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SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE \.. 

Milli Müdafaa için 80 milyon liralık bir 
fevkalade tahsisat l~yihası hazırlanıyor 

R men -------,. askeri 
hücuma 
kalkmıyor 

Antonesku, bu gibile· 1 
rin mitralyöz ateşin· 
den g e ç i r il m esi n i 
emretti 

RUSLAR 
Smolenski muha-

sara ediyorlar 
Şimali şarkide b i r 
meydan muharebesin 
de Almanlar 10,000 
telefat verdiler 

Berlin, 17 [a. a.] - Son dör~ 
gün zarfında 268 Sovyet tayyaresı 
tahrip edilmiştir. Ayni devre zar· 
lında Alman hava kuvvetleri 22 
tayyare kaybetmiştir. Bu sureti~ 
iki tarafın kayıpları arasındakı 
nisbet 12 ye karşı 1 dir. 

Moskova 17 ( a.a ) - Bu sa
bahki Sovyet tebliği: 

Dün gece bütün ctphe bo· 
yunca düşmanla çarpışmalar de • 
vam etmiştir Garp istikametinde 
kıt'alarımız şiddetli muharebelerJen 
sonra 60 tank, 24 top, 51 mitral· 
yöz, 13 mayin aleti, 316 tüfek, 
40 sandık mermi ve bir çok. harp 
malzemesi igtinam veya tahrıp et
mişlerdir. 

Diğer bir bölgede t•pçumuz 
düşmanın 45 mitralyöL yuvasını 

!O mayın bataryasını, 15 top ba· 
taryaıını tahrip etmiş veya sustur· 
muştur. 

içi piyade dolu 17 zırhlı sı· 
ğınak imha ve 5 cephane d~· 
posu berhava edilmiştir. Cephenın 
şimali garbi istikametınde tayyare· 
!erimiz Alman askeri yüklü 27 
kamyon, cephane yüklü 5 kamyon 
5 tank bir hava defi topu batar
~ası im'ha etmişlerdir. 

Moskova 17 ( a. a. } Resmi 
tebliğ: 

Kıt'alarımız Ladoga gölünde 
Rakbnasari adasını geri almışlardır. 
Bu ada için yapılan muharebeler
de 800 Fin subay ve asker ölmüş. 
tür. Düşmanın 4 vapuru ve 2 
motorbotu batırılmıştır. Adadaki 
garnizonun bakayası esir edilmiştir. 

Moskova 17 (a. a.} - Radyo 
Mareşal Antonesko'nun, askeri hü· 
cuma kalkmaktan korkan alay v• 
tabur kumandanlarına şiddetli bir 
emir vererek bu suretle hareket 
eden askerlerin mitralyöz ateşin
den geçirilmesini tebliğ ettiğini 
bildirmektedir. 

Moskova 17 (a. a.) - Sovyet 
kıtaları Smolensk'i muhasara etm.ek 
üzere mevzilere yerleşauşlerdır . 
Şimali •arkide yapılan bir. m~ydan 
muharebesinde Almanlar ınhızama 
uğramışlardır.- Verdikleri telefat 
10000 den fazladır. 

Londra J 7 (a.a.) - Öğrenildiği· 
ne göre, lngiltere ve Birleşik Amerika 
Rusyaya her ay yüzlerce av ta.y· 
yareti göndermeğe karar vermış· 
terdir Sovyetler Birliğine bundan 
başka lngiltere ve Birleşik Aıne· 
rikadaki diğer silahların imalatın
dan yüzde ellisi verilecektir. Bu 
malzemenin nakli bilhassa lran yolu 
ile yapılacaktır. 

'~~~~~....:C__;ü.:....;,m;.;..~h...:u_r__;r__;e-:i-s __ i~m=-~z~-:;-~~~-.:a:;_,;,r_:a~s~ı:....::n:...:d:.....:a:...._~~~~...J 

Milli Şef, kabine toplan-
tısına riyaset ettiler 

1 Ankara 17 { a.a J -

Meclis, toplantı arı car- !:2;.:~'.ri'.:;:::;:~ 
sambaya kadar sürecek ·,::::·:'.:~:~::::.:·::c. 

Ankara 17 (a.a.)- Büyük Mil· 
let Meclisi bugün Şemsettin Gü· 
nallayın reisliğinde toplanmış, as

keri ceza kanununda mevcut husu· 
si atıfların mini ve şumulünün 

tayini hakkındaki tezkerenin geri 

vorilmesine dair Başveki.let tez· 
keresi, Büyük Millet Meclisinin 

1941 yılı Mart ayı hesabı hakkın· 
da Meclis heıaplarının tetkik en· 

ma g ünü toplanılmak üzere içtimaa 
nihayet verilmi ştir. 

Ankara 17 (Hususi muhabiri· 
ltlİzden) - Meclj,in gelecek Çarşam· 
baya kadar toplantılarına devam 
edeceği söylenmektedir. 

Bir kadın boğulmuş 
Olarak bulundu 

Müddeiumumilik htııdiseye el koydu; cinayetin 
faili henüz meydana çıkarılamadı •• ._ ___ _ -----

Dün Alidede mahallesinde bir kadın • evinde 
boğulmak suretile öldürülmüş olarak bulunmuştur. 

Kadın Mustafa kızı Sıdıkadır ve 70 yaşların· 
dadır. 

ihtiyar kadının dün sabah evinden hiç dışarı 
çıkmadığı nazarı dikkati celp etmiş ve keyfiyetten 
zabıta haberdar olunmuştur. 

Kapı kırılarak içeri girilince zavall• kadının cese. 

di ile karşılaşılmıştır. 

Müddei Umumi Muavini Bay Zeki, hadiseye el 
koyarak mahallinde tetkikatta bulunmuştur. Kadının 
boğulmak sureıile öldürüldüğü doktor muayenesile 
tesbit edilmiştir. Fail henüz meydana çıkarılmamıştır. 

Dün bir çok şahit dinlenmiş ve bazı ip uçları 
ele geçirilmiştir. Katilin bugün meydana çıkarılma1ı 
muhtemeldir. 

Askeri Vaziyet 

ikinci 25 milyon liralık 
tasarruf Bonosu 

Maliye vekaleti 
bir kanun proje

--- si haz ı r 1 a d ı 
Ankara 17 ( Hus11si muhabirimizden ) Tasar· 

ruf bonolarının gördüğü rağbet üzerine 25 milgon li· 
ralık ikinci bir kısım tasarruf bonosunun ihracına 
seltihiget verilmesi hakkında Malige Vekdleti bir ka· 
nun projesi hazırlamıştır, ldyihanın önümüzdeki gün· 
lerde mecliste müzakeresi mühtemeldir. 

Milli müdafaa hizmetlerine tahsis edilmek üzere 
80 milyon liralık bir fevkalade tahsisat kanun la· 
gihasının ha%ırlanmakta olduğu haber verilmektedir. 

Tahran 
/ngili:ı - Sovget kıt' aları 

tarafından 

i şğ a 1 
edilecek 

Londra 17 a.a. Taymis ga-
zetesi, ln&'iJiz - Sovyet kıt'aları· 
nın bui'Ün Tahrana girmeleri ihti .. 
malini yazıyor. 

Tahran : 17 ( a. a. ) - Pars 
ajansı bildiriyor : 

Dün saat 11 de lran parlamen· 
tosu fevkalade bir toplantı akdet· 
miş ye lran Baş Vekili F rugi söz 
alarak şöyle demiştir: «Iran Meb'. 
uslarına ve millete mühim beyanat
ta bulunacağım. Şahınşah Rıza Şah 
Pehlevi hazretleri meşru halefi olan 
oğlu Veliaht lehine sıhhi sebepler
den dolayı tahtından feragat etmiş· 
)erdir. Veliaht kanunu esasi muci· 
biııce iktidarı eline almıştır. > 

Ruzvelt 
Nazizme karşı harbin 
meşru olduğunu ilan 

etmesi talebine 

Papadan menfi 
cevap aldı 
Amerika Atlan
tik donanması 
vazife başında 

35,000 tonluk 6 zırhlının 
ikisi muharebe filasuna 

katıldı 
( Yazısi üçüncüde) 

Hitler 
Bulgar Kralile 

görüşecek 
Almanyanın Anka

ra bUyUk elçlsl Fon 

Papen Berlinde 
Bern : 17 ( a. a. ) - Jurnal 

dö Jenev' İn Berlin muhabirine at· ' 
feo bildirciiğine göre Hitler müt· 
telik kuvvetlerin şefleriyle ınüzake· 
relere devam etme(e karar ver· 
miştir. 

Hatırlarda olduğu gibi bu mü· 
zakerelere Bay Musolini ile başlan· 
mıştır. Şimdi de Alman umumi ka· 
rargahında Bulgar Kralı beklenil· 
mektedir. Bu ziyarete büyük bir 
ehemmiyet verilmektedir. Bulgaris· 
tanın Berlin elçisi Bay Dragaoof 
Salı günü Berlinden hareket etmiş· 
tir. Ayni ırazete Bay Fon Papen'in 
Salı günü Berline geldiğini haber 
vermektedir. 

B. Zeynel Besim Sun 
Ankaradan döndU 
Ticaret V ekaletile ~temaslarda 

bulunmak üzere IAnkaraya gittiği
ni yazdıj'tmız Çukurova pamuk 
ibracatçıJarı birliği umumi kitibi 
Bay Zeynel Besim Sun şehrimize 
avdet ederek vazifesine başlamış· 
tır. Birlik idare heyeti reisi Bay 
lbrahim Borduroğlu Adanaya ya
rı;a gelecektir. 

Asker Sıgarası 
sivile satılmıyacak 

Bunların elinde görülen 
asker sıgaraları mUsadere 

olunacak 

-

Ankara, 17 (a.a.)- E.r, onbaşı 
ve erbaşlara verilecek asker sıga· 
rası hakkındaki talimatna~e. Ve· 
killer heyetince tasdik edıldı. Ta· 
limatname esaslarına göre, erlerle 
onbaşı ve erbaşlardan her birine 

kendi istihlak ve ihtiyaçları için 
satılacak asker sıgarasının mikdarı 
günde on sıgarayı geçmiyecektir. 
Erler ile onbaşı ve erbaşlara ln
lıisarlar idaresince doğrudan doğ· 
ruya sıagara satılmıyacaktır. 

ilmendeki Alman 
zaferinden sonra 

Yasağa aykırı olarak erat ve 
onbaşılarla erbaşlardan başka kim· 
selerin elinde bulunan ~sker ııga· 
raları zabıta veya lnhısarlar me• 
murları tarafından müsa~ere ve 
keyfiyet bir zabıt varakasıyle tes 
bit olunacaktır. Müsadere olunan 
sıgaralarla zabıt. varaka~ı en y~kıo 
inhisarlar idaresıne verılecektır. 

Asker sıgarası salan erat, on· 
b şı veya erbaşlar hakkında disip· 

l.a cezası tatbik edilecektir. Böyle 
ın ld" • bir satış yapı . ıg.ını goren veya I 

duyan askeri ınzıbat memurları, 
asker sıgarası satan er, onbaşı 
veya erbaşları, bu ceza tatbik 
edilmek üzere kıtalarına teslim 
edeceklerdir. 

Almanyaya hava 
hUcumları 

Almanların Bu Mıntakaga Hakim Olarak 
Moskovagı Şimalden de Kavramaları 
Mümkün Olabilecektir 

Aşağı Dinyeperi ne Çernigov hine neticelenmiştir Fakat Voroşilof'un komanda• 
da ve nede Kremençugda geçtik· Almanlar limen gölünün şima· sında bulunan şimal Sovyet orduları 
!erini bildirmiyen Almanlar, dün !inden Novogorod üzerin.den Lenin· grubu evvela hudud mubarebele-
akşaro birdenbire limen gölü cenu· gıradı cenup ve doğudan ihataya rinde, sonra Litvanya, Letonya ve 
bunda büyük bir zafer habri ver- teşebbüs ederken Mareşal Voroşilof Es ton ya ki hareket muharebelerile 
diler. Buna göre 11 inci 27 inci· da limen gölünün cenubundan büyük Peipus, llmen gölleri arasındaki 
ve 34 üncü Sovyet orduları bozu. bir taaruz tertip ederek Almanların müdafaalarda ve Revalde büyük 
!arak Almanların eline 52 bin esir, Leningrada ita r ş 1 hareketlerini zayiata uğradığı için bu muazzam 
320 tank ve 655 _ "'ıf A AN i~i yapması pek 
t o p geçmiştir , \ Z I güçtü. Buadan 

Teferruat olarak E k/ "G /H E • E k "/ f başka. evvelce 
bidirildiğin~ göre me ı enera . mır r ı e de haber verdi· 

bu büyük meydan muharbesiode 
9 Sovyet tümeni imha edilmiş, 9 
fırkada dağılmıştır. 

ğimizgibi merkezdeki Alman orduları 
' . h d durdoktao grubu Yelnıer attın a d k. 

sonra limen srölOnüo cenubun a ı 
Alma~ orduları büyük ölçüde tak· 
viye edilmişti. Bu sebep!~ _:4lman-

I Voroşilof un limen ırolu cenu. 
ar, ' k b'I t bundan yaptıfı ma a ı aarruzu 
yalnız redle kalmamışlar, dün ak-

1 Fin sÜfJarileri yürüyüşte 

Berlin 17 (a.a.} - 16·17 Ey
lül ırecesi lngiliz bombardıman 
tayyareleri Almaoyanın cenubi l'&r 
bi mıntakası üzerinde muhtelif ma 
hallere bombalar atmışlardır. Si· 
vil halk arasında bir çok ölil va 
yanlı vardır. 

Bu meydan muharebesi Valdai 
ovasında, Voroşilof'un İJmeo golü 
ceubqaa cioj'ru yaptırdığı bilyilk 
mukabil taarruz sebebiyle vukubul
muş ve buradaki Alman ordularının 
11111kabll taarruzlarlle Sovy•tl•r al•y-

durdurmak. ve akamete uğratmak 

istemişti Fil vaki eğer Voroşilof'un 

bu taarruzu Valdai' den Cholm ve 
Novorıev istikametinde inkişaf ede· 
bilseydi o zaman limen gölünün 
§İmalinden Leningradın ibatalılına 
teşebbüs eden Alınan orduları teb· 
tikeye düşer ve ıreri çekilme&'• 
mecbur olurlardı. ( D•r1amı i1çi1neiid• ) 

-~ ... til>ıt •dil· 
, - - ----,:,...,--::.;:;... .. ,_ 

olacak. 
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2 BUGON 

1~ aır sevac.aıtu• nct•a•• 1 lf j·~~·~~~·;i~J'[I 
M ollakır an,,da JAiaturka müzik 

Jonan molr'alar 1 ~~~~yun~n:;::niyeRa::~~'. U ~ ı~ e rat-ı merkeziye Kurşun !<alemi} 
gibi çalışıyor. Eline birinci sınıf 

==========~[=B=a~ı:ta:r:a:fı=dlln ç•km•tlır l bir okuyucu sanatkar geçmiye 
: gorsun; iki ay sonraki nasibi, 

Mollakıran'ın hlk6yesl birdenbire mikrofon başından 
kaybolmaktır. 

oldukca acık_l_ı __ .....,\ ki sanki hepimiz uzun yıllardanberi • bombazız. Bu radyonun içinde bir va· 
Eski zamanlarda Kon· Fotoğrafa geçecek enfes man - kitler, Müzeyyen Senar yıldızlık 

gaga giden bir molla ka· zaralarla karşılaştığımız halde ne ediyordu. Ne oldu bilmem; çe· 

f
ilesi burada bir kar fır- B. Muvaffak ve ne de çok şakacı kildi, gitti, lstanbulda sahneye 

t7ğmen Nejaılın fotoğraflarında döndü. Ona hayıflanırken karşı· 
tınasına tat U l mu Ş ve bır tek film dahi yok. Bu yüzden mıza, ansızın, bir Nevzat Akay 

hepsiüe tabiatın bu kor· her ikisinin de suratları beş karış çıkıverdi. Bu Bayanın güzel se-
durmadan ah vah edip dövünüp 

kunç kefenile örtülmüş duruyorlar. sini ve güzel tavrını iki ay müd· 
- Kara toprak dağını nasıl uça· detle bize haftada en çok iki 

Karanlık basarken karargaha, rak bitirdikse Gavur yolunu da 0 defa içirdiler; bir aydanberi o da 
Gökoluğa döndük. derece ağır ve temkinli indik. meydanda yok. Mualla'yı yılda 

Derin uykulu bir geceden son· • • • ancak üç akşam, yarımşar saat, 
ra erkenden kalktık ve hemen iş· Güneş mor dağların arkasına 1 tesadüfen dinliyoruz; Safiye, Ha-
lerimizin başına geçtik, Kimimiz saklanmağa hazırlanırken miyet, Münir Nurettin esasen 
çadırları söktü, sardı, kimimiz sa- biz de Maden'de suyun başında mikrofon başına bile uğramıyor· 
bah çayını hazırladı. çadırlarımızı kurduk. Ve hepimiz lar ve bize, kala kala, musikiyle 

Koca yokuşu hrmanmağa baş bol suyu bulmaktan doğan bir se- sıkıca ülfeti olanlar için dinlen· 
tadık. Tam 17 büyük zikzaklı de· vinçle koşarak suyun altına girdik. meleri bir - haydi fedakarlık 
virde? sonra iki 1aatta yokuşun iyi kalpli Madenlilerle hemen demiyelim _ bir; ne bileyim, 
tepesınde Koca gediğe geldik. iki kaynaştık. Oba ateşimiz onların 

b 
'd k · · d bir birşey teşkil eden şimdikiler 

-yanımız derin uçurum. Arkadan da oşuna gı ere ateşımıze o un 

1 
~~ 

ıre en ıert rüzgar 

1 
l katarak yalazla· 

içimize korku ve YAZAN dılar. Çok neşeli Yanlış bilmiyorsak, - rad· 
heyecan veriyor. N • t D • b' kt yo istasyonlarında, memleketin en 
B' eıa eDIZ ır yeme e.n ır az yanlıt sonra Madenlı- muvaffak ve en yüksek okuyucuları 
b.asuk gözlerimi· kullanılır. Hastalanmış dişi ko· 
zı alan sag"daki mır lerle beraber yun gibi bimecal halde ses çı-

18 Ey!Ol 1941 

büyük çukurun içindeyiz. \ ateşin etrafına halka olduk. k f b 
M 1 k 

karanların yeri, mi ro on aşı 
Burada kısa bir moladan son· em e et şarkıları, on yıl marşı Selektör makineleri 

ra Koca kar'a ancak bir saatta dag başını duman almış, hamsi olmasa gerektir. Halbuki Anka-
k d d 

k faaliyete geçti 
varabı'ld'ık. Derhal ög" le yemeg" i oy um tavaya !ardan sonra hika- ra ra yo istasyonunun o uyan, 

1 k t
. • d • 1 h 1 k ( tk" l } Ziraat Müdürlüg" ünden ddıi'ı· 

için hazırlı2'a başlanıldı. Her za· ye er ve ıyme ı gun en gune ar- ça an; e e o uyan sana ar arı , 

H 1 1 
tan vakaları anlatarak gece yarısı· isbata zerre kadar hacet yok ki, mız malOmata göre, son günlerde 

maoki gibi Asım ve a i kordeş· nı geçirdik. Bilhassa B. Muvaffak, t h 'l t h k k ' · • 
ler hamaratlıklarını gösterdiler. Halis Kadri ve Asım'ın şarkı ve Türkiyenin birinci, hatta ik,in,ci M . . n bu 1 d a y ::: ~e~le:e:t:di:. m~u ı~~nl~;:~ 
bır yığın karın üstünde foto2'raf· dın taklitleri, Ahmet ağanın aşiret rinde Batuta haricinde ses çıka· yağacak yağmurların mahsul üze· 
Koca kar'ın bir köşesinde kalan hikayeleri, Nazım'ın zeybeği, Neja· sınıf artistleri değillerdir. ç e- e r s 1 n 1 u 
lar çekildikten sonra hafif bir şe· türkülerile güzel bir gece geçirdik, ranlarla güfteyi yanlış okuyan· • rin<le büyük faydası olacaktır. 
!terlemeye geçtik. Rebat ve yorgunluğumuzu alan Çiftçilere temin edilen selektör 

••• d ~:iıu~:fi~a°K:ı:~~:ıt~~~~;n ;:;~~:k ::::·hv~~e::::~~~as~~=!~;er:~~::r ı·hıı·yacı temı·n edı·ıı·yor makineleri, köy ve çiftliklerde fa· 
Ahmet ağanın «Haydin, avra· Maden şefi B. Haydarın çok nazik not edelim. Bütün dünyaya karşı aliyete geçmiştir. Arpa ve buğday 

om bakalım» ile yola tekrar davetile karşılaştık. Çaylarımızı a- haykırttığımız insanlar ancak tohumlarının, temizlenmesinde bu 
düzüldük. Herkesin methede ede cele ile içerek memleketın yeni bir şahsan bize karşı küçük düşü· makinaların gördüğü seri İş, müş• 
bitiremediği meşhur Kızıltepe kar- servet hazinesi olan ve dün güçle Son günlerde, Mersinde huğ· alınmıştır. kilatı tamamen önlemiştir. 

d d 
yorlar amma bu yüzden bütün şımızda. Elimizle tutacakmışız gibi. in iğimiz ağları bu defa içeriden day ve ekmek sıkıntısı baş göster· Eskiden Adanaya olduğu gibi Ziraat okulunda kayıd 

t • b 1 d k dünyaya karşı istenilmez vazi· Lakin arada epeyce inilecek ve ırmanmaga aş a ı · miştir. Akçakaledeo verilen buğday, bun muamelesi kapandı 
Çıkılacak ·--ler var. Ahmet ag"a Pek güç ve yorucu olan bu yete giren bizleriz. Verı'len un ka·fı' gelmedı'g" ı'nden d M . . . E "l'd ,., t a ld • k d d , t' ansonra ersın ıçın reg ı en ve· Şehrimiz Zıraat okulu kayt ve 
hafı! bir mani tutturma• her za· ırm nış zor 0 ugu 8 ar a ısı· Evet; alaturka dedidig"imiz '- ·1 k · • iadeli. Bu hususta B. Haydara ne fırınlar istihlike yetecek udar rı ece tır. kabul muamelesi sona ermiştir. 
manki gibi kafilenin en baş1nda. kadar te•ekkür etsek azdır. musikiden bir garplı bir!ley an- ekmek çıkaramamakta ve halk f1- Bu suretle İçel vili.yetinin huğ· M d 1 · · E 

in Ç
. · • ı ı ,_ 

1 
uracaat e en erın seçımi 26 y· 

işe baıladık. Molla Kıran, 101 Bir zamanlar ecnebi el ve kala- amaz; &Kat hiç o mazsa sesin rın\arın önüne birikmektedir. day ihtiyacının karşılanmış olduıiu • 1 ı · · · b • dn n ı '- ld · O lül 941 tarihinde yapılacaktır. Se· 
röl, düzlük ve Gelinbaiırtan a arın iş ettıgı vatanın u oz zengin uzg n ve par •• 0 ugunu • 0 - Mersin valisi Bay Sahip rge ve sıkıntının bertaraf edileceği ala· 

Çıkı•, sonra güzel Kızıltepe'nin kı. liğini kendi elimizle, bilgimizle iş· lar. Netekim söylediklerini an- ve Belediye Reisi bu vaziyeti önle· kadarlarca beyan edilmektedir. çimden ve sıhhi muayeneden son· 
• !etmek bahtı' l ;;. a e ek 1 h Ü ra imtihanlar ba•lıyacaktır. zıllıklarına varı•. yar 1 oın rm ve onu amadıiTım alde mmüuülsüm'ün k E.reg· lı'den verı'lecek olan bug· - • • k d t tk'k t lı. b' 1 · · 0 0 mek üzere Ankaraya gidere le· H b ld • .. z Mollakıranın da hikayesi ol· ya ın an e ı e me ız er ıçın güzel seıli olduğunu ben de maslar l apmışlardır. day kalite bakımından evvelkinden a er a ıgımıza gore ıraat 

dokça acıklı. Eski zamanlarda Kon· ne mutlu. okulu bu sene yatılı 34 talebe ala· 
A t k Se h t b't · ı· takdir ediyorum; Amerikan veya Aldıg" ımız malOmata göre, Mer· daha iyi oldug· undan bundansonra T 'd b' il kafilesi bn· r ı ya a ımız ı mış ır. ~ caktır. eşrinevvelin ltirinci günü· 

yaya ırı ekn 1ır mo a l l Maden işletmesinin kamyonuna bi· lngiliz sinema yıldızlarının şar· sin vilayetinin buğday ihtiyacını ekmeklerin beyaz çıkacağı ve ev· de tedrisata başlanacaktır. 
rada bir ar ırtınasına tutu muş ar nerek •en, •akrak •arkılarımızı kılarını zevkle, hatta' hazan he· ' k 1 k b b' 1 f d" 1 • · 1 1 kt d 

d b
. b k k 

1 
•k Ç • h • k • arşı ama üzere azı tet ır er sa ının uze ecegı an aşı ma a ır. ilk okul bitirme imtihan 

ve bepai e ta ıatın u or unç söy iyere ifte an yolunu tuttu . yecanla, dinliyorum. 
ltefenile kalmışlar. Daha aşağıda Madende klavuzumuz Ahmet ağa l M k k • 1 larına harl,.ten girmek 

d l k sim zikrine hacet yok; bi· t t T şimdi kuru olan Çinigöl. Bu gö· ile mekkariciler en ayrı ma icap e e p } a p ar} i t 1 
lün ırüzellik ve şirinliğini daha ev· etti. Bir hafta bizimle kaynaşan bu zim Ankara radyosunda «güzel B ayan er 
velden avcı ve aşiretlerden işitmiş· çok zeki ve görmüş geçirmiş ne- sesli ve mazbut tavurlu» bir ilk okul bitirme imtihanlrına ha· 
tik; masmavi bir gölmü1. Yavaş şeli, şakacı Ahmet ağadan ayrılmak okuyucu bulan musikişinas mey· t f • ı riçten gireceklerin sınamaları, Maarif 

G 
k S hepimize pek güç geldi. Onu ve dana çıksın da konu•alım. ıyat arına zam Vekaletinden •ehrimiz Maarif Mu·· 

yavaş elinbağırtanı çı ıyoruz. a· tatlı dilini, ı önül alan sözlerini hepi- • • i'ımız yine müthiş bir uçurum. Be miz her zaman hatırlayacağ z. Müzeyyen Senardau sonra dürlüğüne gelen bir emir üzerine, 
reket rüzırar ters esmiyor da ra- Çiftehanda kalabalık vo ioti· Nevzat Akay'ı da darıltmışlar. Ankara 17 ( Hususi } Maarif tatil edildiğinden bu kısalığın te- Şubat, Mayıs, Ağustos ve lkinciteşrin 
hatça yürüyebiliyoruz. zamsızlıktan banyo yapamadık. Bu· Sanatkar ruhunun daima isyana Vekaleti, önümüzdeki ders yılında lafisi içinde tedbirler alınmıştır. ayları sonunda yapılacaktır. 

Gurubun kızıllıklarile beraber rada Kayseri, Yozgat, Sivas ve An· mütemayil oldug"undan bihaber okutulacak kitapları ala'kalılara bı'l- Y d 1 b 1 d 1 M
0

lli R U U Kızıltepeye geldik. Çadırlarımızı karalı arkadaşları trene bindirdik. bulunanlar, bunları galiba «ki- dirdi. yı=i~! ~:a~iıf 1~:kil~ş 8.:e~:eble~;~ 1 
eas rans mum pınarın hemen başında, Ahmet a· Bir haftalık seyahat herkesi birbi- MUdUrU t eh r i m 1 z e 

ğanın yeğeni Cennet ablanın çadı- rine kardeş yapmıştı. Ayrılış olduk· tip efendi» zannederek, sert bir Kağıd fiatının yükselmesi do· talebeye hitaben bir de tam;m ya- g e 1 1 y o r 
rı yanında kurduk. Cennet abla ça hüzünlü oldu. Adresler alındı. jestle, ulülemre itaata davet et- ~ layısile bu yıl ilk mekteb kitapla- pılmıştır k;, ilk derste talebeye o· Milli Reasürans Umum Müdü· 
bizlere hamarat elile hemen ateşi Ôpüşüldü ve kalplerimizde çok iyi miş olacaklar. -~ rının Hatlarına yüzde 20, orta kunacaktır. rü Bay Rabbani Mersine gelmiştir. 

k 
Ahmet ağanın b' 

1 
hatıralar bırakan arkadaşlar trenle Neticeye varalım: Radyodan l ınekteb kitablarına yüzde 10 n'ıs· Hasan Ali Yücel, bu tamimde Bay Rabbani Cuma gu"nu" Adanaya 

ya tı ve . • .•• " şey an uğurlandı. Bizde bir saat sonra ae- 1 1 çabuklıtile kesıp yuzdugu kuzudan lecek olan trenimizi beklemek ü;e a aturka musiki kalkma ı mı, petinde bir zam yapılmıştır. Diğer yeni ders yılına giren talebelere gelerek Sigorta şirketlerinin işleri 
nefis bir saç kebabı .hazırladı. Ar· re gazinonun yolunu tuttuk. ( Devamı üçüncüde) taraftan geçen ders yılında mek- ilk öğüt olarak « çalışmak» lüzu· etrafında tetkik ve teftişlerde bu-
kadaşlar arasında bılhana Asım, _ Son _ • • • • • • • • • • -· • • • • • • • • • tebler diğer yıllara nispetle erken munu bildirmektedir. lunacaktır. 

Nazım ve Kayserili lbrahim arasın· ..-ı============================================================================~ da bir ayran yarışıdır başladı ve r 

neticeyi hiç beklenmediği halde kü l I ROMAN : 47 1 Dit<TA.TORUN AŞKI çük Nazım kazandı • .. . .. 
Sabah erkenden Seyhan bölge· •======-===:;;;;;=============::::::::::============ "C:' th • V d sinin hazırladığı hatıra defte· NAKLEDEN: r e l n QT eş 

rini tepenin en yüksek noktasına B.öyl~ce. pazar gezme•ine çıkan alelade 
koymak için ber iki tepeye de çıktık bır çıft aşıktan farksız bir hale gelmişlerdi. 
ve Çıftehan tarafındaki 2810 ra Stefan temamile değişmişti, şakalaşıyor-
kımlı tepede hazırı. dığımızı taş eh du. Farze~ ki ben üçüncü Karniğ meyda-
ramın içine yerleştirdik. Kızıltepe nında maırazası olan bir tüccar veya lı'se 
Türkiyenin değil cihanın, manzara 
itibarile en eşsiz ve emsalaiz tepe- hocasıyım. Yeni evliyiz. Para biriktirerek 
!erinden biridir. Güzelliğini, tatlı- küçüle bir otomobil aldık, şimdi otomo· 
lığını ve ırönül alıcılı2'ınıj imkanı bille pazar gezintisi yapıyoruz. 
yok hiç bir kalem yazamaz ve Militza içini çekerek cevap verdi: 
anlatamaz. 1 d - Ahi söy e iğin keşki doğru olsay-

Artık aeyahatımızın ıon iniş dı 1 
kısmı başlıyor. Güzel Kızıltepeden 
ayrılışa hazırlanıyoruz. Neşeli şar- Stefan, sevgilisinin iç çekişine hakiki 
kılarımız ıröklere çıkıyor. manasını veremedi. 

A•ımıo iniş derslerini tatbik Şehir haricine çıktılar ve çocuk gi· 
ederek adeta uçuyoruz. Halis Kad· bi oldular. 
ri tombul vücudunu yormamak için K' Id ki 
ne kadar nazlanıyor, Bu seyahatın ım 0 u arını unutmuşlardı; şimdi 

k d 
açık ve hava öpücüklerle sarho•, sadece 

bu . a ar rahat ve mükemmel ıreç· • 
me11nde onun ne kadar büyük e· iki aşıklar. 
meırı var. Ne kadar nazlansa bak· Bununla beraber Stefan ara sıra dü. 
kı. Proğram ıbazırlamak için iki de- şünceli bir tavır alıyor, o zaman: 
fa Bürüceğe ırelerek yerinde tetki. - Mahrem tezkeremi alınca Klayno-
kat yaparak bu çetin seyahatın fun hayretten ne hale geldiğini görmek 
zorluklarını ne k.dar azalttı( i•terdim, diyordu. 

Ba•ta Asım olmak üzere uru- d • k iJ • y Onun tabiatını bilirim; beni öğle en 
yoruz, Yaban eç erı~e taş çıkar· 
tıyoruz. «Gavur Y?lu»na kadar .~a- sonraya kadar adamları vasıtasile buldur· 
fıleden önce geldık. Burada dıger mağı kendisi için muhakkak bir şeref me 
arkadaşları bekliyerek Asımın dağ• selesi yapmıştır. 
cılıi'a ait tatlı hatıralarını dinledik. Ve ilave ediyordu: 

Gavur yolu hakikaten gavur - Bulamıyacağ•nı sanırım. Bulama• 
yolu. Detil mekkirelerimiz bizler ması da onu azletmek için aradıtım vHi· 
lı:le o kadar ıorla yürDyebiliyoruı leyi bıoı vırteıktir. 

·-····· . .... ... 1 1 ....... 

Akşama doğru bir tepeciğe çıktılar. 
Çok koşmak ve çok gülıııekten yorgun 

düşmüşlerdi, 

Büyük bir taşın üstüne yanyana otur 

dular. 
Militza saçları latif bir ıekilde dağıl. 

mış güzel başını Stefanın koluna yas. 

!adı. 
Aşağıda, iki aşıkın ayakları dibinde 

nefis bir manzara uzanıyordu: 
Bir dere yılan gibi kıvrılarak akıyor, 

rengarenk çiçeklerle süslü tarlalar, çayır· 
lar uzanıyordu. 

Genç kadın mırıldandı: 
- Mesudum... mesudum .. 

Günlerdenberi içini kemiren ıstırabı 
o gün ilk defa unutmuştu, hislerini ifade 
için başka kelime bulamıyordu. 

Stefan ona sarılarak: 

- Ben de mesudum, dedi. Hakkın 
varmış sevgilim, saadet çok basit bir şey· 
miş. 

Mesut olmak için sevmek ve dünya· 
da başka bir şey düıünmemek lazım ••• 

Militza gözlerini kapadı: 
- Başka bir şey düşünmemek. 

Ahi Bu mümkün olsaydı(... yarının 

endişesini duymamak, istikbalden korkma
mak kabil olsaydı!. 

Parmakları Stelanın omuzunu kavra· 

dı . 

Hıçkırığa benzer bir şey omuzunu 
kabarttı. Stelan ona doğru iğilerek hay-

retle: 
- Fakat Militza senin 

korkacak nen var kil dedi. 

- Bilinir mi? 

istikbalinden 

- Aşkımdan şüphe mi ediyor • 

ıun? 
Genç kadına ihtirasla sarılarak ilave 

etti: 
- Seni ebediyen '!ıeveceğime ne za. 

man inanacaksın? 
- Buna inanıyorum Stefanl 

O halde? ... Ben senin yanında c•l· 
duktan sonra neden korkuyorsun sevgi

lim ? 
Aşkım seni bütün tehlikelerden ku· 

rumuyor mu? 
Taliin ne garip bir istihzası! Bilakis, 

Militzaoın başına ölüm tehlikesini 
bu aşk değil miydi? 

Genç kadın, Stefana sokuldu: 

getiren 

- Sen kuvvetli ve iktidarlısın Stefan 
beni müdafaa edebilirsin! 

Militzanın halinden endişeye düşen 

Stefan sordu: 
- Fakat kime karşı sevgilim? Bir 

tehlikeye maruzsan bana söyle. Düşmanla· 
rını sana zarar yapmayacak hale ıretirme
ıiııi ben bilirim. 

Zaten senin düşmanların benim düş· 
manlarım demektir. 

Genç kadın heyecanını yenerek ~en· 
disini toplamağa gayret etti. Gülümseme· 
ğe çalışarak: 

- Korkum o kadar mübhem ki an· 
latamiyacağım, dedi. 

Nasıl izah edeyim bilmem kil Sebeb· 
olarak karanlıkta korkan küçük çocuklar 
gibi korkuyorum. 

Stefan endişeli bir tavırla başını ıal
ladıı 

- Bu tabi! bir şey değili Senin ırl· 
bi muvazeneli bir insanda böyle sebebıiz 
korkular ancak bedeni ve dimaği yorgun 
luktan ileri gelebilir. 

Bir zamandanberi •ıhhatin beni en• 
dişeye düşürüyordu Militza ... itiraz etme, 

ben farkındayım. Ara sıra seni çok yor
gun görüyorum. 

Hemen yarın seni 
muayene ettireceğim. 

profesör Kurile 

- Hasta olduğuma mı kanisin? Ne 
münasebeti 

Ben sapasağlamım! 

- iyi yal Bunu tıb fakültesinin en 

meşhur profesörüne de teyit ettirmiş olu• 
ruz:. 

( D•11amı 11ıır ) 
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1 
hmendeki 
zaferinden 

Alman 
sonra 

1 ( Baştaraf ı Birincide ) 

Köylü, şeytan ve 
tüccarın vicdanı 

Leningrad 
önünde 

Kalelerden mUte· 
,ekkll bir Rus hat· 
tı zaptolundu 

Ruzveıt 
Nazizme karşı harbin 
meşru olduğunu ilan 

etmesi talebine 

Papadan menfi 

Surigede 
cümhuriget 

Şeyh Taceddin, 
General Katru ta· 

rafından reis seçildi 
Şam, 17 (a.a.) - Yakınşark

taki hür Fransız kuvvetleri baş 

şamki Alman teblii'ine göre, bara· 
daki üç Sovyet ordusunu da boz• 
muşlardır. 

Tebliğde üç Sovyet ordusu
ndan bahsolunmakla beraber boza
lan veya dağıtılan yalnız 18 tü
menden haber verilmesi dikkate 
değer bir keyfiyettir. Eğer bu 18 
tümen bozulan üç Sovyet ordusu
nu teşkil eden bütün tümenlerden 
ibaretseler o zaman Voroşilof or
du mevcudlarının normalden yarı 
yarıya aşağıya indikleri kabul edi
lebilir. Çünkü bir ordu~oo norma! 
tümen sayısı 9 - 15 tır. Halbukı 
üç Sovyet ordusunun yalnız 18 fır· 
kası kalması halinde beher şimal 
Rus orduJarının vasati tümen .say_ı· 
sı 6 ya ~ani 2 kolorduya ınmış 

demektir ki bunlar zayıf ordular· 
dır. 

A~ 
Rus ediplerin-
den birinin, tak .. 

NO. riben, şöyle bir -hikayesi vardır: 
Köylü yolda giderken, karşı · 

sına ansızın şeytan dikilir: 
- Dile benden ne dilersin? 
-1 
- Haydi çabuk dile .. . Filozof 

mu1 şair mi, mabeyinci mi, tüccar· 
mı, ne olmak istiyorsun? 

Pratik düşünceli köylü, ceva
bını derhal veıir: 

-Filozof milozofu ne yapayım? 
elbette tüccarlığı tercih ederim. 

- Peki öyleyse ... 
Şeytan silkinir. 
Köylü, bir de ne görsün? Lan·ı 

ırır langır muhteşem bir araba 
gidiyor. Kendi de içine kurulmuş ... 
Sırtında samur kürk, başında yeni 
kalpak, ayağında !Ostrin çizmeler, 
küçük parmağında pırlanta yüzük .. 
Önüne doğru bakar; arabacının 
minimini bir kuyruğu olduğunu far. 
kedip şeytan tarafından meçhul bir 
istikamete sevkedildiğini anlar. 

Az ıriderler, uz ıriderler, dere 
tepe düz giderler, kasabaya girerek 
en muhteşem otelin önünde durur
lar. 

-Buyurun tüccar hazretleri ... 
Buyurun, buyurun ... 

Bavullarla birlikte, en güzel o· 
daya alınan yeni zengin, yine eş. 

yaları arasında küçücük kuyruğun 
kımıldandığını larkeder. 

Ve farketmesile ... 
... Karşısında lain ihlis ... 
Yeniden silkinmesin mi. 
Eyvahlar olsun ... Adamcağız, ci 

liıli parkeler üzerinde, yırtık çarık-
larile kala kalır ... Tıpkı bir rüya· 
dan uyanırcasına .. . 

Şeytan «eder»: 
-Nasıl, beğendin mi başına 

ırelenleri? 
Köy! ü «eder»: 

- Aman bu oyunu bana oy· 
nama.. Zira bu kıtlıkta beni bu 
otelde yakalarlarsa, ilk gördükle
ri tüccar olduğuma kendilerini bir 
türlü ikna edemem. Hırs.z sanır

lar; tekme, yumruk, gebertirler be 
ni alimallab ... 

- Tüccar haline gelmek, Öm· 

rünün sonuna kadar da o suretle 
yaşamak istiyor mısın? 

- Elbet. 
- Öyleyse, senden bir şey 

istiyeceğim .. Vicdanını bana vere · 
cekıin ... 

- Nasıl olur? 
- O cihet kolay .. 
Yat şu masanın üstüne.. Ben 

söküp alırım .•. 
Köylü çarnaçar uzanır. iblis 

mel'un .onun üzerine abanır. Ha 
asılır, ha asılır. 

- Ah, çok ıztırap çekiyorum ... 

insanın vicdanından mahrum kal· 

ması ne müşkülmüş.. Ah, ah, ey· 
vah .. 

- Aldırma ... Azıcık kaldı .. 
Onu da şimdi koparınca hiç 
duymazsın gayri.. işte oldu: 
hatlandın değil mi? 

Tamamile ... Dünya vız 

acı 

Ra· 

ge-
liyorl 

Haydi, hayata tüccar ola-

rak karış bakalım. 
Köylü, şeytanın dediğini .. y~

par. Piyasada muamelelere gırışır. 

Biçareler karşısında da diline dai
ma şu sözü virdeder: 

- Para kazandığımızı görü

youunuz da kolay sanıyorsunuz 

galiba ... Biz bu hale gelmek için 
ne eziyetler çektik. 

* * • 
Kıssanın hissesi de meydanda. 
Tüccar oldum, dükkan açtım 

diye, insanın behemehal vicdanını 
köküne kadar şeytana satmış olma· 
sı ırerekmez . Böyle bir mukavele 
akd~tmişlerden _olsun . azı~ık insaf 
isterız .. insaf, vıcdan ısterız. 

Nedir bu piyasanın hali? 

Yok, hayır, biz, şeytanın kuy
ruk sallamadığı bir ticaret isti· 
yoruz ... 

Şeytana vicdanını satmış tüc
car ... Devletin milletin azmi budur. 

- A)qam'dao 

• Kazaya uğrayan 
saat 

Geçen gün 
matbaaya geli· 

ULUNA y yordum, Tram· 
vayın sahanlığın· 

da bulunduğum için cebimden si· 
ırara paketini çıkartmak istedim; 
birt• Y dlltlirdOiümü anlatan ufak 

Yaz an 

bir 11 tık " sesi geldi, ayni zaman
da hafifçe dizime de bir temas his
settim. Hemen yere baktım birşey 
göremedim ceplerimi yokladım : 
Gözlük, kalem' ağızlık, anahtarım, 

çakı, istilo, tarak hep•İ yerli yerin· 
de duruyor. 

" Zayiat yo k. O " tık ,, se•i 
ve hafif temas evhamdan ibaret
miş 1 ,. d edim. Matbaaya g elipde 
saatin kaç olduğunu anlamak için 
bileğime hakmadan 'saatimin kay
bolduğunu anlıyamadım. 

Hergün beş dakika geri kalan 
emektar saatin, cebimden paketi 
çıkarırken tokası açılmış ve zaval
lı bana son bir veda müsafahası 

yapar gibi dizime dokunduktan son 
ra sok aia uçmuş . 

E.kiler : " Mal canın yonga
sıdır 1 " derler. Hele bu mal böy
le insdnın elemine, neşesine temas 
eden zamanları gösteren bir alet 
olursa .• 

Yüregim yandı. Dönüşte onun 
la ayrıldığımız noktaya geldim, her 
tarafa baktım, her yeri aradım. Bu· 
nu bulan adamın en tabii va1ifesi 
onu ya oradaki nokta . memuruna 
yahut dükkanlardan birine bırak

masıdır. Bunu düşünerek sordum, 
soruşturdum . Köşedeki lrani, nar· 
gilesini tokurdatarak cevap bile 
vermedi. Çorapçı yahudi; benim 
saflığıma güldü. Kahveci çırağı : 

- işin yokmu bayım ? Dedi · 
Hiç uçan kuş geri dönermi ? 

Ümidi kestim. Eski emektar· 
dan ayrılmış olmak ateşini bir bar
dak su ile teskin ettim. 

Garp memleketlerinde birşey 
zayi eden benim gibi kaybının Ü· 

zerine bir bardak su içmez. Çün· 
kü bulunan bir mal hiçbir zaman 
bulana ait değildir. O, nihayet on
da bir emanettir. Bunu takdir et· 
tiği için hemen bulunduğu yerde 
daima mevcut olduğunu farzettiği 
bir şahsa, bir dükkana daha ol

mazsa zabıtaya teslim eder. Ve bu
lunan şeyin kıymetine göre bir 

ikramiye alması onun•için sarih bir 
hakdır. 

Faraza bir saat yerine içi 
b•nkanot paketlerile dolu bir çan
ta kaybedilse benim böyle birşey 
zayi etmekliğime ihtimal yoktur. 
Benimki nihayet köhne bir saati 
tecavüz edemez, misal olıuu deye 
söyleyorum ne olacak ? 

Bunu bulan hemen bu parayı 
kabullenecekmi? Ve kabullenmesi 

dogru mudur? Burası düşünülmüş. 
« Her bulunan eşyanın ticari kıy· 
meli üzerinden yüzde onu bulana 
aittir.» Yolunda bir kayit konulmuş 
Bunun için bir çokları helllından 
yüzde onla iktifa ederler ve pek 
iyi yaparlar. 

Parise bulunduj'um zaman g-a.ze· 
telerd~ şöyle bir vak,a okumuştum. 
Bir papas bir kira otomobilinde 
255.000 frank para unutmuş! Bu 
miktar para unutulur gibi değil fa. 
kat papas aklı bul... Biçare deli 

gibi karakola koşmuş.. . Komiser: 
- Merak etmeyiniz papas e

lendi! Demiş. işte karşınızda duran 

şu namuslu şöför bir santim ek. 

~ 

Berlin 17 ( a.a. ) _ Lenin
gradın miödafaa iı~ihkamları et· 
rafında cereyan eden muharebe . 
ler esnasında bir Alman piyade 
tümeni Sovyet kıtaları tarafından 
anudaoe bir surette müdafaa edi
len kalelerden müteşekkil bir 
hattı zaptetmeğe muvaffak ol
muştur. 8 yüzden fazla esir alın· 
mıştır. 

Berlin 17 ( a.a ) - Büyük 
Alman pike tayyareleri 15 Eylül
de Murmansk bölgesindeki Bol· 
şevik mevzileri bombalamışlardır. 
Alman tayyareleri Rus cephesinin 
uzak şimal "'.ınt~kasında bulunan 
Sovyet mevzılerıne de çok tesir
li hücumlar yapmışlardır. 

Şimal buz denİ2İnde iki bin 
ve bin tonilatoluk iki Sovyet nak 
!iye gemısı batırılmıştır. Alman 
tayyareleri Leningrad bölgesinde 
düşmanın her türlü harp malze
mesini tahribe devam etmişler
dir. 

Berlin 17 ( a.a ) - 15 Ey
lülde Alman bombardımanları ne 
ticesinde, Kırım berıahından ge· 
çen demiryolu l bir çok nokta 
üzerinde tahrip edilmiş ve ke
silmiştir. Ezcümle mübim bir Sov
yet garı büyük çapta bombalar. 
la hasara uğratılmıştır. 

Ştuka tayyarelerinin hücumu 
ile ayrıca bir seri Rus tahkimatı
da y~ tahrip edilmiş veya ağır 
hasara uğratılmıştır. 

Roma 18 (a.d.) - Cornale 
Ditalya yazıyor: 

Leningradın mukadderatı Sov. 
yet başkumandanlığının elinde 

dir. Sovyet idarecileri Leningrad 

şehri ni müstahkem bir hale getir 

mekle v~ b üt ün sivil halk ı silah· 

!andırmakla Leningrad için çok 

fena bir akibet hazırlamışlardır. 
Alman kumandanlığı şehri bir 
müstahkem mevki olarak kabul 
ve ona göre hareket etmek mec 
buriyetindedir. Şehrin iç ve dış 
müdafaaların1n plin mucibince 
bombardımanı dün başlamış ve 
Sovyet müdafaa .. tesisatının mu
kevemet noktalarından biri imha 

edilmiştir. -
siksiz olarak paranızı getirdi. Pa

pasın şöföre bir hayli dua~~n. s0.?· 
ra beş frank bahşiş verdıgını go· 

ren komiser: 
_ Müsaade edinizde parayı 

bir de ben sayayım! Demiş ve içi~· 
den küsur gibi görüne~ beş bın 
frangı ayırıp şölöre verdıkten son· 

ra papasa: 
- Yalnız dua ile insanların( 

d'I mez namuslu kalması temin e 1 e ... 
Demiş. Biraz da onların namuskar· 

lıklarını mükiilatlandırmalı ... 
Yenlıa ba h'tao 

cevap aldı 
Amerika Atlan· 
tik donanması 
vazife başında 

35,000 tonluk 6 zırhlıdan 
ikisi muharebe filosuna 

katıldı 
Vaşington 17 [a. a.] - Dün 

gece yarısındanberi Amerika Birle
şik devletlerinin Atlantik filosn 
ateşe hazır pir vaziyette, kiralama 
ve ödünç verme kanunu mucibin
ce ırönderilen bütün malzemeyi 
Birleşik devletlerle lzlanda arasın· 
daki deniz mıntakasında himayesi 
altına almaktadır. lngiltereye 
gönderilen kıymetli yardım malze· 
mesini himaye vazifesinde kulla· 
nılmak üzere, sanıldığına göre, 
Amerikan Atlantik filosunun 125 
ten fazla gemisi mevcut bulnn· 
maktadır. Bunların arasında bir 
sene evvel bu filonun teşkili •a
manında Atlantik filosuna devre
dilen 3 eski zırhlı da vardır. 

Atlantik filosu o zamandan. 
beri yeni inşa olunan ve muhte
mel olarak pasifik filosundan devre· 
dilen yeni gemiler ilaveaiyle dur· 
madan artmıştır. 

Diğer taraftan Bahriye neza
retinin daha evvel bildirmiş oldu· 
ğu veçhile,dünyad~' misli görülme
miş derecede bir filo kurulması 
kanunu mucibince inşa mukavele· 
nameleri imzalanmıştır. 35,000 to
nilitoluk 6 dretnavuttan i le i s i 
Morsb Carolina ve Vaşington bu 
ay içinde muharebe filosuna katıl· 

mış ve bu suretle Amerika Birleşik 
devletlerinin halen serviste bulunan 
zırhlılarının adedi 17 ye balığ ol. 

muştur. 

Ayrıca yine Bahriye nezareti· 
nin bildirdiğin<! göre, yeni Okya
nus filosunun teşkili için inşa mu
kavelenameleri imzalanan gemile· 
rin inşasında hayret verici terak
kiler kaydolunmuştnr. 

1940 sensi b a ş ı n d a n b er i 
723,426,278 dolar kıymetinde ce· 
maa 2831 muharebe gemisiyle 
yardımcı gemi sipariş edilmiştir , 

Londra 17 ( a.a. ) - Nevyork 
Taymıs gazetesine göre, adliye 
~azırı Biddll'ın beyanatı, Amerika 
t.•caret gemilerinin lngiliz limanla· 
rına. harp malzemesi götürüp g-ötü
remıyecekleri hakkındaki tereddüt· 
leri izale etmiştir. 

Papanın Rozuelte cevabı 
Vatikao 17 (a.a.)- Ruzveltin 

mümessili Teylor, dün papa tara
fından kabul edilmiştir. Papa, Ruz. 

velte verilmek üzere bir mesajı 
Teylor' a tevdi etmiştir. 

Nevyork 17 (a.a.) _ Nevyork 
taymis gazetesinin Roma b b' . . . ınu a ırı· 
nin bıldırdiğine göre R it' , uzve ın na· 

kumandanı general Katru, Suriye 
hükOmetinin istifasını kabul ve 
Şeyh Taceddin Elhasani'yi yeni 
hükQmeti kurmağa memur etmiştir. 

Şam 17 ( a . a. ) - General 
Katru ile yeni Suriye kükfimetini 
kurmağa memur edilen Şeyh Ta· 
ceddin Elhasani arasında, yeni 
hükfimetin teşkili münasebetiyle 
taati olunan mektuplar dün ak· 
şam Şamda neşredilmiştir. General 
Katru mektubunda, müttefikler 
tarafından yapılan mandaya niha
yet vermek ve Suriyenin hüküm
ranlığını ve istiklalini tanımak 

vadını yerine getirmenin zamanı 
gelmiş olduğunu bildirmekte ve 
Şeyhe yeni cümhuriyetin reisliğıni 
teklif etmektedir. Şeyh Taceddin 
verdiği cevapta bu vazifeyi ka· 
bul etmekte ve hür Fransa ile 
dostluk rabıtalarını daha ziyade 
sıklaştırmak arzusunu bildirmek
tedir. 

Şeyh, Reis 
ilk beyanatında 
tir ki: 

sıfatiyle yaptığı 

ezcümle demiş· 

« Buğün müttefik demokra
siler arasına girmiş bulunuyoruz.» 

zizme karşı harbin haklı ve meşru 
bir harp olduğunu · ilan etmesi ta

lebini havi olarak Vat ikan nezdin· 
deki hususi mümessili T ~ylor va
sıtasile Papaya gönderdiği mesaja 
Papa menfi cevap vermiştir. 

General dö Gol Lond-
raya döndü 

Londra 17 (a.a.) - Hür Fran 
sızların şefi general dö Gol beş 

ay süren seyahattan sonra Londra 
ya avdet etmiştir . 

Çin Hariciye Nazırının 
beyanatı 

Şanghay 17 (a.a) - Çung • 
Kina-' den bildiriliyor: 

Hariciye Nazırı Kootaşi, Ame· 
rika büyük elçisini üç ,-gün içinde 
iki defa kabul etmiştir. Nazır, mat· 

buata yapmış olduğu beyanatta 
şöyle demiştir: 

« - Çin thükOmeti kendisile 
istişare edildiğine ve Amerika ile 
Japonya arasındaki konuşmalardan 
~tazarrır olmıyacağına emir.dir. 

j1~H.KV tMf 
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Mustafa Rifat 
( K a le kapısında ) 

~ Kedi ·ve Köpek yüklü bir gemi ! 
'~===~=============~~=========~~====~ 
Vaktile şerlerinden kurtulmak için lstanbul· re bombardıman gürültüleri İçinde yaşadıkları 

daki köpekleri toplayıp Marmarada Ha· halde yine kendi hatlarına ehemmiyet verme· 
yırsız ada namile maruf bir kara parçasına yip hayvanları düşünecek kadar merhametli 

nefyetmişlerdi . dir. 
1 Eh öyle ise, Amerikalılara sadece bu ha-

Bugün ise ög" reniyoruz ki insan arın şer- • 
h 1 diseye gülmek düşmüştur. 

rinden kurtulmak için lngilteredeki ayvan arı M 1 1 l'l . h a Om a.. ngiz ı erın ayvan merakı ve 
Amerikaya kaçırıyorlar. · · d lmışt J t b k sevgısı ünyaya nam sa ır. Ş e u hadise 

Filhakika, bir gün sabah sabah Nevyor bu sevginin ulak bir misali .. 
rıhtımlarına büyük bir azametle yaklaşmakta 
olan ufak bir vapurun içinden acayip sesler 
duyulmuştur. 

Hemen sahil boynnda bir kalkınma ol· 
muş, bir gece evvel limanın olur olmaz delik
lerinden sızan serseriler, sabah sabah inlerin, 
cinlerin hücumunamı uğradık diye yerlerinden 

• 
Bir tayyarecinin 

f edakarlıgı 

Gün geçmi
yor ki bir kaç ta
ne kahramanlık ve 
fedakarlık hiki. 

O inat eder. Zira 

zırhlı batmaktadır. 
tam bu dakikada bir 

Eier arkadaşının dediği ıribi morfin alırsa 
sonra zırhlıdaki yüzlerce kişinin hayatı tehli· 
keye düşecek. Bu düşünce ile lngiliz rad
yo operatörü gayret edip haberlerini veri
yor. 

O günkü harbin sonunda yere indiği za. 
man kumandanları görüyorlar ki, o gün olan 
vukuatı birer birer tanesini kaçırmadan 
bildirmiştir. Böylece herkese ve her yere ım

dat gönderilmiştir. ihmal edilen bir tek kişi 
vardır. 

Şimdi hastanede 
ratörü Cuningbam'ın 

baygın yatan 

kendisidir. 
radyo ope-

limen gölünün cenubunda, vu
kuu ve Almanlar lehine neticelen
digi bildirilen meyd~n muharebesi
nin neticesinde Almanlar artık il· 
men ırölünün cenubundaki sabalara 
hakim olarak V aldai, Boroviçi üze
rinden Dubrovski'ye ilerliywek bü· 
tün Voroşilof ordularını cenubdan 
Onega gölüne doğru sar mağa im
kan bulacakları gibi Kalenin üze· 
rinden de Moskovayı şilmalden 
kavramaları kabil olabileceklir. 
Fakat bunun için cenubda, Brjansk 
üzerinden de Tula istikametinde 
sür' atle ilerlemeğe muvaffak olma· 
ları iktiza eder. 

Almanlar ayni zamanda aşai'ı 
Dinyeperin şarkında da ilerlemek
te olduklarını bildiriyorlarsa da 
bunun yerlerini bildirmiyorlar. Her· 
halde Cernigov ve Kremençuğ 
şarki dolaylarından bahsedilmek 
istenmesi m•ıhtemeldir. 

Bizzat Leningradda olup biteni 
layıkile bilemiyoruz. Almanlar Le· 
!liQgrad etrafındaki tahkimat hat
tında fevkalade muvaffakiyetler 
kazandıklarını haber veriyorlar . 
Bazı ev ve sokakların zaptı için 
yapılan çok ağır muharebeler ne· 
ticesinde hususi bir sebat ve azim· 
le müdafaa olunan ve sahra tahki· 
mat ve tabyalarile muhafaza edil· 
miş olan bir mahallenin zaptedil· 
mesinden ve daha bir çok muvaf· 
lakiyetler kazanılmış olmasından 
bahsolunuyor. Fakat yer gösteril
mediğinden bu haberin askeri bir 
kıymeti yoktur. Bununla beraber 
zaptolunduğu bildirilen ehemmiyet
li mevki herhalde Leningrad şeh
rinin yakınında bir yerdir. Yani 
Leningrad şehrinin içinde bir ma· 
hallenin zaptı henüz bahis mevzuu 
olmasa gerektir. Bununla beraber, 
dün de yazdığımız gibi aolayoruz 

ki, Almanlar Leningradı, vaktile 
V arşovada olduğu gibi, cebri bü· 
cumla alarak işi uzatmamak isteye
ceklerdir. 

- Cü.mhurlyet'ten -

Alaturka Müzik 
( Baştaraf ı ikincide ) 

kalkmamalı mı?. 
Elcevap: Mikrofon başına bu 

memleketin birinci sınıf sanatkir· 
farını getirmek imkinı bulunamı• 

yorsa bir güa bile ırecikmeden 
alaturkayı kaldırınalıyız. Bu haliyle 
Ankara istasyonunun alaturka mü· 

ziği, musikiyle sıkı alakası olanlar 
için bir felaket; benliğimiz için de 
arzuya şayan olmıyan bir; birşey

dir işte ... 

• • • 
YüzUcUlerimiz lzmlr

den döndU 
lzmir fuarı yüzme müsabaka· 

!arından muvaffakiyetli neticeler 
alarak dönmüş olan yüzücülerimiz 
28 - Eylülde Mersinde yapılacak 
kürek yarışlarına hazırlanmak için 
dünden itibaren Seyhan nehri üze
rinde talimlere başlamışlardır. 

Gilodo Fabrikasından 
bezir yağı çalmıtlar 

Gilodo fabrikasında bir hırsız· 
lık vakası olmuştur. Mehmet ojln 
Aptullah Zorlubaş, Mesut oğlu Ha• 
san Dagıstan ve Bili.( oğlu Halilin 
Fabrikadan bezir yağı çaldıkları 

zabıtaca tesbit edilmiştir. 
Bunlardan Hasalı dagıstan, Ap· 

tullah Zorla yakalanmış, Bilal oğlu 
Halil kaçtıgından aranmağa baş· 

lanmıştır. 

Ramazan Salı gUnU 
fırlamışlardır. 

Bütün bu kargaşalıldarda liman memor· 
!arı istiflerini hiç bozmadan sükQnetle geminin 
iyice yanaşmasını beklemişlerdir. Zira onlar 
evvelden haber almışlardır ki lngilteredeki 
hayvanları koruma cemiyeti memleketlerinin 

biçare dört ayaklı mahluklar için tehlikeli bir 
bal aldığını görünce hemen hususi bir vapur 
angaje ederek onları selamet diyarı Amerikaya 

yesi işitmiyelim. 

işte lngiliz tayyare radyo operatörü Cu· 

ningham'ın hikayesi de bunlırdan biridir. 

Kendisi diğer üç tayyare ile beraber Manş 
denizinde keşfe çıkmıştır. Bunların vazifesi, 

mütemadiyen dört bir tarafta gördükleri kaza

ları süratle merkeze bildirmektir. Harbin kızış· 
tığı sıralarda yardım istiyenler, yangın çıkan 
yerler o kadar çoktur ki Cuningbam güçlükle 
bunların hepsini sıraya sokup ma(Qmat ver
mektedir. 

• 
23 Eylül Salı günü Ramazanı 

şerifin ilk günü olduA-u• lstanbul 
.--N-U_f_u_s_u_a_r_t_a_n J lngiliz istatis- Müftülüğü tarafından ilin edilmİJ· 

kaçırmanın yolunu bulmuştur. 

Nevyork rıhtımında liman memurları yüz· 
(erle, binlerle kedi ve köpek havlama ve mi
yavlamalarının birleşmesinden gelen müthiş 
ve ürpertici sese ehemmiyet vermemişlerdir. 

Zira onlar bilmiyorlar ki bu hayvanların 

r•ldiji dlyarıılaki iHaa lar , ... rOadllz l•yra
-c: •• 

Bu sıkıntı yetişmiyormuş g-ibi burada ken· 
disi de ayağından yaralanır. Bu vaziyette daha 
yarım saat çalışır: Fakat sancısı ve ıstırabı 
o kadar artar ki tayyarenin pilotu kHdioiH 
morfia alaaaıaı 16 
tıfllf dil ...... .,rı'ncf ... 

• · beri vukaa ••'••he oha ...,..., --· 

tikçilerinden biri tir . 

bU Uk h" 1 büyük şehirlerde Ticaret odası reisi 
Y ŞB lf er_ nüfusun a r t ı ş ı bugUn geliyor 

hakkında tetkikat yapmış, nüfusun büyük şe- Şehrimiz Ticaret Oduı .. rei~i B:y 
birlerde, köylerden daha fazla arttığı netice- Abidin Ramazanoğla buıuoku ~o. 
ıiae varmıştır. ros ekspresile lıtanbuldan şebrımı 

Meseli şimdiki harpten evvel Londra Jeh· ze gelecektir. 
rinin nüfusu senede muntazaman 58,000 kişi Acıklı bir ölUm 
artıyordu. Şehrimiz tüccarlarından Bay 

Şikago, Nevyork ve Bertin şehirlerinde de Ahmet Toramanın eşi bayan Ha. 
ayni ırtış a-öze çarpıyor, Y•lnız: Pıriı ~ehri aibe Toraman dOn rece ıaat 24 
bu buouota bir lotiona tetkil •lmİf ve nnfuoa de vefat etmiştir. Ailı efratlarına 

...... ~~--~ ·-· 
_.....,,~ .... CT"O.--' ..... -..- • .. 

dea ve ofııdaa ~•viraıiı olacak. 

'-"'· 



BUGON 

iLAN 
Kilis Askeri Birlikleri Satınalma Komisyonu Başkanlığından: 

Cinsi Miktarı 

Kilo 

Muhammen B. 
Lr. Kr. 

Muvakkat teminatı eksiltmenin saat Cinsi 
Lr. Kr. tarihi günü 

Sığır eti 150000 42000 00 3150 00 3.10.941 Cuma 9 Kapalı 
Saman 450000 18000 00 1350 00 • « • • • « 

Kuru Ot 500000 35000 00 2625 00 • • • « • • 

Sade yağ 20000 31200 00 2340 00 « « " • « • 

Odun 1800000 54000 00 4050 00 ,. « « • • « 

Sabun 13000 9100 00 682 50 • • • • • • 
Nohut 45000 9000 00 67 5 00 « « • « « « 

Mercimek 23000 5290 00 396 75 « « « « • • 

Kuru fasulya 45000 13050 00 978 85 « • « « « « 

Pirinç 40000 20000 00 1500 00 « • « " • ' 

Kuru soğan 20000 1600 00 1200 00 ~ • • Açık 

A) Kilis birlikleri için yukarıda yazılı ( 11 ) kalem erzak, yem ve mahrukat eksiltmeye 
konulmuştur. 

Adana Askerlik Satın 1 

Alma Komisyonun -
dan; 

ı. Adanadaki askeri bir
liklerin ihtiyacı için 350 ton 
kuru ot kapalı zarfla eksilt-
meye konmuştur. ~ 

2- Toplu tutarı 19250 li-
ra olup ilk teminatı 1444 

1 liradır. 

1 

3- İhalesi 3-10-941 cuma 
günü saat 11,30 da Adana 
askerlik dairesi Satın alma 
komsiyonunda yapılacaktır. 

4- İstekliler belli gün ve 
saatten bir saat evveline ka
dar zarfların ı komisyonda 
bulundurmaları ilan olunur. 

16-18-22-24 1231 
B) Şartnameleri komisyondadır. Görüle ve alınabilir. Eksiltmeler Askeri Satın 

binasında yapılacaktır. Alma Halkevi Reisliğinden: 
geti• . .Temsil komitesinde münhal 1 C) Açık eksiltmeler için muvakkat teminat makbuzu ve Ticaret odası vesikaları 

rilmeli. 
D) Kapalı zarfla eksiltmeler için yukarıdaki vesikalarını, teklif mektuplarını yani kapalı 

zarflarını eksiltme saatlarından bir saat evvel eksiksiz olarak komisyon Başkanlığına makbuz 
mukabilinde vermiş olmaları eksiltme saatlarında da komisyonda hazır bulunmaları ilan olu-
nur. 18- 23-26-30 1248 

ıkı azalık için ekseriyet ol
maması hesabiyle yapılamı· 

yan seçimin 22/9/94 l pazar
tesi günü saat ( 18 ) e tehir 
edildiği ilan olunur. 

16-18 1242 

18 EylOl 1941 

Lokman Hekim 

Dr. Rıdvan Lokman 
Gündüz saat 16 dan sonra • Gece her vakıt hasta 

kabul eder. 
Sah-Cuma-Pazar günleri 17-17,30 da fakirler parasız 

bakılır. 

'Adres: Yeni otel caddesi 124. 
1-15 1241 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
K E Ş 1 D E L E R: 

4Şubat, 2Mc gıs,1Aiııslos,31kinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMIYELERI 
ı Adeı 
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Saatçı Vehbi Çömel ek Adana Belediye Riyasetinden : TUrkıye ı, Bankasına para yatırmakta yaı-
( T · b" l . 1 nız para blriktirmi' ve faiz almı' olmaz ,aynı 

Saat Kulesi Karşısında 

Zenit, Arlon, Omega, Neker, Hislon 
Kadın Ve Erkek Son Model Saatlerimiz 
Yedekleriyle Beraber mevcuttur Her 
Türlü Tamirat Kebul Edilir ... 1225 1 

Mahallesi 

Akkapu 

Cinsi -Ev 

iLAN 
Miktarı Hududu 

(401) M2. Şarkan: Tarikihas, Şimalen; 
Mehmet oğlu Reşit, Garben: 
Meryem veresesi, Cenuben: 
Yasin kızı Nafia ile çevrili. 

Yukarıda evsafı yazılı ve Yasin kızı Dudu tarafından tesçili 
istenilen gayri menkulün tapu siciller.inde kay~ı bulunmadı~ın
dan senet.iz hakkındaki ahkama tevfıkan tabkıkat yapmak uze· 
re 30.9.941 tarih ve Salı günü saat 15 de yerine memur gön
derilecektir. Bu evle alakası olanlar ellerindeki vesikalariyle 
birlikte bu müddet zarfında muhafızlığımıza veya tahkikat gü
nü yerinde keşif memuruna müracaat etmeleri ilin olunur. 

1247 

ASRI SINIMAmNIN 
YAZLIK BAHÇESİ DE 

Suvara 
9,15 BU AKŞAM 

Suvara 
9,15 

Fevkalade proğram ...................... 
l~I Constance 
!. .................. .. 

.. .............. ı 
Bennet'in l~i 

.. .............. ı 
Şaheseri 

IMadam Ve şöförül 
Fransızca Sözlü fer1kalô.de eilenceli 

KOMEDi 

S h · ıh H k k 1 sundan ibaret hane şuyuun ey an su u u 1 izalesi suretiyle belediye me-

h k 
• f zat salonunda açık artırma ile ma emesı ·Sa iŞ satılacaktır. Birinci artırma 

1 n d 9.10.941 tarihine müsadif memur UuUn an; Perşembe günü saat dokuz. 
Hanedan mahallesinde ber- başlayarak 12 de kat'i iha-

ber lsmail karısı Fatma ve lesi yapılacaktır. Muhammen 
kızı Hatice ile Şimalı Meh- kıymeti üç yüz liradır. Bu 
met veresesinden karısı Om- kıymetin yüzde yetmiş beşini 
mühanı ve oğlu Hasana ait birinci artırmada bulmadığı 
olup Tapunun 340 tarih ve taktirde en çok artıranın ta-
174 No. sında kayıtlı ve ye· ahbüdü baki kalmak üzere 
mini tariki has ve yesari Hü· on gün temdit edilerek 20.10.-
seyin ve cephesi tariki has ve 941 tarihine müsadif Pazar
arkası Bagdatlı mehmet vere· tesi günü ayni saatlarda iha-
sesi ile mahdut iki kısımdan lesi ıcra edilecektir, Talip 
ibaret olup birinci kısmı fev- olanların yüzde yedi buçuk 
kanı iki göz oda bir mutbah pey akçaları ile birlikte mez-
ve bir küçük sofa ile küçük kür günlerd" Belediye müza· 
bir avlu içinde bir göz ker· yede salonunda hazır bulun-
piçten mamul bir oda ve bir maları ve fazla izahat almak 
hela ve su tulumbası ve ikin· istiyenlerin Hukuk mahkeme
ci kısımda bir göz oda bir leri Başkatiine müracaat 
ı...•-• .;;:.~ '"~-:.:ı. C'. :-~ "" lcnvu. etmeleri ilin olunur. 1246 

esvıyei türa ıye ve çakı ım a zama d t 111 - 1 d d 1 1 377 · · t 1 k ) n a a nız e enem t o ursunuz. 
ışı yap ırı aca =;::;;~~;;;;;;;;;;ı;;;;;:~:;;;:;;:;;;========-

1- Depboy parke yolundan itibaren Taş karakoluna ka- j .. j 
dar uzanan yolun tesviyei türabiyesi ile çakıl imlası açık ola- GQZ MÜTEHASSISI 
rak eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 44St.42 liradır. Dr. Mesut SaVCI 
3 - Muvakat teminatı 336.10 liradır. 
4 - ihale 26/9/941 tarihine rastlayan Cuma günü saat 

15 de Belediye encümeninde yapılacaktır. 
5 - istekliler bu işe ait keşif ve şartnamesini Adana 

Belediyesi Fen işleri Müdürlüğünden 22 kuruş mukabilinde 
alabilirler. 

6 - Bu iş hakkında fazla malumat almak ve şartnamesi-
1 ni görmek isteyenlerin Adana Belediyesi Fen işleri müdürlü· 
ğüne ve münakasaya gireceklerin' de ihale günü muayyen sa
atte Belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 

10.14.18.23 1219 

sine·~·a<t·&·t 

BU AKŞAM 

Aşkın, Müziiin, güzelliğin mucizesi 

Melvyn 
En güzel filmi 

Douglasın 

[AH NE Kadı-il 
Maazzam a,k ve gençlik •aheserl. 

// 

• 

Kalpleri Türk Müziğiyle mest eden gönülleri aşka bailıyan se
nenin en büyük TÜRKÇE sözlü ve Şarkılı filmi 

iti Bir Türke Gönül Verdim i&i ::::............ . ............ :::: 
En güzel TÜRK şarkılarıgle süslenmiş mer1simin 

en güzel Türkçe Sözlü Filmi 

Pek yakında... Pek yakında .. 
Senenin en büyük şaheseri 

tlv Sarajevo Olt 
Adana Askerlik Dairesi Satın Alma komis-

1 
yonundan : 

1- Aşağıda cins ve mikta~ları y~zıl~ dört kalem erzak 
hizalarındaki günlerde açık e!ı:sıltme ıle ıhalesi yapılacaktır. 
Muayyen gün ve saatte Askerlik dairesi Satınalma komisyo
nuna muracaatları ilan olunur. 

Cins Miktarı Toplu tutarı 

Ton Lr. Kr. 
Şeker 19 9500 00 
Bulgur 40 8800 00 
Kurufasulya 40 9200 00 
Mercimek 25 500 00 

13-16- 18- 23 

hk teminatı 
Lr. Kr. 
713 00 
660 00 
680 00 
225 00 

Hatay Defterdarlığından : 

İhalesi 

29/9/941 
29/9/941 
30/9/941 
1/10/941 
1227 

Muhammen kıymeti 
Lr. Kr. Nev'i Miktarı Köyü Mülahazat 
1788 25 Portakal 257650 adet Zeytuniye,levşiye 4767 ağaçtan 
145 55 Limon 14555 • « « 122 « 
174 40 Mandalina23240 « « « 177 « 

87 50 zeytindanesi 875 kilo • « 620 « 

2 50 Muz 5 • Levşiyede 2 « 

-2""'1""9""'8-'l.'""0 Yekun 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı mahsuller açık artırma 

ile satışa çıkarılmıştır. Talip olanların yüzde 7,5 teminatiyle 
birlikte 27-9-941 günü saat 10 da Defterdarlığa müracaat· 
ları. 16-18-20-24 1235 

HASTALARINI KABULE BAŞLAMIŞTIR 
1163 1 -15 

Hatay Def terdarllöından 1 
1 

1 - Kırıkhan kazasına bağlı Gölbaşı ve Karasu nehirleriyle 
Hırsız pınarı gölü ( Karsu nehrinin Reyhaniye şösesi üzerinde
ki demirköprünün alt kısmı ) nm üç senelik balık avlamak ve 
saydiye resmi iltizama verilecektir. 

2 - Senelik muhammen kiymet 8000 sekiz bin üç seneliği 
24000 yirmi dört bin liradır. 

3 · Şartname Kırıkhan malmüdürlüğündedir. Arzu edenler 
oradan öğrenirler. 

4 • İl tizam açık artırma ile 24-9-841 çarşamba günü saat 
10.30 da Kırıkhan malmüdürlüğü odasında müteşekkil komiı· 
yonda yapılacaktır. 

5 • Muvakkat teminat yüzde 7.5 hesabiyle 1800 bin sekiz 
yüz liradır. 

6 • Yukarıda yazılı artırma günü ihale saatından bir saat 
evvel taliplerin depozit akçalarını Malsandığına yatırarak 
muayyen saatta makbuzlarını komisyon;ı ibraz etmeleri ilan 
olunur. 7-11·14-18 1210 

Adana Doğumevi Baştabibi 1 Dr. Süleyman 
Kunta ip 

Doğum ve Kadın hastalıkları Mütehassısı 
Hastalarını, Abidin paşa caddesi yanında B. Müslim 

apartimanının birinci katındaki evinde kabul ve tedavi 
etmiye başlamıştı. Telefon numarası 272 1-15 1199 

Toprak Mahsülleri 
Ofisinden: 
Sayin müstahsilleri

mizin nazarı 
dikkatine 

Ofisimizce aşağıdaki ev
saf ve kaliteyi haiz yeni se
ne mahsulü pirinç ve fasul
ya mübayaasına başlanmış 
olduğ.undan keyfiyet ilan 
olunur. 

Ekstra kısmı kuruş 

Yerli ve Maraş pirinci 27 
Fasulya çalı cinsinden 17 

Kalite değiştikçe Hatlarda 
tenzilat yapılır. 

16-17-18 1237 

Halkevi Reisliğinden: 
21-9-941 pazar günü sa

at ( l 7) de tertip ettiğimiz 

mükafatlı bisiklet koşusu için 
koşucularımızın 19-9-941 cu
ma günü akşamına kadar 
H.tlkevine isimlerin\ yazdırıp 
numara almaları lazım. 

16· 18 1143 

• iLAN 
inhisarlar Umum 

Müdürlüğünden : 
1 - Fabrikamızın 3500 

ton tahmin edilen nakliyatı 
bir sene için açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Nakliyatın tahmin 
bedeli bin be~ yüz liradır. 

3 - Şartname her gün 
fabrikada görülebilir. 

4 - Muvakkat teminat 102 
lira 50 kuruştur. 

5 - Eksiltme 15 İkinci Teş· 
rin 941 tarihine müsadif Cu. 
martesi günü saat 9 da yapı
lacağından isteklilerin fabri
kada müteşekkil komisyona 
müracaatları 18.8.32 1249 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 

U. Neoriyat Müdürü : Avııkat 

Rifat YA VEROC!.U 

Bs11ldıiı yer ı [ BUGON ] 
Matbsuı -Adana 


