 - Eksiltmeye iıtlrak edecekler dördüncü madde de yazıh v• 
sika ile 942 yılına •it Ticaret ÜdHı veıikaı ve (8750) liralık mavık• 
kat teminatlarına havi olarrk 2490 sayılı \ıaounun tarifetı daireıiod• 
beıırlayecaldara kapalı zarflarını ildocl maddede yazılı vakitten bir saat 
evveUoe kadar 1<omiıyon Reiıliilne mık.bu mukebiliode vermel•rl 
lazımdır ,(SSOO) 

2237 21-24-28-1 

Adana As. Satınalma 
Komisyonundan 

1- :lOO Ton Odun kapalı zarfla eksiltmeye konulmut" 
tur. 

BUGDN MATBAA.Si 

Cenubi Anadolunun en 
son sistem makinelerle 
çalışan yegine matbaası 

Bütün Malzemesl Yeni ve Harf lerl Çeşitlidir. 

· 2- Muhammen bedeli 8000 Lira, ilk teminata (600) lir•· 
dır. 

3- ihalesi S/8/942 Çarşamba günü saat 10/Jo da dır. 
4- Odunlar Kor evsafında alınacaktır. Evsaf ve şarta•• 

mcsi Adana askeri satınalma komisyonunda görülebilir. 
5- isteklilerin teklif zarflarını ihale saatından bir sa•' 

evveline kadar komiıyonda bulundurmaları lüzumu ilin olll"' 
nur. 

Hususi Muhasebe Müdürlüğünden: 
Aşa(ıda evsafı yuıh r•yriıaenkul 6/8/942 Perşembe rünü saat tl 

de Vilayet D.aimt Encümeninde açık arttırma ile satılacaktır. 
Şartnamesi Adane-Oımınlye HaıHi Muhasebe dairelerinde ıöt6' 

lebilir. 
Mahallesi Mevkii Muhammen ... deli 

Oımaniye·Rizaiye Di~ili taş 30 

2302 24-28. t-S 

ilin 
Maraş As. Satınalma 

komisyonundan 

Dekar•~ 
5 

Bir de I a iş yaptırırsanız 
MEMNUN KALACAKSINIZ 

.. 

K . t.id" 
1- apala zarfla 1200 Ton Buğday kırdmlacakbr • .,. 

hammen bedeli 72000 lira ve muvakkat teminata 5400 lir•~ 
2- Kapalı zarfla ibıleıi 14/8/942 Cuma günü ... t 1 

dedir. t 
3- lstt'kUlcrin teklif mektuplarını ihale saatından bit"' 

evvel komiiyon• verilmit bulunacaklar. 9'0' 

Hariçten de sipariş kabul edilir 
4- Şart ve evsafı hergün Marq askeri satan al.

misyonunda görülebilir. 

- - - - ---- ~ 

imtiyaz Sahibi : CA VIT ORAL 
U: Ne~riy•t t.11idilrli: Avakat 

2275 18-23·28-I _., 
- - - - - 0cıtJ 

I Rifat YAVt~•l•f' 1 
e,,ıldı;ı yer ı euGO~ 

'• 


