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ajan11nın Beyrut mahabirioin blldirdiiine 
göre, Yaoanistandau kaçmağa muvaffak 
olan Fransızlar bu memleketteki doromuo 
çok feci oldoiunu söylüyorlar. Ynoaniıtan 
bilhassa yiyecek bakımından büyük ııkın· 
tı içindedir. Halk ot ve çiçekle geçin· 
mektedir. 

SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE '--------.1 

MısıR HARBiNiN uzAK YAKIN NE
TiCELERi VE TDRKİYENIN POLITIKASI 

Bir lnuiliz Gazetesine Göre 
Türkiye e/kô.rı, çöl harbinin 
gidişinden hoşnut değildir I 

- ~-=·~ Londrada çıkan 
'İ)eyily Telegraph• 
t•zeteıi dünkü 
Y•ıııında M111r 
lllıaıhareb e s i n i n 
Tiitkiyede uyan· 

Yarın İngiltere Mısırı kaybederse sükunet ve 
ölçecek kadar ben· 
ci deji1iz. Bu 
muazzam ve kanla 
diva ortasında itidalimizden yine hiç bir şey eksilmiyecek, 

tuttuğumuz yolda bir değişiklik olmıyacaktır. a11I büyük neti 
ceyi iş ve emel e-

dırdırı tesirlerden bahaedlyor. lo
tUiı meılektaşımıza röre, Türkiye 
tfk&rı çöl harbinin ridiıinden ho1-
n11t olmamakla beraber, lnrilizlerin 
t•rileme haberleri karııımda sü
ktlnet ve itidalini bozmamakta, de
iitıaeyen bir serinkanlılık l'Öıter· 
lllektedir. Gazete, Mısırın tehlike
Y• dllımeai ihtimalinden memnun 
0laıayıfımızı hakla bolnyor. 
. Sllvenin, Türkiye alııveriıi 
•~in •n elverişli yol oldoronu be
lırtiyor. 

Böyle nazik ve heyecanlı l'Ün· 
1•rde bir İngiliz razetesinin, M111r 
11aıaıbarebeıi kart11ıoda Türk düşüo
Ctılne ehemmiyet vererek buna 
Yer ayırmaıına çok duyrulandıiı
~~ı ıöylemek isteriz. Bu yazı, en 
"Vllranlı umnlarc:la dabi lnrilte
'9cle, memlek•timi:r.e verilen dei•· 
tin bizi ıeviodiren bir delilidir. 

Hiç ıüpb., yok ki Mısır muha 
'•besi Tiirkiyede derin il&'İler uyan· 
11flıa~ktadır. Bunan ilk aebebi, çöl 
k .,bınin lnl'ilterenin düşmanla karşı 
•rııya reldiği bu tek cephede 

"kerlik kudreti ve Şarktaki az.un 
"-aırlıldarı bakımından bir imtihan 

olma11. ikinci aebebi de lnl'iltere· 
nin Mısırı kaybetmeılle Orta Şarkta 
ehemmiyetli deiitiklikler ihtimalidir. 

Mııır harbini, bu sebeplerle, 
dikkat ve heyecanla takibediyo
raz. Hattl, şimdiye kadar harbin 
l'iftifinden hiç memnun olmadıiı
m11.1 açıkça yazarak, ahvali uzaktan 
rörebildiiimiz derecede tenkit •t· 
mekten de çekinmiyoruz. Afrika 
hezimetinin lnl'ilterede • r•rek 
Avam Kamaraıında, l'•rek l'•zete· 
lerde yarathi• sert şikayetler röz 
önünde totolursı, burada beliren 
doıtça, hafif kızmalar. tabii rör· 
mek lazım gelir. 

Yalnız şu no"taya iıaret et
mek iıteriz: Hiç ıüphe yok 

ki Süveytio kapanması Türkiye ti· 
careti bakımından yeai sıkıntılar 

dojıırabllir 
Fakat; çöl harbinin gidiıini 

tenkit etmemize tek sebep, lnl'iliz 
lerin Mısırda yenilmesile, iıimize 

yarayan bir yolan kapanacarı düş 
ünmemiz deiildir. 

Dünyanın ıekllnl deiif tirecek bu 
kıyuıya dövilf Gn, ıonacuno 1adece 
kendi maddi çıkarımız bakımından 

dinerek bugünkü sıkıntılara, yarın 

ki daha sıkı darlıklara katlanmaiı
çoktan röze almış bulunuyoruz. 
Çöldeki becerlkıizlik bizde hoı· 
oatsuzluk uyaodırıyoraa bu, kendi 
ahıverişimize bir deniz yolunan ka
panma11odan daba derin ve geoit 
- bizden fazla lafilizleri ilfilen. 
diren - kayrılardao çıkıyor. 

Fakat, lnfillz l'•Ht•lnlo de
diii ribi. M111r yenilrisi k&11111nda 
sükOnetimizi, itidallmizi bozmayo. 
ruz. Çünkü bana sebep rörmüyo 
ruz. 

Nekadar süreceği, daha nere
lere llÇrayacağı belli olmayan bu 
eşsiz yangın, etrafa kol saldıkça, 
f eli ketin içinde ve dışında kalan 
memleketler her l'Ün yeni yeni ça 
tırdılar, umulmadık yıkıntılar bek
leyeceklerdir. 

Bu acayip manzaraların bize 
11 sllrpriz ,, olmaması için bütün 
ihtimalleri önceden aklımıza koy
duk , her l'Ün şaııp kalmadan 
vazreçtik . Bundan dolayı yana 
lngiltere Mııırı kaybeder1e ıllkO· 
net ve ltidaUmlzden 1r•n• biç bir 

• ı•Y eklilmiyecek , tottajılmaz yol 
da bir deiiıildik olmıyacaktır. 

- Devamı ikincide -

Başvekilin tetkikleri 
1'tandul 4 (a.n) - Başvekil Doktor Refik Saydam barün " öileden ı- -

•-"•I beraberinde ticaret vekili ve iaıe müıteıarı oldoiu balde Cam M •ı ı ı •ı Şef 
~ll.rlyet halk partisi blouında lstaobal idare heyeti azalariyle ka~•. parti 
•ıaleri toplantısında buluomaı ve lstanbulu alakadar eden çeşıtlı me· 

~le balk birlikleri faaliyeti üzerlede iz~hat almıtbr. 

Tababette asisanlık 
müddetleri 

-& - Tababet ve lhtl••• veelkalare 
nlzamnameelnd• d•lltlkllk --. Ankara 4 ( Huıosi muhabiri· 

"
11

den) - Tabebet ve ihtisas ve
~•ları hakkındaki nizamnamenin 
Ordüııcü maddesinin deiiıtirilmeıi 

•e betlnci maddesinin kaldırılma-
•ın, · kk t b" ı nııamnameye muva a ır 

lttadd• eklenmeıioe dair kararna · 
~ Vekiller heyetince kabul edil-

tir, 811 kararname şudur. 
~ Dahili ve harici ha1tahklar ıo 
b erinde lhtiau Hhibi olmak için 
~ ''belere ait Hririyat ve labora• 
t ;:larda en az ilç ••ne ve diter 
~f ler için eo az iki Hne mavaz 
t lliatan sıf aliyle çabımak ıart· 
"· 
""- Ş.. kadar ki; kalak, bot•a, ba· 
- ; dotam ve kadın bastalıklar1 
0~ b.vliye ıabeleriode miltehua .. 
ticı'blltaek için ayrıca bir sene ha· 
a 1• tQbeıinde çahtmak lizımdır. 
;..:••1t•a zamanı, rörülecek lü
' ve •11 .... Hlerin ve kadro. 
\at ~ ••rdlti imk&na göre, Sıh. 
"-• •kllttince veya tıp fakülte-

llllenııaıp olanlar için bu fakOlt• 

dekanhiıoca tayin olunur. 
Hıfzııaıhha ıubeıi için ihtisas 

müddeti 4 Hnedlr. Ve bu müdde
tin Sıbbat Vekaletince tayin edile 
cek ıekUde bakteriyoloji Hıfzınıhha 
l&boratavarları ve eraraziıariye 
seririyatlarında l'•Çirilmesi şarttır. 

Bakteriyoloii şube.inden müte 

hasm olanlar için bu müddet iki 
seneye indirilir. Muvazzaf aıistan 
olmıyarak fahri asistan ııfatiyle 

seririyat ve liboratovarlara devam 
edenler için yukıradakl müddetle 
re bir ıeoe zam edilir. 

Nizamnameye aıaiıdaki mu· 
vakkat madde eklenmiftir: 

Ba nizamnamenin neşrinden 

evvel muvazzaf veya fahri olarak 

uiıtanlıia tayin edilmit bulanan
lerdan arza edenlerin ve kafi bil 
rı kazandıkları çalıştıkları .. rlri

yat •e laboratuvar şefleri tarafın· 
dan latdlk edilenlerin aıiıtanhk 
müddetl.,.i, .. ıd tartlar ve hüküm 
lere rör· he1ap oJanur. 

Ankara hava mey· 
danında tetkikler . 

yaptılar 
Ankara 4 (Husuıi) - Reiıi 

cumhurumuz Milli Şef lımet in
önü dün lstanbuldan tayyare ile 
şehrimize l'elen ojfo Ômeri kar
şılamak üzere hava meydanına 
gitmişler ve bu veılle ile mey
danda bulanan tayyareleri tetkik 
boyurmuılardır. 

Yüzme havu
zunda dünkü 

tören 
Hakem kursunu bitiren:.. 
l•r• dlplomaları verlldl 

Şehrimizdeki yüzme bıkem 
kursune iıtlr&k edenlerin diploma· 
ları diin törenle verilmiftir. 

Tören, protram mncibince, 
bölge bqkanımızın teltifiyle bat· 
lamı~tır. Bana müteakip yüzme ve 
atlama röıterllerl yapılmış, bu 
röıterllere Türkiyenin iki kıymetli 
rekortmeni eski Galatıaarayb Mah· 
mat ve Halil Dılhın kardeşlerin 
ittirlki Hyircilore ıyra bir zevk 
yqatmlftır. . 

lçel vıterpolu takımlle karı 
takımının maçlarını milteakip dip· 
lomaı.r tevzi edllmiftir. Bu ıaretle 
ıa ıporları feclera1yona, mabtelif 
bölrelere 14 bakem yetiştlrmiı 
bolaanyor. 

------
Ankara 4 (Rad- Boeton radyosuna göre dotusuadaki düş- \ \ Berlln'e göre 1 

yo razeteıi) - R man topluluklarını .______ _ __ _._ 

Bugün Amerika om m e 1 şiddetle bımbala· M 1 s 1 r 
nın Boston rad . mışlardır . 

yosu' Mısır mu •k 1 Ai'ır bomba kabı•nesı• 
harebrl•ri hakkın 1 m a uçaltlarımız Tob-

da ıöyle demiş- - • rnğa kırı• reniı uzun süren bı·r 
tir: zorlugv una ölçüde bir taar· 
Mısır üzerine ya ruz yapmıılardır. • t• 

pılan Mihver ta· Orta bomba u- iÇ ıma yaptı 
arrazanun durdu d •• t •• çaklarımız harekir Mısıra yapılan istilclil 
raldajılna mahak U ' U 1&hası geri le· lılı - ~.. v t•a ııcıu, ı alcın-·'-kak nazariyle ba rindeki düımına :r-K 

kılabilir . Eier Qh taarruzlar yapmış memleketlerini de içi-
darmas1&ydı düş- inlek ordusu tardır. ne alıyormuş 
maoıo lskenderi '/ - 3 tem• 

yede o(mall la· mukavemet IDUZ fÜnÜ Va ge 
zımrelirdl . Ma· cesi savaı çev-
reşal Rommel , e d j y 0 r resi üstünde düş-
ikmal bakımından man hava faali· 

en güç durama Amerikan bomba tayya- yeti fazla olmuş-
rirmiftir • ikmal 1 1 111 k tur. 
yollarının keıll· reler ng z mu •v•m•- 1 - 2 tem· 
m•i için yapılan tini artt1rmaktad1r muz rünü ve re· 

tetebbüı movaff ak oluraa , Rom· ceıi düşman Maltaya tekrar taar-
mel cür'etli hareketinin cezasmı ruz etmiştir. Av uçaklarımız 7 düı-
çelı.ecek , belki de TonuN kadar ıD&a avcııı tahrib etmiılerdir. Bü· 
reri çekilecektir. tün bu hareketler ıooanda açak-

lkmal yolunan azamaıına, kav larımızdan yediıi eksiktir. 
vetlerin yoralmaaına raimen Rom- Berlin 4 ( a.a. ) - O. N. B. 
mel 3 temmuzda logiUz mevzileri nin aıkeri kaynaklardan öfıendi· 
ne yeniden taarruza bqlamıştır • ğ'ioe röre , M11ırda yenilen lnl'iliZ 
Kahire ve Londradan gelen ha· kıt'aları El Alameyn'de kuvvetle 
herler , Kıttara batakbilyle Ela· tahkim edilmiş olan mevzilerde 
lemeyn araaındaki lnriliz mevzile son bir mukavemete çılıım11lar 
rine yapılan taarruzun inkitaf et- dır . Dilşman Alman ve ltalyan 
mediiinl bUdlrlyor . ltılyınlar ise kıt'alarının ilerlemesini durdurmak 
1 il" kıvemetinio kıraldıiı id için zırhla teşkillerle son ümltsiz-
nr iZ mu likle bir rayret aarfetmiştir • Buna 
dlaıındadı~. raimen Mihver kıt'aJarı çarıamba 

Amerıkadan uçara~ relen günil öileyin düıman müdafaa 
bombardıman tayyarelerı lnriliz cepbftioi El Alameyo'ia cenup 
muka••m•tinln artmasına yardım b•t111adan yarmıılar ve bu rediii 
etmektedir. ıimal , ıimal doia ve cenap do-

Londra 4 (a.a) - Libyada 60 ta iatlkametlerinde l'•nlıleterek 
kilometrelik bir cephe boyunda düım~n mevzileri~! ce~optan ıima 
'dd tli bir muharebe cereyan et- le dogru zaptetmışlerd!r. 

ıı e . Alman savış ve pıke tayya~e 
mektedsr. leri düşman motörlü kuvvetlerıne 

Çölde General Aochinleck, dalralar halinde taarruz ederek 
bütün kttvvetlerile düıman hatları· kara kıt'alarını deateklemişlerdir. 
Din rerilerioe taarruz etmektedir. Berlin 4 (a.a.) - ~i·~·t. ~us 
D· bir ,.0 k taarruzlara rai· D~utschla~~ aja.nsı!1ın. bıldırdıgın! 
uşman, .,. • rore • logılızlerın ıddıalarına rag 

men, lorili.z hatlalarını yarmaga men El Alameyn muharebesi Mih 
mavaffak olamamıtbr. ver kuvvetleri tarafından kaz.anıl 

Dün öileden ıonra General aııı aayılabilir . Mihver kuvvetleri 
Aachinleck taarruza l'•çmiştlr. Şid düşman hatlarını yardıktan sonra 
detll çarpıımalar el'an davam et· Mısırın yeıil bölrelerioe yaklaı· 
mektedir. maktadırlar • Bo ajanı , muhare· 

K h. 4 ( ) _ Dahiliye benin çebreıini deiiştirdiiinl , 
aıre a.a 'I · 

nazırlığı bo sabah erkenden isken· çünk
1
ü k~1i1hv~r. d~k1~_atarının1 lı.ytenı 

• L ld araz ıe ı erını ı ... a e a mı an 
derıyede kııa bir hava hını o n· geri durmıyacaklarını ilave eyle-
aonu bildiriyor. Bombalar atılmış, kt d' • me e ır. 
28 kişi yaralanmış, hafif h11arlar Kahire 4 ( a.a. ) - O·taşark 
olmuştur. ngili.z tebliii : Dün lluvvetlerimiz 

Kahire 4 (a.a) - Dünkü per· Elılemeyn böll'eıiode doiaya doi· 
şembe rüoil sekizinci ordunun El ru hamle eden düımanı ııkışbr-

' . . . mııtır • Müttefik hava kuvvetlerı 
Alemeyn delu mevzılerıoe karşı kt . il - - ı ;. b'ır • - _ _ orta ıar a m11 l'Oru mem., 
faptıgı taarrH puskürtuldukten ölçiide kara kuvvetlerimizle itbir· 
aonra Rommel, kendi tahaşşüd böl- lifi yaparak bütün rün Almanları 
resinde 5 ili 7 kilometre kadar hırpalamııtır . Kıtalarımız bir tan 
geri çekilmiıtlr. kı kullanamaz bale koymaı , 40 

Bonuola beraber, düımanın top ve yüzlerce eıir almJŞtır. 
müdafaa ballarımızı delmek için Berlin 4 ( a.a. ) - Alm,n 

t ı. h l 1 • ı. aat"ı tebliii : Mııırda kuvvetle tahkim e .. rar am e er yapacagı .. an .. 
h-k' di edilmİf Elalemeyn mevzıındeki çe-
a ım r: tin çarpıım• devam ediyor . Dü • 

Kahıre 4 (a.a;) -. Ortaı~rk manın retirdiği takviyelerle ya t~. 
lnriliz kuvvetleri umomı kararrabı rı karıı bilcumlar inatçı muh!re. 
bava ve kara tebliii: beler neticesinde püıkürtülmüı v• 

2 Temmuz rünü batıdan gelen baıı mukavemet yuvaları zaptedil· 
diifman kuvvetleri El Alameyn'd•· miştir • Hava maharebeleriad• Al 
k. il · '•• k·-ı umumi bir mın ve ltalyaa avcıları tarafı11daa ı mevz erımı -• l 
taarraza l'eçmlflerdir. Seyyar ve 28 ogiliz açajı dütllrill•llfdl'· 

zırhlı kuvvetlerimiz dlltmanın yan Dahilf lstıkr•Z 
kanadına katfılık bir taarruz yap. 
mışlar ve dün aktım feç vakit tahvlfferl 
zırhlı kavvetler arasında yapılan Ankara 4 ,,.,_.,t) - Maliye 
bir çırplfmıdıo sonra düıman ita- _ • it ,.Jlhlyetle çıkara . 
yıb vermek ıuretile babya doiru V e.kal:..iJt' 11tfkraz tahvillerinin 
çekilmiıtir. Mevzilerimiz satlam o- b~~ı · 40 ..UY00 liralık kıamını 

• ıocı ı-ttnd• tedavüle çıkar-
lerık durmaktadır. •ru:t- tertibat alınmaktadır. 
· Çarpıtmanın devamıaca hafif Tab.uJer~ .bir ~~ımı ~/O 7,5 fa. 

bomba ve av 11pldarımız fazla sa· idi ikt•••Y•11z, dırer bır k11mı da 
yıcı MVllP lftirak etmişler ve 0/0 6 faizli ve ikramiyeli olacak. 

2 - 3 pcesl El Alameyn cea•P br. 

lranlılar endişe
ye düştüler ....... ------Aokara 4 (Radyo l'azeteai) 

Sertinden verilen yarı resmi 
bir haberde, Mmra karşı yapı· 
lan istiklal taahhüdünün yalnız 
Mısıra şamil olmayıp Y akıqark 
memleketlerini de içine aldıtı 

bildirifmektedir. Yani Almanlar, 
M111rbları, Filistinlileri, Sariy .. 
lilerl, Iraklıları, kendilerine iıtik· 
lil vermek için l'•ldiklerine ioaa. 
dırmaia çalıımaktadırlar. 

Almanya, dün n91rettiil b .. 
yannamenin uyaodırdıiı akiıleri 
anlamak için beklemektedir. 

Berlin, Kahire kabineıinin 
içtima haliade bulunduiuno, iç
timaın uzan ıütdüiiinü, oeleria 
rörüıülmekte oldutunon tahmin 
edilebileceiioi, beyannameye bir 
cevap beklenmediiioi, Mııır hll· 
kOmetinin balkın tamayüUerlne 
oymaıı lizımreleceğini söylemek 
tedir. 

Mihver, Ali Mahir paıaoın 
mukadderatile de yakından ali· 
kadar olmaktadır. Alman taraf· 
tarı olan Mahir paşa Kodüse 
nakledilmiştir. 

Mısırı do(ru ilerleyiş lraa• 
da endiıe do(urmuıtor. lran 
radyoıu, El - lttılat razeteıioln 
bir makalesini neıretmiıtir. Ga· 
zete, bu yazııında ezcümle ıöyle 
demektedir: 

«- Bu harbin ne zaman 
sona ereceiini ve ne neticeler 
doiaracaimı keıtiremeyiz . Şa 
cihet malOm far ki, hidiHleria 
inkişafı neticesinde dünya ile 
irtibatımız keıilir1e, bizi bekli· 
yen lkibet cok korkunçtur. Ba 
ikibet. açhia mahkOmiyettlr • 
Ziraatimizin takviyesine, iıtib1a 
litımmn çotaltılmasına fllyret 
etmeliyi&. » 

Kurek keelmlnd• 

Alman taarruzu 
durduruldu 
Ma~~a~ Timoçen
ko mukabil taar
ruza geçti 

Londra 4 (a.a) - Tas ajan
ııoa &'Öre. Korak'taki Almao taar. 
ruza dıırdorulmoş, Mar91al Timo 
çenko karıı taarruza l'•Çmiftir. 

Moıkova 4 (a.a) - Gece 
mı neşredilen Sovyet tebli •• !•3 
b • -- ._ il· 
. •~ıran ıunu 1tıtalarımız Kurak 
11~ıkamatinde düşmanın büyük öl. 
çude ve pek şiddetli tank taarraı• 
lı.ranı püıkürtmüştür. Almanlar çok 
arır kayıplara uiramışlar ve bir 
ründe 250 den fazla tank, 15000 
ıubay ve er kaybetmiılerdir. BI· 
yelrord ve Voltank lıtlkametla• 
deki taarruzlara pOıkOrttllk. 

- Devamı lkiackM = 
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YAZLIK Sinemada 
BU AkŞAM 

Enarenıiz memleketin harikalarını ... 
. Alev s.çın volkanları •.• Balta rirmemit ormanın Cehennemi 

muhitinde beyaz bir kadın . . . Şahane Kaplaolar ve 
Ti ... blar gölü ..• 

Zanzibar 
Sizi battan nihayetine kadar Merak ve heyecanlar içinde 
bırakacak olan mevıimln bu harkolade Aşk ve maceralar 

Filmini rörnnllz 

liveten: 

( ABDUL VEHAP )ın 
En güzel ve içli filmi 

Aşkın Göz Yaşları 
Sonıoz Raibet Karı111nda Ba Proiramlada Devam Edecektir. 

Pek yakında 

CAZ FIRTINası 
Fred Astaır - Paulette Goddard 

Deniz gedikli erbaş orta okul mUdürlUOUnden: 
1- Bu yıl doirudan dogruya donanmaya sevk edilmek , 

BUGON 

1 Beleeiye Riyasetinden : 
1 - Darulacezeoin 942 yıla ihtiyacı için aşağıda cinıi 

ve miktarı yazıla erzak açık eksiltme suretiyle alınacaktır. 
2 - Alınacak erzakın cinsi muhammen bedelleri ve 

muvakkat teminata aşağıda ayri ayrı gözterilmiştir. 
3 - Jbalesi Temmuzun 7 inci Sah ğünü saat on beşte 

Belediye dairesinde Belediye enclimeninde y•pılacaktır. 
4 - Iıtekliler ayni gün ve saatta yatarmtf oldukları te• 

minat makbuzlariyle birlikte Belediye encümenine ve şartna· 
meyi görmek isteyenlerin her gün tSelediye muhasebesine 
maracaatlara ilin olunur. 

--------------------Cin ı i Kilosu muhammen bedeli mvvakkat 

Kuru sebze 
muhtelif 

Yaş sebze,, 
Ekmek 
Sığır eti 

5385 
1678 
3722 
1244 

2166 

temminatı 

1165 8739 
197,80 14,85 
670, 14 50,26 
622 46,65 
21 • 24 - 30 .5 

İskenderun ithalat gümrük 
Müdürlüğünden: 

lskenderun gümrük anbarında dökünttl halinde bulunan 
bir çok soda ve teneke levha ile üç bin (3000) küıür kilo 
yün ipliği 22, Temmuz/942 çarşaı_nba günü açık artırma ile aa
blacaktar. Fazla izahat iıteyenlerın İskenderun lthallt gtlmrülc. 
Müdürlütüne müracaatlara. · 2205 30-5-10-15 

llzere orta okul mezunlarından talebe kayt edilecektir. ------------------------

2- •sta•buı ve civarmdan müracaat edecekler ı.ta.buı Asker"'ı sa Alma Ko BaokanlıQından • 
Deniz K. hğına Mersin ve civarından müracaat edecekler 1 1 'I • 
de Mersindeki okul müdürlütüne. 1 - Ciheti ukeriye ihtiyacı için (60,000) kilo odun açık 

3- lstanbul ve Mersin mıntıkası haricinde balunanlann 
eksilme ile satın abaacaktır. 

2- Muhammen bedeli (1800) lira olup ilk te'minata (135) 
bulundukları askerlik ıubelerinc dilekçe ile bildirecekler ve liradır. 

bu dilekçenin bir muıhuını da latanbul Dz. K. htıaa veya 3- lbalcsi 13/7 /943 pazartesi ıünil saat 10,30 da Adana 
Mersindeki okula göndereceklerdir. askerlik daireıindeki satan alma komisyonunda yapılacaktır. 

4- Kayıtlar. 1/6/942 tarihinden 30/9/942 tarihine kadar k d 
devam edecektir. 2090 9_ 1 t-l3-l4-l 7. 19.ı1 •2325•26-.30.t-!·5•7 4- Evsaf ve prtnamesi her gün omiıyon a g6rülebilir. 

5- isteklilerin belli gün ve saatte ilk te'minatlarile bir· 

Adana asksri satın alma komisyonundan: 
1- Ciheti ukeriye ihtiyacı için (960) ton saman kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 Muhammen bedeli (28,800) lira olup ilk te'minatla (2,160) 

liradır. 
3- lbalesi 15/7/942 çarşamba ıünü saat 16,30 da Ada11a 

ukerlik dairesindeki satın alma komis1onanda 1apılacalrtar. 
4- Evsaf ve ıartnameai Ankara, lıtanbul, levazım lmir

lilderile Adana askeri satın alma komisyonundan 144 karap 
almabilir. 

5- Bu teabb&tten dolayı müteahhitlerin vermiye ·mecbur 
olduklan kazanç, Buhran vergileri ve gerekse damga resmi 
lie mukavelename te'minat mektubu, birliğe kadar ıebir da
lüli nakil, teılim ve muayene maarafları muhammen bedelle· 
rine ilive edilmek suretile mlteahbicle ödenecektir. 

6 - lateldilerin belli ıünde ihale 1Ubadaa bir 1Ut ev• 
veline kadar teklif zarflara komisyonda bulundarmalan llzu-
ilin olunur. 2184 26·1-S·lO 

ilin 
Askerlik Şubesinden: 

1 - 339 dojamlalar ve banlarla muameleye tibi ( ııhhl daramlar1 
dolayulyle erteli nneye terk edilen 338 - 337 · 336 illblri rfrjıım· 
.. larmda ilk ve ton yoklamalan 13 7 942 taribindft baılanarak 28.7 942 
akfamına kadar deHma edecektir. Bu tarihten ıonn r•lea yerli ve ya 
buC1 S39 doj'omlo erlerle muameleye Ubi olan erl•r yoklıme kaçatı 
taaılarak baklannda kanuai maa .. ıe yapılacaktır. 

2 - S. m&ddet yani yoklama rGnleri qarıda yazı oldata weçhile 
takll• edllmlttlr. Bu anotıkalua ait m& .... il H k&y mahtarlan röate
rllen plercle 339 doj'amloları nafoı bGYi1et ctzdaolara beraber oldaia 
laald• birlikte lfteye relecektir. AıkerUk kananaoon 25 inci madd•i 
be basuso •retl katlJecle emretmektedir. 339 lalarla beraber ıabeye 
relmek mecbariyet\ade olan muhtar Ye .u .... werdea relmey•ler bak· 
lnnda tiddetli maa .. le ,....ı.caktar. 

3 - Merkez nahiJeliae bati~ köylerle mahalleler 13- 7. 942 tari• 
hind• 16- 7. 942 tarihine kadar. MW. aahl1eai t7 7 942 tarihinden 
21· 7.942 tarihine kadar, Karadq naW,..ı 22 7 942 tarihinden 24-7·942 
tarihine kadar ve Tasla nahiyeıi 25 7. 942 taribindm 28- 7- 942 rü· 
aG akfamına kadar 339 doj'umlo ve........... ••am.a.,e tibi erlerin 
yoklamalarının 1apılma11 için askerhk taeclWne ba erleri retlrecek-
lerdir. 

4 - 339 dotamla talebeler mektepte ~Gclawla talebe oldaklan· 
na dair mektep müdürlüklerinden aldıkları ve1tk;~1 qkerltk aecllliae 
retlnc•kler. Banlar içersinde liH ve liıeye mu• 1 ~..,..,.._ •evma 
olanlarla 338 337 • 336 ilalJiri doj'amlalarda ıaezGD ela .U.lacleki 
weliularla ukerlik meclisine mllracaat edecekler, etm.,..._ "-lunda 
kaaani maa..ıe rapılacatı. b 

S - Mahalle ve köyl•rde balqaan 339 dojamlular ve •'7'8 ••· 
... 1e1e tibi yapaacdarda aynen yerliler rfbl haklarında maame e yap~· 
lacak Ye baalannda yokluaalan yap.ı..... itin f'IMfe 111Draca~ etmeleıa. 

6 - 339 doiamlalano we baalarla ma .. elefe tibl oı.n r :--m• 
~ ,...i.q we .. hıllelen clatml-11tw~ Ba davatiyede lnJtlli 
ola•JU 339 dataal•r vana baalarda yoklamalana yaptırmak &zere 
Mb-hal , • ...,. •llracat etmeleri ilin olanar. 

imtiyaz Sahibi : CAVlT ORAL 1 Rifat YAVERC>tLU 
u. N .. ,;,.t Mldlrl ı Ankat ........ pr ı BUGON l•ıthu 

likde komisyona muracaatları ilin olunur. 2183 26·30-5-10 

Vakıflar müdürlüğünden: 
Kemer altı cami-inde keşif mucibince (1184) lira (36 )ku· 

nıtluk yıpılacak tamirat munakasaya konulmuttur. ihalesi 
7/7/942 salı günü saat onda yapılacaktır. isteklilerin vakıflar 
idaresine mllracaatları. 2176 24-2-28-5 

Gaip Bir erkek 
ÇocüOü 

Takriben 30 gündür hayat 
haberinden haber tlmadıjım 
oilum Zahir kayıp tar. Neca
ti bey 3 lncü aanıf talebesin· 
den leli. Bilenlerin veya gö· 
renlerin insaniyet namma ad
reı\me haber verdikleri tak
dirde memnun edecejimi bil· 
diririm. 

Pamukçu zade Mütavir 
Batı yanında Babuı kanbur 
Zabir 2221 · 3·4-5 

lskenderun ltha
lit gUmrUS)U Mü
dUrlUS)Unden: 

lakenderun gtlmrük anba
rında 115 küsur kilo pamuk 
menncat ile 18000 kilo çi
mento 23/7 /1942 perıtmbe 
gGnü açık arttırma ile satı-
lacaktır. Fazla izıhat isteyen· 
lerin iskenderan itballt güm· 
rüiü mldürllğüne müracaat-
ları. 1.s.10.15 

Kayıp terhis tez-
keresi 

Adana askerlik ıubeainden 
almaş oıdutum terbii teskere· 
mi kaybettim. yenisini alaca· 
tamdan eskiaiaİD hükmü olma
dıtanı ilin ederim. 

Adauaıa Şahzade mahal
leainde 216 No. lu evde 
oturan 305 dotumlu lbra
lıia otla lbrahim 2228 

Satlık fotoir•f 
makinesi 

6,SX9 boJanda Zait ikon 
markala, çok kuvvetli olti•ktffl olu 
1Mk az kallanılmaş bir fototraf 
... kin_. Ntlıkbr • lıtiyent.ia aı 
..... alı mahuebeıine mllraca· 
adan. 

Vebolid 
Su tasfiye cibazlanmız 

geldi Iıık Ticaret Evi - Aa 
falt yol 71 Telefon 80 

1 - s . 

Çırçır ustası 
aram yor 

ÇarçU' fabrikuutda çal11m11 
ve eyi bir çırçır a.ta11 aranmak· 
tadır. Talip olanlann Mersinde 
yeni çırçır f abrlka11oa veya Ziya 
Pqa lı:abveıinde Abdalkadlr 
Pertembe'ye müracaatl. ra. 

2204 1-8 

--~--------------------Kurs kesiminde Alm•n 
l••rruzu durduruldu 

Baıtarafa birinci.le 
Kıtala,.mız 8 aylak kabramaoca 

bir mukavemetten 10nra Shraato· 
pola bo14ltm11tar. Cephenin diier 
kuimlerinde ehemmiyetli bir detl· 
tiklik yoktur. ' 

Berlin 4 (a.a}-Alman tebllii: 
Sivaatopolao cenap batısmda Şer. 
sonu yarı• aduında Raı kıtaJa. 
rınan ton d6küntlleri tarafıDdaa 
l'Öıterilea maka"aaet kınlm11tar. 
T ecrid edilen, datatılao weya be· 
ton 11paaklarda k ... tılaa koçak 
raroplar imha edilmek üıeredir. 
Kırım ıalanada sawq oçaklarımıı 
Rus deyrir• remitlal batarm11br. 

Harkof ve Kurık kuhaleriade 
Alman .,. m6ttefik kavvetler bn. 
tlln taarru ceph .. iode dutıunı 
yenmiıtlr. 

Bir çevirme hareketi netle• 
ıiad• mllbim kavvetler kqatılm11• 
tar. Seri teılı:illeriaiz Don nehriae 
dotn ilerlemektedir. Saftf ve 
tahrip apldanaclaa •llrekkep .... 
va kavwetlerimb barelalb dedels· 
leaaitr Rallara mala .. • ve askerce 
ehemmiyeW kayıplar verdlrmiftir. 
Bir tank ve ataU.var alayamız bir 
kar• mabanbetlode 47 tank tab 
rip etmlt ve 9 açak dlltürmiift6r. 
4 temmuz secesi ıimal baz deni· 
siod• 10000 tonilitolak bit ticaret 
ıeaalli bava kuvvetlerimiz tarafın 
daa bataralmııtar. 

1 ASR Sinemanın Yazlık Bahçesinde 
SUVARE 9.30 SUVARE 9.30 

Neşe ve luıltluUaa haftası H,ladı 
Hayatınızda gülmediiioiz kadar rillmete hazırlanınız 

Çankü dünyanın komikler krala 

ARŞAK PALABIKyanın 
Barine kadar Çf'Yirdii'i en mükemmel filmi olan 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

Üç Ahbap Çavuşlar Sirkde 
Filminde sizleri lratahncava k11dar rüldürf'cektir. 

Dlkk•t: rıuıaekten bayılmamak için tedt-irl r alanız. 

iLAVETEN: 

Renkli MIKI MA VS 
Pek Yakında 

1 Kırık Y ava 1 

illn 
Belediye Riyasetinden : 

1 - Adana belediye kanarası müıtabdemini için 46 takdll 
tulum açık eksiltme ile yaptınlacaktır. 

2- muhammen bedeli beher tulum on üç lira olup ~ 
teminatı 45 liradır. 

3- ihalesi 21/7/942 sah günü saat ıo da belediye encii
mcaiade yapılacaktır. 

4- Şartnamesi her ıün yazı itl ri kaleminde görülebiüt• 
S- isteklilerin belai gün ve saatte ilk teminat makbuı"· 

rile belediye encllmenine müracaatları alla olunur. 
2229 5.11.16-19 

Seyhan Orman Çevir
ge MOdDrlDğDnden : 

Orman Emvall Satıt lllnı 
Mikdan Beber metr~ mikibıo" 

Cia1i Hacmı Mahammea vahit fiyal' 
Çam atacı M3 03 Lira KarDf 

212 000 4 90 
1 - Seyhan vlllyetiala Karaisali kaıuı dahilinde Şananhk de~.,S 

ormanından çlirük dahil 212 metre mikap Gayrı .... 1 Çam keres~ 
atacı satlf& çıkarılmııtar. ~_. 

2 - Sahi 11-7-942 rün& ... t 11 da Sayhan Or. ç. MüdUrlll"' 
dalretlnde arttırma ile yapılacaktır. 

3 - Beher r•JFı ..... ı metre alklbının muhammen fiyata 4 
90 karqtar. _., 

4 - Şartname ve mukavelename projeleri .C)eyban orman çe. r 
dürlüiü karaisah pozanta Or. 8. Ş. Ankara Orman amGm mlldilrl\I,.. 
den abnır. 

5 - Muvakkat teminat 77 lira 91 k•raftor. 
6 - S.taı 11mGmidtr. 1 • • ..a. 
7 - Orman 26 6 942 riln&ndeo itibaren ıs rün müddetle ,...,......-

1at• çtkarılautbr. 1116 
8 - o,.... Bir Hn• allddetle verilecek ve bedeli clört ta~ıll""" 

ödenecektir. 
9- Taliplerinticaret od!llı veıikalarile birlikte belli edilen rOO ~ 

ıaatta ihale komlıyonaoa milracıatlart (Ba vesika ltöylillerden iıt•..,... 
10 - BilGmam masraf müıterfye aittir, 

2187 26-1-3--10 

ilin 
T ılef on hattı tesisine alt illndır: ~ 
1- Tasdikli ketifnameıine ıöre Araus civannda bw d• 

reli telefon hatta tem edilecektir. 
2- Fenni ve buıusi f81'tnameıi lıkenderun deniz ko_,. 

tanhtındadır. 
3- Bu iti üzerine almak isteyenler ihale gününe ~ 

şartnameleri komutanlıkta ıörebilirler. 
4- ihale 20/Temmuz/942 pazartesi saat 16,00 da ilk' 

derun Dz. K. da yapılacaklar. ; 
5- Muhammea bedeli 5812 lira olan ketfine göre i•~.Af 

lilarin belli rün ve saatte 436 dan ibaret ilk teminatlat'T' 
IU:enderaa deniz komatanbtına müracaatlan ilin olunur· 

2206 30·3-lt-17 /. 
. 

••• ., h•rblnln uz•k v•· 
kın netlcelerl ve TUrld· 

tağa , bbe aykm yollarla ~ 
na 9ılmı•1 balanayor. ~ 

Muırdaki mahareberi , b'; 
bırebenin Ştrkta dotaracai1 "1. 
yakı neticeleri, diter f)ütlO İl' 
beler ribl • hep ba iki taraflı.-' 
lak ve ..... z bitaraflık p0lf 

....... polltlk-• 
_....,. ..... elde-

G..... JU rarp 11narlarımızda 
pllldeyen kuırra , bu yaz cı 
nap had•tlanmııa yaklatabUir • 
Geçen ,.ı , kal'f ı kart•Y• roldiii 
miı tehUkeden doı.yı hiç telifa 
dOtm•dlk • Blllldı , dllrOıt politl 
kamtz damanları .,. bulutları en 
dan bir havaya ,-virdi • Bu dvu 
ve sAklo havaoın sDnldi olclatana 
•aaıyoraa . Sana İbanmayaıdarın 
aamaa ıaman ortaya attıkları rl· 
wayetlerin yaabtlıit qıtada ve 
,akarıdı •aharebe sellerioia tat· 

röıı,ı. seyrediyonz. ;ti 
Harp ilerleyip reliıtik .. ' -

diJ• kadar t•ttataamaı ~~~ fll' 
betlDe her tarafta daha .._.. 
nıldıjuıa da eminiz. fi 

B• JOldan aynı..,_.,..~ 
biç ki ... bili. ... berts ... .Jlil 
yoldan aynlaak let...a,-C 

1 


