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işçi için ba- Orduya katılan IŞiddet~a~~:ı:~abaskısı 

rem cedveli genç s~baylarımız !~dv::~ 
iktisat Veköleti mühim At<itürkün büstünü taşıyan bir geriliyor 

ltçiler liyakat ve hizmet 
müddetlerine göre gün· 

delik olacaklar 
--4-rı) l\ııltara 6 (Hususi muhabirimiz· 

c,~ - lkti1&t vekiletl, kömür o· 
)latQ ' 1nda çalışmakta olan işçi sa· 
clab 1 arttırmak, bunları işlerine 
t~ '

1 
fa~la bıilayarak istihıall zi· 

~.ı' .. tıımek malı:sadiyle yeni ted 
lıö1., •lmaktad1r. Bu arada, bo 
.._:•d~ tatbik edilmekte olan 
liııcı bıırı İş mükellefiyeti kararn&me 
Clta~~ bazı deiişiklikler yapılmış, 
)ti .••da çalışan işçilerin yövmi· 
ıı.: Y•ni esaılara bağlanarak 

: <:edveli hazırlanmıştır. 
~kıa," haremle, lbandaa böyle o-

bikine reçilecektir. 
iktisat V ekileti, kömür ame

leıioin iıtilı:balini emniyet altına 
almak makaadile banlar için bir 
de malOllyet ve tekaUtlnk projesi 
hazırlanmaktadır. 

Ba projeyi•, kömür ocakların· 
da çahtan işçilerin bir kaza vu· 
kuanda alacakları tu:mioat, muay
)en müddet çalıştıktan ıonra ala· 
cakları telr a6diye, öliim vukııonda 
ailelerinin wörecekleri yardım şe
killeri yeni e1allara bailanmak. 
tadır. 

fonu b i t i r e • oma arı milli müdafaa vekili tarafından verildi - =~- ~ =~ ::: ::::h:oocx;-:xıc:oc:::c::: lirtmiştir. 
rek orduya kabl•n renç 111baylarımıza diploma ve Bana mntealub Milli Müdafaa Vekili General 
milkifatlarıoın tevzii için evvelki rüo burada yapı Ali Rıza Artankal ıabaylarımıza diplomalarını mn 
lan törenle Çankırı bOyük bir baJf'a• a-nan )'tf•· klfatlarını vererek keadileriai tebrik etmiı ve ıöz 
mıştır. alaa l'•aç bir aabay heyecanlı bir hitabe ile ark• · 

Milli Milaafaa Vekili General Ali Rıza Artan· daşlarının daygalarını izbar eylemiştir. 
kalın riya1et ettiil ba törende Genelkurmay mnfet Üzerinde Atatilrkün sünrüler ve milli renkleri· 
tişlerl ve ordumuz ileri gelenleri, Vali, Vilayet ve mizle çevrelenmiş bir büstilnü taşıyan tank etrafın· 
Belediye ve Parti erkinile kalabalık bir halk kütl•i da yer alan rene mezunların aod içmelerinden son 
hazır bulunmakta idiler.. ra da büUin hazır b11lunaoların sevrilerini ve tak-

Komutanlık bahçesinde yapılan ve saat 14 te dirlerini toplayan bir reçid resmi yapılmıştır. 
bqlıyan bu tören subaylarımızın söyledikleri lstilı:lil Törenden sonra Milli Müdafaa Vekilimizle yan· 
marşile açılmış, okul komutanı kurmay taibay Ziya larında buluı::ao zevat şehrimizin rörülecek yerlerini 
Karan okulu bitirenlere hitaben ıöyledlii bir natuk· . rezmişler ve saat 17 de Aukaraya dönmek üzere 
ta memleket mndafaatında ve hizmetinde kendileri· boradan ayrılmışlardır. 

.. - -· 
Memurların 

Şahsi 

Almanlar 
nehrini 

Don 
aştılar 

Alman ordulan 5 
günde 200 kilo
metre ilerledi 

Ruslar karşı 
hücnma geçti 

Kafkasya kıyaların
da Rus limanları 
bombalandı 

~t. h~ı çalııacak iıçilerin liya· 
'' ~ •zıaet müddeti ribi vasıfları 
'diltore fiiodelilı: almaları temin 
~alt ... it olacakt1r. Barem cetveli 

Ba barem ve projenin bütün 
maden ocakları itçllerlne tatbiki, 
batta işçi çalıştıran fabrika ve 
imalathanelere teşmili babismevzaa 
dur, .,. ~Ünlerde lastik edilerek tat-

: Mısn meyd8n--Ha-ta-yı-n -
Durumları 
Dahiliye vekaleti 
mühim bir tamim 

f 

" muharebesi B 
...... iki taraf tak- ayramı 
~. almakta de
~•m ediyor 

~. l''•blaı budada 6 ( a.a. ) -
)ltı:' ( Ofi ) ajantınıo muhabiri ,o, . 

l~i ~_:Alemeyn muharebesi her 
''•ı·ı'' ordolarınm İflral ettiil 
li~hk1 •~de ehemmiyetli bir deii· 
'-itt~ lllalı:ıızın beşinci gününe t, ba ır • El-Alemeyn'den Katta· 
Sİ l•~laiına kadar lnriliz mev 
t~ Ob· da;._ rlbi dorayor • Gene 
ti kat hılek lut.ları iki ıüodenbe· 
'4ııa,:• t•arrazlarda balanuyor ve 
~'-a,1 - İtalyan hamlesi durdu. 
'""•ltı' b~nziyor . Muharebe , 
'-'1 'd?1 bır hava içinde 1 taham· 
:-kted~lıne:ı. ıırtlarla cereyan et 
'~af, r · 8 inci lnıiliz ordusa 
'•••tıa . halindedir ve Mihver 

'"i" •rı lnrili:ı. mevzilerinin mer 
t-ı.;d' dorrıı işgal ettikleri no\t. 

•ıı 1. 8, Ç•urılmıştır. 
ÇİdiQı ik?0 1s.talar El. Alemeyn re· 
ta,, d • •ye ayıran ve dorudan ba· 

'· ot'ru uzanan tepeler üzerln-

"tl :::•rt .. i 1ababı Mareıal Rom· 
~, lı~ la bir taarruzda balanmq 
--~ i ~deriye üzerine yürOyebil 
~h6:ııı ba mevzileri delmete te 
)ı btıtı· •l•lşti. Böyle bir manevra
~•tı,,1 ı~eQ General Ohinlek kuv-
~l '" ",

1 
buna röre rerleştirmişti. s . • ,__ .. i k't 

t~ ••ci 2 ~rrna geçtır va ı 
'iİ 1 inci Alman ve Vittorya 

'
1"da b• lnriliz kuvvetleri ara· 
~~ı. ı: l~kilde muharebe başla
~, '° ~Uızlerin eline reçen eıir· 
~ ~ '" ba •H•ft. alınmıştır. 
~,c~ birlilderiae tiddetli karıı 
~'U-ti rı neticesinde Mıhver kuv. 
,...._.. itr•l ettikleri ~ad nokta
~rl çekilmiıtir. 

~~kkat! . 
~ 4- edıye, ihtiyaç maddelerı• 
~~ ''it tıtı•unda, otobüslere biniş 
"it~ le kart veriliıinde halk. 
~ kı~'dıııraya dizilmelerini mec 
'~.. ..ıttır · Ba mecburiyete 
&I.~ ılQlard •L• 1' • """''aalt •a 1•1 ıra pepn ceza 

lir. 

Kahraman TUrk or-

du•unun Hatay• g l

rltlnln yll dönUmU 
... ~- --

kutlandı 

Antakya 5 (Husoıi) - Hatay 
vlliyeti borGo büyük bayram 160 
lerinden birini daha yqadı ve 
kahraman Türk ordusunun Hataya 
riritinin 4 üncü yıldönBmünü be. 
yecanla katladı. 

Antakya ve lak.enderunda ma· 
azzam bazırlıldar yapılm11, şehirde 
resmi ve buıuıi binalarla beraber, 
Atatnrk, lımen lnönü, Asım Gün· 
dilz ve Şükrü Kanadlı caddeleri 
fevkalide donanmııtı. 

Vali, komutan, bilkOmet ve 
ordu erkinile halk 1abableyln Li· 
se meydanında toplanmııtı. Ordu

nun Hataya ve Antakyaya airiti· 
ni canlandıran silvari blrUjimizln 
reliti muazzam tezahüratla ka11ı· 

landı. Buna parlak bir reçit ret
mi takip etti. Partide, halkevinde 

toplantılar yapıldı, halk hatipleri 
l'ilnOn öaemial belirten nutaklar 
söylediler. Gece fener alaylan ya· 

pıl-lı. 

Valimizin 
teftişleri 

Vali Bay Akif Eyidoian, paıar 
ıün6 Kozan, Kadirli, Feke, Saim 
beyli kazalaruDtzda teftltler• çık· 
mııtır. 

' Acı bir ölUm 
Şehrimiz mllteahbitlerlnden Genç 

Tevfik Bölren'in eıi Nezihe Böl· 
ren d&n 1abah hayata röslerini 
yummllfhır. 

Merh••enla ceoa:ı.esi barilD 
saat 10 da kaldınlacaktır. 

Ölü)• tanrınıo rahmetini, ail .. 
ıin• bq11i'btı dileriz. 

yaptı 

Ankara 6 (Haıasi mababiri

mizden) Dahiliye Vekaleti, dahiliye 

memurlarının sicillerine ltl•nmeai 

icabeden buıa1lar hakkında bütüo 

t91kilitına bir temim ihdermittir. 
Ba tamimde, tayinleri &"•rek mer· 

kezce yapılan we &"•ekle wlllyetler ~-----------Anllara 6 (Radyo razetesi)-
ce icra edilen bütün dahiliye me- asıl büyük kavvetlerlle Harkof ve 
murlarının 1icillerine iflenmesi İcab-\ Korsk'taki taarruza geçen mütte· 
edeo vukuatın rilnü gün6ne bil· fik ordular1 Don nehrini aşmıılar 
dirilmeıi ve bu memurlar balı:· ve nehrin berisinde kalan Raı kıta· 
kında devlet şurasından, idare l.,ını çevirmişlerdir. Alman tebll 
heyetlerinden veya mahkemelerden iine röre, bunlar yok ,dilmek 

üzeredirler. 
çıkan kararların tasdikli birer su 

Alman ordalarının 5 fÜD için· 
retin de mHtazamaa vekilete gön· de 200 kilometrelik bir yol almış 
derilmeıi lilzama ehemmiyetle bil- olmaları barekltın yıldırım sure. 
dirilmektedir . Memurların şahsi tile inklfaf ettiiinl anlatmaktadır. 

durumlarının sicil doıyalarında rö•· Alman Baıkumandanhiı, cep-
terilmemlş olmuı halinde veya heye yeni kuvvetler yıiarek açı 
kaoUnİ daramlarına tetir eden VD• lan fedikferl renİşfetmeie Ç&lıfıyor. 

Sovyetler de Orel'de Alman 
kaata müteallik vesikaların sicil cephHlne karıı büyiik t.nk blrlik-
doıyatında bulunmaması takdirinde lerile mnhlmce bir taarruza ririı-
takaüt maqı tabılıinde dul ve ye- mit bulunuyorlar. Bu taarruzun 

' tim maqı bailanmaıında mühim don nehrinin batıtında kalmış ve 

gecik.meler hatıl olmakta ve bun· çevrilmif Rus lı:ı~alarını imhadan 
dan da llfililer çok tıkıntı çekmek· kurtarmak mak1adile yapıldıiı sa 

nılmaktadır. 
tedirler. 

Ba tamim, bundan böyle bu Alman teblijine röre bu ta· 
arruzlar püsknrtnlmiiftOr. 

ribi recikmeleri önleyece;tnden Berfin 6 (a.a)- Resmi tebliğ: 
memarların ve ailelerinin her türlü D oia cedbeıioin her kHiminde 
muamelelerinde bOyOk bir ınrat harekat pliolara ayran olarak de· 
temin eyl••lt olacaknr. vaıa ediyor. Don nehrinin batısın· 

Teşebbüş 
Rommelin 

elinde 
Fakatyeni· 
den ilerli· 

yemedi 
Yazısı UçUncUde 

da çevrilen önemli Raı kuvvetleri 
yok edilmek üzeredir. Tankların 
deıtekledlti dilıman hncamları in· 
rılmıştır. Hava tetir.illerimiz ıoıeler 
ve demiryolları iizerlnde iqe Hr· 
vlslerine ılddetle hncam etmlttir. 

Rmlar Orel'in ılmaliade tank· 
ların ve han tetkWerinin yardı· 
mile taarruzlarda balaamqlardır. 
Karıı bncamlarla kısmen pGıldlr· 
tüleo düımana kanlı kayıplar ver 
dirilmlttir. Birçok tank tahrip edil~ 
miıtir. Muharebe devam ediyor. 
Rijev b5lgeıindeki hücamamua 
devam ediyoruz. 

. Berlio 6 ( a.a. ) - A-ker1 
bır· kaynaktan ötrenilditioe l'Öre, 
Alman savat •telr.lar• Kefkaaya 
kıyılarında bası Umanları bomba. 
lamıttır • KDçDk ticaret vapurları. 
aa inbetl ... ka dedilmlftlr. 

Berlin 6 ( a.a. ) - 1 yi mala 
mat alan mahfillere röre , Slvas
topolda 97 bin esir alınmıştır • 
Bunlar araıınd• General Novikof 
da vardır . 467 top , 824 mitral 
yöz , 758 bombaatar , 87 tankta· 
var ve 69 açalı:savar topa ele 
reçirilmlştir . Alman - Romen 
kıtaları 3597 blokhavz ve mildafaa 
yerini hncamla zaptetmiş , 137 bin 
mayo tahrip etmiştir. 

' Moıkova 6 (a. a.) - Royter 
ajınsınıo bnsusi muhabiri bildiri· 
yor : 

Kunlı:, Biyelrorod ve Volıanık 
cephesinin bir çolı: noktalarında 

Ruslar müthiş Alman ba1kıtı ne· 
ticesinde intizamla geri çekiliyor
lar. Almanlar Voronoş'a kadar 
ilerliyerek Moskova - Rostof de
miryolona k•mek mak•adiylt idet· 
lerl üzere insan ve malzeme kay
bına bakmaktızın hilcam ediyorlar. 

Almanlar büyük sayıda açak, 
tank ve top yıimıtlardır. Taamu: 
eden teıkillerden biri yıpranınca 

baıkıyı idame için hemen yerine 
bir bqka11nı r•tiriyorlar. 

Timeçenko timdi merkez böl 
ı•iade kuvvetli k@.rşı taanuzlar
da balanayor. 

Almanlar Kurak cephesindeki 
ıol ve Biyelroroddaki sai cenah
ları arasında irtibat teıiıine çalı · 
ııyorlar. 

Kraıuaya Zvezde razet ..... 
göre, birçok noktalarda Rallat ,.... 
oldukça zor bir vaziyet ..,.ı ol 
mnıtur. 

8 il 6 ( ) ~n or-
er n : a.a, - bl'.1..1 '* te la•• daları brılf amandaab,.. bat d • ,,_.,, 111n •• 

Sivaıtopol ları anada. 
IOD kalan dtlf ... .,., t • 

ne bir miidaf ....... '°~ra eıır ~eyı 
k dil_ı.ı.,dlr· Boylece Sıvas . 

yo e ...,.. i b' · b l 
t l 

• _ _.... ıtmıt u aomak-
opo ., • ....--- l 
tadır. Etil' .. , ... ve a ınao ranl-
••tler aafktarı daha ıoora bildiri-

lecektir· 
R01tof deniz böl esinde Hır· 

yanan 

blrRu 

köyüne 

giriyor 

vat orduıona menıap av uçakları 
bir dütman hncam botana batır

mışlar ve başka bir düşman re· 
miıioi ciddi hasara uiratmışlardır. 
Kursk ve Harkof ara1ındaki dilt· 
man mevzilerinin yarılmaıındao a<>n• 
ra Alman ve mntteflk kuvvetleri 
k'>lbqılan l'enit bir cepbe nze
rinde Don nehrine alqm•tlı.rdır. 
Sovyet kuvvetlerinin zırhlı t91kil-
lerle yaptıkları ümitsiz kal'fıhk 
taarruzlar, düşmana a(ır kayıblar 

verdirilerek püıkürtülmüştür. 
Ônemli Hvaf ve tahrip t•ı· 

killeri çarpışdıalar e1na11ndıi lr.aw-
vetlerimizi delteklemlşler ve d&t· 
meoa kanlı ve aiır yeni kayıplar 

verdirmlşlerdir. Hava savaılannda 
51 Soyyet uçarı doıornlmnştnr. 

Riev kesiminde, dOşmanın kuv-
vetle tahkim edllaıif Hhra mev· 
zilerine, lnadb mukavemetine ve 
reçilmesi çolı: rnç olan mayin tar
lalanna raimen, taarruzumuz biraz 
daba benişlemiş bulunmaktadır, 

Pette : 6 (a.a.) - Hiik6•etia 
o~f.anı olan gazetenin bal'ID •er· 
dırı habere göre, ıerl AJaan t• 
ıekkülleri Doa nebrlai reçmitleır
dir. Ba geçiıin voroaet şebri ya
kınlarından yapdd•iı zannedilmek
. tedir. 

Stokboı. : 5 (a.a.) - Diln 
saliltly•dl Alman mahfillerinde 
13yle denmekte idi: ' 

1 - Almanların RH cephe. 
•od• ~· bilhaısa ba cephenin do· 
fa ~uımlndekl her tGrlO barelıet· 
lerinın r"Jeıl, toprak kazancından 
:dyad~ dnıman kuvvetlerini yoket. 
mektir: 

2 - Hilen yapılan ıav 
sona hakkında pelı: yakında h::~n 
can uyandıracak hal>.rler belde 
mek lhııadır. 

Alman taktii'inin milmeyyiz va 
fa, uçakların ve tankların m • · 
kütleler halinde kıılla l uaızdım 
G L Al m maıı ar. 

erçede manlar dü bi 
t •ı.l b' t D r ta• 

vaı a 1 ~ '° tank ileri ı6rmllflet 
ve bu hal karıııında Sovyetler 
~aşırap kalmışlardır. Diia Kurak 
ıle Belorrod arasında çarpıtmalar 
devam etmistir. 



2 BUGON 

~~_. ..... Askerlik ,----
Libga harbinde 
İngiliz tabiye 
hataları 

Bir insan 70 
senede ne yer? 
Frantız mütelıaunları. normal 

bir surette çalışan bir inıa. 
nan gündelik yiyeceklerini şöyle 
teıbit ediyorlar: 

Yüzme müsabaka/arındı 
500 gram ekmek, yarım litre 

.f•rap' 400 gram sebze, 250 gram 
et, yarım litre süt, 80 rram ye. 
miş ve on sekiz rram tuz. 

6 Adana rekoru kırıldı 
lngilizler Napolyon'un prenslplni 
tatbik edemediler 

I• d k son derece tehli-
•1:::na~ deçıG:~ Libya ı Milıflere kııovetli keli bir i.ftir. Ger· 

neve, lngilizlerin bir darbe indirmek ve Or- çi lngilizler Cebe· 
Libyada uğradık· ta Şark kapısını bu taraf- lüttarık ve Sü· 

Bir Linsan 70 ıene yaşamıı 

oluna bu müddet zauf ıoda ye
diklerinin tutarı şudur: 12775 kil 
ekmek. to220 kilo sebze, 12765 
litre şarap, 6378 kilo et, 5110 
litre ıüt, 2050 kilo yemiş ve 490 
kilo tuz. 

Gezici arı 
kooanları 

• Birkaç rün ev 
vel Almanyada 

Bayrak ya rışını 
Adana gençlik kazandı 

Fakir 
halka 

yemek 
Dağıtma i Ş i O 

ları mağlubiyet tan emniyet altına almak veyş ile Altdeni 
münasebetile dik· kabil olan bir gerdi. A/ri- zin anahtarlarını 
kate şayan bir ka kıyılarında hakimiyeti ellerinde tutuyor· 
malr.ale yazmııtır. temin etmek için, buraga lar. 

kovancılar ce. 
miyetinin bir lı:ona-reıi taplanmıı· 
tır. Bu kongreye Almanyanın her 
tarafından arıcılar iştirak etmiş· 
tir. Koıırrede, aynı zamanda an 
kovanlarının daima bir yerde sabi 
olarak kalmayıp yer değlıtirme· 

leri de rörü.fülmüıtür. Mesela, ilk· 
baharda kovanlar meyve bahçe· 
lerine götürülmelidir. Bu ıuretle 
burada arılar faydalı iki iı göre 
ceklerdir: Hem aiaçlann çiçekle
rinden bal toplayacaklar ve hem 
de ağaçlarda erkek çiçeklerle diıi 
çiçeklerin birleşmelerine sebeb
olacakl•rdır: 

M evıimın üçlincü yüzme müsabakaları pazar rüoü yüzme hava· 
zuoda Adana Gençlik, Demir spor ve Milli mensucat yüzücü· 

leri arasında yapıldı. Müaabakalarda 6 Adaoa rekorn kanldı. Ahnan 
t•knik neticeleri sıraıile yazıyoruz. 

lteşri birinci 
başlanacak 

lıviçre gazeteıi, bügük bir ordu ıöndermek Fakat cevln 
Tobrukun düş • değerdi. ikinci cephe kur- içerisi» artık em· 
mesi üzerine yaz- mezdan eflvel Libga cep• niyetli deiUdir. 
d • b k l /ı Hava lr.uvveti aı· ıgı u ma a e. esini tutmak lazımdır. Çün· 
de diyor ki: kü. haradaki muharebe, in- keri durumu bir 

Büyükler 
100 M. Serbeıt: 

l - Nihat Erden 
2 - Kizım Güç 
3 - Selihlttin 

100 M. Kurbalaiama: 

Adada G. 1,18 
c c 1,25 
« « 1,30 

Akdeniz Alman· ıilterenin Akdenizde mu- kere daha d•ii.f· 
ların askeri ve kadderatını tagin edecekiir. tirmiştir. İngilizler 
ekonomik planla ~ - _ M111ra varmak 

l - Muharrem Gillerrin Demir tpor 1,30 (Yeni Adana rekora) 

Ankara 6 (HHusi) -
bul ve memleketin lüzum 
lecek diter yerlerinde 
vücuda retlrerek fakir hılkl 
ra11z yemek daiıtılma11 etr• 
ki huarhklar ilerlemektedir· 
baıuıta tetkikat için lıtan.,.ı. 
den Kmlay koruma a-enel 
törü B. Ziya şehrimize dö 
Anla,ıldıtana röre fakir 
para11z yemek vermek bot• 
Kmlay ile evir.af idaresi İl 
yapabilecektir. Evkaf id . 
Eyüp, Üsküdar ve Hat•k 
ründe 600 övünlük yemek 
tan imarethaneler sliratle I 
tilecektlr. Ayrıca Çapa, To. 
Katuapaşa, Betilıtaş hav 

rında mühim bir yer tutar. Fil· 1 için Ümitbornundan reçerek, daha 
halr.ika Almanlar Orta Şarkta in· az teklik.eli, fakat pek çok ozon 

2 - Mecit Gülerrin Demir ıpor 1,48 
l 00 M. Sırt üıtü: 

rillz kudretine ancak buradan dar· bir yolu takibetmeğe mecbur olu· 1 - Mahmut Dalhan 
2 - Meclt Gillerrin 

Milli M. 1,19 (Yeni Adana relr.ora) 
. Demir spor 1,37 be indirebilirler. yorlar. 

Akdeniz aynı zamanda Afrika· General Rommel baımından 400 M. Serbett: 

nın kapı11dır. Alman Hariciye Ne· çok kolay ia,e ve takviye ediliyor. 
zaretinin yüktek memurlarından Evvelce o kadar büyük ehemmi 

Yazın ise kovanlar, akaaya 
ve ıhlamur aiaçlı yerlere sevke· 
dileceklerdir. Yaz ıonunda ve 
güz iptidasında keıtane ağaçlı 
ormanlara, çiçeklerin daha çok 
dayandıkları yüksek yerlere gÖ· 
türüleceltlerdir. Böylelikle bal is 
tihsalitının çoğalacaiı hesaplan 

1 - Halil Dalhan Adana G. 5,48 (Yeni Adana rekoru) 
2 - Hamit Ürer Demir G. 8, 1 

Dr. Schmidt geçende yazdıiı bir yet verilmiyen bu unsur, son Lib 
makalede müıtemlekelerin tanzimi ya muharebesinde mühim bir rol 

3 - Klzım Adana G. 8,15 
Bu mü1abakalarda Adana Gençlik Klabü 45 pavaola birinci, ikinci 

Demir spor 30 puanla ikinci. meselesinin, bu denizin Almanya oynamıştır. 
için ebemmiytıtini artırdıiını, hal· 
yanların borada üstünlüğü ele ge
çirmek üzere çalı,malarının aynı 

zamanda Alman menfaatleri için 
de mücadele demek oldoj'unu söy· 

Ortalar: 

lüyordu. 
Bu vaziyet göz önüne ahnır· 

sa, Almanların, mare,al Ke11erlinr· 
in bava kuvvetlerinden bir lr.ısmı· 

nı Sicilyaya göndermelerinin şatı· 
lacak bir şey olmadıi'ı aolaııbr. 

Libya harekAtmd~l-

man uçaklarmm rolU 

A lman bava kuvveti işe karış
tıiı a-ündenberi burada in· 

a-ilizlerin durumu güçleşml,tir. in· 
rilizler, o zamana kadar denizlere 
bakimdirlerler ve lnriliz vapur ka
fileleri bllyü k a-ilçlllie a(ramadan 
sefer edebiliyor.la. Hatti larillzler 
Maltaya dayanarak Sicilya ile Trab· 
luı arasında vapur seferlerini çok 
rüçl .. tiriyorlardı. 

Mihver hava kuvvetleri biri
blriai takibeden bombardımanlarla 
Maltayı İ.fe yaramıyacak hale re· 
tlrmete muvaffak oldular. 

Bunun neticesi olarak Mihver 
ilkbahardanberi oldukça büyük bir 
hareket ıerbestiıi elde etti ve re· 
neral Rommel çok bllyük takviye 
kıtaları aldı. 

Bu münasebetle Alman başku· 
mandanlıj'ının hava kuvvetlerinden 
ne 1arette istifade tttliiini röz ö 
nüne retirmek faydalıdır. Başirn 

mandanlık lüzum gördüi'ü bir mev 
kie kartı bava kuvvetleri toplar 
ve buruını tabribetmeie baılar. 
Maltada, Sivaatopoıda, batti Libya· 
da Birelbaldmde böyle bareltet 
edildi. 

Hava kuvvetleri datıtdacak 
yerde muayyen bir .. noktada kati 
netice elde etmek ıçın bunlar bir 
araya toplandı, tayyare, hava top
çu kuvvetleri rlbi kullanıldı. 

Malta, taarruz 
kıymetini kaybetti 

Bu tabiye neticetiude, bir ta· 
arraz ü1tn olan Malta, ken

dini korama vaziyetine düttii. in. 
filiz Hkizinci ordu kumandanı fe· 
neral Ritcbie. lr.enditinden evvelki 
kamandanların malik oldukları bü
yllk bir dayanma noktasından mab· 
ram kalc:\ı. 

Maltanın bu duruma dOı•MI 
yabua laailialerin ltalyan vapur ka· 
filelerini YVlaalarına mini olmakla 
kalmadı, lDailW.re Akdenizin mer0 

keıiode bikiaiyetl kaybettirdi. Son 
deniı mubarebeti r&ttwdi ki bu. 
rıdıo vapur kıfilıleriDiıa r• .. Mi 

Alman tankları 

daha Kuvvetlidir 
Bu umumi sebeplerden başka as 

keri Hbepler de sekizinci in. 
riliz ordatunun matlObiyetinde 

imil olmaıtar. 22 tonluk Mark 4 
Alman tanklarının ve 75 lik top 

mıştır. 

• 
Vıicut ile zi· 
lain arasında 
mıinaseht 

Pariı Etıbba 
mecmaatında 

ne.fredilen bir 

l 00 M. Serbeıt: 
t - O;az 
2 - Celil Gül 
3 - Tütenr 

100 M. Sırt üıtü: 

1 - Muzaffer 
2 - Ali Seylan 

100 M. Kurbaj'alama: 

Demir ıpor 1,29 (Yeni Adana re~ora) 
c c 1;43 

Adana G. 1,43,2 

Demir ıpor 1,59 
Adana G. 2,08 

de yeniden aşevleri açıl• 
Şimdiden bu iş için lüza-1• 
maddeleri, kömür, odan 

larla mücehhez Saond tanklarınm 
lnrlliz zırhlı arabalanodan daha 

makalede, vü 
cat ile zihin ara11odaki münaH 
bet belirtilmektedir. Bu makalede 
ileri ıllrülea naaariyeye röre, ib. 
tiyarhk intanlıtın en bOyük dert· 
lerindeo biri uyılmama~ lizım

dır.lnsan ihtiyarladıkça fizik kav· 
vetlerinin azalma1ı, zihin kuvve
tinin azalma1ını icabettirmez. lb
tiyarlıyan bir ioaan, kan deveranı 
iatizam11ıhlr.larından mazterip de 
a'ilH, blltiln zihni kuvvytlerlni 
tam olarak muhafaza ediyor. 

1 - Taran Türkmen Adana G. 1,49 (Yeni Adana rekora) 

rlbi malzeme k11men teaıbl 
miştlr. Bir taraftan 1a t 

devam edilmektedir. Teşri 
lio on betine doğra yeaıek 
tıtılmasma başlanması mat 
olap ilk hamlede öileleri dl 
fukaraya a-üode bir ötün 
verilecektir. Bu miktar. t .JJ 

ründe otuz bin ki,iye ttaU": 

karılacaklar. Banan için ~ 
Ura kadar ıarfedileceğl 

2 - Sadi Sezen « « l ,58 
3 - lımail Sava.fÇl « c 2 kuvvetli olduklara rörlllm&ştür. 88 

milimetrelik Alman uçaksavar top 

ları tanklara karşı şaşılacak dere· 
cede teıirli ıurette kullaoalmıştır. 

Bu müsabakalarda 0.mlr spor 45 pawaala birinci Adana a-ençUk 
40 puvanla ikinci oldular. yor. Alınacak neticelere ~ 

~ .. ebbllı daha renit tut~la ...... 
ıcabedene yaz mevsı....,... 

aynı şekilde yemek dai1 

Küçükler: 
50 M. Serbeıt: 

Almanlar tanklarda ıojıık ha 
va tertibatı yaparak ııcakların 

korkunç teairini ortadan kaldırma
i• muvaffak olmuılardı. 

1 - Fehmi Ak kurt Adanı G. 42,2 (Yeni kOçilkler rekora) 
devam olunacaktır. ~ 

Halba mllttemleke ıartlarına 

alışmam" ve çöl muharebelerini 
bilmiyeo kimselerden teıkil edilen 
Alman Afrika Korpı'u müthi, bir 

kuvvet olarak meydana çıkmııtır. 

Bu kuvvet iyi yetiıtirllmif, iyi 
teçhiz edilmi.ftir; bilhasta ba,tnda
ki kumanda heyeti çok mükem 
meldir. 

Bu makalenin ıonunda, fizik 
kuvvetlerinin·azalma11, zihni kuv
vetlerin teklmül ve inkiıafına da 
yardım ettiği oazariy••i ileri sil· 
rülmektedir. 

Tenesl 20 kurut• 
ekmek ••tırormut 

2 - Doian: Yıldırım c c 34 
3 - Maıtafa Gülergün c c 43,1 

50 M. Sırtllıtl1: 

1 - Halil KaplanHlrk 
2 - Tlltek 
3 - Oıman Tiirkmen 

50 M. Karbalaiama: 

1 - Muıtaf a işçi 
2 - Halil Türkmen 
3 - Recai 

4X 50 Bayrak yarı41: 

Deair ıpor 4S 
Adana G. 48 

c c 50 

Demir ıpor 48 
c « 53 

Adana G. ~3 

Ankarada mevcut af"'f 
yOtlilerek buradaki ründ• 
bin klfiye yem•k verebilec
ıokalacaktır. 

Evkaf idaresi lıtanba~ 
kir halka odan ve kömür 
matı için de tertibat 

Fakat bunlar galibiyetin H 

beplerini anlataıaia yetmez. Halk 
lngilizlerin bu muharebeyi neden 

- Devumı üçüncüde -

Y enicami · civarında aşçılık yı· 
pan Kayserli Salih oğlu Ahmet 
Ô4men, tanesi 20 kurttştan 32 ek· 
mek satarken yakalanmıştır. 

1 - Adana Gençlik talr.ımı (F. Aklr.at, M. Gnlerrin, D. Yıldarım, 
H. Sıçrar) derece 3.10 

2 - Demir ıpor takım (M. lıçi, Halil, Recai, Ali,) derece 3.20 

Kızılay cemiyeti reçen ~~ 
duta fibi Karadeniz tabi .... 
kir halkına m11ır daiıtlll,, 
rar vermittir. Bu ıeoe cİ"~ 
kına dai talacak m1111' .ai"V 
b .. JÜZ ton olarak tah•itl 
mektedir. 

•===================================================================~ ll-T_·a_ri_hi_R_om_a_n_: _7 4__.I 

Y altın zemanlara kadar millet tara 
hodan ideta tapılırcHıoa sevilen kaman· 
dan elile küçümaer bir İ.faret yaparak: 

- Millet mi? dedi. Kral Üzerlerine 
rOmüı para uçtırdı. 

Onlar da yaıasm Kral 1 diye baiır· 
dılar. 

Uzan sOkOttan sonra Vata kura bir 
li1anla denm etti: 

- Ben Fehervar'a a-eldiiim zaman 
••aaim bltmifti •.. 

• • Sod kakta Krala rasta-elince atanın diz· 
rının en ~akalıyarak d-..1· k' • Ad ıMıım ı. 

n 'Af köpek otlu ve hainsin 1 bana 
cevap vermedi YaDUadaki Raalara işaret 
etti. Onlar da Kralın C•Yebını klıoçla 
kafaaıa yazdalar. Biz yaya ldlk. BHdan 
dolayı da hakkımızdan kolaybkla reldı. 
ler.: Aynı ıamanda şehir yakınında '-la. 
nan orduına da hücum ettiler. Aaker1 
ıarap içip ejleolrkeo rafil olarak avlaya· 
rak doiradılır. Bir çok lr.amandanım da 
öldü. Ben keodi111 ve adamlarım kılıoçla 
kendimize yol açarak şehirden kaçabildik. 

- Peki ıimdi o• yapacatız? 
Vata omadannı silkti. 

- Veoedikli Peter'io iki fÖZGnü oy· 
dapma Mqoa'daa Zamor'a kadar kova· 

ZINDIKLAR 
ladıiıma acıyorum. Onu bir Alman 

evinde 11kı.ftırdıjım zaman yarım a-ün 
kendini bir yabani domuz ribl müdafaa 
etti Bana ra;men ona yakaladım ve röz· 
lerine mil çektim. Fakat ıamimi olarak 
söylüyornm. Eier bu lr.ör adamla bir da. 
ha karşı kar,ıya relirtem önünde hür
metle •iileceiim. O sirke Kraldı. Fakat 
Andra, zehir Kraldır.. Taş armada ile 
brldıranı .. kertenkele ile yılanı deilttik. 
Peter Hıriıtiyaodı ve Almanlar önünde 
diz çöküyordu; fakat altun dişli Andraş 
atımın Önilnd11 diz çökıe, her bir a-özü 
Tavuton kuyruta kadar g-iiael ve bilyük 
olta ve ben bu rözleri d• çıkarsam yine 
de Peter'e karıı bakaızlık etmiş olmak
tan kurtulamam. 

- Pelr.i şimdi biz ne yapacaiız? 
Vata rurarla bqıoı yakarıya kaldırdı ve 
- Tanesini yedik tayana da içmiye· 

cetia. Madamki harp ittiyor pek ili &yle 
obua. Eh henüz kırda ayaiı kırılmaml.f 
tay •kalk rejil ... 

Fehervarlı yılana bizim •iderbamaıı, 
hilekir Andrq'e ateş ıaçao Lıvente'yi 
salıveririz. Levente hakiki Arpad kanın· 
dandır. Serttir, bir lulınç rtbi keskin ve 
temizdir ... Hür Arpa otla iibi Aadreı'ın 

Çl!VIREN ı 
bir tek boyna vardır. Fakat LHeate'nin 
boyna çiftedir. Biliyor muan ba rece ne 
yapacarız? Leveate'yi kalkaaa kaldıra· 
cak ve Macarittanın Kralı olarak ilin 
edece;tz 1 

Vata bu ton cümleyi yilkıek Hile 
ıöylemlf, etraftaki beyler de oaa taıtik 
etmiflerdi. 

Ba esnada Talqony mmt~kuına rel· 
mi.flerdl. Sahil aiaçlarla ıOılO idi. Kafile 
sık bir ormanın kocaman •taçları ar&11n• 
dan kıvrıla kıvrıla riden patikadan il•r· 
liyorda. 

Şöhretli bir ail•in belki en Mrt to
runlarından biri ola Arpacl otla Leveote 
ile biraz 10Dr8 karfl karftya reJeceji 
bllli blltlln beylerin kalbinde haaaıi bir 
bOrmet ayandırmlf b. ÇünkO ba aileye 
karı• pek eıki devirlerdeoberi yalnız 
Macarlar dejil bütün Şarklılar korka ile 
karıtık 1ayrı beslerlerdL Volradaa Layta 
ırmıiına kadar berk .. hükOmraahk için 
yaratılmq olan bu aileain dljerlerfndea 
başka bir basasiyeti oldajana bilirdi • 
Fertleri hep karaalık bak11b, zeki ve bir 
aralan kadar kavvetll idiler. Hepai de 
ecdattarıodan mGthif bir irade kuvveti 
tnarlı etmlfl•di, Gillmek ve atı...k 

Semih Uygur ~ 
nedir bilmezlerdi. Kadınları da tok /,İ 
ateıli veya baıka bir yaratılışta idil~ 

Arpatl birdenbire alınan diz,...... 
çekti Vata'nın kolunu tutarak; J 

- Şara1a bakın 1 Görüyor OJO, 
Dedi. ~ 

Ormanda bOyOk bir ışık pıf'lld:ıl 
alevleri araçları kırmııı rear• boyd~ 

Ormandan yihelen teıleri '""' 
muıanaz? ; 

Binlerce atızdan yOkselen bir ~ 
..- blltlla ormanı inletiyordu. 8'_,, 
tlaaclan .•iyade bir f nlltiye beoıi,.-~114 
Sanki bınlerce diti kurt ölen çoe"' 
için alayorlardı. 

\'ata "'1 
- Ceoaze merasimi. Diye fııd 
Alpar rJI!:. 
- Acaba kimi römüyorlar? i~ 
- Bilmem. Fakat bizzat U.. İl 

dahi ölseydi ba kadar derlndeo "' ..ı 
ajlamaalardı. 9" ~ 

Korkanan adını bile bilaıJ,-..ati'~ 
mllpik Batbajanaa bOttın vlcP""'"" ,.,. 
perdi. Hiç biriri de atını ısJ"'St/ 
c ... ret ed•medU•. Atlar k ... di ........... 
ilerlediler. ,,il J 

(/AfHllllJ 
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Mısırın kapısı 
•• • 

Türkün kabili-onünde istiklal 
pazarlığı ·yetine inanalım 

YAZAN Mısırı dışard•n 

almak için saldı 
rışlar ıürüp gider 
ken , !çerden ele 

. reçirmek için de 
•2,.-~---_, 

Şınalar başladı. 

ı.ı~ibver orduları lıkenderiyeye 
)•-tınca Almanya ve ha!ya Mı 
~' lıtildil a.dadılıar . " Mısır , 
~:ır!ılarındır ., bayraiını açtılar. 
~lddı de Mısır Mısırhlaran olduğo 
~ e • içinde bir tek Mııırlı as· 
t.._" bulunmıyan logiliz orduları 
.••ır İçin kan dökmeyi lüzamla 
~bUrkeo , M111rı zorla alac~k 
-. Yer devletlerinin t bu zenl"n 
lıip~•keti ne dereceye kadar sa· 
bi.- rine bırakacakları hatıra ı:•!en 
ç.ij'°'gudur . Çekoslovakya nı~ın 
laQ •rln olmuyor , yahut Habeşıı-
da 0 •den Habeflerin sayılmamış 
~ ~ilve14 kanalı ve Nil vadisi , 
~ılerin elinden kartarılıp bol 
~ ~n Mııırhlara baiışlanacak , 
"- ~ıteın değişildijini anlamak 
·~tur. 

tlti lier ıalrıncı ~evlet, . ~er r~
~ ,Yere iyilik sarhk , dırlık do 
~Uk rötnrmok iddia1ındadır . 
~_,Ya rirdikten ıonra kurulup 
~ dııto idare şek~i kendi. bakı~•?· 
~ ea elverişfüidır • lngıJtero IÇlD 

ıı.. diıtan yahut M111r idareleri bu 
~~•ketlerin rahat etmelerine. ve 
~ lbelerine ne kadar uya·an ıae, 
~lnya ve ltalyanın ~ısır _ için 
ait rladıldarı şekil do hıç şupho-
llii.ı blr Alman veya ltalyan iıtik· 
4 ~ • benzeml;ocek , böyle karı
~ itlere yatkın olmayan yerli 
t.,, 1 ~arp aıedeniyetinin ıömürücil 
~~ kltılerine yavaş yavaş alıştırmak 
ctt llaet ve fedakirhtın• katlana-

'tır ı 

ilt Mııar önünde dövütülürken 
~ •llrülen bu iıtiklil proparan· 
t"•nın derin bir sebebi olmak 
~ 'ttir . Bize öyle reliyor ki bu 
~ '00•11leıiyle Mihver , Mııırda 
--~Ötıteren bir hareketi aağla· 
lt • değişime azçok hazır olan 
~ ~r •fltlrını bllsbütün kışkırtmak 

)Qr, 

hl-.a Son zamanlarda Mısırın lçi.nden 
"iıı h.zı ekıik haberler lnrılte
~'l' Mııır hülr.Qmetine , bu memlo 
il 1 •0nıına kadar müdafaa edece-
111r:-"-kında teminat verdiiini bil 
~ltYOrdııa • Mııırı ' harp rayeleri 
ı,,l~llaı~~an ve kendi yülr.ıek men• 
~ r· •sin ıaten müdafaa z~run 
-._ 

0 
•n lnrilterenin Mısır hukG· 

YAZAN 
Abidin 
Dav er 

Harbin, bütün 
dünyayı beye· 
canlandıran aı· 

keri ve siyasi 

hadiseleri arasında, memleketimize 
aid sevinilecek bir haber, fazla •· 
lika uyandırmadan geçip ritti. Bir 
Türk denizcisinin bir motör yap. 
tığ'ını ve tecrüb~lerin muvaffaki· 
yetle neticelendiiini bildiren ha
beri kaıdedlroram. 

Denizcilik bayramı arif esinde, 
lıtanbul gazeteleri, bu müjdeyi şöy 
lece vermiıl•rdi: 

«Memleketimizde yerli malze• 
me ve Türk eli ile motör yapmak 
şerefini Devlet Limanlara işletme· 
sinin Haliçdeki atölyesi kazanmış 
tar. 

Bu motörün ayai eller tara· 
fından vücade ~getirilen bir tekne 
üzerinde yapılan tecrübeleri do 
tamamile müıbet ve ati için, bü
yük ümidler verecek bir şekilde 

neticelen mittir. 
65 beyrir kuvvetinde olan ba 

Türk mktörü, Münakalat Vekilli· 
ğlnce takdirle karşılanmış ve seri 
halinde yapılma11 da kararlaştırıl 
mıştır. 

Ba mDjdeyi verdikten ıonra 
razetelerlmlz, yanılmıyorsam, bu 
motör me1elesi üzerinde darmah
dır. Ben biraz motrul oldum ve 
şunları öj'rendim. 

Ba motörü yapmaia muvaffak 
olanların batında, emekli makine 
Yüzbatısı Kemal Akmen gelmek
tedir. Kemal Akmon, Büyük Harp 
içinde, mohrum Cemal Paşamn 
Bahriye Nazırhiı zamanında, Hey
belide kurolmuı olan Çarkçı mek 
tebinin ilk yotiştirditi kıymetll ma 
kine snbaylarımı:zdandır; Birinci ve 
ikinci lnönü denizaltılarımız yapı
larken Hollandanın Rotterdamdaki 
Fijenoord tezgiblaranda balanorak 
bu gemilerin inşaıına nezaret et
mif, sonra Denizbankın Almaoyaya 
ıipariş ettiği vapurların yapılmaıı-

le moşrul olan inşaat komiıyonan· 
da çalaşmıştır. 

Şimdi de Devlet Limanlara İş· 
letmeıi Umum Mildürliiiiiniln fen 
heyetinde vazife rörmektodlr. 

Bu renç makine müteba11111, 
elimizdeki atölyeler, işçiler ve mal. 
zeme ile pekili motör yapılabile· 
ceğioo inanmış ve bütün füçlükle 
re raimen, bu iı üzerinde çalışmış, 
muvaffak da olmottar. 

Ba ilk Türk motöril, bilrlnin, 

BUGÜN 

-·HARİC.i' HAB ERL.ER 

Kahire 6 <a.a>- TeşebbDS 
Orta,erlc: lnl'ili:r la ııcakta ı u 
kuvvetleri umumi tedariki mHele 

Haddinden faz 

Rommel ,l•n si, Rommel'inEI kararl'ihının pa. 
zar t49bffi1: Alemeyne' kadar 

Kara ve ha- e ı •ı n d e ilerlemeıi yüzün-
va kuvvetleri El den karşııına çı· 

b ·· ı c:' k f •J kan Lellibaıh me-~lemey~ o ge. r a a genı en selelerden biridir. sınde dun de düş ' 
mana taarrnza do· •ı ı • d • inriliz kuvvetleri 
vam etmişlerdir. ı er ıgeme ı hareket üslerine, 
Düşmanın zırhlı ---- ----, iaşe merkezle 
kuvvetleri birçok Amerikan kltalar1 da rine ve Nil mın· 
tanldarmıo kolla ilk defa mihver kUV• takasının ID depo 
nılmaz hale ~·ti · vetlerlle tama•• geçti larına yaklaımış 
rilmiş olmaların· ...____ oldukları halde 

dan dolayı, El Alemeyn'in ceno Almanlar, çorak bir mıntakada 
bundeki tepeden reri çekilmek hareketler icra etmektedirler. Bazı 
zorunda kalmışlardır. askeri muharrirler, bu müşkülat 

Uçaklarımız düşmana karşı ve şiddetli sıcaklar karşısında, in· 
E b rilizlerio bir müddet, Almanlan azami rayreti ıarfetmiş, ldab a 

bulundukları noktafila tatmaları im bölretindeki iniş alanları iyiden 
kanını ileri ıilrmektedirler, 

iyiye hücuma uğ'ramış ve mitral- Londra 6 (a.a) - Bqvekil 
yöz ateşine tatolmoıtur: Çörçil hava Marotah Tedder'e bir 

Av uçaklarımız, bot Moasorecb· tebrik teJınfı cöndermlıtir. 
mitd üç Yankea 87( bir Macchi Londra 6 (a.a.) - Pazar rü· 
202 düşürmüılordlr. nii Londranın saılibiyetli mahfille 

Dün rece, orta ve •iır bomba riııdo ıöylendijino röre , El Ale 
uçaklarımız Eldabba yolu yakınla· meyn çevreıindekl loriliz mevzi· 
randa düşmanın motörlü bir taşıh· lori ıa;lam durmakta ve karşılık 
na ve Binraaidoki hedeflere hü bir taarruz devam etmektedir. Da 
com etmişlerdir. Gene o gece, düş- rom lnrilizler için elverişsiz de. 
manın kanal ve lskenderiye bölge. iildir. 
sine yapmış olduio akınlar oına· Londra 6 ( a.a. ) - Kahire 
sında, av uçaklarımız düşmanın şehri salda bir bayat ıürmek~edlr. 
beş bomba uçaiını düşürmüşlerdir. Cama günü Süven kanalı bolgo-

Londra 6 (a.a) _ Mııır top. ılne yapılan taarruz esnasınba bir 
raldaranda cereyan etmekte olan kişinin öldüiil ve iki kitinin yara· 
muharebe revşememiştir. Çrrpıı- landığı timdi öfrenilmiştir. 

Bertin 6 ( a.a. ) - Alman 
maiar El Alemeyn ve Katlara ara· uçakları dlln rece Süven kanalına 
11nda yapılmaktadır. Mihver kuvvet- mayo dökmüıler ve Süvoyf cıva. 
leriuin ln&iliz hatlarını yumak için rını infililı.h bombalarla teılrli bir 
yaphkları bütün teşebbüsler aka· taarraz . tatmqlardır . Daha baş 
met• oiramış ve Mihverciler •iır ka savaş uçakları lnrilizlorin şima 
tank kayıbına maraz kalmışlardır. li Afrika ıahilindekl reri takviye 

Sekizinci ordu, Alman piyade. kuvvetlerini bombalamışlardır • 
ıinden son 24 saat zarfanda 600 Otomobil toplulukları tesirli tam 
esir almışlar. 

Londra 6 (a.a) -Reııter ajan· 
ıınıo diplomatik muhabiri yazıyor: 

M111rdan relen haberler çolı. 

daha iyidir. Evvelki rün yaptıiı 
kartı taarruzda 8 inci orda mavaf. 
fak olmuştur. Ancak bu büyük Öl· 
çilde bir karşı taarruz deiiJdir ve 
şimdiden fazla memnun olmai• rol· 
mez. T eşebbüı hlll Rommel'in 
elinden ahnmam1ftır. Bananla be· 
raber lnfillz aıkerl IÖ:ıcDıii Rom 
mel'in ilerlememiı oldaiuna bil
dirmiştir. 

Londra 6 (a.a) - Reuter: 
Borün alınan haberler, 8 inci or· 
donun El Alemeyo bölreıinde mu 
kavemet etmekte olduianu ve Al 
manlaran çöl yolile çovir111e bar•· 
keti yapmitlarının mnmkiln olma
dıiını teyid etmektedir. 

isabetler almııtır. 
Bodıpeıte 6 ( a.a. ) - Buda 

peşte radyoıonan blldirdljine gö 
re , Maryar Orsaar Macar r•ze· 
toai Bertin muhabirinin Af 'arına at. 
fen 1 ıimal Afrikada Mihver ordu
larının ilk defa olarak Birletik A
merika kıt'alariylo temasa reçmiı 
bulundukları haberini vermektedir. 
Birlttik Amerika kuvvetleri El 
Alemeyo ceph ... nde yer alm11· 
lardır. 

Kozan ve Kadlrll çeltlk l ••halara tetkik edilecek 
Kozan, Kadirli çeltik sabala· 

rının 11hbi ve zirai durıımların1n 
tetkikine çeltik mlltehassı Bay Ha. 
ran Onuk ile vilayet 1eyyar tabibi 
Bay Faik memur edilmiılerdir. Bu· 
rün kazalara hareket edecekler
dir . 

= 
Libya harbinde 
lnglliz tlbiye 

hataları 
- Baş tarafı ikincide -

kaybettiklerini kalay<"a aolayamz.a 
Ritcbie o bavallyi tanıyan iyi bir 
kumandandır. Bu lılı:oçyah asker 
sade, mütevazı, cesurdur, meılek. 
ten yetişmiıtir. 

Fakat harp kortlaranın karşı· 
ıında lizım gelen ilk şeye malik 
olamamıştır: insan ve levazım ba
kımından düımana ilıtünlllk. Bu 
zat kumandayı ele aldıktan şonra 

Avoıtralyalı ve Yeni Zelandahlar 
çekilerek memleketlerine dönmüş 

lerdir. 
lnhiliz Northamberland alayı 

da bir buçuk sene hizmetten sonra 
buradan çekilmiştir. Bu ıuretlo 
ordudaki tecrübeli unsurlar azal
mıştır. 

Gelen yeni kuvvetler kahra· 
manca çarpışmıılardır. Fakat bara· 
da tabiye hataları yapılmıştır. Me
seli bir tank torayının yolunu Ş•· 
şırarak Alman toplarının makaıva· 
ri ateşine düştilfü ~örülmüştür. 

Sonra lngilizlor için en bayük e
hemmiyeti olan Biolbakim mevki 
ini kurtarmak için hava ve kara 
ku vvetlerioin Mden bir iş birliği 
yapmadıiı bir tDrlü izah edileme· 
mektedir. 

lngilizler Napolyonun 
prensipini tatbik 
edemediler 

Libyadaki ıon hareket muharebe 
ıinde lnrilizlerin, harbin ridi 

şlni deiiştlrmek için bir harekette 
bnlunmadıklarma bakarak, inıan 

bunlaı:ın ya hoa kuvveti yahut 
kifi derecede tank ihtiyatı olma· 
dırını dütünüyor. 

Sarada rarlp bir şey vardırı 
Llbyada muharebe bütüu şiddetile 
devam ederken, Hindlıtana çok 
büyük bir lnıiliz aakor ve levazım 
kafileainini vardıiı haber alınmıı· 
tır • 

Geçende Avam ,kamarasında 
Japılan beyanattan sonra lnriliz 
bükOll'otinin, fena neti-:eler veren 
kuvvetleri daiıtmaktan çekindiii 
zannediliyordu. 8. ChurcbiU, Uzak 
Şarktaki mavaff akiyetaialiğ'in H· 

bebini anlatırken, her tarafta kav· 
vetli olmak imklnı baluamadıtını, 
kuvvetin bir dGşmana karıı top. 
)anması lizım geldiğini ıöylemiıtl. 
Halbuki Napoleonun bo prensipi· 
nin tatbik edilmediii anlaşılıyor. 

___ , __________________ ___ 

1- Bu Nöbetçi Eczane 1 Gece _ 

Yeni eczane 
( Belediye yanında) 

7 Temmuz 1942 

7 T •ınmuz Salı 
Tlrlr.lye Radyodlfllzroa poıtaları 

Tllr1dye radyol\&ı Aakara Radyoıu 

7,30 Prorram ve Memleket 
ıaat ayarı. 

(Pi.) 

7,32 Vücudumuzu işletelim. 
7 ,49 Aianı haberleri. 
7,55 Müzilı.: Senfonik parçalar 

8,20-
8,35 Evin 1aati. 
12,30 Protram ve memleket 

saat ayara. 

12,33 Müzik: Beraber Türk61er 
12,45 Ajanı haberleri. 
13,00 -
13,30 Müzik: t•rkılar' 
\8,00 Pro~ram ve memleket 

ıaat ararı. 

18 03 Milzik: Radyo Salon or-
okoıtraıı. (Violonist Necip Atkın): 

ı . Cherubinl: Şakı; 

ati). 

2 . Ma11eoot: Drametlk 1ah
neler. il; 
3 . Kreiıle: Aşk not'eai; 
4 • Michaeliı: Tnrk recid 
roımi; 
5 • Krome: Şakalar. 

18.45 Müzik: Fasıl heyeti. 
19 00 Konoıma (Derdletme ••· • 

19,15 Müzik: Şarkı ve türkü· 
lor. 

19,30 Memleket Saat Ayarı 

ve Aj•nı Haberleri. 
19,45 Serbest 10 dakika 
19,55 Müı:ik: Faııl heyeti 
20,15 Radyo razeteaL 
20,45 Milzik: Methur Tenor'lar 

(Pi.) 
21100 Ziraat TakvimL 
21 1{) Müzik: Noktilrn ve •• 

renad'lar (pi.) 
21,30 Konuşma (lktisad saati). 
21, 45MGzik: Kluik Türk mil· 

ziii prorramı. (Şef: Meıud Cemil). 
22,30 Memleket saat ayarı ve 

Ajanı Haberleri. ve Borsalar 
22,45 
18.03 Miizik: lncesaz faalr. 
18,40 Mibik : Hafif Müzi 

(PL) 
19,00 Konuıma (Kitapsevenler 

ıaati). 

19,15 Müzik: Danı mOzlii(PI). 
1330 MGzik: Pqrev, beıte 

ve şarkılar. 
22,SO Y arankl Prorram v • 

kapanıı 

ITll.KVtMI 
7 Temmuı 1942 

SALI 
YlLııM2 • A Yı 7 Güa : 118 Hasır 65 
Rumi JSSI- Haslraa 25 
Hicri 1561- C.aul,.el'lbır 2• 

"'r~e neden bu yolda teminat 
~tini anlamak rilçtür . Çilnkü 
til • hliltGmetinin herhalde , in 
~"•. Mısırı belki müdafaa et-

d~Y• bir kayr111 yoktur. 
le._ Ço\ harbi batladıkt•n ıoora 
~r P1.rllmentoıonda ve halk 
~ lllda bllyük heyecan oldoia , 
~~n Önceki Batvelr.ili devirerek 
~ it P•ı•yı lnfilizlerin :zorla_ kra 
~bııl ettirdikleri düşünillurse, 

azmin eıeri oldup kadar, ba inan· " ., 

)ı~ 1 ketlerinin boı yere yakılıp 
•I~ llatıından korkan bir kııım 
~~IQ lnrilizleri lskendorlyede 
()ı-.ı t~•kteo vazrrçirmek istemiş 
'ot,,lln •rı ve lngilterenin de M111rı 
't'rdıt~ kadar müdafaaya karar 
' •oi - teminat diye deiil -
~' lert bir cevap olarak bildir 
İttitı& labınlo edilebilir • Mihv._,in 
~ c l beyannamesi , Mısırdaki 
~~ r e y a n ı kuvvetlendirmek 

Q . 
.,, iltGn bo lçerdeki karnaşma 
~~lfardakl avotıular , Mııır 
~i •. devam eden muhareb~nin 
'~'•ne baihdır . Mihverın , 
~.. ? Mıaırı Mııırhlara bağışla 
~tıın~ı·'Çerdeki bazı cereyanları 
I~ 'Yebilir, fakat lnriliz müda· 
~n, leıir edemez . Eğer lori
lıt1~•Pbede çöziUür ve Mııırı 
.,,.,_ ttlerae Mihverin illiklil 
1'titı ~ Y•hot vermemesi hadise
~ •ler1tı fiditi üzerinde artık 
cı_ b oı,._n . Mııırın makadderatı 
C> ~-harbin sonuna bailaclar • 
lıt --..._. kadar Mııırlılar da bat 
1 . ._, L b' • l' 
"dıtı uq sefer çifte ar •tr• ın B tatıalf olacaklardar. 
~~it t •illet için acı olan ıey • 
.,, l 11;lııııai ona kimi bono özler 

~ki ' :'4,, •rken baıkaları tarafaodan 
' ' ' •dilen vatanın kap111 önün b....' )aba 

ı.;1'( llcılar aruındaki ba art· 
ü" -.:. lıtı~lil pazarlıtıdır • Hiç 
~-lıtikl&U yabancılar ~·· 

-Aktaa'dan-

cıo da mahıulüdür. 
Muhterem okuyacalarım bilir· 

lor ki, ba satırleran muharriri, Tür 
kiyede bir motör f abrika11 kurul 
ması için, en çok yazı yazan raze 
tecidir. 

Ben, Türk mühendis ve iıçi· 

lerlnin motör yapabileceklerine ina· 
oıyordom. Tabii yeni bir lcad de· 
ğ'il; fakat lisansa alınmış motörleri 
kaadediyordum. 

Fakat, Türkün yüksek kabili· 
yetine inanmayanlar yüzünden bu 
İf yıllarca aavıaklandı. Onlar, 

- Efendim motör rapmak 
çok İnce, çok yOkaek bir ıao'at 
iıidlr; çok rOçdDr. Biz motör ya. 
pamayız, diyib dururlar. Memleket 
te, bili bir motör. fabrika11 kuru· 
lamadı. 

Halbalı.i önce •n kolayından 
başlayarak ve ayni zamanda bir 
taraftan da işçileri yetiştirecek 
motörcülüğü teıis •tmlf ol1aydık, 
şimdi, şu dar zamanlarda,, motör,e· 
rimlzin bir kıımını kendımlı yap· 
mak imkanını bolmuş olurduk. Be 
nim ba tezimin dojrulduionu Li
manlar idaresinin Haliçdeki atöl· 
yeai. mahdad vuıtalarile yaptığı 
motörle isbat etmiftlr. 

Türklln yapamıyaca;ı t•Y yok 
tar; elverir ki onan kabWyetlerine 
iuaoalım ve barila, yarın dlyo çok 
kıJllletll zamanları, ıenelerce, bo· 
tana reçirmiyelim. 

Şı.•dl yapılacak ıer, Kemal 
Akmeaı1n idaresi altında bir mo · 
tör imallth.1ıeıi karmaktı~ fabrika 
demeğe dlli11a varmıyor; çll~kü ifln 

rene reri k.a.. .. ından korkoyo-
ram. 

- Cumburl1et'tea -

ı __ S_I N_E_M_A __ ı Holivuna Jönprömye Buhranı .. 
Amerikanın harbe rlrmeıl ilzerine Hollivut'· 

an renç artiıtleri a1kere çajuı.l~ıı~rdır. 
Ba yüzden ıimdi ıinema şehrinde ıonpromy• 

buhranı vardır. 

yalnız bir artist istifini bozmadan oıkiıi 
ibi çalışmasına devam ediyor. Bu artiıl Vil . 

f.ara Poveldir. Povol'in Hollivatta kalarak ça · 
l1f4bilmesine sebep, çoktan askerlik yatını dol· 

dormq olmaııdır. Filimlercle ıenç erkek rolü 
yapmasına rarmen Villiam Povel 49 Yatında· 
dır. 

Villiam Povele birçok büyük yıldızlarla 
film çevirmeıi teklif edllmlıtir • Fa.kat o, ~ 
teklifi kabal etmemiı, 1enelerdenben yaptıra 
ribi, Myrna Loy ile birlikte film çevlrmeie de· 
vam etmiıtir. Baıünlerde yeni bir filme batla· 

mail iizeredir. 

Şimdi Amerikada çok sevilen Villiam Po
vel, Pitaburr ıehrinde dotmqtar. Babaıı ço· 
coğonun tahsiline çok dikkat etmit, Povel, ko-

l "i bitirdikten sonra telefon kumpanyaıında 
il h • L eli • ' memur olm\lftur. Fakat aa neyı ço .. sev rın. 

d bir taraftan da kanservataara .. vam et· en, 
meie baılamıştır. 

' 

Villlam Povel konservata-
1 ilk rol: hain vara bitirdikten ıonra sah· 

neye çıkmai• baılamııtır. Fakat kendisine kü· 
çük roller verlliyorda. ilk mühimce rol 1914 te 
21 yqındayken verilmittir. 

Bu rol bir hain rolil idi ve Povel banda 
çok muvaffak olmqtu. Banan nzerine telefon 

kumpanyaaındakl itini barakarak kendisini ta• 
mamen sahneye venaittir, Erteıl ıeoe tanıtı 
artiıt Helene Vllaon ile avı.aittir. fakat b• 

izdivaç oznn ıürmemiş. kırt koca iki aene ıoo
ra ayrelmıılardır, 

Povol, 1918 do, bark bittikten ıonra Hol 
livata sritmiıtir. Borada kendisine film çevir· 
mesl teklif edilmiş, bo teklifi kabul ederek iıe 
baılamııtır. ilk çevirdiii film Scherlok Holmes
ti. Fakat bu filmde Scherlok değil, cani rolü
nü vapmıştır. Scberlok rolü Jobn Barrymoor'a 
vorilmiıtir. Povel, hain rolünde çok muvaffak 
oldajıından, Metro Goldvyn şarketi kendiıiyle 
ozon mllddetli bir makavele yapmııtır. Artiat 
bundan ıonra mütemadiyen filmlerde hınız , 
katil rolleri yapmaia batlamıştır. 

Ba bal, sözlll film çıktığı zamana kadar 
devam etmiştir. 

Sözlii film batladıktan ıon
Aınerilcanın ra Povel hain rollerini bı. 
en ıık ad11111ı rakmış, büsbütün baıka bir 

hilviyet almıştır. O umana kadar kOlhanbey· 
varl riyinlrken birdenbire Amerikanın en ı•k 
adamlarından biri olmuştur. 

Bu deiifikllk tızorine, j önprömye rollerine 
bqlamııtır. Bunda hain rolünden ziyade mu· 
vaffak olm\lftor. Hele Myrna Loy ile birlilr.te 
çevirdiği filmler büyük raibet kazanmııtır. 

Povel, 1931 de ronç aioema artiatleria.,_ 
Carole Lombard ile ewlenmiftir. Fakat ba Is· 
divaç da uzan ıürmemif, iki artiıt 193' 19 •r 
rılmışlardır. Bir miiddet aonra Povel, .... W 
Yılcbzlarındaa jean Harlov ile N•it•lftlrh. ,1 

k n •ı_ l J937 azı · artlıt evlenm• uzere ı .. an Har o• 
ranında haıtalaoarak ölmilıtllr. • • 

Ba ölDm Povel'i çok mıt....ır etmııtır. Ar-
tiıt her ıeyl bırakm11. rünlorce kimse ile 2Ö· 
r6fmemlftlr. Nihayet doktorların taV1lyeai Üll• 

•• 
rine sayahate çıkmıştır. Pov•I aylarca Avra
pada kalmış ve yarııı kapanmııtır. Baadan ıon 
ra tekrar Hollivata döamilf, yeniden filıD çevir. 
meğe başlamııtır. 

Povel, üç sene evvel r•nç artistlerden 
Diana Levia'i rörmiil çok beğenerek izdivaç 
teklif etmiştir. O uman barünkü kadar mot· 
har olmayan Mickey Ronoy~Diana'yı soviyorda. 
Diaaa da ba 1evfiye likayt kalmıyordu. Fakat 
Roney henDz 18 yaşında bir çocakta. Baamn 

için reaç artiıt Povel ribi klmil Wr artlı ta
rafından yapılan hıklifi daha 11111•ahk bularak 
ooanla evlenmiştir, Şimdi villla• Povep kendi
sinden 25 Y•I renç olan 1tarWJ• 1akin bir ha. 
yat yaşamaktadır, 

·~E..._ ________ ı/d~~--. Povel elliıine c•lcliii 

n bügiik ' halde Yatını röateraaez 
polis ~ Banan ıebebi maıı· 

ı _ _:o:.,:k:.,:ıı~•-..•--:-:"-::::• lazam yqamuı daima 
hafif .,,arla' yapmuıdır her filo yllzer ve aıaa 

n. 1apar. Bunun haricinde en bllyQlı zevyarOJ-
pOlll romanı okamaktır. Romanın yarıaına 

~c• içindeki esrarın oaııl çöznleceğiol dllfQ. 

•" we bilmece halleder rlbl buna hallet••te 
ça111ar. 

Povol'in boyu 1,80 metre, afırlıtı 80 kilo
dur, Saçlara ıiyab, rözleri mavidir. Çok zeki· 
dir, Amerikanın en 41k giyinen adamlarandaa 
biridir. Evinde bir oda bqtan bqa dolaplarla 
doludur. Burada yüzlerce kat elbiıe ve ayak. 
kabı bıılanur. 

Povol hafif yemek yer, Eo çok ındlfi çl· 
lekli tarttır. En büyük zevki de briç oyna .. kbr. 
Hollint'un ea iyi briç OJDl)'aalanaclu Mrfdlr,· 
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Y AZLi K Sinemada 
BU AkŞAM 

Euısreıııiz memleketin harikalarını , .. 
Alev saçan volkaoları •.. Balt" rirmemi, ormanın Cehennemi 

mnhitinde beyaz bir icadın ... Şalıane Kaplanlar ve 
Timsahlar gölü .•. 

Zanzibar 
Sizi ba,lan nihayeti°"' kadar Merak ve heyecanlar içinde 
bırakacak olan mevci u!n bu harkulade Aşk V$ maceralar 

Filmini görünüz. 

liveten: 
( ABDUL VEHAP )ın 

En güzel ve içli filmi 

Aşkon Göz VaşDaro 
Sonsuz. Raibet Karıısında Bıı Proğramlada Devam Edecektir. 

Pek yakında 

CAZ FIRTINASI 
F red Astaır - Paulette Goddard 

Askerlik Şubesinden: 
1 - 339 doiumlular ve bunlarla muameleye tabi ( sıhhi durumları 

dolayısiyle erteıi ıeneye terk edilen 338 - 337 - 336 iliblri doğ-um· 
lalarmda ilk ve ıon yoklamaları 13-7-942 tarihinde baılanarak 28.7.942 
akıamına k'\dar devama edecektir. Bu tarihten ıonra relen yerli ve ya 
bancı 339 do;umlu erlerle muameleye tibi olan erler yoklame kaçaiı 
tanıtarak h11klarında kaouni muamele yapılacaktır. 

2 - Bu müddet yani yo\tlama ıünleri qaiada yaza olduiu veçbile 
takıim edilmiıtir. Bu mıntıkalara alt mümeHil ve köy aabtulan röıte• 
rllen rünlerde 339 dotumlulan oufoı hüviyet cibdanları beraber oldatu 
halde birlikte ıubeye reltıcek.tir. Aık.erlik kanunonun 25 iocl maddesi 
bu hususu sureti katiyede emretmektedir. 339 lularla beraber ıobeye 
ıelmek mecburiyetinde olan muhtar ve mümo11illerdeo relmeyeoler hak· 

kında ıiddetli muamele yapılacaktJr. 
3 - Merkez nabiyeıiae bağlı köylerle mahalleler 13· 7. 942 tari· 

hinden 16- 7. 942 tarihine kadar, Miıiı nahiyesi l 7 7 942 taa:ibinden 
21. 7.942 tarihine kadar, Karadaı nabiyeıi 22 7.942 tarihinden 24·7·942 
tarihine kadar ve Tuzla nıhiyeıi 25· 7 · 942 tarihinden 28. 7 · 942 fÜ· 
oü akıamına kadar 339 doiumlu ve bunlarla muameleye tabi erlerin 
yoklamalarının yapılma11 için askerlik mecllılne ba erleri retirecelc-

l•rdir. 
4 - 339 doiıımla talebeler mekteple müdavim talebe oldokları· 

na dair mektep müdürlüklerinden aldıkları veıikayı askerlik meclisine 
getirecokler. Bunlar içenUıde liıe ve liaeye moadil mekteplerden mevzun 
olanlarla 338 337. 336 ilabiri dotamlalarda mnan olanlarda ellerindeki 
vesikalarla askerlik meclisine müracaat edecekler, etmeyenler haklunda 

kanuni muamele yı pılacaiı. 
5 - Mahalle ve köylerde bulunan 339 dotamlular ve boalarla ma-

l e t ibi yapancılarda aynen yerliler ribl haklarında muamele yapı· 
ame oy • • " . 
lacalı: ve bunlarında yoldamalar1 yapılmaıı ıçın ıubeye. ~uracat etmele.·ı. 

6 - 339 doğ'amluların ve bunlerla muameleye tabı olanlar oamma 
davetiye ynılmıt ve mahallelere daiıblmıthr. Bu davatiyede künyeıi 
olıaayan 339 dotamlular vana bunlarda yoklamaların yapbrmak üzere 
bebembal ıubeyo müracat etmeleri Uia olanor. 

Matbuat Umum Müdürlüğünden: 
Ankara radyoıu Türk muıikiıi Heyeti kadrosundaki mün

hallere imtihanla scı ve saz artiıti ve imtihanda gösterecek
leri istidat ve liyakate göre artist namzedi ve stajiyerler alı· 
nacak ve bu ıtaiiycrler yetiştirilerek müteakip imtibanlarda 
muvaffak oldukları takdirde kadroya geçilmek üzere muay· 
yen bir ücretle çabttırılacaktır. Bu heyete artiıt. v~ya stajiyer 
olarak çal11mak isteyenlerin Temmuzun on beşıncı çarpmba 

günü saat lO'da Ankarada Baıvekilet Matbuat Umum Mü. 
dllrlOğü Radyodifüzyon Müdürlüiünde Mütehauıs bir Juri He· 
yeti huzurile ;,apılacak imtihana girebilmek için qatıda yazı 
h vcıaikle en geç 13 temmuz 1942 pazartesi gününe kadar 
Ankarada ulus meydanında Koç aparıtmanında matbuat umum 
müdürlütine müracaat ederek kayıt numarasını almaları la
zımdır. 

Mufassal imtihan talimatnamesi Ankara' da Ulu meyda
nında Koç apartmanında Matbuat Umum Müdürllltünden 
ve istanbul'da Belediyede Çenberlitq Palas'da 6 numarada 
Matbuat umum mlldiirltitü lıtanbul bürosundan alınabileceti 
gibi telgrafla t~lcp ~~kuunda bu talimatnameler gerek Mat· 
buat Umum Mudürluğlbae ıerek İıtanbul Büroıunda istekli~ 
lere gönderilir. " . . 

Radyonun Türk Muzıtı kıı~ında artiat veya stajiyer ola-
rak çalışmak üzere evvelce m~r~~t etmiı olanların da iı• 
teklerini aşatıda yazılı vesaıkı gondermek veya getirmek 
ıuretile tekrarlamaları rica olunur. 

Tallp Ol•nl•rd•n ıatenen .. hu•u"•~•r tunlard1r. 
1 - Dilekçe, bu dilekçede f ~rk mk ~zdr He1etinde ban-

ıi hizmetin iatenditi açıkca bildırılece tır • 
2 - Nüfus htıviyet Cüzdanı, 
3 - Doğruluk kltıdı, 
4 - Bulaıık hutalıtı bulunmadıtına ve vazifeaini mun· 

tuaman ifaya mani beden ve akıl arıza ve haıtahldarı ol· 
madıtına dair rapor, k b T • 

S - Hal tercümeai. bu yazıda · yakın • ra aıı, alısil 
derecaai, evvelce bulundutu hizmetler, balen ne ribi bir it· 
le metıul oldutu kısaca yaıtlacakllr. 

6 - 6 r 9 boyunda açık batla çıkarılmlf 6 tane fotot· 
af; 

7 - Haklarında malGmat almabilecek kiımeler ve adres· 
)ori 2210 ı -3 • 6 .. 9 

BUGON 

ı Devlet Demiryollan Adana 6.ncı işletme 
art1rma, eksiltme komisyonu Reisliğinden: 

Muhammen bedeli 34.000 lira tutan ve 942 mali yılı içe
risinde Adana deposuna gelecek olan 40,000 ton maden kö· 
mürünün tahmil ve tahliye işine matlup evsafh talip zuhur 
etmediğinden eksiltme l 7/Temmuzı 942 cuma günü saat 16 
da kapalı zarf usulile Adanana 6. ncı işletme müdürlüğü bi· 
nasında icra edilecektir, 

Hu işe girmek isteyenlerin 2550 liralık muvakkat teminat 
akçalarile .nüfus cüzdanları, kanuni ikametgah vesikaları, iyi 
huy kiğıtları ve ticaret Odası vesikalarile beraber bu gibi 
takmil ve tahliye işlerinde bulunup muvaffakıyetle başardık· 
larma veya baıarabileceklerine dair bir ehliyetnamenin tek· 
lif mektuplarile beraber ihale saatinden bir saat evvel komis· 
yon reisliğine vermeleri liıımdır. 

Mukavele proieleri Ankarada 2. nci İşletme Müdürlüğün
den, Haydarpaşada 1. inci İşletme müdürlüğünden, Adanada 
6. ncı İtletme Müdürlüğünden ve Adana Deposundan bedel· 
siz olarak verilir. 2187 27·1· 7-11 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye Konulan ı,: 

1- Su işleri onbirinci şube Müdürlüğü mıntakası dahi· 
lindc Silince ovasının ı.ulanması için Göksu Nehri üzerinde 
yaptırılacak regülatör, Sifon ve muhtelif s ı nai imallt inşaatı 
ve kanal işleri muhammen keı;f bedeli vahidi fiat esası il· 
zerinden (1. 305. 633) lira (87) kuruıtur. 

2- t.ksiltme 17- 7· 1942 tarihine rasttayan Cuma ıünü 
saat (1 S) de Ankarada Su işleri Reisliii bina11 içinde topla• 
nan s\i Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile 
yapılacaktar. 

3- ıstekliler, eksiltme ıartnameai, mukavele projesi ba· 
yındırhk itleri genel şartnameıi, umumi ıu işleri fenni prt
namesile hususi ve fenni şartnameleri ve projeleri (50) lira 
mukabilinde Su işleri Reisliğinden ala bilirler. 

4- Eksiltmeye girebilmek için istcklilerin(52919) lira (02 
kuruılu\c muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılaca
tı ğilndcn en az üç gün evvel ellerinde bulunan vesikalar· 
la birlikte bir dilekce ile Nafıa Vekile tine müracaat ederek 
bu işe mahıua olmak ilzere vesika almaları ve bu veıikayı ib• 

raz etmeleri şarttır. 
Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksiltme-

ye ittir ak edemezler. 
5- lıteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede ya-

z:ıh saatten bir saat evveline kadar su işleri Reiılitine mak· 
buz mukabilinde vermeleri lizımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
No: 2186 27 - 30 - 1 • 7 

Deniz gedikli erbaş orta okUI mUdUrlUOU~denı 
ı- Bu yıl doğrudan dogruya donanmaya sevk cdılmek 
l\zere orta okul mezunlarından talebe kayt edilecektir. 
2- ıataabul ve civarından müracaat edecekler lıtanbul 

Deniz K. lığına Mersin ve civarından müracaat edecekler 
de Mersindeki okul müdürlüğüne. 

3- lstanbul ve Menin mıntıkası haricinde bulunanlann 
bulundukları askerlik şubelerine dilekçe ile bildirecekler ve 
bu dilekçenin bir mushuını da İstanbul Dz. K. htına veya 
Mersindeki okula göndereceklerdir. 

4- Kayıtlar. 1/6/942 tarihinden 3019/942 tarihine kadar 
devam edecektir. 20909-11-13-14· 17· l 9-ıl-23 25-26-30-1-3·5·7 

Adana as. sa. ko
misyonundan: 

1 Ciheti aakeriye ihtiyacı için 
(25,000) kilo koyun veya sıiır et! 
ıatın alınacaktır. 

2 - Koyun etinia mobammen 
bedeli ( 25,000 ) lira ilk teminata 
(1875) liradır. Sıiır etioin muham 
men bedeli (12.500) lira ilk temi· 
natı (937) lira (50) kuruıdur. 

3 - lbalui 10.7.942 coma rü 
nü aaat 16,30 da Adana askerlik 
daireıindeki ıatan alma komlıyo· 
nanda yapalacaktır. 

4 - Evsaf ve şartnameleri Ao 
kara , lıtaobnl levazım amirlikleri 
ve Adana aıker1 satanalma komis 
yonunda görülebilir. 

5 - Koyun etine rirecekler 
teklif zarflarını ihale ıaatloden bir 

aaat evveline kadar komisyonda 
balundurmalarını ııjır etine reri· 
celderla de temlnatlarile birlikte 
ihale aaatinde komiıyonda hazır 
bulaDmalara illn olunur. 

21-27-3-7 2168 

Vebolid 
Su tasfiye cihazlarımız 

geldi Iıık Ticaret Evi - A. 
falt yol 71 Telef on 80 

ı-s 

Adana As. Satın alma 
komisyonundan= 

1 - Ciheti aıkeriye ihtiyacı 

için ( 13500 ) kilo koyun eti ka 

palı zarfla veya ( 13500 ) kilo 

11iır eti açık eksiltme ile ıatın ah. 
nacaktır . 

2 - Koyun etinin muhammen 

bedeli ( 13500 ) lira ilk teminatı 

( 1O12 ) lira ( 50 ) konıı 11iır 

etinin muhammen bedeli ( 9450 ) 
lira ilk teminatı ( 708 ) lira (75) 
kuraftur • 

3 - lbaleıi 16/7 /942 Cuma 
rünü saat 16 30 da Adana Asker 

lik daireıindeki satın alma komlı 

yonunda yapılacaktır. 
4 - Ev1&f ve ıartnam•i 

Ankara , lıtanbal levazam a..trUk· 

lerinde ve Adana aıkert •ba al 

ma komiıyonunda rörlllebiUr. 

5 - Koyan etin• pecekler 

teklif zarflaranı ihale aaatioden 

bir ıaat evvelin• kadar lcomityo· 

na vermit balanmaiarı , ııiır eti. 

ne rlrecekler de ilk teminattan 
ile birlikte ihale ıaatinde komla· 

yooda hazır bulanmaları llia olu 
nar. 

2212 ı-s--ıo--ıs 

Sinemanın Yazlık Bahçesiıı 
SUVARE 9.30 SUVARE 9.30 

Neşe fle kalıkalıa haf tası başladı 
Hayatınızda gülmedliioiz kadar rülmeie bazırlanınıı. 

Çünkü dünyanın komilcler kralı 

ARŞAK PALABIKyanın 
Bugüne kadar Ç4!Virdiii en mükemmel filmi olan 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

Üç Ahbap Çavuşlar Sirkd• 
Filminde ıizleri katılıncaya kadar güldürecektir. 

Dikkat: gülmekten bayılmamak için lt\ıl"irl .. r alınız. 

iLAVETEN: I 

Renkli MİKİ MAVS 
Pek Yakında 

1 Kırık Yuva 

TELEFUNKEN 
ve WEGA RADYOLARI 

Metanet, zarafet, yüksek hassasiyet, temiz malzeme· 

942 Modeli radyolar arasında yalnız bu makinelere 
sip olmuştur. 

1. MEZIMRE 
Radyo ve makine tamir atclyesini açmııtır. Biluot 

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

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

Açık ekıiltme ile 30/40.000 
kilo kuru meıe ve çam odunu alı . 
nacaktır • Şerait anbar memurun 
dan öğrenilebilir . Eksiltme 8 
Temmuz sabahı saat 10 da ıirket 

idare blnuında yapılacaiından iı 
teklilerin o tarihte firkete mllra
caatı ilin olanar. 

Adana Elektrik Türk 
Anonim Şirketi 2227 4-7 

Zayi Rapor 
17 /9/942 tarih ve 2/558 

sayılı Adana aıkeri Hutaba
neainden almıt olduğum rapo
rumu zayi ettim. Yeniaiai ala
caiımclan eskisinin hükmi ol· 
madıtını ilin ederim. 

Adana Çukurmescit ma· 
hallesindcn İhsan Fikri oğ. 
323 doğumlu Nihat 

aranıyor 

Çırçır fabrikaııoda 
ve eyi bir çırçır utaıı ar 
tadır. Talip olanların M 
yeni çarçır fabrikasına ve'/• 
Pqa kabveıinde Abddl 
Pe11embe'ye müracaatl~ra. 

2204 ı-8 

Satllk fotoj 
makinesi 

6,5X9 boyunda z.;. 
markalı, çolt kuvvetli objek 
pek az. knllanılm&1 bir 
makineıi 1&tlıktır • lıtiyeo 
euesemiz mohaaebesine fi 

atları. 

Adana Belediye Riyasetinden: 
J - Belediye ve kanara motorlu nakil vasıtalaraoıSI 

yılı ihtiyacı olan 3090 teneke benzin ve 1170 kilo 
yaiı kapalı zarf usulile ektiltmeye konulmuştur. 

2 - Benzinin beher tenekesinin muhammen bedeli 4 
lira yatın beher kilosunun muhammen bedeli 100 kur~ 
muvakkat teminatı O/o 7 ,5 hesabile 1200 lira 53 kurur~ 

3- ihalesi 17 Temmuz 942 Cuma günü saat oll 
belediye encümeninde yapılacaktır. 

4- isteklilerin ihale günü ihale saatından bir saat 
kanunun tarifab daireıinde hazırlayacakları teklif m 
ve teminat makbuzlarile birlikte helediye encümenine ~ 
nameyi görmek isteyenlerin her g&n belediye muhatel 
müracaatları ilin olunur. 2131 16-20-24-28-2-7 

Adana As. satın alma komisvonundaf 
1- 14000 kilo koyun veya sıiır eti kapah zarfl• 

meye konulmuıtur. ~ ' 
2- Koyun etinin muhammen bedeli (14000) lir• 91' 

minah (1050) liradır. Sıtır etinin muhammen bedeli ( 

lira ilk te'minab (73S) liradır. ~ 
3- ihalesi 2-ı/7/942 çaqabıba günü saat on bitd 
4- Evsaf ve .. rtnamesi her gün komisyonda göt 
S- isteklilerin teklif zarflar1nı ihale aaıitından b• 

bir saat evveline kadar komilyona vermeleri lü_.,.d 
olunur. 2231 7·12-17-21 

Toprak mahsülleri ofisi Ceyhan ajarı,. 
Toprak mahıülleri ofisi Ceyhan aianıının tabnıil 

ifleri bir sene mllddetle açık ektUtmeye konulacıktJ'• • 
malumat almak iıteyenlerin ofile müracaatları •• ~ 
ile 10/7/942 cuma günll C'eyban aiauına mDracaa 
olunur. 2230 

lmtiyu Sahibi : CA VIT ORAL 
U. N9f1'iyat Mldlrl : Avakat 


