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Atina 20 (a. L) - HükGmetin 
emriyle Selanik sivil halkının tahliyesine 
başlandı&-ı veya tahliye.inin emredildifi 
hakkında Roma radyosu tarafından veri
len haber kat'iyen yalandır. 

Tek ekmek kararnamesi bugün çıkıyor 
Ankara, lstanbul, l zmir Şehirlerinde oturan 
Vatandaşlarımız tek tip ekmek giyecekler 

Ankara : 20 (Radyo gazetesi) - Bugün Milli korunma kanunu· ı 
n un tatbikine başlanalı bir sene oluyor. Milli Korunma kanunu, fev
kalade hallerde devletin mevcudiyetini f ktisad ve Milli müdafaa bakı
mından takviye maksadile 1940 senesi ikinci kanununda neşrolunmuş il 
tur. HükOmete mühim vazife ve selahiyetler veren bu kanunun tat-
bik tarihi 1cra Vekillerine bırakılmış~ı. icra V~ki~leri, 20 ·Şubat 1940 \ 
da selahiyetlerini kullanacağını meclıse arzetmıştı. k h 1 

Bugünkü dünya şartları altında, harp sahasına yakın, uza emen 

l her memleket bir harp ekonomisine girmiş bulunmaktadır. ~arp za
manında ise bir memlekttin ihtiyaçlarını tabii şartlar altındakı usullerle 
karşılamağa iml..in yoktur. Fevkalade hallerde her memlekette hükO-
metlcre geniş selabiyetler verilmektedir. . . . • . 

Hükümetimiz son bir sene zarfında kendısıne verılen selahıyetlere 
dayanarak tam 1 ;O karar çıkarmıştır. Bu kararlar ara~!nda ~i~tları_ tes
bit, ihtikarla mücadele, Zonguldak maden havzasında ucretlı ış m~kel: 
lefiyeti, piyasalara müdahale, iaşe teşkilatı, ticaret ve petrol ofıslen 
teşkili gibi çok mühim kararlar bulunmaktadır. 

Yine yarın çıkacak olan tek tip ekmeğe müteallik karar, Milli ko-

t 
neşriyat yapılmaktaydı. 

Bugün için Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerimizde otu· 
ranları ilgilendiren ekmek kararnamesi, bilvasıta olarak da bütün va
tandaşl ıı rı alakalandıran bir kararnamedir. Bunun en mühim ve tın esaslı 
şekli, Ankara, fstanbul, lzmir belediye hudutları içinde yenilecek ekme· 
ğin ne cins undan yapılacağı hakkındadır. Tek ekmek, 100 kilo buğ-

daydan 84, 86 kilo arasında un alınacak surette yapılacaktır. Bu su· 
retle bugdayd.m daha fazla randıman alınmaktadır. Buğday harınanlan
na yüzde 15 nisbetinde Çavdar katılacaktır. 

Ankara, lstanbu\, lzmir şehirlerindeki değirmenlerde veya bu şe
hirlere un üğütülen civar değirmenlerde yalnız bu tip ua yapılacaktır. 

Francala, bieküi, makarna gibi şeylerin unla.ıını hazırlamak işi 

toprak ofise verilmiştir. Francalalar belediyelerce tayin edilecek fınn· 
larda yapılacaktır. 

Tek ekmek esaslarının tatbikini bir taraftan Ticaret Vekl\eti 
muhtelif vekaletlerden alacağı müfettiflerle. toprak ofisi ve belediye· 
ler kontrol edeceklerdir. runma kanununa müsteniden alınmış bir karardır. • 

Milli korunma kanununun müsbet neticeler vermekte oldup mu· Bu karar memlekette hayırlı bir tecrübedir. Bu suretle bujdaydan 
hakkaktır. istihsalin artışında, istihlakin tanziminde bu kanunun çok mühim tasarruflar temin olunacakttr. Tasarruf, harp ekonomisinin en 
mühim tesirleri görülmü.ştür. Bilfarz tütün piyasasına y:ıpılan müdahale başta gelen düsturudur. Son kararname ile istihlik tahdid edilmiş de-
neticesinde tütünler iyi fiyatla satılmış, müstahsil ziyadesile memnun ğildir. Ancak müstehlik kitlesininin fazla buiunduğu şehirlerde bir 

kalmş~ı~i kurulan iaşe teşkilatının da muvaffakiyetle işleyeceğinden ı Sayın Başvekilimiz Dr. Refik Saydam ' maddenin istihlaki tahid olunmuştur. 
em~ o~~liriL • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tuarrufu dulık~n evvel yapmak, bu~~~r b~ hdb~ u~~. 

Bugün bir yaşını dolduran milli korunma kanununu kutlar,. b~kO- him tedbirlerden biri pe yarından itibaren tatbik mevkiine girecektir: Yeni tip ekmek, gıda ve lezzet bakımından, şimdikinden biç qaiı 
metimize sürekli n:uvaffakiyetlerinde devam ve ye~i ~dar dı.l~. • Tek ekmek meselesii mühim bir zamandanberi me zuubahis olmakta, . elmi acaktır. 

HükOmetin milli ihti a ları ka ılamak makJıadıle ıttihaz etti mu-

Z iraat vekô.leti- .Polonya. 
. b . • • . da ~~111• ~ 

nın ır tamımı · ·.-ihtilAf ! . 
1 

"Ekime elverişli toprakıanmızda Bır l~::ru~::eraıı 
boş yer kalmasm .. 

Ankara ( Hususi ) - Yazlık 
ekinin arttırılması hakkında Ziraat 
vekaletince vilayetlere, bu arada 
Seyhan vilayetine çok mühim bir 
tamim yapılmış bolun · maktadır. 
Vekalet bu tamiminde şöyle de
mektedir: 

Memleket müdafaasında çok 
önemli bir durum gösterdiği hepi· 
mizce malOm olan insan ve hayvan 
yiyeceklerinin fazla miktarda istih
salleri Milli müdafaanın filen başa· 
rılmasının en esaslı şartlarından 
birisidir. 

Buna göre birinci safhada ordu 
ve halkın; ikınci ıikda da müdafaa ve 
istihsalde ÇAiıştırılan hayvanları~ 
iaşelerile bütün dünyada kıymetlen 
yükselen toprak mahsullerinin hatta 
ihracat yapılarak memleket iktisa
diyatına da hizmet için var kuvve · 
tile çalışması da her vatandaşın 

vazife ve borcudur. \ J 
Böylece günün en mübrem Ziraat vekilimiz 

itlerinden olan ziraat sahasında 
azami taaliyetle ekime elverişli B. Muhlis Erlcmen 
topraklarımızdan boş yer kalmıya- ~============= 
c•k bir surette ziraatin tezyit ve ı Antonesku 
inkişafına çalışmalıyız. 

Yurt için çok mühim olan bu Buton fabrikaları askeri
işin ilk safhası bulunan kışlık zeri-
yabn mevsimi tamamlanmış, yazhk leştirilmesini emretti 
ekim mevsimi de bazı yerlerde baş-
lamış ve diğer bazı yerlerde de Berlin 20 (A.A.)-bir hususi 

muhabir bildiriyor. Völkişe beoba 
gelmek üzere bulunmaktadır. gazeteısinin bükreş muhabirinin bil-

Fakat bazı vilayetlerimizin kış- dirdiğine göre, bütnn Romen fab-
lık mezruatı bu künkü duruma göre rikaları, Anteneskunun emrile aske-
feyezan ve sellerden muhtelif nis- ri fabrikalar haline getirilecektir. 
bellerde zarar görmüşlerdir. Bükreş 20 (A.A.) - silih ve 

Bazı vilayetlerde yağışlar dola- demir levazımı yapan. ~ol~u fab-
yıs.ile kışlık ekimlerini tamamla- rikaları Romen devletinm elme geç-
maya fırsat bulamadılar. Zarar gö- miştir. Evvelce bu fabrikanın hiSM 
ren yerlerde bunu telifi, olmayan senetleri hükılmetçe sabn alınmıştır, 
mıntakalarda da senenin son fırsatı f 
olan yazlık ekimle zeriyatı arttır- Sofyadaki nglliz 
mak maksadile vekiletimizce aşa- 19· lmHJGr 
ğıda yazdan hususların ehemmiyet- elç 1 ayrı 
le temin ve tatbikini rica ederim. Belcrad : 20 [a. a.] - Royter 

1 - Viliyetinizde seyliptan, bildiriyon Sofyada lnıiliz .... ~!!ili~in 
kış afetlerinden zarar varmıdır? ve memurlarının pa5SPoru•u~ı ıa-
Miktarı ve istihsale yaptığı tesirin tediii hakkında verilen baben bu. 
genişliği nedir? radaki lnriliz sefareti resmen tek-

2 Yazlık Hriyatla noksan zip etmiştir. 
telifi, ekimi daha ziyade arttırmak 
içın düşünülen ve alınması zaruri Amerikan 
görülen mahalli tedbirler nelerdir? 

3 - ilişik listede yurdumuzun V d 
muhtelif mıntakalarmda umumi ola- z ar ımı 
rak ekilebilecek yazlık tohum çe- Londra • 20 (a.a)- Deyli Me-
şitleri tespit edilmiştir. yl gazetesinin Vaıinton muhabiri-

Bunlardan hangileri çiftçinin nin bild~dijine göre Razvelt 
itiyat ve vilayetinizin hususiyetle- lngiltereye 20 harp gemisinin sa-
rine &'Öre renif JDikyasda ekilmek tılaıasını veya kiraya veribneaini 
için te,vik edil1Delidir? tedkik etmektedir. 

RADY0-
- -119Zet ... --

Polo11gadald Alman as
kerleril• Polongalılar ara
sında /canlı ilıtili/larlçı/dı
lı 6ildirlligor. Bir Alman 
Generalile 42 askerin öldü· 
rüldiif iJ söylenilmek tedir , 
Londra lcagnaklarınuı tegül 
ettill lıahri bir Alma• ••· 
zetesi de itiraf etmektedir. 

Zelzele 
rzmir 20 (a. a.) - Evve.lki 

gece Foça, Karaburun ve Mene· 
men kazalarında uzun süren bir 
zelzell! olmuştur. Bilhassa F oçada 
zelzele şiddetli olduğundan halk 
yataklarından fırlayarak bahçelere 
çıkmışlardır. Hasar yoktur. 

Yunanhlar mukabil ltalyan 
hUcumlarmı durdurdular 

Atina 20 ( A.A ) - Yun~b
lar cephenin merkez bölgesınde 
bir çok mevziler zaptetmiş ve dtıt· 
mana iki nokuda aiır zayiat ver· 
dirmiştir. Sahil mınbkasında ltal· 
yaolaran mukabil hücumlara durdu-
rulmuş ve düşman kıt'aları hatları· 
mıza yaklaşmağa dahi muvaffak 
olamamıştır. Bu çarpışmalar esna· 
sın da 300 den fazla esir alın111ıf 
ve silih ii'tinam olunmuştur. . " 

Atina - Yunan resmi teblıii· 
Mevzii temizleme harekatı ce!· 

yan etmiştir. 15 ili 20 kadar esar 
aldık. 

lakoçyaya hava hücumla" 
yaplldı 

Loodra 20 ( A.A ) - H~~a 
ve dahili emniyet nezaretlenoın 
tebliği : . . d 

lakoçyanın timali şarki sabilısı e 
iki nokta üzerine bombalar dtı.oiif· 
tilr. pek az hasar oimuştur. 

Londra 20 ( A.A ) - Diln 
gece dilşman lnriltere üzerinde 
hiç bir hava faaliyetinde bulunaıa· 

llllfbr· 

Yeni Amerikan 
zırhltsı 

Vaşin~on 20 (A.A')-15 Ma
yaata 35 bın tonluk V aşinrton Zır
hb11 denize indirilecektir. Bu Zırh
boın oamiibim vasfı 40 ,...ıimetre 
kutranda 9 topa malik olm&1ıdır. 

Kira Kararnamesi 
Diin Neşredildi ...... l!!l!!eo-~--~~~~~--~~~~~----~~~~----~ .---------

Londrayı Tay h·· d h f b. . I yare ucumun an mu a aza eden baraj balonlarından 
ırı; zahatını "Harp ve Diplomasi,, yazımızda okuyacaksınız. 

} 7 Şubatta Ankarada neşro- izah etmiş;Bulgar milletinin beyan-
~unan Türk • Bulgar beyan- nameyi nuıl telakki ettiğini if .. de 

namesı, bütün dünyada akisler u· eylerk~n şöyle demiftir: 
yandırmakta devam ediyor. Harbin "Bu m•'ut netice Bulgar mil-
tam kapısına geldiği bir anda an· Jetinde derin bir memnuniyet uyan-
laşınaya varmak, Harp ateşinin si- dırmıştır. Beyanname, Bula-ar hü-
r~yeti bir emrivaki gibi telakki e- kilmetinin mazide takip ettiği ve 
dilen bölgede barışı korumak, dün- istikbalde takip edeceği sulh siya-
yanın alaka ve hayretmi çekmeğe setinin yeni bürbanıdır. ,, 
değer bir siyasi hadisedir. Türk milletinin Bulgar siyue· 

Japonyadan tini &'•yet iyi an-
Alllerikaya kadar lamıt oldajıınu da 
bütün memleket- sözleri araaında-
lerin rueteleri ifade eden Profe 
ve radyoları, iki sör Filorun be-
kolllfU memleket yanalı Parlimento 
arasındaki anlaş- azasının alkıtia-

F • ı f 1 rile karşılanmıştır. 
lllanm tefıirlerine 1 o un Londra rad-
lllüteallik yazılar yoau Bulgar Baş-
ve sözlerle dolu- Nutku vekili Filof'un nut 
dur. kundan bahse-

Burün relen haberlere göre, derken şu ınütaleada bulunmak· 
Bulrarisun Başvekili Filof, Bulrar tadır: 
parlimentosunda künüye gelmiş, "Türkiyeyi bo anlaşmayı hazır-
neırobınan beyannameyi, imzalanan lamai• ve imzalamağa sevkeden 
deklarasyonu, iki komta 1110mieket imil, daima olduiu &'İbi, ademi te-

ar&11Pdaki siyui •örtiş birli;ini /Dnuımı i9J~J 

Esaslarıın 
Bildiriyoruz 

Ankara 20 (Huast muhabiri· 
mizden) - Milli korunma kanuna
nun 30 uncu maddesine istinaden 
viliyet ve kaza merkezlerindeki 
ıayrimenkullerin kira bedellerinin 
tayini hakkındaki kararname burün 
neşredilmiştir. 

Ehemmiyetine binaen aynen 
bildiriyorum: 

A- Kira mukavelenamelerin
de lc.ararlaştırılan kira bedelleriyle 
sair şartlar 1939-Takvim senesine 
aid noterlikçe mukayyed son kira 
mukavelenamelerindeki bedel ve 
şartlardan farklı olamaz. 1939 bk
vim senes~ne aid noterlikçe mukay
yed son ıcar mukavelenamesinde 
kira mikdarı muayyen olupta sair 
şartlar yazılı değilse yeniden tan· 
zim olunacak mukavelenamelere 
konacak şartlar müstecir aleyhine 
olmamak şartiyle mahalli örf ve 
adete muhalif olamaz. 

Kira bedeli noterlikçe mukay
yed icar mukavelenameleriyle mu
ayyen olmayan gayri menkuller ~ 
çin evvelemird9' ayni çatı altında 
teşkil&t vesair şartlan itibariyle 
mümasili mecurların 1939 • tak
vim senesindeki son icar makave• 
Jenamesi esas ittibazüolunur. Böy. 
le bir mukavelename mevcud ol
madı&-ı veya mecurlar arasında 
münasebet bulunmadığı takdir-
de, 

A - Bina ver,W kanana 
hükümlerine göre 1939 - takvim 
senesmde veya daha sonra bkdir 
olunan rayri safi iradlar kira be
deli olarak kabal edilir. 

B - 1929 • ukviaı sen.-lin
den evvelki rayiçlere ıöre takdir 
olunan rayri safi iradlar mabel· 
li belediye encilmenlerince tetbit 
edilecek bir nisbet dahilinde tez
yid olunabibilir. Bu ukdirde bele
diye encümenleri bu nisbet&eri 
işbu kararın neşri tarihinden iti • 
haren azami bir ay .zarfında te1-
bit ve ilin etmekle mükellefcfir· 
ler. Belediye encümdnlerinia ba 
suretle takdir eitikleri beclell• 
ancak bu kararnemenin taaUAk 
eyledifi hususlarda esas Hfldl 
eder. ~ 
C -Yeniden İnf& oluaa .,,,,. ~ 

tecir tarahndan taJalye d:ı, 
I o._.,, 1cıı 
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• TETKiK 

Libya Af rikanın en ıssız 
yerlerinden biridir 

911 de burasını işgal eden ltalya, 
922 de yeniden zaptetmek için 
askeri harekata mecbur olmuştur. 

• 

i ki buçuk aydanberi kanlı muha-
rebelere ve Graziani ordularının 

"Biz Libyaya jgiderken" orası· 
nın bir cennet olmadığını bilirdik 
Biz biraz daha geniş nefes almak 
ve lngiltere ile Fransanın müstem· 
lekeleri ve Deniz üsleri arasında 

izmihlaline sahne olan Libya, Af· 
rikanın en geniş, fakat en ıssız yer
lerinden biridir. Libyanın içerileri-

ne gidildiği zaman insanın önüne bit- boğulmamak için oraya gittik.,, 
mez, tükenmez kum deryaları çıkar. Libyayı ikinci defa istila 
Buralarda ne yol ve ne de oturu- 1935 senesinde Libyada ltal· 
lacak köyler vardır. Yalnız Sudan- yan ordularının mevcudiye-
dan, kum deryaları arasında aylar· ti lngilizleri garp çölünde askeri 

ca süren bir yol- - tahşidat yapmağa 
culuktan son r a ltalyanlar, Libyayı Af ri- icbar etmişti. Bu 

Siyamlı bi 
tişik kardeş 

lerden Dey· 

zi Hilton apandisitten cıustarip 

olduğundan ameliyat yapılması 
istenmiştir. Fakat Deyzi diğer kar 
deşile sırtından amudu fıkarisi 

tarafından yapışıktır. Doktorlar 
bunları ayıramamışlardır .Bunun için 
bunlara hususi ameliyat masası 

yapılmıştır. Bu masanın bir tarafı 
çukurdur. Çukur yatağa hasta ol 
mayan kardeş konulmuş ve yük-

seğe de ameliyat olacak olan Dey 
zi yatırılmıştır. 

Bitişik kardeşlerden Violeta 
ameliyat esnasında hiç kımıldama 
dan durmuş ve bilahare tedavi 
müddetince kardeşinin çektiği bü
tün ıstıraplara şahit olmuştur. 

Libya sahillerine rikada müstakbel tevessü suretle ltalya Lib 
gelen kervanların planlarına bir üs ittihaz et- ya?ın. işg.~l!yle, • 

k. "k] · b ıshhdaf ettıgı ga· 
ta ıp eth erı ir mek için son senelerde bü- yeyi elde etmiş, O 
patika vardır ki, s d k Ül!.Jamn en 
onu da ancak de· gük gayretler sar,e ere fakat bu sergü· a ır adamı 

İnsanın ağır 
lığı vasati 
olarak 60-veciler bilirler. Libgada hava, deniz üsleri zeşt, kendisine pek 1111---=--------ı 

Libya ismi Ha- kurmuşlar, Tunustan Mısır pahalıya mal ol· 75 kilodur. 100 kiloyu aşanlara 
beşistan harbin· hududuna kadar 2000 kilo- muştzu~. ~ fazla şişman denilir. Yura'lı bir 

ıra umumı 3 denberi sık sık metrelik büyük bir asfalt harp esnasında, şahıs 11 kilogram gelmekle in· 
mevzuu bahsol- gol inşa etmişlerdir. ltalya, itilaf dev- sanlar arasında ağırlık rekorunu 
mağa başlamıştır. letleri.ıin saflarında kırmıştır. Eu adamın göiüs muhi 

ti 2 metre 75 santim ve karın Habeş harbi esnasında lnğiltereyi yer alınca Türklerle Almanlar be. 
korkutmak ve Habeşlere yardım- tievileri, teslih etmişlar, Bedeviler çevresi de 2 metre 88 santim ge 
dan menetmek için ltalyanlar bu de ltalyanları denize dökmüşlerdi. liyormuş. Baldırları da 85 santi· 
kılanın hudutlarına askeri kuvvet· Bu suretle ltalya 1922 senesinde metre boyu ise 2 metre 20 san-
ler yığmağa başlamışlar, harbe gi· Libyayı yeniden zaptetmeğe mec- timdir. Bu ağırlık ve boyda olan 
rinceye kadar bu sevkiyata devam bur kalmıştır. bu adama, hususi yatak sandalya 
etmişlerdir. ltalyanlar, Libyayı Af- Trabluı: vilayeti, Binfazi san- yaptırılmıştır. 
rikada müstakbel tevessü planları- cağından üç misli fazla nüfusa ma· 
na bir üs ittihaz etmek için son lik olmasına rağmen istilası Sirena-
senelerde büyük gayretler sarfe· ikten daha kolay olmuştur. 
derek Libyada hava, deniz üsleri Trablus vilnyeti 1925 senesin· 
kurmuşlar. Tunustan, Mısır hudu· de ltalyan hakimiyetine boyun eğ. 
duna kadar 2000 kilometrelik bü· diği halde 180,000 nüfuslu Bingazi 
yük bir asfalt yol inşa etmişlerdir. 
Maamafih ltalyanların bu hummalı 
gayretlerine rağmen Libya kıtası 

esrarengiz mahiyetini muhafaza et
miştir. 

iki Vilayet 

Libya iki vilayete ayrılır. Trablus 
ve Sirenaik. Trablus vilayeti

nin merkezi ~Trablus ve Sirenaik 
vilayetinin merkezi de Bingazi şe· 
hirleridir. Trablus vilayeti Sirenaik 
vilayetinden 150 kilometre '"uzayan 
Sirt çölile ayrılır. Bu çol tamami· 
le ıssızdır. Trablus, Tunusun ce
nubunda kain olan Sfaks mıntıka
sına benzer. Borada rüzgar, kum 
bulutlarını kaldırır. 5u yoktur. Ya
pılabilen yegane ziraat suya muh· 
taç olmıyan zeytinciliktir. 

Halbuki Sirenaikte vaziyet böy· 
le değildir. -Sirenaikin iklimi ve 
toprağı ~Yunanistaninkine benzer. 
Sirenaikte toprak kırmızı ve siyah· 
tır ve ağaçlıklı sahaları vardır. 

Sirenaikte hararet , Trablus· 
garpteki gibi şiddetli değildir. Si· 
nirleri ve ciltleri kurutan keşişle· 
me rüzgarları, Sirenaikte o l kadar 
sık esmez. Maamafih Sirenaik top· 
rakları killi olduğu cihetle, ekil
mek için daha fazla suya muhtaç
tır. bu bol su, henüz bu mıntıkada 
temin edilememiştir. 

mıntakası 1932 senesine kadar ltal· 
yanlara mukavemet göstermiştir. 

Sirenaikin sarp geçidleri mücahid 
bedevilere yardım etmiştir. 

Sirenaikte İtalyanlara karşı 
gösterilmiş olan mukavemetin ru· 
hunu Sünusiler teşkil etmiştir. ftal· 
yanlar, Sünusilerin mukavemetini 
kırmak için gayet şirldetli bir ten
kil usulü tatbik etmiştir. ıBedevile· 
rin kullandıkları su kuyularını tıka· 
mışlar, silahlarını teslim için aşiret
leri. toplanma kamplarında kapaya-
rak koyun sürülerini otlak yerle
rinden uzak yerlerde açlıktan öl
meğe mahkum etmişler ve teslim 
olduktan sonra bir asiye yiyecek 
veren veyahut onunla konuşan her 
Arabı, ya kurşuna dizmek veyahut 
masak suretiyle idam etmişlerdir. 

ltalga, yerlilere kendini 
sevdiremedi 

L ibya , iskan bakımından da bir 
ademi muvaff akiyet arzeder. 

ltalya, Libyada son derece modern 
binalar inşa etmesine rağmen yer· 
lilerin muhabbetini kazanamamıştır. 
Zira yerli halk, memleketin fetih 
tarzını bir türiü unutamamıştır. 

Stratejik bakıma gelince, ital· 
ya Li byada 300 kilometreden faz. 
la demiryolu yapmıştır. Bütün sahil 
boyunca muazzam bir yol inşa et· 
miş, deniz ve hava üssüne çevirdi· 
ği ve modern demirleme teçhizati
le teçhiz ettiği Tobruk ve Trablus
gar plimıınlarını tanzim etmiş' bir-

/ Devamı Üçüncüde} 
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• 
Cinayetle itham 
edilen genç 

kızlar 

Yugoslav· 
yanın Plev 
liya şehri 

civarındaki 

bir köyde kıı>kançlık yüzünden 
büyük bir facia olmuştur. Dul 

kalmış genç ve güzel bir kadın 
o köye yerleşmiş ve köyun yakı

nında münferit bir evi kiralamış· 

tır. 

Köyün bütün gençleri çok 
güzel olan yabancı kadına kur 
yapmağa başlamışlardır. Bu hali 
gören ve kendileri ihmal edilen 

köyün genç kızlarından bazıları 

dul kadını köyden uzaklaştırmak 

için bir hiyle düşünmüşlerdir. Her 
gece :beyazlar giyinmiş bir kız 
genç kadının uyuduğu odanın 

penceresini tıkırdatm•ştır. 

Batıl itikadlara zaten kapılmıt 
olan genç kadın her gece pence 

resinin önünde görünen beyazlı 

heyulayı hakiki bir peri zannede
rek korkmuştur. 

Nihayat kadın tecennün et
miş bir hastahaneye kaldırılmış
tır. Burada cinneti artmış ve öl
müştür. 

Genç kadının aşıklarından 
biri bu faciaya rakıbesi kızların 
sebep olduğunu öğrenince fena 
halde müteessir olarak müddeiu-

mumiliği keyfi} etten haberdar 
etmiştir. Köyün bütün ğenç kızla 
rı cinayetle itham edilerek tevkif 

edilmişler ve mahkemeye veril

mişlerdir. 
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Petrol ofisi, petrol stok
ları vücude getirecek . 

Of ise 5 milyon lira 
sermaye verilecek 

Halk ve milli müdafaa ihtiyaçları için liizım olan her 
türlü petrol ve müştaklarını satın almak ve satmak 
Ofisin vazifesidir. 

Ankaradan bildiriliyor: 

Günlük gazetelerde 

Sayfa 
tahdidi 

Ankara 20 (Hususi muhabi
rimizden) Günlük gazetelerin 

sayfalarının tahdidi hakkındaki 
kararnameye bir fıkra eklenmesi-

ne dair kararname bugün neşre· 

dilmiştir. Bu kararnameye nazaran, 

Y eni kabul olunan bir kararla Ticaret Vekiiletine bağlı hük· zaruret dolayısiyle gazetenin ba
sıldığı makinenin tebdili icabetti

mi şahsiyeti haiz olmak, hususi hukuk hükümlerine tevfikan 
ği takdirde başvekaletin müsaaidare edilmek üzere bir Petrol Ofisi kurulmaktadır. Petrol Ofisinin mer-
desiyle lkinciteşrin 1940 tarihin

kezi lstanbul'da bulunacak, mali ve idari muhtariyeti haiz olacaktır. 
deki eb'cst değiştirileb!lecektir. 

Ofis aşağıdaki şekilde petrol zifesiyle vilayet ve Belediyeler tav· •-------;...;.-----·-
işleriyle iştigal edecektir: zif edilebilecek ve bu işler Ofisin 

Halk ve milli müdafaa ihtiyaç- nam ve hesabına görülecektir. Bu 
Jarı için lnzım olan her türlü pet- maksatla vilayet ve Belediyelere 
rol ve müştaklarını satın almak ve icabeden vasıta ve imkanlar Ofis 
satnıak, memleket haricinden satın tarafından temin edilecektir. 
aldığı petrol ve müştaklarını ithal Ofisin sermayesi 5 milyon lira 
etmek, memleketin muhtelif mahal· olacc.k, bu sermaye icra vekilleri 
llerinde petrol ve müştakları stok· heyeti karariyle arttırılabilecektir. 

ları vücuda getirmek; memleket 
dahilinde bütün petrol ve müştak· 
tarının fiyatlarının tesbiti, bütün 
petrol ve müştaklarının tevziatının 

tanzimi, memleket dahilinde vücu· 
da getirilecek bilumum petrol ve 
müştakları stoklarının cins, miktar 
ve mahallinin tayini hususunda Ti
caret vekaletine teklif yapmak ve 
lüzumunda petrol ve müştaklarının 
sevkiyatı işleriyle meşgul olmak; 
petrol ve müştaklarının iddihar ve 
nakline mahsus tank, her türlü kap 
ve nakil vasıtalarını inşa, mübayda, 
icar ve isticar etmek ve bunları 

icabında satmak; lüzumunda ve İm· 
kan nisbetinde tasfiyehaneler tesiıı, 
iştira ve isticar etmek ve bunları 
işletmek ve bu maksatla ham pet
rol satın almak; ınuhtelif ihtiyaçla· 

ra göre petrol ve müştaklarının 

terkibini değiştirmek ve bunlara 
icabeden diğer maddeleri karıştır
mak ve bu maksatla lüzumlu tesi· 
sat ve teşkilatı vücuda getirmek. 

Ofis, Ticaret vekaletinin mü· 
saadesiyle, kendine verilmiş olan 
işlerin devri ve işletmesine iştirak 
mahiyetinde olmamak üzere, iştigal 
mevzuuna giren işlerde diğer hük
mi veya hakiki !şahıslarla anlaşma 
ve mukaveleler yapabilecek ve on· 
ların mesaisine iştirak edebilecek· 
tir. 

Ofif, işleri icabı olarak gayri 
menkul mallara tasarruf edebilece
ği gibi, alacaklarının temini mak· 
~adiyle kendi namına gayri menkul 
mallar üzerinde ipotek tesis eyliye
bilecektir· 

Ofis, Ticaret vekaletinin mü· 
saadesiyle memleket içinde ve dı
şında lüzum gördüğü yerlerde teş
kilat yapacak ve şubeler açabile· 
cek ve ajanlar bulundurabilecektir. 

icra vekilleri heyeti karariyle 
Ofisin vilayetlerdeki teşkilat ve va 

Kaza mı 
Cinayet mi 
Şaka niyetile atılan bir 

taş; genç bir köylüyü öl
dürdü 

Antakya (Hususi)- Sabunluk 
"Sabuniye,, köyünde evvelki gün 
şaka yüzünden feci bir kaza olmuş 
ve bu kaza ğenç bir köylü vatan, 
daşın hayatına mal olmuştur. 

Ayni köyde Aziz ve Ali adlı 
20-23 yaşlarında iki arkadaş ev· 
}erinde balık yemiş ve akşamın a· 
laca karanlığında ellerini yıl..amak 
üzere dereye inmişlerdir. Ellerini 
Aliden evvel yıkayan Aziz derenin 
kenarındaki bir çalılığın arkasına 
gizlenerek Aliyi korkutmak için bir 
taş atmış, Fakat karanlıkta atılan 
bu taş Alinin fena bir yerine rast· 
lıyrak derhal ölmesine sebep olmuş· 
tur. 

Hadiseye el koyan müddeiumu
milik hadise mahalline Müddeiumu
mi muavinlerinden birini göndererek 
tahkikat yaptırmıştır. tahkikata de · 
vam edlme!ktedir. 

Okul bahçeleri tanzim 
edilecek 

Yavrularımızın istirahatlerini 
temin maksadı ile okul bahçeleri; 
Maarif midürlüğünün verdiği karar 
üzerine tanzimim edilecektir. 

Bu meyanda Ağaçlandırma ve 
bol çiçek tarhlarıııın yapmasına 

bilhassa ehemmiyet verilecektir. 

Ticaret ve zahire 
borsasının bütçesi 

Adana Ticaret ve zahire bor· 
sasının 1941 yılı büdçesi Ticaret 

vekaletince tasdik olunmuştur, 

• Sayın Başvekilimiz Dr. 
Refik Saydam, evvelki gün C . H. 
P. Genel merkezine giderek Par
ti Genel Sekreteri Dr. Fikri Tuzer 
tarafından karşılanmış ve bir müd
det Parti işleriyle meşgul olmuş· 
!ardır. 

• lstanbul - Belediyenin 
Dahiliye Vekaletine göndermek 
üzere hazırladığı bir rapora göre 
belediye ve vilayete ait bina ve 
arazinin kıymeti 6 milyon liradır. 

Ve geçen sene abide ve meyd.ın· 
lara 500 bin, köprüler inşaatına 

550 bin, mezbaha tesisatına 56 
bin lira sarfedilmiştir. 

• Dahiliye Vekaleti yeni ev 
yaptırmak istiyenlere büyük ko
laylıklar gösteren bir kanun layi· 
hası hazırlamaktadır. Bu 11iyihaya 
göre, büyük şehirlerde hükQmetin 
ve belediyenin elinde bulunan ar· 
salar, ev yaptırmak istiyen vatan
daşlara ucuz bir fiatla satılacak 

ve bedelleri de uzun taksitlerle 
tahsil olunacaktır. Bu sayede hem 
halk yeni ev yapmağa teşvik edil
miş olacak, hem de modern ma· 
halleler tesis edilecektir. 

Poliste 

Turan Hannda 
Bir Hadise 

Mahmut oğlu Mehmet Dayı 
isminde biri Turan barda fazla 
miktarda içki içip, serhoş olarak 
tabancasını çekmiş, yere ve hava
ya ateş etmeğe başlamıştır. 
Hadise mahalline yetişen polis me-
murları, Mehmet Dayıyı merkeze 
götürmek isteyince; bu defa me
murlara zorluk göstcrmcğe kalk1!1-
mıştır. Bu arada Mehmedin arka
daşı Kemal Bengü de polislere 
karşı xeldiğinüen her ikisi yaka· 
!anmışlardır. 

El birliğiyle Dövmüsler . 
Tabiat şartları itibariyle yekdi

ğerinden farklı olan Trablusgarp 
ile Sirenaikte yaşayan insanlar da 
ayni farkları arzederler. Trablus· 
garp, Fenikelilerin hir müstemleke
si idi ve diğer Fenike müstemle· 
kelP.ri gibi insanların daimi oturma· 
sina değil, ticarete mahsus bir yer· 
di. Sirenaik ise bir Yunan müstem
lekesi idi. 

Bu mıntakada mevcud olan 
Cyrene ş~hri, Yunanlıların hars 
merkezlerinden biri idi. 
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Yamaçlı mahallesinde oturan 
Aziı oğlu mansur, zabıtaya müra· 
caat ederek komşularından Aziz, 
Hasan, Salih, ve lbrahimin bir ola· 
rak kendisini döğüp bıçakladıları

nı iddia ettiğinden, bunlardan Ha· 
san yakalanmış ve tahkikata baş· 
lanmıştır. 

Alacak yüzünden 
Kundura boyacısı 13 yaşında 

Mahmut oğlu Mustafa adında biri, 
Selim oğlu Kasım Arıdurııyu ala
cak yüzünden çakı ile bıçakladı
ğından; yakalanmıştır. Romadaki Diocİetion kaplıca

larını süslemekte olan Cyrene Ve· 
nüs, zevki seliminin ve harsının bir 
timsalidir. Roma imparatorluğu, iki
ye ayrıldığı zaman bu iki mıntaka
da birbirinden ayrılmıştır. Trablus
garp imparatorluğun, Cyrenede şar· 
ki Roma imparatorluğunun elinde 
kalmıştı. 

Fakat sonradan bu iki memle
ketin uğradıkları istila felaket ve 
musibet talihlerini birleştirmişti. ilk 
istilalardan ayakta kalan şeyler, ev· 
velkilerden daha tahripkar olan 
on birinci •asırdaki istiiilar esna
sında birer harabeye dönmüş ,son 
~amanlara kadar bu harabi vaziye· 
ti böylece devam edip gitmiştir. 

ltalya, Trablusu 1911 - 1912 
senelerinde sırf siyasi ve stratejik 
gayeler ile Osmanlı imparatorlu· 
ğunun elinden almıştır. İtalyanlar 
da zaten bu maksadlarını şu cüm· 
leler ile ifade ediyorlardı: 

Haym alıkoymadığı takdirde Friçle 
beraber 11 inci ordu umumi ka· 
rargahına müteveccihen trenle gi· 
decek ve Sen Korcntene ancak 
ertesi günü asker kılığında döne · 
cekti. 

Bununla beraber gelen Kona • 
rattı. Kapıyı anahtarla açtı. Zabit 
de koridora koştu. Konradı şaşgın 

ve heyecanlı görünce bir felaket 
olduğunu hissetti: 

- Ne var? 
- Friç ... Friçi öldürdü! 
Kompars dili tutulmuş gibi sus

tu. Kendisinde konuşma iktidarı 

duyunca sordu: 
- Tevkif ettiler mi? 
Konard asabi çılgın bir kah

kaha attı. Sonra hıçkıra hıçkıra 
ağlamağa başladı. Samimi arkada
şının ölümü hadisesini neden sonra 
anlatabildi: 

. - ~er şeyi duydum ve her 
şeyı gordüm. Buna rağmen işin 
mahiyetini kati olarak anlayamadım 
fibi geliyor. Tahmin ettiklerimi si-

ze anlatayım, fakat bunun doğru 

olduğunu 5İze katiyetle temin ede· 
mem: 

Hayın derhal ve ilk görüşte 
şüphelenmiş olacak. Bir buçuk sa· 
at müddetle Friçi mühtelif mevzu· 
lar üzerinde isticvap etti. Arkada
şım bu imtihanı muvaffakiyetle at· 
)attı. 

Bundan sonra Haym ihtimal 
sükıln~t içinde düşünebilmek üzere 
odasından çıktı. Mütereddit ve 
karar vermemiş görünüyordu. Her
halde şöyle düşünüyordu: 

"Eğer bu adam bana Kompar· 
sın gönderdiği biri ise tabii dav· 
ranmak lazım. Eğer hakikaten Fı· 
ransız ise arkadaşım gelmeden onu 
buradan uzaklaştırmak lazım.,, 

Fakat şüphelenmekle beraber 
hakiki vaziyeti kati olarak tayin 
edemiyordu. Friç bir aralık işlerin 
yolunda gittiğini bir göz işaretile 
bana bildirdi. 

Haym biraz sonsa odasına 

döndü. Yanından geçerken, '·sanı-

rıın ki esiri burada alıkoyacağım , 
diye mırıldandı. Tuzağı keşfettiği
ni onun halinden ve yüzünden an· 
laınalıydım. Lakin yüzü o kadar 
müthiştiki duyduğum yegane his 
korku oldu. Bir felaket olacağını 
aolamıştıın ama Friçi öldüreceği 
akhtn8 hile gelmedi. 

Konrad kazayı anlattıktan son. 
ra devam etti: 

Kabul etmek lazım ki Friçin 
kendisini ınüdaf aa yollu hareketi 
Hayının tabancasını sadece tehdit 
maksadile çıkardığı müdafaasına 
kuv\'et veriyor. Hatta ben bile te· 
tiğin ateş almasına arkadaşımın 
dirseğinin sebep olmadığını iddia 
edeınem. 

Katilin soğukkanlılığı şaşılacak 
derecede. Esir getirilince sizi evi· 
niz de aratmağa kadar cesareti ileri 
götürdü. Bu da onun hilsnüniyetini 
isbata yarıyan bir delil teşkil ede
cek. 

Bana lralırsa Hayım, çavuş 

Pulenin gevezelikleri dolayısile 
tehlikeli hakiki bir Fransız mı, 
yoksa uydurma itiraflarını Hayım 
sakladığı takdirde bilahare Haymı 
itham edebilecek bir Alman casu
su mu olduğunu tayin edemiyerek 
öldürmekten başka çare göremedi. 
Ölen Fransız veya Alman olsun, 
her iki takdirde de Hayın tehiike· 
den yakasını kurtarmış olacaktı. 
Vaziyet bence budur, fakat isbat 
edemezsiniz. Friçi de kaybetti~. .. 

Kompars bir koltuğa çoktu. 
Meyus ve bitkin mırıldandı: 

_ Artık herşey bitti. Friçin 

intikamını almak ümidim bile yok. 
Amirine yazdığı mektubu ala. 

rak hiddetle buruşturdu ve cebine 
attı ve bu sırada bir yayla koltu
ğundan fırlatılmış gibi ayağa sıç
radı. 

vın 

( 1 Temmuz 1915 gecesi) 
Birisi ellerini tuşlar üzerinde 

1 

Devamı flCll' 

Bu da Şaka Yüzünden ! 
Kundura boyacısı Hasan oğ

lu Halit isminde biri şaka yüzün· 
den, arkadaşı Yusuf oğlu Ali'yi 
yaraladı~ından yakalanmıştır. 

Haruniye Eğitmen Köy 
enstitüsüne talebe ahmyor 

Haruniye Eğitmen köy ensti· 
tüsüne yeniden talebe alınacaktır. 

Alınacak talebelerin köylü 
olma11, tam teşkilatlı köy okulu 
mezunu ve ( 12 • 18) ya,ları ara· 
sında bulunması şart koşulmak
tadır. 

istekliler Maarif direaine mü· 
racaat edebileceklerdir. 

Yeni açılacak okullar 
Önümüzdeki ders yılı içinde 

Karaisalı ,Kadirli, Osmaniye kaza. 
köylerinde (35) Eğitmen okulu 
açılacaktır· 
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Harp ve ~ir~ kararna~e: 
Diblomasi Si dun neş~~~ıldı 

( Baştaraf ı bırıncıd~ ) 
-Baştara/ı Birincide- sonra tatil olunarak kullanma tar-

cavüz arzusudur. Bundan sonra iş zı değiştirilen gayri menkuller için 
Bulgaristana kalıyor. Aksi takdir- bina vergisi kanununa göre tadi-
de, anlaşmanın hiç bir mana ve lat komisyonlarınca takdir olunan 
kıymeti kalmıyabilir. ,, gayri sifi iradlar kira olarar kabul 

Sofyadaki elçimiz, Bulgar ajan- edilir. 
sına verdiği beyanatta, Türk - Bul- Ç - Gayri menkullerin asli he· 
gar anlaşmasının harbin Balkanlara yetini tevsi veya tebdil edecek 
sirayetine mani olacağını belirtmiş, mahiyette vaki olan tebdiller dola· 
deklarasyon, iki komşu memleket yisile gayri menkul ·kiralarının art 
arasındaki samimi dostluğun yeni masını mucip hallerde tadilat ko· 
bir tezahürüdür . ., Demiştir . misyonlarınca yeniden takdir olu-

Japonların tefsiri nacak gayri safi iradlar kira ola· 
rak kabul edi!ir. ( Binanın asli he 

A 
iman gazeteleri, Balkan

larda tahrikitırı önüne 

geçilmMini, bu bölgede sulhün mu
hafazasını zaten Almanyanın öte
denberi istemekte olduğunu yazı· 
yorlar. 

Japon matbuatı, Türk-Bulgar 
deklarasyonunu her nedense, lngi
liz siyasetine bir darbe olarak gös
termeyi muvafık görmüşlerdir. 

Danimarkada çıkan Politiken 
gazetesi, Balkanlarda sulhun vika -
ye olunduğu mütaleasındadır. 

Sovyet matbuatı ve radyoları 

anlaşma etrafında henüz bir şey 
yazmış ve söylemiş değillerdir. 

Japonların teklifi 
M ihverin uzak şarktaki or~ 

tağı Japonyanın lngiltere
yi ve Amerikayı tehdid eder ta
vırlar takındığı malümdur. Japon· 
ya, bu siyasi faaliyetine şimdi 
başka bir yol vermiş bulunmakta
dır. Japon hariciye nazırı Matsu
oka, lngiliz hariciye nazırı Ede:ıe 
nazikine bir mesaj göndermiş, 

yalnız uzak şarkta değil, dünya 
üzerinde normal .şartların yeniden 
tesisine yarayacak hattıhareketin 

ittihazını teklif etmiştir. 
Mesajın lııgiltere bükümetince 

enine boyuna tedkik edildiği bil
diriliyor. Ancak, salahiyettar mah
filler, lngiliz siyasetinin ana pren
siplerinde bir değişiklik husule 
gelmesini muhtemel görmemekte
dirler. Bazı diplomatlarca, Çinle 
sulh yapamayan bir devletin baş· 
kalarını barıştırmak yolundaki te
şebbüsleri gayri tabii sayılmaktadır. 

Oarlanın temasları 

A mira! Darlanın Paristen Vi-
şiye döndüğü bildiriliyor. 

Verilen haberlere göre, Darlan, 
Pariste Lavalle, Alman ricalinden 
bazılarile, ticari topluluklara men
sup şahsiyetlerle görüşmeler yap
mıştır. 

yetini tevsi veya tebdil edecek ma
hiyette genişletilmesini veya kul· 
lanma tarzının değişmesinı mucib 
olmayacak şekilde dahili taksimat
ta veya harici kısımlarında vaki 
olacak tahavvüller, tamirler ve tez· 
yinler tadil sayılmaz. 

Tedilat komisyonlarınca tak
dir olunan gayri safi iradları itiraz 
vukuunda alakadar tetkik mercile
rince (itiraz ve temyiz knmisyonla
rı) tetkik olunur. Gayri safi iradla
ra yapılacak zam veya tenziller bu 
mercilerin kararlarının katiyet 
kesbettiği tarihden bir ay sonra 
tatbik olunur. Bu suretle gayri safi 
iradın tezyid netıcesinde artan ye
ni kirayı kabul etmiyen müstecir 
keyfiytin mucip tararından kendisi
ne taahütlü mektupla ihbarından 

itibaren nihayeı 30-gün içinde 
mukavelenameyi feshedebilir. 
Tadilat komisyonları C ve Ç fırka
larında mezkOr gayrimenkııllerin 
gayri safi iradlarını nihavet 15-gün 
zarfında takdir etmekle mükellef
tirler. itiraz komisyonları itirazna
melerin kendilerine tevdiinden iti
baren nihayet bir ay içinde karar 

verirler 
2-Gayri safi iradları kira be

delinden gayri diğer şerait, mahal
li örfe göre tayin olunur. 

3-birinci maddenin C ve Ç 
lırkalarındaki gayrimenkullerin ta
dilat komisyonlarınca gayri safi ira
dları takdir edilmedikçe kiraya 
verilmeleri memnudur. 

4-Bu kararnamede bahsi ge
çen icar ve isticar akdine aid ma
halli örf ve adetler belediyelerce 

tesbit edilerek toplu bir halde 
belediye dairelerinde herkesin göre
bileceği bir mahalle talik olunur. 

5-belediye pulu ilsak ettir
mek için noterlere müracaat edenler 
mukavelenamelerinin ayrıca imzalı 
pulsuz bir suretini notere tevdie 
mecburdurlar. 

BUGÜN 

BALKAN SULHU 1-----• 
Sovyetler birliğinin 1 Bu 1 gar 
hayırkir müdahale 
sile temin edilmiştir Başve kı· ı 1· 

Belgrat 20 (a.a} - Yugoslav 

yada tam bir sükünet hüküm sür- Parlamentoda dekla-
mektedir. Halk arasındaki intibaa 
göre, Balkanlar sulhunun bekçisi • h 
yerine kaim olan Sovyetler birliği rasyonu ıza etti 
nin hayırkiir müdahalesi sayesinde 
artık Balkanlar sulhu temin edil- BUlgaristen kimseyi 
miştir, HükOmet or~anı olan Vreme tehdit niyetinde de-
den maada gazeteler son hadise- ğildir; siyaseti her 
fer hakkında mütalea iyürütmeyor- türlü tecavüzden te-
lar. Vreme başmakalesinde vaziyet 
hakkında şu neticeyi çıkarmakta- vekkidir. 

dır. " Ankara deklarasyonu, Bal- Anadolu ajansı 
kanlar sulhuna bir yardımdır. Deka- Sofya 20 _ Dün Bulgar Meb'u· 
larasyonun istihdaf ettiği gaye san meclisinde Başvekil Filuf, 
Avrupanın ; bu kısmında yeni bir Türk - Bulgar deklarasyonunun 
cephe kurulması imkanlarını orta- · metnıni okumuştur. Bulgar Başve-
dan kaldırılmaktadır. k 1 i i bu münasebetle söylediği nu-

Atina 20 (a.a} - Bütün r ,ze· tukta, 1925 de iki memleket ara-
teler Türk-Bulgar dekalarasyonu sında aktedilmiş olan dostluk mu-
hakkında tefsirlerine devam ediyor ahedesini hatırlatmış ve demiştir ki: 
lar. Eleltron Vima diyorki: "- Dünyanın geçirmekte ol· 

" Dekalarasyonun mühim nok 
duğü güç zamanları müdrik bulu

tası, bu iki memleketin her türlü 
nan Bulgar ve Türk hükümetleri 

taarruzdan istinkafı dış politikala-
iki memleket arasında mevcut dos

rının sarııılmaz bir esası olarak tela 
kki etmekte olduklarıdır.Keza pak- tane münasebetler dolayısile pek 
tın birinci kısmında akit memleket tabii olarak karşılıklı münasebet-
lerin diğer devletlere karşı ah- !erini aydınlatmak için yeni bir 
di vecibelerininin mutlak surette çare aramışlardır. Bu hususta baş· 
mahulz olduğu hasseten tebarüz lıyan müzakereler karşılıklı bir 
ettirilmektedir. Şurasını söyleyebi. itimat ve hulus havası içinde ce-
liriz ki, efkirıumumiye bu vesika- reyan etmiş ve 17 Şubat 1941 
yı Türkiye hariciye vekili ve bü- deklarasyonu ile neticelenmiştir. 
yük elçi Nöman Menemencioğlu- Bulgar hükumeti şu ciheti teba-
nun da izah ettikleri gibi, Balkan rüz ettirmek ister ki, bu suretle el. 
milletleri arasında barışın muhafa- de edilen mesut netice bütün Bul· 
zası hissinden mülhem olarak ka- gar milletinde derin bir memnu· 
bul etmektedir.,, niyet doğurmuştur. Türk - Bulgar 

ayrılacak ve her iki ordu ayrı ay
rı mağlup edilmiş olacaktır. 

ltalyan somalisinde Cuba nehri 
üzerinde genit hazırlıklar devam 
ediyor. Harekat bundan sonra do
ğuya doğru inkişaf edebilir. 

Balon barajları 
Bir telgraf, bir Alman bombardı

man tayyaresinin Londra üze
rinde baraj balonları kablolarına 
çarparak ciüştüğünü bildirmekte· 
dir. 

Bu münasebetle, balon baraj 
ları hakkında kısaca malQmat ver
meği laideli buluyoruz: 

B~raj balonları hava taarruzla 
rına karşı bir müdafaa vasıtasıdır. 
Yere bağlı bulunan bu balonlardan 
maksat düşman tayyarelerinin mühim 
hedeflere alçakt&n taarruzuna mani 

Yine öğrenildiğine göre, Vi
şiye yakın bir yerde -kurulan bir 
mahkeme, General Dö Gol taraf· 
tarı bir takım Fransız subaylarının 
muhakemesine batlamak üzeredir. 

bölgesindeki harekat inkişaflar olmaktır. Bu balonlar bilhassa ge-
göstermektedir. ltalyanlar doğuda ce bombardmalarında tayyareciler-

deklarasyonu muhtelif ve birbiri
ne zıd tefsirlere mevzu teşkil et
miştir. Bundan dolayı evvela şu 
ciheti tebarüz ettirmek lazımdır 
ki, bu, Bulgar hüktımetinin mazi
de takip ettiği ve istikbal için de 
derpiş eylediği sulh siyasetinin 
yeni bir bürhanıdır. Bu zihniyetle 
ve deklarasyonun birinci maddesi 
ile mutabakat halinde Bulgar hü
kümeti bir kerre daha beyan eder 
ki; Bulgaristan her kim olursa ol· 

sun, kimseyi tehdit niyetinde de
fildir. Ve Bulgar siyasetinin de

ğişmez esası her türlü tecavüzden 
tevekki eylemektir. Şu ciheti mü
şahede etmekle bahtiyarım ki, 
Türk hükOmeti Bulgar siyasetini 

çok iyi anlamış ve hu suretle Bul
garistanın mütekabil dostluk mü
nasebetlerinin sıklaştırılmasına yar
dım edebilmiştir. Meb'usan mec
lisinin bu siyaseti tamamile tasvip 
edeceğine şüphe yoktur. ,, 

Habeş isyanı büyüyor 

Maddala istikametinde süratle çe· de huzursuzluk uyandırır Almanlar 
kilmektedir. Londraya yaptıkları ~ündüz hava 

taarruzlarında, evvela balon baraj-
Tana rölünün cenubundan ha- larına taarruz ve bunları imhaya 

reket eden lngiliz kuvveti erinin iki uğraşmak mecburiyetinde kalmış-
istikamette yürümeleri muhtemel- lardır. Baraj balonları, tayyare dafi 

H abe.şistanda isyan sür'atle dir: topları vasıtasile korunulur. 
ilerlemektedir. Habeşler 1 _ Adis-Ababa istikametinde lngilizler balon barajlarından 

İtalyanları çok müşkül vaziyete 2 _ Asmaradan Adis-Ababa mühim faydalar temin etmiş olacak 

Sokmuşlardır. imparator Haile Se- h' 1 k k larki bunda devamda israr ediyor· ya gelen en mü ım yo u esme 

Başvkil Profesör Filol'un bu 

beyanatı şiddetli alkışlarla karşı

lanmı.ştır. 

Jiba nehri hattında lngiliz 
tazyiki artıyor 

lasiyenin kızı gönüllü olarak Ha- üzere Ançara istikametinde. Adis· lar. 
beş vatanperverler ordusuna hasta b . d lngilizler balon manialarını Nairobi : 20 (a. a.) _ Resm"ı 

Ababanın işgali Ha eşıstarı a mes- ·1 d k 1 d B 1 
bakıcı yazılmıştır. 1 gemı ere e oymuş ar ır. a on- tebliğ : 

K h k kün bulunan 300 bin talyanın ]ar gemı"lerı·n -2500·3000 metre Eritrede eren şe rine arşı r 

k maneviyatı üzerine ağır !bir darbe kadar yu"kseg-'ın,e uçarlar ve kalın Juba nehri hattında tazyikı"· 
asıl taarruzlar başlamış bulunma ta- •ı 
dır. İtalyanların ileri mevkileri vurulması bakımından mühimdir. kablolarla gemilere bağlıdırlar Bu miz artmaktadır. Düşmanın muka-

zaptedilmiştir. Şimalden ilerleyen ikinci is:ikamet, İngilizlerce balonlar tayyarelerin vapurlara pi- bil taarruzu püskürtülmüştür. İkisi 
kol şimdi şehre 15 kilometre takip edilmesi lazımgelen en doğ· ke hücumu yapmasına ·imkan hı· subay olmak üzere ltalyanlardan 
yaklaşmıştır. ru yoldur. Bu yol kesildiği takdir- rakmamaktadır. 40 kişi ölmüştür. 

JAPON HUKOMETİ 
Dünya s u 1 h ü i ç i n 
tavassut teklifinde 
bulundu 
Londra 20 ( A. A ) - Dün 

akJam avam kamarasında hariciye 
musteşarı B. Butler, Japon hariciye 
nazırı B. Matsuokanın hususi bir 
mesaj gönderdiğini söylemiş, bu 
mesajın ehemmiyetle tedkik edil
diğini ilave etmiştir. 

. Londra 20 (A.A) - Royterin 
dıplomatik muhabiri bildiriyor: 

Japon Hariciye Nazırı Matsu
oka lngiliz Hariciye Nazırı Eden' e 
göndermiş olduğu hususi bir me
sajda yalnı7 uzak şarkta değil fa
kat dünyada her nerede olursa 
olsun normal şartları yeniden te
sise varabilecek bütün bir httıha
raket ittihaz etmeği teklif eyle
mektedir. Bu Japon mesajı hala 
lnğiliz bükOmeti tarafından tedkik 
olunmaktadır. 

Madrid 20 (A.A) - Japonya
nın muharipler arasında mutavassıt 
rolünü oynamağa ve normal bir 
vaziyetin avdeti için teklıfler top· 
lamağa amade bulunduğu hakk.n
daki haber Madrid politik ve dip
lomatik mahfillerinde büyük bir 
heyecanla karşılanmıştır, -Gazete
lerin Berlin muhabirleri böyle bir 
tavassutu kabul veya red hususun
da karar vermek mesele3İnin fngi
lizl~re bırakılacağını bildiriyorlar 
ve Japon teklifinin çok nikbinlikle 
karşılanmakla beraber zamanında 

yapılm•mış olduğunu söyliyorlar. 

"Hitler bir mahkum
lar Ordusu hazırladı!,, 

Londra 20 (a.a}- Bahriye bi
rinci Lordu Aleksandr radyo ile 
söylediği bir nutukta demiştir ki: 

,,-Hitler Britanyayı istila etmek 
için büyük bir ordu hazırladı, fa
kat bu ordu bir mahkumlar ordu-

lu olzcaktır. Geçen seneki hava İ5' 
tilii ordusu mağlup oldu. Hitlerin 
acele etmesi lazımdır. Amerikan 
sanyi sefer be fiğinin ne müthiş bir 
kuvvet olduğunu Alman devlet re
isi bilir. Şimdi Alman askerleri i
dam mahkumları gibi istila hareke
tine sevkedilecektir. 

Libya Afr.kanın 
ıssız yerlerin

biridir 
en 
den 

Baştara/ı ikiucide 
çok noktalardı hava meydanları 
kurmuş, cenubu garbi hududunu 
ve Tunus, Cezayir ile hudutlarını 
kısmen tahkim etmiştir. 

Fakat ltalya, startejik bakı· 
mından büyük hatalar işjemiştir. 
Tunus cihetinden gelecek bir taar
ruz~ karşı k~~?isini korumağa ehe
mmıyet verdıgı halde Mısır cihetin
deki hudutlarını o kadar tahkim 
etmemiştir. Zira Libyanın şark hu
duduna bir taarruz yapılacaksa, 
bunu ancak kendisi yapabileceğine 
kani bulunuynrdu. ltalya' bu zehapla 
iaşe işlerile ancak yarım yamalak 
muşgul olmuş ve Libyanın ana va
tana bir ~ün muvasalasın ı n kesile
bileceğini hesap etmemiştir. 

işte şimdi evvelce hesap edil
m!y.e~ bu i~t!mal tahakkuk etmiştir, 
Gırıdın !ngılızler tarafından işgalin
d:n berı. pek müşkül bir vaziyete 
d~şen Lıbya, artık deniz yolile hiç 
hır şey alamaz. Libya ise, bereket 
zamanında ancak 60.000 kişilik bir 
orduyu besliyebilir. ~~~T~a~n~a~g~ö~lu~"ı~ıu~·n~!şi~m~a~l..::..ve:_:c~e~n~u~p:_:_::d~e:,..::lt~a~ly~a~n;._:k:uv:v:e~t:le:r:i::b:i:r:b:ir:in:d:e:n:::..::::~~-:-~R~a~dy~o:_:G~a~z~e~te~s~i·~·~---::::::::::; 
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Havlamalar sıklaşmıştı ve acı
laşmıştı. 

Çamlıcalı Hüseyin yattığı yerde 
doğrulmuştu. Birdenbire bağırdı: 

- Kalkın ulen .. Çakıcı Meh
met ba•kın veriyor. 

Sarhoşlar derhal ayıldılar. Ka
ranlığa kubur sıkmak kabilinden 
bir ateştir başlamıştı. Başta Çam
lıcalı olduğu halde tekmil muhtelit 
çete efradı muhtelif istikametlere 
ateş •diyordu. O sırada karanlık
ların İçinden bir: 

==~~====~========::=======~====~=========~ 
Mehmedi vurduğuna inanmıştı. Bu- Çağırın şu herifi bakalım .. - Aman yandım. 

Sesi yükseldi. Sesin geldiği 

tarafa ateşi teksif ettiler. Bu ses, 
Çamlıcalının mühim yataklarından 
birisi olan Kahratlı Mehmedin sesi 
idi. Mehmet gürültüye gitmiş, se
bepsiz can vermişti. Esasen köpek
lerin havlamasına sebep olan da 0 

idi. 
Çamlıcalı Hüıeyinle arkadaş

ları kurşun ata ata çiftliği terket
tiler ve karanlıklar içinde kaybolup 
gittiler. Çamlıcalı efe; Hayımı unut

muştu. 

Bu unutuş Hayım için mahzı
nimet oldu. 

Çamlıcalı Hüseyin Kahrat'tan 
ayrılarak gümüşlü çiftliği yolunu 
tutar tutmaz Çakıcı eleye haber 
uçmuştu. Çakıcı mehm~t Çamlıcalı 
Hüseyinin bütün harekatını adım adım 
takip ediyor, ne~eye gidip nerede 
yattığını casu•ları vasıtasile günü 
gününe haber alıyordu. 

Bu sefer de öyle oldu. Fakat 
Kahrat halkı Çakıcının Çamlıcalıyı 
bastığına ve yaptığı müsademede 

K h ·ı Zavallı H . nu ı.sbih için derhal a rata gı - . f ayım ne yapmak ıate-
mek lazımdı. mıkş'. 11 akat işler nerelere varıp ne 

k. M h 1 t <e ı erde k k 1 ? B Neti ım e met te öy e yap •· ' b arar ı mıştı una 
Çeteaini toplayınca Kahrata indi. ~ .. ~~ kendi kel kafasıydı. Ne diye 

Çakıcı efenin geldiğini göreıı _oru~ Mehmede kanıp yollara 
yatakları ve bahusu• en mühiııı duşmuştü? Neden Çakıcı elenin 
yatağı olan s~tiri; derhal halk ara- p~şr:fliye gelmiyeceğini düşüneme
sında vaziyetin hakikatini yaymağa mıştı ~e başına bu ;,ıeri açmıştı. 
ve mehmedi Çakıcının değil yan- Nıhayet Sotiri Hyımı buldu. 
lışlıkla ÇamJıcalı Hüseyinin vurdu- Seni efe istiyor. 
ğunu ilana başladılar. - Bana kızgın mı? 

Çakıcı Kahrata iner, inme• - Kızgın olmaz mı hiç? Senin 
Sotiriyi çağ'ıı·mış ve keyfiyeti ondan b~ kadar senelik elen o... Kalkıp 
•ormuştu: hıyanet etmek, Çamlıcalıya "al da 

- Bu iş nasıl oldu Sotiri? e!eıni öldür,. der gibi fişenk gö-
- Senin kel Hayım Çamlıca- turınekte mana var mıydı? Zaten 

lıya mavzer lişegi götürmüşt;J. : abııdiler hiyanet olur derlerdi de 
Sonra hep beraber çi~liğe gittiler. ınanmaıdım, sahi imiş .. 
Orada yatarlarken Çamlıcalının Şimdi ıstavruzunun, haçının, 
yatağı Mehmet geliyormuş. Köpek· putunun.. Karatanın Cavuru.. işi 
ler havlayınca "Çakıcı basıyor,, bilmeden ne diye ağzını bozuyor
diye ateş açmışlar, Mehmedi öldü- sun? 
rüp kaçmışlar! 

Çakıcı güldü. 
- Peki .• Şimdi Hayam nerede? 
- Bııraya geldi lef. 

Gavursam, Gavurum. Çıfıt 
değilim ya. 

- Çıfıt sensin .. 
- Sensin .. 

Bunların bvgası uzamıştı. 

Halbuki efe; Hayımı bekliyordu. 
Hayım, Çakıcı Mehmedin tabiatını 
bildiği için: 

- Seninle sonra hesaplaşırız. 
Hele ben efeyi gidip göreyim. 

Dedi ve uzaklaştı. O giderken 
Sotiri de arkasından: 

- Sen gayri ahirette hesap· 
laşırsın kel çıfıt. 

Diye bağırıyordu. 
Hayım odadan içeri girer gir

mez Çakıcı lişekliğinden bir kur
şun çıkardı. Hayıma doğru uzata
rak: 

- Bu kurşun; dedi, senin gibi 
bir karalaya çok bile.. Doğrusunu 
anlat bakalım. 

Zavallı Hayım; hadiseyi baştan 
nihayete kadar anlattı, boynunu 
büktü. 

- işte ele.. Hal ve keyfiyet 
bu .• Çamlıcalının tepizlendiği yet
miyormuş gibi bir de sen yapıyor
sun. Canımdan bıktım artık, haydi 
ne istenen yap .. 

(Det1amı var) 

"'''~'~ ~ ~ .. ~·-· l 
20 Subat 1941 • 
Piyasa cetveli 

1 - Klevland 
il - .. 

Akala 
Kapu malı 

Enaz 
Kr. S. 

59 

P. Temzi 47 
P. Temizi yağ. Yemiş 
Kozacı P 51 

• Ma.Parlağı 49,25 
Şark buğdayı 

Y. Çiğidi 
Arpa 
Susam 27 

En çok 
Kr. s. ---

60 

48,50 

51,50 
50,25 

Ankara Kambiyo Borsası 
20 Şubat 1941 

Sterlin 
Dolar 

Kr 

5 
132 

s. 
24 
20 

Ankara Radyosu 
f 20 Şubat Perıembe ) 

8.00 Program, ve memlek~t 
saat ayarı. 

8.03 Ajans Haberleri. 
8.15 Müzik: Hafif parçalar 

(Pi.} 
8,45,9,00 Ev kadını -Yemek 

listesi. 
12.30 Program, ve Memleket 
Saat Ayarı. 
12.33 Müzik: Karışık şarkı ve 

türküle.r 
12.50 Ajans haberleri. 
13.05 Müzik: Karışık şarkı ve 

türküler programın devamı. 
13.20-14.00 Müzik: Karışık prog

ram (Pi.) 
18.00 Program, ve Memleket 

Saat Ayarı. 
18.03 Müzik: Radyo "Svving" 

kuarteti ( 1. Özgür ve ateş böcek
leri ) 

18.30 Müzik: Meydan faslı. 

19.30 Memleket Saat Ayarı , 
ve Ajans Haberleri. 

19.45 Müzik: Muhtelif solist 
okuyucular. 

20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Temsil. 
21.45 Konuşma (iktisat saati) 
21.30 : Radyo •alon orkestra-

sı [Violonist Necip Aşkın idare
sinde] 

1. Ziehrer: Aşık 
2. Noack: Romantik Uvertür 
3. Kalman: Sirk prensesi ope-

retinden potpuri 
4. Micheli: Şen serenad 
5. Lincke: Yeni dans 
6. Heuberger: Şarkda suit'in· 

den - Çeşmede Muhavere. 
7. Solazzi: ldillio (Entermezzo) 
8. F etras: İnci avcıları. 

. 22,30 Memleket saat ayarı 
aıans haberleri; ziraat, Esham-tah'. 

v~_iıt. Kambiyo - nutuk borsası 
(. ıat). 

22.45 Radyo salon orkestrası prog· 
pr.>gramının devamı. 

223.0 Müzik: Dans müziği [PI]J 
23.l5 '23.30 Yarınki Program, 

ve kapanış. 

1TAJb.~Vİ.ı.J[1 
21 Şubat 1941 

CUMA 

YlL: 1941 - A y,2 Gün,~2 Kuım 106 
Rumi 1356 - Şubat 8 
Hicri 1360- Muharrem 24 

r cf!~e Nöbetci Eczane 

İstikamet Eczanesi 
( Hükümet yanında ) 

Kağıt tasarrufundan istisna 
edilen daireler 

Ankara 20 ( Hususi muhabi
rimizden ) - Devlet devair ve 
müessesatta istihlak edilen kağıt· 

lardan yüzde 40 nisbetinde bir ta 
sarrul yapılması hakkındaki karar: 
name hükümlerinden Adliye Veka 
!etinin ve devlet demiryolları id~-

d 'l eJerine daır resinin istisna e 1 m 
k dinasyon heye'" 

kararnameler oor . . . 
tince kabul ve taıtik ed1Jm11tır. 



• 
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ı Bütün Adana halkının görmeğe koşacağı 1940 ve 1941 senelerinin en büyük filmi 1 '' 

• 

AlSARA Y vı TAN 
S il ~ IE ~I A\ il A\ I~ il ~ ID A\ 

lzdihamın~önüne geçmek maksadile ''BU AKŞAM,, birden gösterilecek 
ola'.n Si.n.emanın üç dehakar ve en fazla sevilen artistleri 

1 I Gary Cooper - Ray Milland - Robert Preston l 1 ._ ______________________________________________ .. 
,.- TARAFINDAN HARİKALI BİR TARZDA YARATILAN: -., 

GÖNÜLLÜ KAHRAMAN 
TÜRKÇE SÖZLÜ emsalsız Süper film bir san'at ve Sinema şaheseridir. 

Bu filmi görmemek Sinemaya hiç gitmemekle birdir .. 

~ 
1 

1 

' 1 
ALSARAY'da ilaveten : TAN'da ilaveten : "'/,~ 

SONSUZ ARZU ve İSTEK ÜZERİNE ı, 
En son Harp Jurnalında Alman tayyare- EN GüZEL ŞARK FiLMI : 

lerinin Jngiltereye hücumları - ve diğer ~,. ır LJIJ> il z ~ l[J JLIJC Al_ .. , 
enteresan harp resimleri.. TÜRKÇE SÖZLÜ - ARAPÇA ŞARKILI 

\erimizin TAN'a müracaatları rica olunnr-. Telefon Alsaray : 212 Telefon Tan 266 ~ 

- Pek yakında.. Pek yakında.. 7A\1 

1 ~ B A lft IS~' lll () ~; ır:> 15 f lıt 111 il,'.) I~ f le 11,t IF. il::> 111< m r ;ıı TÜRKÇE SÖZLÜ T ARtHI BÜYÜK FiLM.. ~~;~ 

~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~~~=~~,,~~u 

Asri Sinemada 
Suvare Bu Akşam Suvare 

--~ 

845 

Senenin en büyük şaheseri iki büyük ve emsalsiz :11Jd:z 
VALLACE ROBER' ' 

• 

BERREY TAYLOR 
SİNEMA ALEMİNDE BiR HARiKA YARATTI 

ESİR TÜCCARLARJ ......................................... 
On Binlerce figüran, görülmemiş derecede he:J:.~anh 
muazzam • • • Ve müthiş sahneler içinde ge :• .. c bir 

.-\ŞlK 1JEVZ C 
•ı LAV ETEN• [Çılgınlar mektebi] Sonderece eğlenceli ıw11u:; ... --,:iin 

•gündüz iki otuzda: Küçük Prenses çılgınlar mekteın 

PEK YAKINDA PEK YAKINDA 

CENUP POSTASI 

, , .4'", , • ..,,,,,ı · ~x·t·.-;... ~ · ·.;,;.. · ı Jı!/' . ' ' .... ~.. . . ,. " ... ....... ' ' ' ' . 

941 Modeli 
Dürkopp - bisikletleri 92 seneliK bir say ve 

tecrübe mahsulü bir şaheserdir 
Bilhassa 941 modellerindeki yenilikleri " DÜRKOPP ,, 

senenin en meşhur bisikletlerinin birincisi yapmaktadır 

Umumi satış yeri 
Necip Özyazğan asfalt cadde No. 9 4 

ı Dörtyol ağzı Adana 
l ı: - Birleşik Amerika Mamulatı 
; FABRİKA KAYIŞLARIMIZ ~~·~iş- • 
•l • 

j~ftf . ~ \ ... ' ,, .• . ~·-. ' ... :°\'. \. •. ". 

t•l aşra Siparişleri Derhal Gönderilir : 
~M·· ~ ® uracaat t•1 

~·ı •• 
·tr ABİDİN PAŞA CADDESiNDE ' 
• • :, Tahsin Salih Bosna : 
• 
t Telgraf: ADANA Taba Telefon: 274 P. K. 74 t, 

D I• k kat • Horozog"' lu Kişe~inden piyango bileti alan muhakkak 
• zengın olur. 

Ceyhan Belediyesinden: 

Belediyemizde 1- Haziran 
941 tarihinde ihdas edilecek 
ayar me,murluguna (50) lira 
ücretle Ehliyetli bir me'mur 
tayin edilecektir. 

O• k k t • Zevkle dinlemek ve net seda almak istiyen mutlaka 
1 8 • H O R O Z O G L U Mağazasından ceryanh vefa akümülatörlü 

~~-R~ô,,0 Radyosundan Almalı. 

D I• k kat G ramafon almak istiyorsanız ff OfOlOğlÜ Mağazasına uğrayınız her çeşit 
·\ : Gramafonlar gelmiştir. PLAK fiatları (125) kuruşh ~ 

Dikkat : ~t~p~v~d~n~!d~~~~ Kitaplarını ve okuı Malzemesini Horozoğlu 
nız men faatınız ıcabıdır. 

Adres : Adana Merkez oteli altında Ho•ı-ozoğlu 

Jmtigaz S a h i b i : Cavit ORAL 
Umumi Neşrigat Miidürü : Aflukat Kemal ÇELiK 

Basıldıiı Yer : BUGÜN Matbaası - Adana 

Sabhk tarla 
Yarımca, Dedeler, Aba'ul-

1 
hadi ve Buruk köylerinin oı ta
sında mazbut hududu dahil in-

de 1000 dönüm ve mera sa
tılıktır. Alacaklıların eski is
tasyonda Hüseyin daim Bengü
evine muracaatları. 

18-21-23 467 

isteklilerin Riyasete müra-

catları ... 
460 15-21-28 

Halkavi Reisliğinden 
(Mükafatlı Bisiklet Koşu-

su ) 
23 Şubat - 941 pazar günü 
evimiz tarafından ınükafatlı 
bir pisiklc:t koşusu tertip 
edilmiştir. Kaydolmak ve şe
raiti anlamak üzere Halkevi 
bürosuna müracaat edilmesi 
ilan olunur. 

16-18-20 464 

1 Bele!~~~etln· 
den: 

1- Borsa binası karşısın
da belediyeye ait 1540 metre 
murabbaından ibaret olan ço
cuk oynu yeri kapalı zarf 
usulile ve şartnamesine göre 
tamamen satılacaktır. 

2- Beherı metre murabba
ınin muhamen bedeli sekiz 
lira olup muvakkat taminatı 
yüzde 7,5 hesabile 924 lira
dır, 

3- ihalesi Martın on birin 
ci Salı günü saat on beşte
belediye dairesinde belediye 
encümeninde yapaılacaktır. 

4- İstekliler ihaleden evvel 
teminat paralarını yatırmak 

ve şartnamayi görmek üıere 
belediye muhasebesine ve iha
le günü teminat makbuzlarile 
birlikte belediye entümenine 
müracatları ilan olunur. 

21 - 26 Şubat 
4 - 9 Mart 

Zayi nufus kağıdı 
Nufus kağıdı ile birlik

te içinde bulunan askerlik 
terhis vesikası ve 5 çocuk 
muamele kağıdı kaybolmuş
tur. Bulup idarehanemize ge
tiren memnun edilecektir. 478 

Adana elektrik 
şirketinden 

Bazı çocukların lastik sa
panla gerek elektrik teli ve 
fincanlarına ve gerekse sokak 
lamb alarma taş atmaları, ele
ktrik telleri bulunan yerler
de uçurtma uçurmaları top 
oynamaları yüzünden kaza ve 
arızalara sebebiyet verildiği 
görülmektedir. ölümü bile in
taç edebilecek kazaların önü
ne geçilmek üzere çocukların 
bu tarzda oyunlarına müsaade 
edilmemesi ve bu gibi halle
re tesadüf olunduğunda şa· 
yet mani olunmazsa zabıtaya 
veya şirketimize haber verilmesi 
sayın halkımızdan ehemmiyet
le rica olunur. 19-21 471 

• 


