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izmit civarında demiryolu ve kOpriileri 
'"hasara uğratan çok[şiddetli yağmurlar 

lskeoderiye önle 
rinde mihver ve ln. • 
riliz kuvvetleri ara
sında büyük çarpış· 
malar.. olmaktadır. 
iki taraf muharebe· 
ye büyük zırhlı bir 
lilder sürmüıtür. Mı
sır harbi, Ortaşarkıo 
mukadderatını tayio 
edecektir. 

Re1imlerde bir taok 
ve hava harbi ile 
bir lnriliz tankı gö· 
rülüyor. 

8aşvekilimiz Dr .Sayd~m 1 AMai thı:n~g;e 
d .. .. t b l' •tt ·ı Nil'edoğru un Is an u a gı ı er ilerliyor 
--- Ankara 2 ( a.a. ) - Baıvekil Doktor Refik Saydam , yanında 

la •111 .... 1 
Şef 

1 
.. • Ticaret Vekili olduiu halde , eksprese ili ve edilmiı haıoıi varonl:ı 'fi burün lstanbala hueket etmiştir. 

Meclis Reisi Abdulhalik Renda , Mareşal Fevzi Çakmak, Vekiller, 

~ ı•zı• n te• Riyaseticümhur umllmi lıatibi, Mecliı Reiıi vekilleri, Müstakil Gurop 
11 11 Reisi, pek çok mebus, Başvekalet, Hariciye ve dijer vekiletler erkinı ,, k k u•• r 1 eri Baıvekmmı.; lıluyooda teşyi etm!Jlerdlr. 

Mısır meydan 
muharebesini 

Mareşal Rommel 
Tas ajansının galanlatlıiı Avam Kamarasında 

~;'\nkara: 2 (a.a) - Riyaseti· bir Juı6er : münakaşalar bitti ) 1 1 Ohl 1 k' 

t~1:b::~ı:i ~·:~~ıitı~;;;:i•0a Rus bom- çarrı·l 24 .:•~az~~: 'a'~:.n 
kazandı 

h~•ioin yal dönümünde yurdun U y aldılı t•z• kuvvet-

~ tarafından aldıkları tebrikler· ba uçak 1 arı mu li a ı ı•f e lerle k•rtı kOJ8• t._;. llliltelaauıs olan Reisicamhar calını Umld edl· 

~\.~~~r~:ı!"k;~~:~::•• :::: Joprag"'ımıza kar,ı Aa?!:l~~Raeyo guete1l)-

A1an,.01 memur etmlılerdlr. 4 7 5 rey 1 e :":ık~;,~:ı-:. :.~ha;;;:~~;;.~ü:· 

Almanlar M!ı~yT(.~.)~ !Tas •ı"••· itimat reyi ::~.t:::.:~lku:~:: .. ':: .. :.:: " kazan d 1 Matrahtan çekildilden sonra lı· 
'ıva stop o I 'u Si bl~ı:!:r .~ansı, sayası bazan 9 ~ededMiit~~ct~ıeki:::~:be;ek:· 

ve bnan 12 olarak gösterilen Başvekil ı Libya bul etmişlerdir. Ba muharebe yal· 
R bo T k oız Mısıran dej-il, Oıta ıarkıa 

us mba uçaklarının ür top ' h k At makadderatlnı · tayin edecektir. 
r.klarln. "ındı"t"ın"ı b·ıld"ırı"yor. Tah· are a 101 f k 

l Her iki tara ta as eri iıarekibo 1 aptettl·ıer ;!~ :y~:;~?~:r.yapılan bu haber- izah. etti !~;:~eıi hakkınba malllmat ver-

Berlin radyosu arabça neıri-
h. hava kuvvetleri kollaodıldarıoı '' h • 1 k' yatında, mareıal Rommelin her ıe· 
'-'Q6Uda bu··yÜk Londra bildiriyor. o ın e e yi heıapladığını, neticede muzaf· 
& Londra radyosu, Moskovadın fer olacaiını anlatmak iıtemlıtir. 
9"1"' - f Al lnrilizler Mihverin silih, teçhizat an taarruzu aldıiı resmi bir habere at en, · baL d d h b 

ve motor .. ımıo an a a iyi ir A) b 8 ' 1 8 d 1 ::pnl;:•;m~:sk::va;:::rıno~~uk~!~ gullveneıı·mr ~d~~i:~·d~~~a~:k~~ lo.,r~:~z~d~ka~: 
~ llıanlar Moskova cİ· ranı ~:rN!v2 (::)ekted+'~bliğ: Al- • ' ' ~:!;~i~o~!d~iaHe~u~=~kai8:1~~ın da 

tında bı·r cep yap· man · Romen • kıtalkrı dün dünya · , ------------
h.. Din en kuvvetli kalesi bulunan Si- Mısıra doğru mü- gün olduiu gibi o. zaman da hi. 
'•ıa~ ff k E kimdik • 6a muva a va1topolu zaptetmiıtir. ıir ve ra· ~hı·m- kuvvetler -

. Oldular nimet sayısımn teıbiti henüz müm· Birhaklm'deki mailllblyet fÜ 
küo deiildir. Slvallopol orduıanao - ~ nünün sabahı 300 tankla harbe 

lnglllz radJOSuna geri kalan kısmı ŞerN»nes yarım yola Çlkarlldl rirdlk • Akşam üıtü 70 tankla 
ıı d L t 8 1 · b çıktık , ba harpten dG•man da llure, Slv•stopol a asına çıamlf ar. an arın ım a· (Rad ... 

1 k k d Ankara 2 yo razeteıi) - büyük zayiatla çıktı . ~hU arı pe ya ın ır. Avam Kamarasında bagiln milzi· 
ndakl Alman Berlin 2 (a.a) - Sivaıtopolan Şimdi sorarım size "Harbin a kere ve münakaıalar bitmiştir • merkezce idareıinde bunun dahlO-• J 1 a t ı 100000 zaptı hakkında Alman bat koma- Çörçil 25 muhalife kartı 475 rey• 

A · "itidir tanhğı diln rece .qai'1daki huıuıi le itimat kazanmıştır . Demecini tesiri olabilir mi ? Ben buna bar 
~ ""\ilk• teblig· i neşretmiştir: Sivastopol düş. yapmak üzere ayağa kalktatı za· bin beklenmedik taliine veriyo· 

... L ra 2 (Radyo razetesı') - R b L rwn • Harbin netı' cesı"nl henllz al· t .~,. . müşttlr. Alman ve omen ayraa- man Çörçil alkışlarla karıdanmıı· 
L'I 'lti~l Ş~ın.•l.de Sivaıtopol'u İJ · ları kalenin, •ehrln ve limanıo üze. tır . ln•illz b .. vekili , natLunda , mış deiiliz. '' . 
-,. &.- 11: •rıo il t • ı H ., • -... " General Oblnlek'e itimat et· ~ ~1 1

• 
1 

n • mıı erdir. it· r"ınde dalaalanıyor. General Fon lnailiz parllmentoaa aiatemiae olan k ı ı:"'- llld.k Ala • • lı me izımreldliinl , harbin lı:ua 'it ~ın 
1 

il an •kuvvetleri Manştayn'ın kumandasındaki Al- hayran •i••• bildirdikten IO"ra ıiireceiiai hiç bir vakit vadetm•· 
h'.. Sı-••t' mareıa ıra yllueltmit· man ve Romen kıtaları, Geaeral Libya harekib hakkında izahat diilol • itimadının hiç sarsılmadı. 
~~ bQ ~0P0lan düşmesi Roman. vermit ve demlftir ki: i•nı , birleşik memleketlerin mu· '-~, )l uk fenliklere sebep ol. Ribtofen'in hava birlilderloin te- u_ Llbyadaki aıağlllbiyetten 
ıı. ~ • ı· dım"le dün•anın e Luvvetli 1 B L d Oh' zaffer olacıaını ıöyleyeo ba•veL"ıl • OflJ" d - sır 1 yar 1 ı D a bir gece HVe q .. uman an in• • y il; 

"' Si ı:ı ra yosuna rore, Al. kara ve denia kaleıini burlln zap- lek'ten itimat verici haberler al· " bazı askeri lutalarm yola çıka· 
~ 'lastopol önünde lOOOoo tetmittir. Silihlarımızın işbirliii dıtım halde ' Rozveltin odasına rılanş ve Ümit Barnaau geçmiı 

lı.., IJ~Ybetaıişlerdir. aa1eıinde ka7aların içerisine yer· rir•cefim zaman Tobruk'un soka olduianu haber verebilirim 
~' b &ababtaoberi Doiu cep· ••ıtirilmiı kuvvetli istihkimlar, yer tana öireaince şaşırdım • Bununla Dedikten sonra sözlerini şöyle • bİ 
~lQ ~tlaınaş olan Alman büyük alta •evzileri, beton blokbavuzlar beraber lnriliz milletine ve zafere tiraıiştir: 
-.-· l',a t•ddetle devam etmekte· ve ~Yıaız kiiçllk İltiblrimlar ele itimadımı kaybetmedim. . . " .- Şimdi 111ecli1e dtııu va· 
~~:'ot •iırhk merkezlerinin r~çırllmlftir. Eıirlerlo ve malzeme Llb~a harbine rirdiiimiz za· zıfe • ya hükQmeti oldatu rlbl 
'"'- nın ce b" l d ı n~n sayısı henüa belli detildır. Ye· man blzım 100 000 askerimize mu· a;aubafaıa etmek , ya detlttfrm•k 
4~nd111aaL~~"dP 0 reıln e 

0 
• nılen dil,._ Şenoa., yarım ada· kabil dütaaanın' 90000 askeri var· br • Mecliıin ekHriyetf ba m ... le 

~~ ~I "~ ır. 11na çek1!•1tu.;. Dar olan bu böl dı . Tank üstllolllillmllz yedide hakkında karar verecektir • Gerek 
bu,6k•ran ba bllyük taarruza redeki dok&nt&ler yok edilmek· beş nlabetlndeydi • Toplanmaz şahııma , rer•k bllUmete karıı 

•iktarda tank vı tedir. da aıaiı dejildl . Havada IH ba· iıtl1aal mumel• lıtıaiyoram. 
11 

BURSA 
OVASINI 
SU BASTI 
Had ve köprüler tamir olun

du; Mudanya · demir yolunda 
münakalat durdu 

Ankara 2 (a.a) lzmlt ve civasında bu !ıbab ıaat 9,30 da bqla. 
yan ıürekli yaimnrlar, lzmltle Tuzla arasında selleim muhtelif demir 
yollarını basmasına sebep olmuştur. Sular iki demir yolu köprüıünün 
ayaklarını huara ujratmıştır. Bozalan hat ve köprüler Hat t,30 da 
tamir edilerek Ankara - lıtanbal trenleri tekrar iılemeie başla
mışhr. 

Borsada da çok şiddetli yaimarlar yağmış, ova kısmı sa altında 
kalmıştır. Mudanya battı da salarla kaplaodıfıodan tren nakliyatı 
durmuştur. Hatta volıua relmesi muhtemel bozuklukların tamiri için 
suların çekilmesine intizar ediliyor. 

Para yerine 
çe~ kullanılacak 
--

Maliye Vekaleti, borçlarını öde
mek hususunda vergi mükellefle

rine kolaylık gösteriyor. 
--Ankara : 2 (Hıııuai mohabfri

mlzden)- Maliye Vekileti aldıiı ye 
ni bir kararla nalut yerine kalla· 
nılabilecek tasdikli çek ibdaı et· 
me\ctedir. Tasdikli çek kullanılma · 
sına 1 ağostoıtan itibaren başla· 
nacaktır. 

V ekilet, verri mükelleflerine 
borçlarını ödemek huoıunda bir 
kolaylık olmak üzere ve nakıt 
kullanılmasını azaltmak maksadiyle 

bu a1alü ihdas etmif olmaktadır. 
T~ıdikli çekler v~i borçlaraada, 
saır devlet alacaklarında nalut ye· 
rioe kabul olunacaktır. 

Karşılığı mohetıp bankalarca 

taıdik edilmedikçe bu çekler kabul 
olan muyacaktır. 

Çekler verildii'i ~ila nakıt o· 
larak ve alınmıı sayılarak borç 
tediye edilmiı olacaktır. 

Adliye Vekilinin Cazetemize Beyanatı 

4000 malıkiim nasıl 
çalıştırılıyor? 

Zonguldakta çalltmakta olan 650 
amele bine çıkartlecak 

Ankara 2 (Huıasi muhabirimiz. 
dea ) Adliye Vekili Hasan Mene· 
meacioilano makamında ziyaret 
ettim. Karabük ve Zonruldakta 
yapbfı tetkik seyahati hakkında 
şu beyanatta balanda: 

c - Karabükle 400 adliye 
amılui çahştırdmaktadır. Bunları 
it bqında ve iıtirahat halinde r ör. 
düm. Keodilerile rörüıtüm. Du. 
ramlarından pek memnun olduk. 
lannı ıöylediler. Karabükte yüksek 
fırınlarda, haddehanede, fabrikanın 
muhtelif kısımlarında ve mühim 
işlerin başında çalışan ameleyi pek 
neşeli bir halde buldum. Banlar 
çalıımaya ve muhitlerine o kadar 
koyulmuılar ki başlarında bal...,.. 
lara telkin ettikleri emai~1.:! itimat aayesinde telefon -----;ı-
gibi basaıi bir emniye~ ~ v: 
muhtaç olan yerlerde Y~tbk· 
vasife almış balana~·hha ıart· 
lar1 yer her tOrlil hl••-' 
larıoı haizdir. · 

KarabOklla •dliye amelesın~ 
daha fazla lbti1acı vardır· y e.rları 
b 1 d k- bu amelenin mıkta· 
azır an ı ..-: . d h f I nnı bir 111j,Jıad•n a a az aya 
çıbracap 

Zoapldakta da adliye amel11l 
ıyai ,.rtlar içirıdı çılıımılıtadır. 

Kendilerini dışarıda ve aaaden içia• 
de çalııırken gördüm. ·sandaa 4 
1ene evvel Zongalclaiı dyantim 
sıras1Dda bu iş yeni beflachia için 
madenciliğe beniiz iatibak etmi4 
olan amele tarafıacl.a bazı şiklyet. 
ler dinlemiftı.. Pek cilz'i olaaakla 
beraber içlerfoden bir kısını ceza 
evlerin• iidelerloi iıtemitlerdi. Bu 
defa böyle bir şlklyet şöyle dar
sa•• baJandakları şartlardan mem· 
0011i1ıtlerini belirtmek için heye-

canlarından kelime bulmakta mu,. 
kilit çekiyorlardı. Zooraldakta da 

burün mevcut olan 650 aınelı 
4SO daha ilive ederek mlktarlır~o~ 
bine çıkaraca;ız. 

Bu~ü? .çılıştırılmaıı icap eden 
7000 ışçının 4000 i ziraat m d 

t 1 ID• 
cilik, yol in4aatı, matbaac l L 

• • 1111; ve 
yapı ışlerınde yeni usull .. ere fore 
çalıştmlmaldadır. Bunların çallft .. 

rılmaları, bakımları, bal ve hareket• 
leri daimi bir teftiı vı milrakabe 

altıudadır, Alınan netice çok ı•• 
yanı memnuııiyıttir. ~ ' 



2 BUGON 

Askerlik-----l 
ASIL HEDEF 
KAFKASYA! 
Yaz reldiii 

halde bü • 
yük alman taar • 
razonon bqlama • 
maıından dolayı 

son zamanlada 
~11 noktai nazar 
öne sürülmekte. 
dir : Almanlar a· 
rtık Rusyadı ka
zanacakları bir 
zaferle harbi ıo
na erdirmeği dü
'ünemezler. 

Çünkü böyle l\ir 
zafer lngiltere , 
Amerika veya Çi · 
ni yere sermeğe 

kifayet edemez. 
Halbuki A l m a o 
zaferi için arlık 

bunların hepsinin 

Rommel harekatının 
hedefi Kafkasya v e 
Orta Şark petrol sa
halarının işgali işinde 
kıskacın cenup ağzı· 
nı teşkil etmektedir. 
Yalnız, bu hareket 
Kafkası taaruz yapıl
madan Rommel hare. 
ketile neticeye erdi
rilmek istenilirse bu
na madden imkan hu-

rı yerlerden dola· 
şaralt ırelecek ik· 
mal ve takviyeleri 
önlemek, ır i t• 
tikçe 11kılaşacak 
lngiliz Sovyet 
yardımı ve mütte· 
hit ordusu karşı· 
ıında nlbayet bir 
merhalede müm

kün olacaktır. 

Kaf ka!yanın 

cenaptan tehdit 
edileceiirıi hlue· 
den Sovyetlerin 

bu turrozlara lran 

batta 1 r a k t a 
karşılamaia kalkış 

maldarı tibii oldu· 
lunamaz ğıı ribl Almanlar 

ve birden mağlllp edilmeti gerek. 
tir. iş böyle olanca da büyilk fe. 
daklrlıklar röze alarak Raıyada 
taarruza geçmekte mana yoktur. 
Daha başka yerlerde hareket et· 
mek Almanya henbına daha kirlı 
olabilir. 

Meuli Llbyadaki muvaffaki
yetin ikinci cephe metelesini ıim· 
dilik olıon ıuya dütilrmHi ıribi". 

Bo mütalaalara politika bakı· 
mındaıı ve umumi hatları 

itibarile yanlıştır, denilemez. Zaten 
Sovyet Rusya tamamen mığlllbe· 
dilmiş olaaydı dahi böyle bir bek
leme ve Almanya için hemen mu· 
uffer olamamak mukadderdi. Ya
ni Almanya eoinde sonunda bek
lemeie mecburdu. 

Joriltereyi hava kuvvetleriyle 
tekrar ııluşhrsa bile, Amerikaya 
buırllokü denizaltı harbinden başka 
süratle t•lr etmeıi zaten bekle
ne .. sdL 

A"cak hakiki sulhu veya zaferi 
beklemenin çeıit çeşit şekilleri var · 
dır. Burünkü şekilde 1Dlhu bekle· 
mek demek, omazamda muazzam 
rülleleri taşıyan cambazın vaziye· 
tini rünlerce ve aylarca muhafaza 
ederek öylece durmasına benzet. 
mek demektır ki, cambaz ne ka-

----. bizzat Kafkaı 

~ hududuna ırelebildikleri takdirde 

dahi büyük ordu kütlelerini bu ta· 
rafa kaydırmak yakın ve iyi ikmal 
dolay11iJe Almnlara daha üıtün 
durumda bulunmak Sovyetler için 
daima mümkün olacaktır. 

Yalnız Rommelin taarra:ıile 
ba İfİ baprm•i• ~kalklfmalıı., kula
ğını arkadan dolaıarak ıröstermek 
demektir. Rommel taarruzu olıa 
olsa kıskacın tek bir ağzını teşkil 
eder. Bunun süratle ve kolaylıkla 
kapanması ancak ıimal aizan hızla 
hareketine bağlıdır. Binaenaleyh 
Kafk11yaya doğru bir Alman taar
ruzunun başlamama11 ancak bu 
iki sebeple olabiUr: 

1 - Almanlar böyle bir te· 
şebbüse ririımet• imkin röremez
ler. (Şimdiki halde bıı pek varit 
l'Örünmüyor.) 

2 - iki taraflı hareket imki· 
ntnı veya Sovyet Ruyadaki hazır. 
bklanaın ikmalini bekliyorlar. On
dan ıonra taarrazl geçeceklerdir. 
Ba ıon ihtimal fikrimizce ea siya· 
de varit olanıdır. 

Kız Lleealnde olgunluk 
imt lhanı verenler 
Adana Kız Useıinde haziran 

dar kuvvetli olarH olsun, ba yü· devreıi olsunlak lmtihanlaranı ede 
kün altında ilinibaye duramıyacaiı biyat kolandan 6 , fen kolundan 
gibi, Almanya da basın yOklenmiı 4 kasımız mavaffakiyetle v .... İf 
oldata muazzam yllk6n altında ve yilkıek tahıile hak kazanmq. 
llinlbaye dayanamaz. tır . Edebiyat kolundan meaun 

O halde beklemek içia dahi olanlar şunlardır: 
Halide Alkan , Emel Bahatır, 

her şeyden evvel sırtındaki yükleri 
Yaşar Alemdar , Hayriye Uraz , 

bafifJetmek rerektir. 
Melek Bışboyacı , Hayriye Acan 

Ba bllyük nuıl hafifler ? Al· dq . 
manyayı en ziyade müıkil Fen Kolu mezunları da şuo-

daruma ıokan Kızılordunan mev· lardır : 
cadlyeti oldaiana ıöre, ba orda· Mahver Ôatop , Mehlika Dü· 
nan kadretiai azaltmakla bafifUye· zel , Nimet Özbek , Mukaddes 
bilir. Banan için de en keatlrme Ôzdailar. 

• 
lngiltere gazete 
kağıdı sıkıntısı 

çekiyor! 
Avrapada kiğıt tlarhğı vardar. 

lsviçre ıibi meınleketlerde 
kiğıt sarfiyatı bazı tahditlere ta. 
bi tutıılmuştıır. 

Bu tahditler ıazetelerln nor. 
mal satışmdan ziyade barb dola. 
yısiyle halkın l'azetelere fazla 
rağbet eylemesinden hasıl olna 
fazla ıürümün bir neticeıldir. 

Gazete 1&rfiyahnın artmasına 
bir sebep de Almanlar taraf ıodan 
işgal edilen bütün memleketlerde 
birçok yeni razetelerin tesis edil· 
mlş olmasıdar. 

Hatti Almanlar Sovyet Rııı· 
yadan işgal etfikleri iki milyon 
kilometre kareye yakın arazide 
ve bahusus yüzbinlerce nüfus ba· 
rıodıran büyük şehirlerde mab· 
telif büyült gazeteler teais etmiş· 
lerdir. 

Şimdi Fran1&oın işral altın· 
daki yerlerinde, Balkanlarda, Hol· 
landada Belçlkada, Lehiıtaada 
ve Norveçte teus olanan Alman 
gazeteleri Berlin ve Hambnrl' ti 
bl Almanyanın bllyilk şehirlerin. 

deki birinci sanıf razetelerden 
geri kalmamakta ve bu razetelerin 
Alman gazeteleri . kadar tablf esi 
bulunmaktadır. 

Harb iktisadiyatı Avrupaom 
her tarafında tatbik edilmektedir. 
Banan rayeıi, her türlü .. arfiyatı 
mümkün mertebe k11mak ve azalt· 
maktır. 

Fakat rarip lblr tecelli ola. 
rak harb ikti1adi1atı kiğıt sarfi. 
yatını sulh \1 e normal zamanla
ra nazaran birkaç miıli arttır• 

mışbr. 

Kırtasiyecilik de artmış ve 
herrnn milyonlarca beyanname 
ve veaika ba11lma11oa zaruret ha 
sıl olmaıtor. 

Kiiıt azlığına bir sebep de 
kij'ıdın ham maddeıi olan aiaı:ın 
ve 1ellülozun yalnız kiiıt için 
kullanılmama11dır. Bununla her 
şeyden evvel ıani ipek ve ıoni 
pamuk yapılıyor. 

Pancar k&fi relmediiineen, 
araçtan klllliyetli miktarda ıeker 
ve alkol de çıkarılmaktadır. Man 
ral kömürü iıtihuli de f evkali 
de artmıttır: 

Dahası var: Kiiıt fabrikala· 
rında çalışan amela askerlik ve 
barb sanayii dolay11ile azalmıştır. 
Fabrikaların imalitanı nakletmek 
de güçl94mi4tir. Çünkü nakliyat 
tahdidedilmiştir. 

-Devamı üçüncilde-

Dahiliye vek ilimiz, 
kaymakam namzetlerile bir konuşma yaptı 

Kurs caııs mala rı 
sona ermek üzere 
--

Kur•• devam edenler muhtelif 
MUe••e•elerl gezmek için 

Eakl•ehlre glttller 
-. -Ankara 2 ( Husuıi muhabirimizden ) - Dahiliye Vekilimiz Doktor 

Fikri Tüzer evvelki rün ögleden evvel Siyasal Bilgiler okuluna giderek 
borada !Lnrs görmekte olan kaymakam aamzetlerlyle bir hubıhalde bu• 
lanmaştor • Vekil , kurs müdavimleriyle yaptıtı bu konuşmada ezcümle 
şunları ıöylemiştir : 

.. - Y aptıiınız yüksek tahsile ili ve ten sizleri yeni ve idari bir 
irfan hamulesi ile teçhiz etmek iıteyişimiz ' rirecefiniz idari bayatta 

ıizleri muvaffak kılmak ve memlekete daha nafi ve faydalı olmanızı 
temin etmek içindir • lıte bu maksatla bu k11r1ları açmıt bulanuyoraz • 
Makaat bu olanca , sizlerin de bu kurslardan istifade için çalışmanız 
icabeder • Bunu yaptaiınızdan ve yapmakta oldaiıınuzdan şüphe etmi· 
yorum . Arkadaşlarım, atılmak istediiiniz idari hayat çetinliklerle dolu 

bir bayattır • Bu çetinliklerin yenilmesi , bo bayatta muvaffak olunma· 
sı , verecejiniz kararların Hri ve bllbuaa laabetli olmuı için bilri fi. 
zamdır . lıte bu bilıriyi vermek için bo karaları açmıı bulunuyoruz • 

Çok ümit ederim ki bir kaç rün aonra yapılac•k yolı.lamalarda alaca. 
tınız iyi neticelerle emeklerimizin boşa 1ritmediğloi görerek sevinec .. 

iiz . iş başına reçtiilniz vakit J iaabetli rörüş ve kararlarınızla mem· 
lekele iyi hizmetler yaptığınızı ve lüzuma kadar faydalı olduğunuzu 
rörmekle bahtiyar olacağız • Sizlere haya&tımz boyanca hep mavaffaki· 
yet dilerim Arkadaşlar. ,. 

Vekil bundan ıonra daha bir müddet müdürlük odaıında kalm14 ve 
kursan çalışmaları , konferanıların mevzuları üzerinde ilıililerle rörüşüp 
izahat alarak kurttan arrılmııtır . 

Kaymakamlar karsana devam edenler düo aqam trenle Eskitebire 
ritmişlerdlr. Köy Enatitüsünü, teker fabrikalarını, Tohum iıllh lstuyOD• 

larına gezeceklerdir. Geziler bir hafta sürecektir. 

Meşru olmayan evlenme
ler nasıl önlenecek 1 

Ankara 2 ( Huıusi muhabiri

mizden ) - Nesebi ıahlb olmayan 
çocukların vasiyetini iallb etmek 
ve metro olmayan evleamelere 
mani olmak için ne ribl tedbirler 
alınma11 llzımrelecetl hakkındaki 
tetkiklere devam edilmektedir • 
Hazarlanmış olıan raporun profesör 

ve müteha1111lar tarafından ince 
lenmesi bitmek üzeredir • lll'ili 
vekalet mümesılllerinden teıkil 
olunacak komisyon , kanunlarda 
yapılacak gerekli deiifiklikleri teı 
bit edecektir. 

Gazi okulunda bir 
çocuk kUtUphane•I 

te•I• edlllyor 
Maarif Mldürnmnsnn direk· 

lifleri dahilinde Müfettiş Kemal 
Altanın batkanlıiında toplanan 
bir komiıyon Gazipafa okulunda 
bir çocuk kütnpbanesl tealıine 
çahşmaktadır • Kütüphanenin zen· 
gloietdirilmesioe ve kitapların tas· 
nif ve mübayauının bir an evvel 
bitirilmeıine azimi derecede ray. 
ret .. rfedilmektedir. 

Göksu 
nehrinde 
regülatör 

ln,aat pek yakı..'. 
ek•iltmeye konul• 

Ankara 2 (Hususi m• 
mizden) - Silifke ova1ını11 
maıı için Gökıu nehri üı 

yapılacak rerillitör ' ıifol 
muhtelif sınai inşaat, kanal 
~ksiltmeye konulmak üzeredl'· 
işler için 1,305,000 küıar 

1arfedilecektir. 

Yüzme 
' gösteril erı 

Su •porlar1 1H1r• 
bltlrenlere yarın t 
d lplomalar1 verlll 

Yarın aaat 17 de Atataı
kındaki yilsme havuzunda 
spor rösteriıi yapılacaktır. 

Beden terbiyesi umulll 
lUiü ıa ıporlara federal 
şehrimizdeki «yüzme, ati•-' 
ıa topa hakem karsa» n• 
eden U villyet ıa ıporlırı 
limlerine, yarın bölıremiz 
Vali B. Akif Eyidoian tat' 
diplomaları verilecektir. ·ıJ. 

Tören ve spor röıter• 
buat umum mildürliliünc• 
çekilecektir. 

ôtrendlğimize l'Ör•, 
de yapılacak ıu ıporları t•~ 
celbedilecek ecnebi takır". 
teması, Adana yüzme ve v• 
takımı yapacaktır. Beden .... 
bölre müdilril 8. Rıza SalP' 
ve ıa ıporları aianı, takıoll 
lama• için ılmdiden ç 
bışlamqlardu. ~~ 

Emniyet memur~ 
arasında d .. ltlllP" 

yapılacak 
Ankara 2 (Hususi ~ 

mizden) - Emniyet işlet'·'°" 
müdürllliü, emniyet müd~ 
11nda yeni deiifiklik y•r...J 
llıte hazırlemqbr. Liıt• 
de taıtlk edilert9k llio ol 

Amele Ucret lerl 
edlldl 

Amele komtıyonu düO f. 
Kadri Ramazanoilanun 
fında toplanarak çapa"""-
800, kızak amelesine 1~.ı 
amel .. ioe 1500 kuruş haflV 
dir etmiştir. 

çare, bu ordunun pçtrol kaynakla· .-a==================================================================:::::.,.... 
rıoı ele reçirmek, yani Kafka11•· .. ıı !. ________________ _ 

Ba itibarla Kafkas taarra:ı . ari j 0M8D • 
ya ıaldırmaktadır. T h R 73 1 
prenaipi Almanların asla akıldan • 
ve hayalden çıkaramıyacaldar1 bir 
iftir. Siyaıt dllfllnceleri ve tertip. 
leri ne olana olaQD1 bu düşüoce, 
Alman renellr.uraayının bir nama· 
rah tedbiri olarak baki kalacak· 

hr. 
Ba fikirden ancak tahalıı.lıı.alıı.u. 

na imkin kalmadığı zaman sarhna. 
zar edilebir. Halbuki ba imklnt1z . 
htın tahakkuka için icabeden bn 
7ük deneme henüz yapılmamıştır. 

Şd fikir de ileri ıürülebilir: Ma· 
demki aııl hedef Kafkasya ve 

Orta Şarktaki petrol sahasıdır. 
Buralara bqka yoldan ve meseli 
Rommel'iıı barün yürüdüiü yoldan 
ulqılamaz mı? Bu da bir fikirdir. 
Esuen müteaddit defalar izak et· 
mei• çabıtıiımız üzere Rommel 
barekltanın hedefi de zaten Kaf· 
kalya ve Orta Şark petrol ıaba0 

lannıa ifrali itinde luıkacın cenap 
•ID•• tetkil etmektir. 

Yahna ba hareket tek taraflı 
olana, ,..i Kafku taarrusu ya· 
pılmadan Y•lnp Rommel hareketi· 
fe neticeye ertlrilaek ı.tenillne 
bana maddeten lakla balanamu. 
~k aıak ıabalardaa ve dealz 8fl• 

zı rörür rörmez boruları Çaldırdı ve Ü· 

zerimize hilcam ettiler. Bu hiç beklen· 
mlyen darbe karş111nda neye utradıiımızı 
bilmiyen aıkerler daiıldı. Bu bir barp d• 
ğ'd katliamdı. Bizi darmada;ıoık ettiler. 
Tanaya doğra sürdüler ... Kanlara balandı· 
iımız halde ba itin sebebini hail anlaya 
•••ııtık. Zira biz Andraı namına harp 
ediyor yeni dinlileri onan adına öldUrilyo· 
rduk. ihtiyar rezrinde burada öldürüldil. 
d Ka~odao ıutn. Alparan röiıünden 
blerln bır hırıltı reliyordu. Sanki koca 
B r kata 1rötıüa60 içinde yuvarlanıyordu. 

0 
yl ~ alt.adan da ilelebet çıkamadı. 
- eden korlıı.d .... o benim ba· 

şama reldi. diye boa-...a __ _. 
-UllOCll. 

Kumandan sözlae devuala: 

- Kalanları toplayarak ı _ t 
H d ıı..wveae 

orduıihıoı rotlr üm. Ben de -...,,. ya· 
tarak iki ründeaberi stni bekllyord ••. 
Eier beni f ün ahlı balayorHD iıt• kdıa. 
cın ve ı1te boynum vv efendimi 

_ Beni Levent• ordaı&bına ıötür. 
ihtiyar Onjikaya baktı ve yavaş bir 

... ı.: 
- Ona ratüremezıin •fendim. Çin· 

kn Leveate çok ıert bir ad .. dır. Son 
zamanlarda adaalarıaın ordurlba kadın 

ZIND I K L AR 
götürdüklerini işiterek ordugaha riren 
her kadının öldürülmesini emretti. Ordu· 
ıanda ne kadar ıarap ne kadar cicili 
bicUi elbiH varsa hepsini Tonaya dök· 
türdü ve yaktırdı. Kendine hlyanet eden 
küçük kardetlnin kanına kılıncını bala· 
madıktan sonra kınına koymamata yemin 
etti. Şimdi Vata ile sizleri bekliyor. Son
ra bemH hareket edecek. 

Ba eınada başbuğun adamları da 
reldiler. Alpar boalar araıından iki l'enç 
ıeçtikten eonra Ekefeyi yanına çatırdı. 

- Şimdi derhal On}lkayı alıp Be-

şenyölere hareket edecekaiıı. Kılına do· 
kunan hayatını kaybeder! dedi. 

Ekete 
- Bqüıtüne efeodiml diye cevap 

verdi. 
Bqbai sahile atladı ve kumandanına: 
- Beni Leventenin orduriblna gö· 

tiri dire emretti. 
Z.nobia bogak bir sada ile 
- Alpu beni bırakcoal diye yalvardı. 
Fakat bqbot cev•P vermeden atını 

atladı. 

- Alpar beal yalnız bırakma 1 
Alpar atını llzeafiledi ... Binlerce er· 

ÇEViREN : 
keiin ölüm haberile dola olan bir kala
ğan kadın 1111 du1m•t• tahammülü olur 
ma? Gecenin karanbiında kaybolap daiı· 
lan ba Hı bir kerre daha tekrar etti. 

- Alpar beni bırakma! 

Vlll 
Hartoba, Şorokşari sahilinde bölüiü 

dardurdap ve herkeai ıükOta davet 
ettiği zaman ay rökte iyice yüklelmifti. 
Gecenin karanlığında uzaktan nal ıesleri 
at klşneaeleri geliyorbu. 

Öncüler biraz ileride Tiıa beylerinin 
bulundukları haberini rellrtlller. Belki 
bqlarında Vata veya bqka bir bey var· 
dı. ÇünkO beraberlerhulo çok miktarda 
mahafas ve yedek at vardı. 

B• haber üzerine Alpar boraların Öt· 
tGrillmesini emretti. Kırtıdan borularla 
cevap verdiler, iki bölOk birbirleril• ba
laıtaUarı zaman met'ale tfıklara altında 
vatı röründü. 

Birbirlerinin ellerini 11karken Alpar 
bııkamandanıo baımın 1arılı oldaj11nan 
farkına vardı. Halbuki Vatanın M0tan 
harbinde yaralaamadıtını çok iyi habrh· 
yordu. Elbiseli de P•imOrd• ve Uab idi. 
Bu vaziyet Alparan büıbütlln hayretini 

Semih Uygur 
macib olarak I 

- Nerdeo pliyorsun ağabeyi 
sordu. 

F ebervarda biraz eilendikl~ 
Memleket meaeleleri h• 

Aodrefle röriiftiln mü? 

- Evet görütlüm 

- Ne cevap verdi? 

vata batını aöstererek 
- Kralın cevabı baıımda y•~" 
- Leeloya niçin kral diyor•o:,; ~ 
- Kendini kral ilin etti. G fi 

giyme merasimine biraz reç yetifti"'i 

kat ıiyaf etin çok debdebeli oJcl ff. 
ıana ıöyliyebilirim. lıtivan'an tact0~ 
kopos elile batına reçirdl. Soor• ~ 
Macar kralı pata öpwek coak•d:;;. 

1adık bir köle olacaiına yeaal11 / 
Bütllo ba müdhit teyleri V•t' 

ve alaylı bir llaaala ıöylilyord11• ) 

Alkar dehı•t içinde f" 
- Y • mlllet? Ya 111U1•t ,,. 

diye sordu. ,,,_..,,,ı 

v 
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V LQodra ve h • başta relen umllt 
te~!?2tolq gue . cep enın ciddi aıkerlik 
B 1 ogiltere hazırlığınm soa 
R •\vekili ile M. b kJ d zamanlarda poli. 
d::ı•eveft aresm. u acı 1 urumu tkaya feda edil· 
d konuşmalar- - mesidir 

ı,:n :~~~. yazı· karşısında başka Aİmanyanın 
tırı lıııo sa· - yıpranıp ezilmesi· 
le .•rı ve kelime· h J k ni beklenmiyen 
.. '' içinden iyim· Cep e er Ur- bi; nimet l'ibizo· 
, r Yahu l kötüm hur ediveren , 
er illi l k ) k na ar çı · t Roı}a harbinden 
~~•ralc Mütefik• ma an DaSI bekleyen Mütte· 
'•dın, Mihveri ne· fikler bu son yıl 
• en, ne vakıt bahsedilir ? içinde bütün ı-ay 
~ naııl vuracak- retlerini sadece 
lif •nı ııezmeğ-e - Sovyetlere silah 

'lf•rken Rom· YAZAN ve cesaret ver· 
~el orduları çok meie hasrettiler. 

'" •üren bir Necmeddı·n Sadak Kendilerini Al· ~ııharebe netice · manya ile karşı 
sıııde Marsa Mat karşıya koyan tele 
llh' hı 11 aldılar. Bu kalenin Mısır har- ve hakiki cephe Libya'da var ol· 

bakımından ehemmiyetini anla- doğu halde Rusya'yı memnun et· 
~ak için derin bilrili bir aaker mek için ikinci bir cephenin boıo· 
~ ~ag.. ihtiyaç yoktur. logiltere boşuna yalnız lifı edildi. Afrika' da 
'ıra Tobruk'on elden ritmesi ile bu tek ve hayati cephenin buı-üo· 
bn"'• Matruh'un kayıbı arasında kü acıklı durumu l'Örüldükten son-
d ~?k. fark olduğu da gizli bir şey ra hayali baıka cephelerin nasıl 
0~1dır. Çünkü zaten kendilerinin ve nerede açılması düıünüldüğüoü 
ha1t'Yan Tobrukta çok acımamakta iusan kendi kendine hayretle so• 
<>rd lı 2Örülen lagilizler, Mihver ruyor. Ayal suretle çöl harbindeki 
, ıılarıo, Marsa Matroh'ta durdu- üstüoliliüo Akdenizde dooanmala· 
~•caklarını umuyorlardı. Mııır'ın rı kudretsiz bırakan hava ü9tün-
~~ıaı sa yalan bu kale iki yıldan- lüğünden ileri geldiği anlaşıldıktan 
ı.,'1 en ıııodern ve zenrin vasıta· • ıonra Rusyayı yardım diye akıoa 
t b ~n geniş ve rahat imkinlarla giden binlerce tayyarenin Akde· 
• kırrı edilmişti. niz'e rönderilmemiş olmaaı da biz. 

Cb Daha dört beş ay önce - M. çe hakikt harb ihtiyaçlanoın ve 
'-G~rchill'in Avam kamarasında harp planının politika gösterilerine 
ha ıdelediii gibi - Almanlara eşit feda edilaıeıiodeo başka bir · işe 
~ti üıtüa kuvvet ve ıiliblarla yaramam1Jtır. 
le rrQza geçmek kudretini kendi· Ôyle samyoruz ki yeni logiliz. 
h rinde bulan lngllizlerint bütün bu Sovyet ittifakından sonra ayrı bir 
ll=trlıldara rağmen t burün sulhun lmkin11ı. oldapnu .anlıyan 
k den böyle kıaa bir zamanda bu Almanyaoın, harbi Britanya impa-
~k ar gerilediklerini anlamak U· ratorluğo aleyhine de olanca şld· 
ı._dlan çok güçtür. Amerikanan deti ile çevrileceğini lnrllizler çok 
Çİaı lıhuz yardımlarına, hazırlık i· düşüomemişlert harbin sadece Rus 
ta aradan geçen ozon zamana cepheiinde sürüp biteceğine ina· 
hi~•n. gereken hazırlıklar henüz narak Ruayayı tatmin edief hare· 
,01"'•rrı11 idiyse banan sebeplerini ketlerle iktifa etmqlerdir. Yolr.11 

alllak daha güçtür. Libyatda iç senedir lngiltereyl Al-
niaı ~kdeniıe hakimiyet lngilte"e· manya ile karşı karııya koyan tek 
h, İlı~~e olduğu halde Alman· cephe bu zayıf halde iken başka 
~ 0tılız ordularını yeomeğe ye· cepheler açmaktan bahsetmek bi 
ha •it kadar asker ve ağır silahı ze çok garip rörüoüyor. 
bij"~d,.n ve denizden çöle taşıya· Maraa Matrah'oo ahomaıı bel· 

1.,~ de loriltere elinin altındaki ki M11ır'ıo kayıbı demek dejildir. 
!lakla •t yollardan ve tiikenmez kay· Mııır'ın elden l'itmeıi ihtimal ki 
tı t rdan Rommel ordularına kar• 10,Utereyi zayıf düıürmez. Hatta 
la 0 Yacak derecede niçin hazır· denilebilir ki Filistint Soriy• ve 
di~'-•dı. Ba da aklımızın erme· Irak harbin sonu olmıyabilir. Fa· 

ayrı bir muammadır. kat şimdi 1en anlaşılan çok ehem 
ları En lllükkemmel ve bol ıllih. miyetli bir nokta var ki o da da-
iecti'· Y•t~. 1anılan kuvvetlerin di· ha fazla rayrete gelmek, lakırdı· 
l\i ti rıbı hazırlamp yıiılmaıına dan ziyade harekete önem vermek 
"at"'°_ yine düşmana karıı koy- ciddi hazırlıklarda ve esaslı uıol 
i.eb· ';'1Urrıkiin olmadıyaa banan se- cleğiftirmeleriade gecikmemek lü· 
ı-._ını nıaddede ve aayıda değil zumudur. 
t'kt~ct. ve cevherde aramak l'e· -Akt•m'claa· 

"'b. r. B~ alanda akla gelen ille 
d,1 p, çolde döiüı,en loriliz or
hııt '~nın, çoiu hintli, afrikalı, ya· 
t.1ıs •tka yerlidir, fak.at herhalde 
ilt~~ Yahut haliı larlliz ideali ile 
~lir '

1 
"tak ve hafif unıarlardan 

ltl) rı Qlu.4 olmasıdır. Borünkü (to
İıtel~~· topyekun ve milli harbin 
de b•tı ribi eksiksiz özveri devrio
tı1 h 11 tilrlü devıirmelerin zayıflığı· 
'lllat''P tarihi ıüpheaiz dikkatle 
~lıa ~aktır. Sovyet orduları ribi 
illa n ukları yeri ölmedikçe düş · 
d, rıa bırakauyan askerler, ba asır· 
llııUd •ncak kendi öz vatanlarını 
111... af,, •den milli ideal sahibi, 

• 
Naapalım ? 

~ın dM· l O 

'aoı 0riiıtiiiünü ıaurla bl en 10• 

~ 0 labilir. Ba bahsi geçelim, 
•ıt'ı araa Matrah'un alıomaıı Mr 
dlltl rıe dereceye kadar tehlikeye 
-~-~~Yort lnrillzler için tutunmak 
ı,, ih:n rrıüdilr, bilmiyoruz. Bun· 
~İıl ... sımız dıtında ıeylerdir. 
d, ~ hıldiiimiz, bizzat ln,.iliılerin 
la., rlı.aç rilodür söyleyip yazdık
),,.ıı. hakikat M11ır'ın ve dola• 
~.. /\kdenlzio kayıbından doiacak 

arın h • d 'tır •saba sırmaz erecede 
~ 0lduiudur. Bunan içindir ki 
ı.,,~d Tobruk düştüiü zaman laril· 
t~t,: .ıürültülü ıikiyetler baı· 
~~ "lftl. Mara11 Matruh'ou bu 
~11 r tabak düımeılnden sonra 
lı •1ıı1tıı. k "" kat r ıllph•iz haklı oları 

il daha artacaktır. 
"""'" Y•nUaaenln aıkeri sebep· 

oı,,.. olusun, fikrimize• 

YAZAN 
a. Felek 

Gene suratı asık, 
kaşları çatık, bur· 
ınuudan soluyarak 

reldi: ______ _. 

- Merhaba! 
- Oool Buyuran bakalım! Sı· 

cak sa ma ? Soğok ın ma ? 
Neredesin ayol 1 Göriinmez ol-

don. 
- Köyde idlml Vesaiti Nak· 

liye de malOml 
- Ne J'&palım azizim! Ola· 

ğanüıtil ... 
- Hah! Sen de baıladın •ne• 

yapalım» demeie? Herkes böyle 
söylüyor banal 

Tramvay istasyonunda meydan• 
cılar var. Kollarında « Kontrol » 
yazılı. Neyi kontrol ettikleri ma· 
lılm deiil. Geçende banlardao bi · 
rine bir tramvay arabaıını göste
rerek dedim ki: 

- Azizim! Bak ıu tramvay 
arabasının içi boı. Yolcuları biraz 
daha ileri yerleştl1'9eydiniz biz de 
biawdJk. 

Bana ıu cevabı verdi: 
.. - Bayım h•rkeain ayaklarıaı 
opecek deilliz al Gitmiyorlar işte! 
Naa9ala•? 

Bir tra•vay arabasının içinde· 
yim. iki taraftanaçılmıı pencere-

BUGON 

I DÜNYADA NELER OLUYOR 

ler cereyAıı yapıyor. Terliyim! Al. 
lahtan bqka sıj-ınacak yer yok! 
Biletçiye: 

- Kuıuml Bu pencerelerin 
yalnız bir tarafı açılır. iki taraflı 
açılması yasaktır. Terliyim, hasta 
olacağım! diyecek oldum: 

- Yolcular açıyorlar bayım! 
Naaapalım ? Cevabını aldım. 

V •pur iıkelesinde bekliyorum. 
Meselti iki buçukta relmeai lizım 
relen vapur bir çeyrek gecikiyor. 
Alakalı memurlara: 

- Bu vapur daima böyle ge . 
cikiyor. Ya vaktinde gelse, ya· 
hat tarifeye geldiği saat yazılsa_ 
dedim. 

- Haklısınız beyefendi! Likin 
aktarmalar var. Akıntı da fa:ı. 
lal Vapurların hali de malam) 
Naaapalım ? diye karşılan-

dım. 

Mektup ücretleri sekiz koraı 
otuz para olalı bir mektuba yapı· 
14cak pulların adedi en az dört 
tane. Üç mektup pullamak lıtedi
oiz mi tükrük yetl4miyor. Oaan 
için postanelerde sünrer arıyoruz. 
Bazı bulunuyor, bazı bulunmuyor. 
Bazan da yaaak aavmak için bir 
kötü ve kuru sünrerle iktifa edi· 
liyor. 

- Süorer yok ma? Bo kadar 
pulu nasıl yapışhrayım... dediniz 
mi ? 

- Kaç defa koyduk. Çalı
yorlar. Naaapahm... cevapım veri· 
yorlar. 

Takılye binmek istiyorsunuz. 
Şoförlerin ılmdiki edaıı, kurumu 
ve cakası malllm ya: 

- Müıterim var, diyor. Ya· 
hut : 

- Benzinim yok! Veyahatı 

- Lastiiim delik... cevabını 

veriyor. 
- Bir memura 

tiniz mi? 
- Gitmiyorlar, 

Bunlarla uğraıılmaz 
bozuk der gitmez. 

müracaat et-

beyefendll 
ki. Arabam 
Naaapalım ? 

Allah lslah etsin cevabını alıyo· 
rum. 

iyi am11 kuzum Felek! Ben ne· 
yim? Beo seyyar « öğGt » veri· 
ci miyim ki, herkes bana : 

- Ne yapalım? diye aoruyor. 
. Halbuki ben oolara akıl öt· 

retmek için değil, kendim rahat 
etmekt zorlujıımu rldermek ve 
hemıeri hakkını aramak için mü · 
racaat ediyorum. Buna muhabil al· 
dığım ıey: 

- Ne yapalım? suali." 
Gel de sinirlenme karde· 

şiml 

Dedi ... Bir kahve içti... Üç 
defa esnedi ve iki defa bqını 
mihveri üzerinde salladıktan aoıı• 

ra çıktı rittl. 

-Baş tarafı lkinclde-

FUv.ki naldiyatıo iht11acmı te 
min içlo lokomotif ve varon imali 
çojaltılmqtır. Fakat askeri ihtiyaç 
lar dolayHile gene sivil ihtiyaca 
mahıos eşyanın naklinde zorluk çe· 
kilmektedir. 

Gazete kiiıdı cihetinden en 
ziyade ııkıotı çeken memleket la 
g'İlteredlr. 

lnriltereoio bnrüokü kiiıt ls
tihsalit harbden evvelki zamanla· 
rın gazete ve mecmua ihtiyacının 

ancak yüzde on beşini temin ede· 
bilir. 

Bunun için gazeteler dörder 
ıahifeye inmi!ltir. Almanya harb 
dolayııile razeteleri küçültmeğ'e 

f evkalide ehemmiyet vermektedir. 

• 1 ton altın 1940 seaesin-
ceolaerinden ide lorillzler 

Traoıval altın 
6•5 ~ram lıa• fmadenlerloden 

, __ ı_i_s_a_ıı_ı_n __ on dört milyon 

üç yüz bin ons altın çı~armıılar• 
dır. 

Bir onı 31 rramdır. Bu kadar 
altının larillz lira11 ile kıymeti yüz 
yirmi milyon sterliodfr. 

Bu altınlar o tuihte lnrlltere· 
nin Amerika fabrikalarından ılpa· 

riı ettiği harb malzemesi paraaını 

vermeğe tahıiı edilmiıtir. 

Madenlerden yetmiş milyon 
ton altını muhtevi cevher istihsal 
edilmiştir. Bu istlhsalden maden 
sahipleri aalan payı almışlardır • 
Yani bunlara temettü hi11eıi ola· 
rak yirmi milyon ioriliz lirası düş· 

müttür. 
Cenubi Afrika ittihadı hükQmeti 
de bu altınlardan verrl olarak yir 
mi yedi milyon sterlin almıştır. 
Madenlerde çal11ao kırk bir bin 
Avrupalının aldığı bir aenelik ma· 
aı yekOoo yirmi milyon sterlin 
tatmaıtor. 

Madenlerde çalışan 375,000 
zenci amelenin aldıiı güodelilcle
rio bir senelik yekOnv da on üç 
milyon ıterline balii olmuıtar. 

Bıı madenlerde çalıımak çok 
güçtür. Çüokü bazıları yerin için· 
de 2600 metrelik derinliktedir. 
Her ton cevherden vaaati altı ba
çak rram halla altın çıkarılmak· 
tadır. 

Amele timdi hayat pahalılığın 
dan ıikiyet etmekte ve çalışmak 

istememektedir. 

Maden sahipleri ameleyi mem· 
nun edebilmek için hükOmetten 
maden verrilerinin ehemmiyetli 
aarette indirilmesini istemişler • 
dir. 

Sıcaklar Almanya· 
ve da Sonnen-

s o I • k l a r burr'daki 

büy6k rasathanenin müdürü dok
tor Radolf Brandt bu aene gerek 

tin hllifıoda ıiddetll olmHı mll
naaebttilt bir tetkik eıeri yaz. 
mlıbr. Bu esere l'Öre geçen iki 
bin sene zarfındaki hava vukuatı. 
na dair tutulan kayıtlar bu müd
det zarfında havaların hiç bir za. 
mao fttirat göıtermedijioi anlat
maktadır. Bu iıtiltrarsızlıktan do· 
layıdır ki önümüzdeki zamanların 
havaları nasıl olacaiıoı tahmin et
meğe imkin yoktur . 

Yer yüzünün tarihi meteoro
loji cihetinden ifratlarla doludur. Bir 
zamanlar hattıiıtiva 11caiı hüküm· 
ferma olan mıntakalar bir gün ka· 
tup- bavaliıi gibi boz sabası olmuş· 
tor. Bilakis boz ıahaları ateıin 
kom çöllerine dönmüıtür. 

Arz tarihinde en iyi havalara 
son asır zarfında tesadüf edilmif. 
Ur. Maahaza büyük tezatlar da ek· 
sik deiildir. Bir zamanlar Avrupa· 
da hattıiıtiva sıcakları hüküm sü· 

rerkeo cenubi Afrika ve Hiodiıtan 
kalın buz tabakaları ile kaplı idi. 

Şurası muhakkaktır ki son 
boz devri ile zamanımız arasında 

ve yer yüzünün şimal nııfında ha· 

valar daha ııcak l'itmiftir. Burada 
zamanımızın havası iki baz devri 
ara11odaki zamanın havaların:ı. mu· 
adildir. 

O tarihte küreiarzın cenup 
nısfı baz devrinin tam orta11oday. 
dı. Tertiyer devrin ıon zamanla· 
rıoda cenubi kutupta şimdi ltalya
da hüküm süren bir hava vardı. 

Hava üzerinde daiların teşek· 
külününt volkanların, kıtaların kay· 
masının büyük tesir yaptıiı öte

denberi kabul edilmiftir. Fakat 
son zamanların tetkik eaeri olarak 
bu Amillere kozmoya teılrler de 
ilive edilmiftir. Güneşin le-keleri 

yani bulutlarının çoialması ve a· 
zalmHı yeryüzünün havasına tuir 
etmektedir. 

Mesela rüne~in . şua nqretmek 
kuvveti yüzde dört yüz arttıiı za. 
man bu, düoyanın havasını altüıt 

etmekte ve kara ile su üzerindeki 
ııcaklık nispetini kaydettirmekte-

dir. Bundan dolayı karada ıiddetli 
ıoğak dalraları peyda olmaktadır. 

Güneşin ıaa neılr kuvveti bir· 
denbire azalma•ı şiddetli soğukla · 

. ra ıebebolor. Boz devirleri bonon· 
la izah edilebila,. 

Sun'f ipek fabrikaların• 
alt bir karar 

Ankara 2 ( Hususi muhabiri· 

mizdeo ) - v erri tenıilitından 

istifade edecek olan Sao'i ipek 

fabrikalarının 1 haziran 1942 tari

hinden itibaren kilovat saat ba~ı· 

na 0,24 korq elektrik istihlak 

resmi ödemeleri hakkındaki karar

name Vekiller Heyetince tasdik 

3 Temmuz Cuma 
Tllrlr.lye Radyodlfflayon poıtaları 

TGrldye radyoaut Ankara Radyosu 

7,30 Prorram ve Memleket 
saat ayarı. 

7,33 Müzlk: K•rı~ık Prorra• 
(pi.) 

7 ,45 Aianı haberleri. 

(PL) 
8,00 Müzik: Senfonik parçalar 

8,15-
8,30 Evin saati. 
12,30 Proğ'ram ve memleket 

saat ayarı. 
12,33 Müzik: TiirkGler 
12,45 Ajana haberleri. 
13,00 -
13.30 Müzik: P91rev, beste 

ve şarkılar. 
18,00 Prorram ve memleket 

ıaat a1arı. 

18.03 Müzik: lnceaaz faalı. 
18,40 Müzik : Hafif Mnzlk 

(Pi.) 
19t00 Konuşma (Kitapseveoler 

saati). 
19t15 Müzik: Dans müzlii (Pi). 
19,30 Memleket Saat Ayarı 

ve Ajans Haberleri. 
19,45 Müzik: Klulk Türk mü. 

ziii programı. (Şef: Mesud Cemil). 
20,15 Radyo razetesl. 

ler. 
20,45 Müzik: Şarkı ve türkü• 

21,00 Ziraat Takvimi. 
21t10 Temsil 
22t00 Müzik: Radyo Salon or. 

okutraıı. (Violonist Necip Afkm): 
1 • Rosıioi: «Hırsız Sakıa
ian>dan Uvertür; 
2 • Pachernerg : Hiizünlii 
Vals; 
3 · Krome: Eotermuzo; 
4 • D' Ambroiso: « Aaba· 
de »; 

5 • Thaler: Polka; 
6 - Beethoven : « Adarlo 
Caotablle.t:: 

22,30 Memleket aut ayarı we 
Ajans Haberleri. ve Bomlar 

22,45· 
22t50 Y arınkl Prorram " e 

kapantı 
19.45 Serbest 10 dakika 
19,55 Müzik: Mesire ve bahar 

şarkıları 
20,45 Mllzik: Koloratar ... ıer 

(pi.) 
21t10 Müzik : Koro Eserleri 

(pi.) 
21~0 Konuşma (lktisad ıaati). 

ITAKVİ~ 
3 Temmuz 1942 

CUMA 
YILıt942 • A Yı 7 Gün : 184 Hızır S9 
Rumi ıssa. Hazlran 20 
Hicri 1561- Cemaılyel'lhar 19 

Cu111 - burlyetten - kqın, rerek yazın havaların ide- edildi . 

l __ T_E _T_K._l _K _I 
.. 

Japon adasından gelev yüz elli bin kiıi aı 
keri sahaların haricine çıkaralacaktır. Ban· 

)arın çoio Amerikan vatandaşıdır. Amerikan 
toprağında doğup büyümüşlerdir. Arılarında 
işiyle, gücüyle mqrul çlftçllert balıkçılar ve 
dükkancılar vardır. Fakat Tim•• mecmuasının 
dedijine röret bir milletin muhatara gününde 
yaıla kura ayrılamaz. 

Amerikan vatandqı diye doimoı olmak. 
emniyete liyık görülmiye kifi deiildlr. 

Sözü Tlmes mecmuasına bırakalım. Teh
ciri ıö1lece anlatıyor: 

«Gafp sahilleri kumandanı pneral De 
Vittt Mekaikadan Kanada hodadaoa kadar ri· 
dın iki bin üç yllz mil ozanlapadaki Puifik 
sahilini ve bunun hinterlandını memnu mıntı • 
ka ilin etmiıtir. 

Burada bütün düıman tebaası ve Ameri 
kan vatandaşı bile olsalar istisnasız ıarette bü· 
tün Japonlar uzaklaıtmlacaklardır. Bir taraftan 
da örfi idare iliD olaomuıtur. 

Bunun için Japonlar pılıyı pırtıyı toplayıp 
çocuklarını kucaklarına almıyıt kafile Sierre 
Nevadas dağlarını aşmlya ve şarka doiru mu-
haceret etmiye davet edilmiflerdlr .. 

Banlar hep mavi denizi rör•ıye alışanı, 
l.şlerlnl, rüçleriol yoluna koymQf adamlardır kit 
sarp bir takım topraklarda hayatlarını yeni 
baıtau kurmıya mecbur olayorlar. 

'' Aramızda casuslar var ! '' 
K aliforoiya sahilinde yerleşen ve Amerikan 

tabiiyetine reçen adamlara reçen adam• 
lara omamiyetlfl Japon adı verilmez.. Nlaei di· 
ye ayrı bir ad takılmıştır. Japonlar tehcir edi· 
leceklerin başında] relmektedir. Aılen Alman 
ve İtalyan olanlardan 70 yqını aıanlar ve A· 
merikao ordu veya donanmasında çocaj'u bu· 
la olar iıtlsna edllmiftlr. 

Japonlar hakkında böyle bir lıtfına da 
yoktur. 

Fakat cedleri Japon bile olsa Amerikan 
vatandaşlar nasıl olur da bir temerküz kampı. 
na rönderilir? Amerikan ordoıu ba itira:ıa 
karıı bir kaçamak yolu bulmuş, Sierra Neva· 

duıo şarkında ve cenubi Kaliforniyada Jopon 
ların fÖnderileceii IHIZ llrp topraklara «Or• 
danan Japonlara mahıu! mi91firlik nhası» adı 
takdmtftır. 

Yani (Temerküz kampı) tabiri katlyen 
kullanılmamak suretiyle ifin içinden çıkılm11· 
tır. 

Bu ıahaya elli bla kiti yerl91tlrilee~k~r. 
geri kalanl:ı.r için Kolorado nehrinin .. ı.ılın e 
diğer bir miaafirUk» sabası baıırlaaıyor· 

BQ tebcfrla pek te hakıız olmadıtuı• rös
terir emareler ektik dejildfr.. Los An· 

.,.lol müddeiumumisi jahll Dock..Uerln h11ır
ladıiı bir haritaya bakıııraa bu civarda demir· 

... 

yolu iıtaayonu, şoae, lr.öprüt elektrik fabrikuıt 
askert fabrikat hava limanı, petrol tasfiye yerit 
ao deposu l'ibl aıkeri ehemmiyeti haiz ne ka· 
dar yer· vana hepıinin etrafındaki arazi Japon• 
lar tarafından aatın alınmıştır. 

Loı Ancelos civarmda huırlaJ•P tesviye 
ettikleri reniş bir saha vardır ki bir saat için. 
de bombardıaıan tayyareleriae mabaaı bir ha. 
va meydaaı haline konalabiJir. Karaya asker 
çıkarma hareketlerin• çok mllıait olan San 
Pedro limanı dval'llldakl bOtün arazi Japonla· 
rın alindedlr. Japoıı ••f'İnlerindea Mikamura. 
oın Sand Crasda bulunan evinde 69 büyOk 
sandık iıaret illeti çıkmııtır. 

A•.,;kada bir basketball yddııı diye ıöh• 
t ı.o J(ahihataa adında ve 19 yqında Wr 

~o~ talebesi tehcir hakkında ıo sözleri SÖy• 

ı-"*' 
Amerikada yerlqen ve Niaei adıaı ta• • nJ • , ~lyaa 

.,kı Japo arın çora Amerakaya aadıktır. 
Fakat atamızda bazı casuslar da yok de• 

tıldir. Yapılacak iş, hepimizi birden aıke t 
d • r ••• 

balar an tehcır etmek ve UZlkla~tırmaktıdıt. 
O zaman ceıuslar feoahk edemiyecek hale re· 

lirt sadık olanlar da şOphe altında yalUJaktad 
kartulur.» 

General Dı Vitt de tıpkı ba Japon fenci 
ribi dü~ündüJü için tehcir kararını vermlftir. ~ 
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ASR Sinemanın Yazlık Bahçesinde 
SUVARE 9.30 SUV ARE 9.30 

BU AKŞAM 
iki Şaheser Birden. 

-1-

CAMBAZHANE 
KRALİÇESi 

Çok hissi ve müessir bir aşk faciuı 

Mister Moto Şeytanat Dütünüyor 
E•rar ve Muamma ile dolu bUyUk heyecan flllmi 

Pek Yakında 

Oc Ah~ap cavusıar Sırkta 
1 Türlcç~ Sözlii Kahkaha Tufanı 

Matbuat Umum Müdürlüğünden: 
Ankara radyosu Türk musikisi Heyeti kadrosundaki mün

hallere imtihanla ıes ve saz artisti ve imtihanda gösterecek
leri istidat ve liyakate göre artist namzedi ve stajiyerler ah· 
ntcak ve bu stajiyerler yetiştirilerek müteakip imtihanlarda 
muvaffak olduklara takdirde kadroya geçilmek üzere muay
yen bir ücretle çalıştırılacaktır. Bu heyete artist veya stajiyer 
olarak çalqmak isteyenlerin Temmuzun on beşinci çarşamba 
günü saat lO'da Ankara'da Başvekalet Matbuat Umum Mü· 
dllrlOğü Radyodifüzyon Müdürlüğünde Mütehassıs bir Juri He· 
yeti huzurile yapılacak imtihana girebilmek için qatıda yazı 
h vesaikle en geç 13 temmuz 1942 pazartesi gününe kadar 
Ankarada ulus meydanında Koç aparıtmanında matbuat umum 
müdürlüğ6ne m\1racaat ederek kayıt numarasını almaları la· 
zamdır. 

Mufassal imtihan talimatnamesi Ankara' da Ulus meyda-
nında Koç apartmanında Matbuat Umum Müdürlüğünden 
ve İstanbul' da Belediyede Çenberlitq Palas' da 6 numarada 
Matbuat umum mildürlüğü lıtanbul bürosundan ahnabileceti 
gibi telgrafla talep vukuunda bu talimatnameler gerek Mat· 
buat Umum Müdirlüğüne gerek lstanbul Bürosunda istekli
lere gönderilir. 

Radyonun Türk Müziği kı•mında artiıt veya stajiyer ola· 
rak çalıımak üzere evvelce müracaat etmiş olanların da İs• 
teklerini aşağıda yazılı vesaiki ıöndermek veya getirmek 
ıuretile tekrarlamalan rica olunur. 

Tallp Olanl•rd•n l•t•n•n huau•l•r tunlardır. 
1 - Dilekçe, bu dilekçede Türk müzilr Heyetinde ban· 

gi hizmetin istendiği açıkca bildirilecektir. 
2 - Nüfus htlviyet Cüzdanı, 
3 - Doğruluk kiğıdı, 
4 - Bulaşık hutabğı bulunmadıtına ve vazifesini mun· 

tazaman ifaya mani beden ve akıl arıza ve haıtalıkları ol· 
madığma dair rapor, 

S - Hal tercümesi. bu yazıda yakın akrabuı, Tahsil 
derecui, evvelce bulundutu hizmetler, balen ne tibi bir it· 
le meşpl oldutu kıaaca yazılacaktır. 

6 - 6 " 9 boyunda açık batla çıkarılmış 6 tane fotot· 

raf; 
7 - Haklarında malumat ahnabilecek kimseler ve adreı· 

2210 1 . 3 • 6. 9 leri, 

BUGON 

Gaip Bir erkek 
Çocuau 

Takriben 30 gündür hayat 
haberinden haber almadığım 
oğlum fototrafı görllnen Za· 
hir kayıplar. Necati bey 3 üncii 
sınıf talebesinden idi. Bilenle· 
rin veya görenlerin insaniyet 
namına adres\me haber ver· 
dikleri takdirde memnun ede· 
ceğimi bildiririm. 

· Pamukçu zade Müşavir 

Bağı yanında Babası kanbur 
Zahir 2221 3-4-5 

Zayi Bavul 
istasyonda çahnan iki ba

vul eşyamı altı saat gibi kı
sa bir zamanda çalanla birlik
te meydana çıkarmak suretile 
Türk polisine bas maharet 
ve bilgisini göstermiş bulu
nan Emniyet araştırma büro
su ve Eski iatasyon karakolu 
tef ve memurlarına samimi te-
ıekkürlerimin iblağına sayın 
gazetenizin delllet buyurma· 
sanı saygılarımla rica ederim. 

2219 Fuat Onat 

Adana as. sa. ko
misyonundan: 

1 Ciheti askeriye ihtiyacı için 
(25,000) kilo ko) un veya sığır et! 
satın alınacaktır. 

2 - Koyun etinin muhammen 
bedeli ( 25.000 ) lira ilk teminatı 
(1875) liradır. Sıiır eti ıin rooham 
men b"cleli (12.500) lira ilk tenıi 
nalı (937) lira (50) lrnmşdur. 

3 - lh3lesi 10.7.942 cuma rü 
nü uat 16,30 dı Adana aakerlllc 
daireıinJe ki satın alma llOmlsyo 
nundll yapılacaktır. 

4 - Evsaf ve şartnameleri Ao 
kara , lıtanbnl levazım amirlikleri 
ve Adana aslceri ııatınalma komis 
yonunda gö•ülebilir. 

5 - Koyna etine rirecekler 
teklif zarflarını ihale saatinden bir 

saat evveline kadar komisyonda 
bulundurmalarını sığır etine geri
ceklerin de temlnatlarile birlikte 
ihale saatinde komisyonda hazır 

bulunmalara ilin olunur. 
21-27-3-7 2168 

iki ev bir dUkken il• 
Cumhurlr•t otellnln 7880 
hl•••d• 1344 hl••••lnln 

yarıaı •atıhktar 
Taıçıkan maballeıinde 153 ve 

155 numaralı biri dokuz diieri 11 
odalı reniş bahçeyi havi alt kat 
odaları ve salona mermer döıeli 
ve Alidedede 30,31 ve 32 parselde 
kayıtlı ba evlerle bu evlerin ara• 
11ndaki bir dükkau ve ayrıca Oroz. 
dibak yanında 166 ada ve 9 par· 
selde kayıtlı bulunan Cuaıhuriyet 

oteli ve altındaki maiazalar ve 
kahvenin 7680 hl11ede 1344 hlHe· 
sinin yarısı satılıktır. Bunlardan 
başka ayrıca satıhk bqka evler de 
vardır. Talip olanların lOtfen aıa· 
ğıdaki adrese müracaatları rica 
olunur. 

HükOmet otobüı duraiı ileri· 
sinde Sofobahçe mahalleıi 109 
numaralı evde Ziya Ôokurtulaş 

Bir Bayan aranıyor 
Aafalt cadde dört yol ağ

zında Çukurova gifeaiade mil
li piyango bilet satııı yapa· 
bilecek bir bayan aranıyor 

taliplerin müracaatları. 

Seyhan Orman Çevir~ 
ge MDdDrlDğDnden : 

Orman Emvali Satıt illnı 
Mikdarı 

Cinsi Hac mı 
Çam arıcı M3 03 

212 ()()() 

Beher metre mikibıoın 
Muhammen vahit fiyatı 

Lira Karnı 

4 90 

T. iŞ BANKASI 
1 - Seyhan viliyetinin Karaisali kazaeı dahilinde Şananhk devlet 

' ormanından çürük dahil 212 metre mikap Gayrı mamul Çam kerestelik 
aracı satışa çıkarılmıştır. 

Küçük tasarruf hesapları 
194~ iKRAMiYE PLANI 

KR,IDELERı 

2 Ş...,, 4M•ıı•,3A,..,oa,2/ldncitevin t,,,Uıleriıule fflPllır. 

1942 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Ur alık - 2000. - Lira 
3 ıôoo 

. 
3000. " - -.. ., 

2 .. 750 . " - ısoo . - ,, 
3 ,, 500 - 1500 -

250 " " 
ıo .. " - 2500 • - .. 
40 100 

" 4000. .. so = - .. 
so ,, " - 2500. -

25 " 
200 .. - 5000 • -.. .. 
200 ıo " - 2000. -" " 
TUrklJ• it B•nk•••n• para watınn•kla pi· 

naz para blrlldlrmlt v• l•lz •'"'" •••••• •wnı 
•a•••d• talllnlzl d• denemlt ohır•••••· 877 

Vebolid 
Su tasfiye cihazlarımız 

ıeldl ltık Ti~ret Evi - A.· 
falt JOl 71 Telefon 80 

1-~ 

lmtiyaı Sahibi : CAViT ORAL 1 
U, N9fl'iyıt Mlldllrl ı Anket 

&atlık fototr•t 
makinesi 

6,5X9 boyunda Zaiı ikon 
markalı çok kuvvetli objektifi olıo 
pek az' kallaoıhnlJ ~ir fototraf 
makiriesi aatbktar • lıtıyenlerin mü 
eueıemiz mahasebesine aatlraca· 

atları. 

Rifat Y AVERoCLU 
Buılcbjı yer ı BUGON Mııtleu 

2 - Satıı 11-7-942 rünü saat 11 da Seyhan Or. Ç. Müdürllliü 
dairesinde arttırma ile yapdacaktır. 

3 - Beher rayrı mamul metre mikibının muhammen fiyatı 4 lira 
90 koruıtur. 

4 - Şartname ve mukavelename projeleri .C)eyhan orman çe. mü-
dürlüğü karaisah pozantı Or. 8. Ş. Ankara Orman umOm müdGrlüiiln· 
den ahnar. 

5 - Muvakkat teminat 77 lira 91 kuraıtur. 
6 - Satış amQmidir. 
7 - Orman 26 6 942 rününden itibaren 15 gün müddetle pazarlıkla 

aatqa çıkarılmııtar. 
8 - Orman Bir sene müddetle verilecek ve bedeli dört taklitte 

ödenecektir. 
9- Taliplerinticaret odaıı vesikalarile birlikte belll edilen rün ve 

aaatta ihale komlıyonuna müracaatlara (Bu vesika köylillerden iıtenmez.) 
10 - BilOmum masraf müıteriye aittir, 

2187 

illn 
26-1-3-10 

Telefon hattı tesisine ait ilandır: 
1- Tasdikli keıifnamesine göre Arsua civannda bir dev· 

reli telefon hattı tesis edilecektir. 
2- Fenni ve huıuai şartaameıi lakenderun deniz komu· 

tanlıtındadar. 
3- Bu iti üzerine almak isteyenler ihale ıününe kadar 

şartnanıeleri komutanhkta ıörebilirler. 
4- lhaıe 20/Temmuz/942 pazartesi saat l 6,00 da lılcea· 

derun Dz. K. da yapılacaktır. 
5- Muhammen bedeli 5812 lira olan keıfine göre istek· 

lilarin belli gün ve saatte 436 dan ibaret ilk teminatlariyle 
lakeaderua deniz komutanhtına müracaatlan ilin olunur. 

2206 S0-3·11-17 

3 Temmuz 1942 

YAZLIK Sinemada 
BU AkŞAM 

Hallum1210 saLırsızlıkla beklediii ve burüne kadar memleketiaıısdt 
hiç bir filme müye11er olmayan bir muvaff akiyet ve zafer dali"' 

yar.tmış olan Şarkın en büyük ve ateşli sesli mutannisi 

· ('ABDUL VEHAP )ın 
B6tüo aeyircileri hıçlura, hıçkıra ailatan emsalsiz aşıt ve hiçr:m filıDi 

Aşken Göz Vaşoarı 
TUrkçe •özlU ve t•rkllı t•haserlnl t•kdlm edl 
S~ve.n ~e sevilen .•. Bütün ömrün ce aşk için feryad eden ... Hayati 
bınbır ıstrapla geçen zavallı bir reocin hll:ziıı ve acıktı romaııı 

liveten: 
Parmunt Jurnal : Son Dünya Haberleri\•• 
Dikkat : İzdihama meydan vermemek için biletlerinizi 

• erken aldırmanız rica olunur 

Pek yakında 

Zanzibar 
Biobir maceralar filmi ... Binblr heyecanlar şaheseri ... 

Deniz gedikli erbaş orta okul mUdUrlUQUnd 
1- Bu yıl dotrudan dogruya donanmaya sevk edil 
üzere orta okul mezunlarından talebe kayt edilecektit· 
2- ıstanbul ve civarından müracaat edecekler lsta 

Deniz K. lığına Mersin ve civarından 

de Mersindeki okul müdürlüğüne. 

3- lstanbul ve Mersin mmtakası haricinde bulunan 
bulundukları askerlik şubelerine dilekçe ile bildireceklet 
bu dilekçenin bir mushuım da lstanbul Dz. K. lıtına 
Mersindeki okula göndereceklerdir. 

4- Kayıtlar. 1/6/94'J. tarihinden 30/9/942 tarihine k 
devam edecektir. 2090 9-11-13-14-17-19-21·23 25-26-30-1 

TELEFUNKE~ 
ve WEGA RADYOLARI 

Metanet, zarafet, yüksek hassasiyet, temiz malzeme. 

942 Modeli radyolar arasmda yalnız bu makinelere 
sip olmuştur. 

1. MEZIMRE 
Radyo ve makine tamir atelyeaini açmııtır. Bilulll 

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

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

--BUGUN? 
MATBAASI 

Her Türlü 
Baskı Ve 
Cilt işlerini 

Kabul Edet. 
ilin 

ln1hiSf !~i~1~d~!~. B!!~!!~!J~~!~~!~; .. ~ , 
F abrikaıı ve Rakı imlihanesinden lnbiaarlar Karaisalı i ",/.. 
sine naklolunacak tahminen (60) bin kilo mamul tütii'• J 
ve diter bil'cümle eıyanan taıınması işi (Adana ve ~f 
i~lerin~~ mevcut. '8rtaameıi mucibince) mukevele a*" ~ 
nldnden. ıtabaren bır sene mübdetle muteber olm•" " 
açık eksıltmeye konulmuıtur. I 

2- Eksiltme 20l7 /942 tarihine mllsadif pazartesi ıl',:, 
at 12 de Adaaa Başmüdilrlütünde teıeklcill edecek J( 
yon huzurunda yapılacaktır. 

3- Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak iıt' 
aatıf ıubesi~e müracaat etmelidir. . "' 

4- Ebıltnıeye iftirak edeceklerin muhammen bed,liJI.~ 
de 1 buçutu olan 113 lira güven parasını ekıiltmeye ~· 
ten evvel Bqmüdüriyet veznesine yatırmalan ilAa ol" 

2222 3·8-15 


