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SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Türk Dil Kurultayı 
ikinci genel toplantısı 

i Vali, 
Vekili le 

Ticciret 
Ankara 13(a.u) 

- Dördüncü dil 
kurultayının top 
lıntııı dolayısiyle 
Türk dil korumu 

tin Sabir ile F alk 
Reşit fÖrüyor-

Telefonla görüştü 

t e 11 el se\treteri 
tarafından ,.önde
ril~n tazim tel 

Milli Şefimizin huzur· 
larile yapllan bu top-
lantıda bDtDn raporlar 

müzakere Ve kabul 
edildi 

lcrdı. _ 
Kurultayın ilk 

toplandıiı gün 
Türk dil lcoru:nu 
gımel ıekr-te•li 
ğ'i tarafıııdan cum. 
hurreiııimize, Bü. 
yük Millet Mecli. 
si reisin11, Başve-

Vekil, Hububat Teslimatındaki Sür' attan 
dolayı hükumet~n memnunluğunu ve Ada
na çiftçisine t eş ek k Ü r le r in i bildirdi 

traf u.a Reiıicum 
borumuz (,met 
lnönü, k nrşılık ola: 

rak a ş ıı ğ ul a k i 

telgrafı gönd,.rmi,lerdir. 

---);.~ 

lbrabim Necmi Dilmen 
Türkdil kurumu genel ıekre· 

teri cDö•düncü dil karnltaırınnı 
açılışı raOıın~ebetiyle dıl devamızın 

bilgili ve ferağath emekçileri adına 
lÖsterdiğiniz sıcak ve temiz dny· 

ıularn ço~ teşekkür ederim. 
Bondtııı sonrası için kurultayın 

•çacağı ve ı;.renişleteceği çalışma 

lahasındada knromun dtha büyük 
........ 

başarıları elde e ioccsiinc emi· 
nim» 

Aakara 13 (a.a) - Dördiiocü 
dil kımılt.ıyın n ikinci genel top · 
Jantı~• bugün suıl 10 da Milli 
Ş-..f Rei ;camhuıunıuz inönünüo 
yüksek' huıurlariyl~, dil vo tarih 
coğrafya falı: ültcsinin konferans sa 
lonuııda toı>lanmışhr. 

Toplantııa Asb~şkan B Şenı· 
ıetticı Günaltay b ışl:anlık ediyordu 
katiplik vuifesini de B. Nccruet 

istihsal davasın-

kile, Maarif Ve~i-
line, Parti genel 

,,,kreterine ve bnnlardarı Öaceki 
\luroltaylarda dil kurumunda yük
sek öd.•v ılm•ş arkaJaşlara telg· 
raflar çekilmiştir. 

Dugüo Milli Şef l önü, Rtnda 
Sııracoğl.ı, Yücel, Eteoclal ve Ru
şen Eşrt fteıı gelen tclr:raflarJa 
kurulhyı kuthınak üzere İstanbul 
i\niveuitı•!li ile tarih ve coğrafya 
kurııı:r.larındırn gelrn tt1lsrr11flu 
oknnmuşı vilavctlerden, kazalardan, 
Beledive ve Parti reİ!llerinden yfll 
len vüzlerce telgrafın liıtesi de 
kurultaya bilditilnıiştir. 

Bandım &O!lra rapo•ların mü· 
zakcresine gcç'ldl ve hepsi kebul 
edildi. 

Kurultay yarın saat 10 da 
toplanacıılct:r 

................................. 

1 

Vilayet, ova ka
zalarının borç 
ödeme taf ihini 
31 Ağustosa ka 

dar uzattı 
- Yazısı ikincide - \ ____ n_,_._B_e_h_çe_t_U_z __ ~I 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~ 

da kırtasiyecili- Ticaret Vekili· Beh -
ğegervereriıegiz çet Uz istanbulagitti 

Ankara 13 (Hu· - • • www~~~- maktadır. 
=::::::::::::::::::=:::=:::::::::::::::::::=~~=~- ::ıecc X>'. '.• # '. '. X-"'.••.::•:C'. :::=::ı= 

Şalaii. S~racoğla hülcarnetinin. devlet mekanizma-
sında ba kötii kırtasiyeci ruhun kökiinü lcazımalc 
yolunda oldupnu görüş, bugün toprak ofis kapısında. 
eli böiriinde hekligen çiftçinin tele teselli noktasıdır. 

:: 

1 ıtibsal ve iaşe dav.amızda 
U bir «altıncı kol» diye tav· 

•if edebileceiimiz lmtaıiyeciliiin 
•111ansız tahTipcilijini gören dok· 
lor Behcet Uz, neşterini ilk önce 
bu yaraya varda: Bir takım lüzom· 
IQı lurtaıi moamelelerle, derkenarlı 
~tahriratlar» la işhır'n sOrüoceme· 

de bırakılmaı na paydosl 
Memle\tet ıeyab tlerinde tıçağı 

biltün nakli vaııtalarıoa tercih eden 
Sayın Tice.ret Vekilimiz, uman 
lllefhumaoa da rıe lıüyük bir kıy· 
illet ve maııa verdi&'ini pek rüzel 

tÖsterdi. 
İstihsal davuında umıınuı de

hri büyü\ctür ve kırtasiyeciliğin 
Yeri yoktur. Çiftçinin kaybeıttiii 
her cgün» , memleket honbıoa 
bir 2:.nrardır. 

Saracoğlu hükOmetioden «iş 
baıına 1 » direktıfini alan Çukur· 
o.,, çiltçi•i, ytıni ekim yılına bü· 
Yllk bir sevinç, sonsnz bir istekle 
başlıyacağı günün heıyecanı için· 
dedir. Banu böylece belirttikten 
•onra, asıl ma'csada 2'elebiliriz: 

HükOmet temmıızun ortaların· 
da, rnü!tnhsil tarafından Ofiı mer
lte:derine teslim edilen ve edilecek 
0lan hububat fiyatlarına yüzde 50 
ıaın yapmıştır, 

En büyüğünden en küçüvüne 
ladar Tür~ çiftçi•i biliyor ki, gaye, 
1•lihsall ı,tihlik araıııodalıi muva· 
teııeyi temin, başlıca istihıal an· 
•ıaro olan çiftçiyi f ula ekime teş· 
"İlt etmek ve ona daha reniş öl. 
~ilde ziraat yapma im\tirılarını 
•:tarlama k tır. 

l' Sayın Ticaret Vekili, Adanayı 
'hretinde babubatını karardan 

önce Ofüe teslim etmiş çiftçilerin 
fıyat farklarının derhal ödenmeSİl'.lİ 
jll'ililere emir vermekle, Çukuro 
v11nın arzettiii zira:ıt şartlarını ve 
buıuıiyetlerini çok iyi bildiiiai 
J'Öıtermittir. 

Çukurova Çiftçisi, yal.ııı bu 
bobat deiil, pamuk zeriyatı da yap 
maktadır. ( Pamulı: ise, Türkiyeye 

döviz temin eden başlıca metaı· 

mııdır. ) 
Hububatını satan çiftçi, eline 

feçen parauın mühim bir kısmilo 
pamopnu devşirmek mecburiye-

tindedir. Ve, bu işi, hobubrıt eki 

mi takibedecektir. 
HükQmctio k.-ırarıodao • c Ti 

caret Vekilinin '' Silratlo tediye ,, 
emriııdeo bugüne kadar haftalar 
geçtiği balJt', çiftçi henÜJ fiyat 
farkını almıı deiildir. 

Derdin şeınasmı şöylece çize 
biliriı.: 

1 - Ticaret Vekilimi:ı:in em 
rine rajmen de fiyat f arklaı ını 
Ofisten alamayan çiftçiler, T .>prak 
Ofisi umum müdürlüğüne baş vu 
ruvorlar. Umom müdürlü~, işin 
ehemmiyetini müdriktir: Adana 
Ofisi hesap işleri bürosuna para 
ların derhal tediyeıini bildiriyor. 

2 - Çiftçiler, Ofise teslim 
ettilr.leri hububatın ıniktarml rös 
terir, Ofııce verilmiş fişlerle ho· 
sap işleri b\lroıuna ~idiyorlar . 
Fakat ... 

3- Evet ... kendilerini hayrete 

dütüren bir cevap alıyorlar: « fış. 
ler, fiyat farklarının tediyesinde 
esaı olama:ıl yeniden liateler hazar. 

- Devamı lidnclde -........__ . ___ .._ ____________________ _ 

Yer sarsıntısı 
Ankara l 3 (a.a.) - Dün re· 

c, d 
Y••nı v" bogüıı garbt ı:\na 0 • 

hıtııı b n bazı k111mları11da ve u 

''•d 1 ' ıtanbul, lzmir, Balıkesir ve 
~lthia d 
d 

'' • yer ıar11ntıları blHe· 
11 ... , ti 

1 ' '· Zelzele lstanbolda ve 
•11aird ıd . 

4 • fı detlı olarak doyulınuıu 

' '-'araaa sıçaaiftir. 

Ordu terfi listesi 
Ankara 13 (Hoıoai)- Ordo 

terfi llstesioin hazırlıklarına ba,. 
laqınışhr. • 

Denize ••rhot girmenin 
cezaeı 

Meraı., 13 (H01asi) - Güm· 
rOk muayene memorlarıudan Va· 
bap, ıarhoı bir halde yüzıaek üze. 
re rlrdiii denizde boiolmuıtor. 
Zabıtaca tahkikata devam otna. 

maktadır. 

suıi muhabirimiz
den) Ticaret Ve· 
kili Dr . Behçet 
Uz, bn akşarnki 
ekllpresle l ~tanbu· 
la hareket etti. 

Satışı serbest bırakılan yiyecek- fiyat~~~ '1::1rb:s~ 
ler hakkında, Vekalet, vilayetlere ~1:~e~~1:0 ~~a~:d~ 

b 1• r • g Oe• D d e f d 
1
• rrnda Ur yükse e m 1 r l i ş görülürse 

.:::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::~:::;::::::::::::::: _ beled i y el er c e Ticaret V "kile-
ti, satışı ıerbeıt bırakılan yfvecek maddeleri hak
kında valıliklere bir emir l'Öndermittir. Bu emre 
l'Ör•; pirinç, bull'ur, aadeya;ı, beyazpeynir, kaşar 

ihtikir nokta1ından tıtkibata l'eçilectıktir. Ba ribi 
maddelerin fiyatları mahalli piyasalarda ihtikar 
olup olmadıiı aocak mahalli fiyatlar üzerine yapıla· 

peyniri, tolum peyniri, yoiart, terayai, kuru fasulye, 

noket, mercimek, balda veaaire için maballi fiyat 

milrakabe komisyonlarınca tesbit edilmiş bulunan 
toptan ve perakendo. azami satış fiyatları kaldırıl· 

cak normal kir zamanlarınrlan ııonrıı meydann gele
cek muhik satış fiyatlarına göre tayin olaı;ıacaktır. 

Daha önce tesbit olunan fiyatları ıeçmemek 
İllere HJtİnyajı, sııbun satışı IO[bett bırakılmıştır, 

Bir lngiliz gazete-. .. 
sıne gore 

.Almanya 
Türkiyeden 
ne istiyor? 

Türkiye'nin imtihan 

zamanı, Rusya ve Or· -
taşarktaki askeri in· 

kişaflara bağlı imiş l 
Londra 13 ( •.a) - ŞiJkrü Sa

raco;lıınan M , cl iıhıld ıon· beya 
nabodan bahseden Mançiıter Gar· 
diyen 2'azateıi diyor ki: 

«Yeni Başvekil Saracoilo, Tür
kiyenin bitaraflıiını muhafaza ve 
memleketi harp dtşı tatmak ha
ıusu ':ldaki sabit kararını tekid etti. 
Aynı zamanda bir tecavüz halinde 
Türkiyeoio toprak bütüulüiünü ve " 

siyast istiklalini müdafaa ~çi~ ıon 
ferdine varıncaya kadar dovuşece 
iini ısrarla beyan etti. 

Sarackğlu proj'ramını iıah et 
tikten sonra hükQınet Meclisten 
ittifalda itimat reyı aldı. Cibanşü 
mül muhaıamatın haricinde kal· 
mak ve bitarafhiını uıubafa7a et• 
mek için mümkün olan her şeyi 
yapmanın memleket menfaatlerine 
daha uyıruıı olacetı inancı burün. 
kü TiJrk ıiyaıetine her zaman da· 
ha fazla biklmdir. 

Almanların fıtedilderi vı1a q. 

Ankara 13 (Rad R 1 
yo gaZfltesi ) - us ar ve Romen kıtala 

rı inııtla müdafaa 
edilen mevzileri 
ele geçirmek için 
ynpıl~n mııbarebe 

ferde ıırazi ka· 
zanmışlardır. Rus 
uçaklıırınrn bir 
Alınıın hava rney 
daıııoa y:ıptığı 

hücum esnasında 
bir hava muha· 
rehe!İ olmuş, 28 
Ru!I u ç ıı ğ ı 

düşürülmüş 
tür. 

Sovyetler Voro v •d 
~e!:: A~;:İş~:: oroneJ e 
ve bir redik 11ç Alman hatlarına ıirerek 
mağa muvaffak 
olmuşlardır. 

limen vo Vollı.of 
kesimlerinde Sov 
yet taarrazl:ır ı de 
Yam ediyor. 

Bir gedik 
açtılar 

Berlin 13 (a.a)
Alaıan teblıği : 
Rus lıatalarrnın 
inatçı mulcave 
metlerine raiaıen 
Kafkas çevruin· 

Alman kıtaları 
Elisa fehrini 
zaptettiler Voronc-j kesi 

de Alman ve Müttefik kıtı.lara 
düşmanı geri atmıılardır. Üsleriy 
le movasalası kesilen bir gurup 
yok eJilmiıtir. Maniçin .şimalinde 

Alman piyadesinin seyyar kuvvet 
leri ıüratli bir ileri hareketten 
sonra Kelmut aruiıioin merkezi 
olan Eliuyı :r.aptetaıitlir. Alman 

hava kuvvetlerine baih ebeaami· 
yetli teşkili er şımali Kaf kaayanın 
tahıl çevreıinde, açıklarda ve 
Kerç boiaıında dilıman deniz 
mOnakalisına hilcam etmiştir. Bir 
tabii remiıi batırılmış, bir çok 
fileplerde ve 3 taşıt gemiıiode 
yanrıa çıkarılmıştır. 

Vo11'a ile Don arasında Alman 

tibdaf ettikleri şey; kendi niyet ve 
malr.satluına Türkiyenin pasif su. 
rette mutavaatıdır. 

Almanlar Tilrk:yeyi emeUerino 
rametmok için aaaharebe etmekten 
ıe oonn Mıbver ıiyaaetino 2ııuni 
iltihakını temio etmeil tercih eder 
lor. Türkiyeaio anane ve hl11iya• 
tana vakıf olanlar için, Saracojln 
nun icabettiil taktirde Ttırk hal-
kının aoa f erdia• kadar döv&f•C•· 

miode moharebe· 
lerin şid~eti ıırtmaktadır. Düşma 
010, tanldarıu yardımıle yaptıi'ı , •• 
tartma taarruzları Alma'? kıtal,.rı
oın ateşi, savaş ve pike bombar· 
dıman UC(ak teşkillerinin hücumla· 
riyle pDıklirtülmlıştür. Düşman aj-ır 
kayıplara uğratılmıştır. 11 ve 12 
aiuıtoıta cereyan eden muharebe. 
lerde 234 Rus tankı tahrip edil· 
mittir. 

Rijevin cenap doğuıunda ~e 
1imalinde Alman piyad" ve t~ak 
tümenleri müdafaa muhareı..Jerme 
devam etmektedir. 

İlmen gölünün cerı•p doio· 
aeticeıiz hl!ı· 

ıunda Roı lutaları 

l 
"d telırarlamışlardır. cnm arıoı yenı oo 

- . t' d Lf ifadesi bir nn bilo 
rı ıuro lO •• 
.. h "ıar,.ez. 

§Up Bi:.:oaleyh ıi1a1etlerino bir 
'h , Jehdnhiı temayülü verme 

mı ve 
1 i için Almanların türlclere mü· 
e~"sir olmaia çalışacakları anın bü 
ıaı etmesiyle Türkiyeoin imtihan 
umııuı gelmiş olacaktır. Böyle bir 
imtihanın ne zaman ve nasıl yapı· 
lacağı Rasya ve orta şarktaki in· 
kişatıara tabidir. 

Hariciye 
veki iği 

Numan menemen· 

cioğlunun tayini 

yüksek tasdika ik

tiran eyledi 

Ankra 13 (Radyo gazetesi) 
lstanbul mcbusluiooa seçilen Nu· 

man Menem~ncioğlooun Hııriciye 

Vo\:iletinP. h ·ini yüksek tıısd'h 

ikti·an eto•iştir. 

Yeni vekil, memleketin seç
kin birdip\omatıdır. 

Nııman Mtrıcmencioğluruo 

babuı e bak azau reisi Rıfat 

(Bey) ar.nesi vatan şııiri Namık 

Kemalin kızı Feride (Hanım)dır. 
1892 de Bağdatta dogmuştur. 

Tahsiliol Lcznn buknlc fakül. 
tcsinde yapmış, 1914 de harici
) eye intisap etmiştir. 

Numan Menemencioğlo, Viya 
na, Bern, P ?'İ!I. Bükreş Atina, 
Budapeıte ve Beyrutta vazife 

gördükten sorıra 1928 de harici

ye velc.ile:ti birirıci daire umum 
müdürü olarak workeze i'elmlş, 
1933 Hızlranıada Büyük elçilik 
payeıile Hsriciye vekaleti nmomt 
katipliğine tayin edilmiştir. 

14 yıl içinde devletin mübi111 

siyasi, adli, ikfüııdi ve mali me· 
selel,,rinde büvük başarılar gös 
termiş, Montrö wOzakerelerinde 
bninnmuş. Hatay meselesinin mü 
zlkere ve intııci işi luındisine 

tevdi edilmiştir. 

Hindistanda 
kargaşalık 
genişliyor 

Hadiselere asker 
kuvvetleri de 

karıştı 
Londra 13 (n. e.) - Hindfı 

tan karraşalıkları Jıakkıoda Reoter 
ajansına gelen ıon haberler şun
lardır: 

Bombay'da asker kuvvetleri 
dün öjleden sonra askeri kamyon. 
ları taır hıt•u halk üzerine atet 
açmıştı r. Bazı kimselere isabetler 
olmnştur. S~ltaklardaki mek top ka . 
tul•rını tahrıbe yrlteneıı halk küt· 
leıioe polis kuvvetleri ateş açmak 
soranda kalmışlardır. 

Fakat kim~e. yaralanmamıştır. 
Kargaşalıklara ışhrak ettiklerinden 
'ilpbe edilen 150 kişi tevkif olun. 
muşlardır, 

Yeni Delbide şimdiye k•dar 
açık kalan bankalar bu i'Ün itleri 
tatil etmişlerdir. Polis öğleden 

80 
ra bit po•ta idaresine firen .n~ 
pullarla kartpostalları ıo'-aö • 

L L k • • ı;; 6a a a• 
ra.. vaır.ına ıstıyen halka ateş aç• 
mıştır. 

Bl.r ö_ln v.e bir .Yarıılı vardır. 
Serserılerın bır magazayı yağma 
ederken açılım ateşten ldmıe ya. 
ralanmamışlır. Şehrin birçok taraf .. 
larında seyrü ef er az çok nor· 
ma\ durumda olma\ lıı beraber dev. 
riyeler devamlı ınrette faaliyet 
2Ö!ltermelctedir • 

Lolanovda talebeler yakındaki 
demiryolo l'&rına e-irmiıler ve ba· 
zı hasarlıır yapmışlardır. Grevci 
talebelerin nilm:ıylşlerl sıru•nde 2S 
klfl tevkif edil.ı,tfr, 
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Askerlik 
usyada 

. 1 

Alman 
e yişi nevakit 

rdurulabilir ? 
-~ -- - - tehlikesi kalmaz. Sovvetl e r ' i n • 

şimdive lca- Kafkasya istik~metinde- Belli baıl~ sanayi 

dar kar.,ılık ta- ki harekatın temposu bir mh erkezledrdındekn , 
arrozlarile mühim h f k ~ h / d' am ma e ay a ta a&ıal' mıı a aza e ı- naklarmdao ziraat 
bir başarı göste l b·ı· B k"'' "d e ı ırse a u ga gı en ge· mıotıkalarıodao 
rem .. di kleri ıçın d 

çitlerin müsait zaman a ge- mahrum kalmış, her geçen günün 
Almııolımn vıızi çilerek Sovget Rusgaga ce· arkası boz ıtep· 
ziyetini düzelt - nuptan gelen gardımlal'ln lerioe dayanmış, 
tiğini ve b u n a kesilmesi oe Önümüzdeki şarkta, Rus mom

leketlerile tek bir karşılık Sovyet sonbahnrda bu gol ile sar-
lerin vaziyetini J • k demiryoliyle ir· 

karak ngilız oe Ameri a- tibat peyda etmiq, 
kötüleştirdı i i n i k Y 

kabul etmek 18• lılarla orta şarkta arşılaş· hariçte irtibatı 
zıIDgeldi. ma imkanı hasıl olacaktır. kes: len Sovyet or 

Bu hal bövleco ~ - - dosunun mühim 

oe vııkto kadar devam edebilir ? kudretı olamıyacağı meydanod:ı · 
Yani Almanların ilerlem•si Kızıl· dır : 

ordoca dardurolcmadığrna göre Kaldı ki söylediğimiz hareket 
Rasyanın mtışhur k ışı tarafından meydana gelir de Almanlar 
neı vakit durdarulııbilir? Şu mnhut Volga boyunda bu hizalara kadar 
general kış oe vakit ortaya çıka· ilerler&., Kızılordunuo Moskova ve 

bilir vo Sovyetleri ne dereceye Lııningradı mohcfaza etmesi dahi 
kadar kurtarabıJir? Soo zamanlar s çok: şüphelidtr. 

1 da zihi .. leri meşgul eden en mühim 
mesele budur. Böyle bir belde ise Almanlar 

Ba sorunun en rarip cevapla artık ne ikioci cepheden ne de ln-

rına galiba bizim 1razetcle.r sııhoe giliz ve Amerikan hava akınlarından 
oluyor. Bazı t ahminciler şöyle di- korkarlar yani bunları emniyetle 
yorlar: Mademki geçen aene hare· karşılayabilirler. ve batta bava stra 
kit ilklı.inun ortalarına kadar de · tl'ji1! bakımından haiz oldukları Ü!ı· 
vam etti, o halde Almanların elin· tünlük dolayısile lngilizlcri tekrar 
de daha beş aylık zaman vardır. güç duruma sokabilirler. 

Bazıları iae şu mütalaada bolunu Keza kafl;09ya istikametinde 

yorlın: ki harekatın şimdiki tampo· 
1 Rusyada şiddetli yağmurların ıo bir hafta kadar mobafaza edile-

1 başladığ'ını Alman resmi tebliğ'leri 
bilo bildiriyor. Oo beş gün sonra 
kış gcılmiş demektir. 

O vakte kadar Almanlar Sov
yet ordusunu mahvcdemtyecekleri
ne göre kendileri mahvolmuş de· 
mektır ... lıh. 

Haldltat galiba ba iki rakamın 
j vasatisiııden yani barcıkiıt mevsimi 
, için Almanların elinde 2 - 3 ay• 
lık bir müddet knldığmdan iba • 

, t• ret ır. 

Vakıa Alınanlar taarruzların ı 
~eçen a"ne biriocikinun ortalarına 
kadar devam ettirdiler ammR, bu 
kendileri için hiç de latif bir şey 
olmadı. Çok zayiat verdiler ve bi 

1 
rioc teşrinden aouıa bir şey elde 

1 edemediler. 1 

bilirse B:ıkO'ya giden geçitlerin mü

sait zamanda geçiler8k Sovyot Rus
ya' ya cenuptan gelen yardımların 

kesilme11i ve hatta Öoümüzdeki son
b,.harda bu yol ile sarkarak lngiliz 

ve Ameriknlılarla sonbaharda ve 
kışın ortaşarktada karşılaşma imka . 
nı h11sıl olacaktır. Mareşal Roınme

l'in şimdilik beklemrj'i tercih et
mesi boooola alakadar olabilir. 

Hüllsa Sovyet Raıya'daki Al
man ilerleyişinin durd•ırolması olsa 

oha Sovyet ordusu ve MarcşaJleri 

ne kalmıştır. Yok1a ıreneral kışa 

drğil. O gelinceye kadar daha çok 

şeyler yapılabilir. 

Vlliy t daimi encUmenl 
toplandı 

Vilaye t daimi encüitıoni dün 

V limiz Akif Eyidoğıın'ın başkan · 

lığ otie toplanarak ruznamede ya 

zıh bir ç ok mese!elrri 

ve kararlar almıştır. 

25 y~şında 
bir general 

Ç in ordusunda 25 yaşın~a 
bir general vardır: Lıo 

Lang Mo. Bu general, rütbesine 
rağmen aslıcerliden anlamaz Ter 
fiioi. Çin'de askerler için· şarkı· 
lar balmasıoa borçladıır. 

Liu Lang Mo bir gün ş .. og 
bay ı1okaldarında gezerken bir 
kütüphanenin camekanında bir 
Amerikan şarkıları kitabı gör 
müştür. Kitabın üzerinde «Musiki 
in ıınları birleştirir» cümlesi vardı. 
Liu Lani" Mo derhal kitabı sıtın 
almış ve bir çok defalar oltamuş 
tur. Mo, bıından sonra bir 1.tmaı 
şarl:ıları Çinceye çtwirmiş birçok 
arkadaşilo birlikte şarkıları söyle 
meğe başlıımıştır. 

O zamana kadar Çin'de as- ' 
kerler için şarkı yolı:ta . Lui Lang 
Mo'nun şarkıları çok rağbet gör 
müş, en küçük köylere kadar ya 

. yılmış, herkeı şarkı söylem~ğe 

başlamıştı;. Şang Kay - Şek buo 
dan istifade etmek iç'n Liu Lnng 
Mo'yu. çaj'lrarak kendisine rütbe 
vermiş, cepheye gitmesini, oradaki 
ukerlere do şarkı öiretmesini 
istemiştir. 

Çin atkeri 4000 senedenberl 
hiç farkı ıöylemomişti. Şimdi öğ
rendiii şnrkılar n!lkerin cenraver
liğini arttırmıştır. Şaog • Kay Şek 
bunun üzerine Mo'naıı rütbesini 
ırenerallığn terfi etmiştir. 

• 
Harp mas· 
rafı oe dün· 
yanın altın· 

lorı 

Geçen uma· 
mi harpte yer 
yüzündeki al 
tın mevcudu 
altı buçuk mil· 

yar dolardı . Halbuki harp 136 
milyar dolnra malolmuştur. 1913 
deııberi dünyanın altın m~vcodu 

artmış, 25. 26 milyarı balmaştıu. 
Fekııt bugün yalnız Amerika harp 
için 25 milyar dolardan fazla ear 
fetmi4tir. Harp masrafı avda 3 
milyar doları bnlmaktadır. Bu vn 

ziyet karşısıodıı bütiin dünyunın 

llltıoları Amenka'nın bir s~nelik 

masrafına yetişemez. 

Altın bulanamnyıncn 

para kullanılmaktadır. 

60 dakika · 
da dünyada 

rıeler oluyor 

• 60 dakikalık 
bir müddet za.r 
fıada düovada 
1,5 o o o, o o o, 

litre şarapla 500,000 000 litr.e bira 
içilir. Avcılar bir 111\Bt içerisinde 
350 bin baş ov vururlar. Otomo 
bil fabrikaları bir saate 700 oto 
mobil yaparlar vo yine bu bir 

(Devamı üçüncüde) 

Seylh1an Ovc§l lkcaı~c§.l0<§l~olfi1~a 

·~orç ödeme miiddet· 
U Z t 11 d ., ·ı istihsal davasın· 

• . da kırtasiyeciliğe 

Vali B. Egidoğanın 
gazetemize beyanatı -- HUkOmet ve Ticaret Vek4Jetl 

dana çiftçisinden tevkallde --memnundur · " 

Vali Alcif Eyidoğan, dün Ticaret Vekili Or. Behcct Uz'la, hobu· 
btt teslimatı hakkıoda telefonla bir konuşma yapmıştır. 

Gerek hültOınetimizfo, gorek Ticaret vekilinio Adana çiftciıin_?en 
f ev kain be m1Jmnun olduiano ıözleriniıı baııoda bilhassa belirten Akif 
Eyidoğan, gazetemize .beyanatta bulonarak demiştir ki: . 

«- Adıına morkez kazası ofiıe alao arpa, yulaf borçlaraoı fazlasıle 

kapatmıştır. Boğday borçlaıını da bitim müddeti olan 15 Ağustosa ka-
dnr kapatncaklarından şüphem y{'ktur. • 

Adanıı mer\:ez kazıası; ikliınloia ve ileri çiıtcilik hu<Juıiyetioin icabı 
olaraıc, şo en sı~ııık umanda makbule geçeceıe büyülı: yardımını tam 
vadesinde, kumen de fazlasile yerine· getirmiş olmalda Saracoğla hükO· 
metinin ııoo aldığ-ı kararlıırıo tatbikatta ilk va en parlak öroeiini ver· 

miştir. d .• 
Ova köylerimiz de, arpa, buğday borçlarını yüzde seksen, ıger 

borçlarını yüzde 50 ili 70 e kadar, ke?dileri~e be~üz bo~çl.an~a .P~so· 
laları gönderilmeden evvel sretirip teslım etmışlerdır. 80 gıbı çıftçımıze, 
talimattaki 'arabate dayanarak ve vila-;ete verilen salahiyeti kullanarak 
İki hsfta daha vAkit vermelı: üzere ova \.azalarının borç ödeme tarihini 
31 a2utosa kadar azatmı~ oloyoraz. 

Bu uzatmanın mucip sebeı>lerine gelince; bunlar, Ofis alım merkez. 
lerlndeki memurlarla tarh vuıtdlarmıo azlığı ve teılim edilecek huba· 
bat bedellerini nakden ödemeğe retişememeleri, nakil va11blarının ook 
sanıdır. 

Bugün Sıııym Ticaret Vekilimlzle telefonla rörü~tüm. Son hububat 
teslimatından dolayı gerek hükQınetio ve acerekse kendisinin memonni· 
yetini beyan ve Adaoa Çiftçisine teşekkür ettiler •• , 

Bi K cakcı Yakalcindı 
D r n · D Hba' memurlara 
ederek bir ikinci suç i'ledl 

ru,vet tek lif 

~ ""'COOO...-.-.""= ......... ::q:":======-:::::;:::=:::::. 
lohisıırlar iclnresi muhııfaza me· 

marlarından Halil Akça ile Muıta· 
fa Ôrcün dün bir çny kaçakçısını 
ele geçirmişlrır · v" omoiyet müdür· 
lüğüoc vermişlerdir. 

U 'u c.ımi civarında tüccar Da· 

ran Dcılibacsın dükkiin10da yapılrın 
ani bir ııraşt·rınod ıı 5 kilo 350 
gram beyann.am~siz ve faturasız 
s~~yla"l çayı bulunmuştur. Yakayl 
ele vtndiğini gören kaçakçı kur

tulmak için m.,'Jlorlnra 25 lira rüş. 
vet t eklif ederek bir ikinci suç 

dah a işlomiştir. Ba oun için ayrı bir 
zabıtvarakası tnnıim edilmiştir ve 
Delibaş emniyet 1I1Üdürlüğüne tes. 

lim olunmuştur. 

Fırıncının 

cüretine bakın! 
~ 500 ekmeği karnesiz 
sattığı tesbit olundu 

· E.skibuidııy pazarınılıı fırıncı 

Mehmet Plşkin'in 10 gün içinde 

1500 ekmeği karneıiz sattığı tu· 

bit o lnomn$tor. Fınııcı mahkemeye 

verilmiş, davanın ncli '!eıılne kadar 

fırına un verilmemesi kıırarlaşmıştı:-. 

yer veremeyiz 
- Baştarafı Birlncide

lanacalctır.> 

Halbuki evvelce, hububatlarını 
teslim ettikleri zaman kendilerine 
verilen fişlerle paralarını pek ali 
alabilmişlerdi, O gün için muteber 
olan bu fişlerin ki, asılları betap 
bürosu doıyaluında mevcuttur .. bi· 

lah11te itibardan kalkışına sebep ne o· 
la bilir? 

Hayır ... Sebep meydanda: kırta· 
siyecilik zihniyetıl 

4- Çiftçi Sabırlıdır, Listenin 
hazırlanmasını bekliyor. Falı:at ta· 
şılacak şeydir: Ofüin hesap bürosu 
listeyi bir türlü yapamıyor. Kafalar• 
da, bir ihtimal iÖlge gibi relip ge 
çiyor: 

Fiyat farklarını tediye içia pa· 
ra mı yok? 

Hişi: Kısa bir ıorup ıoruştur 
ma, Ziraat Bankası kasalarında , 
Ofisin emrine veriJmiş, çiftçinin 
fıyat farlum kat kat ödiyecek mik· 
tarda para mevcut olduğunu mey· 
dana çıkarıyor. 

O halde ? : '1 Kırtasiyecilik,ı 
yılanı yeniden öoümüzde kıvraoı· 
yor ve ekim yılının arefesinde , 

' çiftçinin azmine, heyecanına bir 
tükürük atıyor! 

5- Liste nihayet hazırlanmış· 
tırl Ne çare l çiftçinin, fiyat fark· 

larını reç alması mukadderdir. 

Çünkü, liıtede, düzeltilmesi lhıaı 
gelen ofak bir yaDlışlık vardır. 

(Belki şa anda siz de aynı şeyi 
düşünüyoraonozdor: 

Ba kadar basit ve küçük bir 
hesabı bir ay gibi uzun bir zaman· 
da çıkaramıyan Ofiı hesap işleri 

bürosu, güoüo i:ıirinde Seyhan böl· 
gesi hesaplarını çıkarmak mecbu· 
riyetlnde kalsa, bunu kıç yılda 
başarabilecektir?!) 

6 - Canlarına tak diyen çif· 
çiler dün Ticaret Vekilini telı.~f .:ıu· 
la arıyorlar ve meseleyi anlatıyor· 
lar. 

Yazımızı «şüpheıiz Ticaret 
Vekilimiz bu recikınenio sebeple· 
riııi ve meıullerini ıüratle araşh 
recaktır~ cllmleaiyle bağlarken, şu 
noktayı bilha• a belirtmek istiyoro:ı:: 
Şükrü S.sracoğlo hükQmelinin , devlet 
mekanlzmuında bu kötü kırt:ısiyeci 

rubun kö"ünü kazımak yolunda 
olduğunu ıörüş, bugün ofis kopı · 

ıında eli böj-ıü :ıde bekleyen çift· 
çinin tek t~selli noktasıdır. 

Dığer t oze gelince; Ruııyada 
yazın dıı "lddetlı yağu.orlar 

eksik ulamoz ve bu hal k ışın on 
beş güo, hatta bır iki ay sonra 
>aşlıyacağına delalet etmez. 1915 
- 1916 senelerinde muh ırebelcri 
ne kı men iştirii k ettı ğim garbi 
R.ısyada eylOl nyı en faııliyetli ta 
ıırruz ayl rını ttşkil eder, teşrini 
ev volJe de harekat c~aik olmazdı. 
Hü'ekatın tam min s 1e durması 
ekseriya teşrinisan i ayııııı raslad ı 

Binııcu leyh zıımıın bak ım odan Al
m.:ınlarao eliode rahat rııhat 2-3 
aylık müddet vardır. 

•·================:====================================================• 
il r p o R T R E J ·M. SOL H i NAS L YASAR 1 
•======================================:=~======================· MAmnfi bu iki üç ay zarfında 

1 oe Sovyet ordusunun ortadan kal• 
hcağını oe do Sovyct d iyarının 
kimılon istilaya uğrıyııcaiını akla 
gotırmemelioir. .. 

Bunu en dlr.bio düşünen Al· 
man dahi aklına getiremez. Sov 
yet Rusyanın ccğro fyası böyle bir 

}tal yan . Baş ve~ ili B. Mu~olioioin hoıosi 
ikametgahı, Roma şehrinin civarıoda 

etrafı yüksek davar~arla çevrilmiş, az iş 
lek bir caddenin son ucunda bulanan Te· 
rionla villlsıdır. Köşk etraftan hiç rö 
rüomez. Sıkı eınniyet tedbirleri, kÖş<e 
kimsenin yııklaşmuına müHade etmiyor. 
B. M ı solin inin resmi ikametgahı he Ve 
nedik 1aray ıdır. 

kurutulmuş ve bataklıkta ekilmiş olan 
pancarda!l çı\carıl nış. elıe.olle işlemektedir. 

B. Mo~olınbin bizzat kullandığı luzmızı 

yarış otomobili benzinden tasarruf için 
hizmetten çıkarılmıştı r. 

nın hazrrlnnmış hülitalarını getirip vflr· 
mektedir. 

Fakat B. Mutolini Alman·laıiliz, Ame 
kan ve Fraosı~ gazeteolerioi, ltalyancadan 
Almancaya Vt'I Almancadan İtalyancaya 
çevrilmiş kitapları da '>lı:umaktadır. Olca· 
ma rnerakt onun şi:ldetli bir iptiliııdır. 

Saat oo üçte B. Mo•solioi me!lampe 
fasıla vererek evine rider ve yemek yi 
yip az bir müddet kaldıktan ~onra ıaat 

15 de mak:mına döner. Yirmiden ve ek· 

aeriya gece yarısından evvel evine döa· 

memektedir. 

.h . 1 d. m f'Z Mesele ~eye ı tıma ver ırc: • 
Kn:ılordaoau kamilen ortad an kalk 
mau veya Siblrya da d ıı hil Rusya· 
nın istilôıı değildir. 

Mesele; bu hıırekat safhası so 
pa ard ği zaman Alaumların karşı• 
ıında ne miktar ve ne derece kov 
vetli bir Sovyet ordusunun kalaca· 
iıdar. 

Bu itibarla da bu ordunun ne
relere kadar sürülüp hnagi mınta · 

Kalarda barınmaya icbar edilmiş 
bulunacağıdır. 

Eiu Almanlar bir kaç srüo 
tadında Kafusya istıkametiodeki 
ıareketlcrlni ikmıııl ve sonra bu 
:empodn şimDlo karşı da bareket 
,dereık Stalingradı ele reçirir Vol 
ra boyuac:ı giaıdiki aovyot, devlet 
ınerkezl olan Kuyblşoy hizalarına 
ıarııbilirlerse - ki bu harcıklt bir 
ıyda ikmal edilebilir - o takdirde 

&ı/ o 1 r a n 1 n gnrbında kalacak 
~ııılorduııuo AlmıınJar için pek 

• ltalvarı Bıışvekili, ha'y~tını bu ikimet 
ır~h ıırasıııd" treçirmektedir. Çdışma H · 
ah de harbe r - d • . . . 

aımen e2ış1D•mışt1r. 
B. Muıolin• L l 1 

.. ış o son, vaz olsun sa-
bahları saat 6,S d b. .. 

uyanıyor, ıra._ ıım 

oastik yaptı~tan ıonra bir çok ltalyan 
gibi basit bır kahv_•h1 yııpıvor. Yemekle· 
ri sebze, mf'yve, eutlil şeyler ve maden 

ıuyadur. 

Şuap lcabvc ve ıiırara içmez. Villi· 

tının pıtrk:nda atla bir Hat. f~zintl Yapar 
Vücudun ba talim ve terbıye1& B. Moso 
tini için deiişınoz ve mukaddes bir ka· 

idedir. 

Sabahları saat ıeldı:de Venedik ıar•
yının muhafaza ku•veti, B. Moıo. 

lloinin kih mWs üniformuıoı ve ekıert. 

yetle koya renkte bir elbiıe ,-lymiş o)a. 
rak uzun ve ve siyah bir otomobilio fçin
den çıktığı ve vaıUeti başına geldiğfol 
görürler. 

Bqveklllo otomobili, benzin yerine 

B. MıJsolininin çalı,ma odasının bo· 
lun<luğu uzun ve .muazum M~ppemonde 

salooanda hiç bir şey detişmemişt ır. Yalnız 

salonun çıplak duvarlarını süsleyen tek tük 
bü:!tlere sreçen tene Pir.o civarında yeni 
hlr tayyareyi tecrübe ede rken ölen 23 
yaşroda otlu Bruno'oon mrrmerden ya· 
pılma bü•tü ilave edilm"ştir. Göze batmı· 
yarı dij-er bir deiişitdik, davarın dibinde 
bolunao B. M111ııolioioin geniş yazı oıasa11, 
amomi karargaha kalbedilmlştir. 

Itıılyao Ba~vekili doğrudan doirava tesİ.• 
edilen hatlarla B Hitler ve mubtelıf 

genel kurmay hey~tlerile irtibatta b»lun. 

duiq için askeri harekatla iokişafıtu, dald 
lı:aıında öirenmektedir. 

B. Muıolioi, gerek re9mİ ve gerek hu. 

IOSi llı:aınetrlhında, ha,..pte rol oynıvao 
adamlardan ba~lı:a kimseyi kabul ttmiyor, 

rüoden rilne inzivaya .dalmakta. büvük 

a1lcert ve ~ ivil şefleri kaı,ul ~taıe\.:te, dü 

şü nüp çalışma kta ve halka nadiren gÖ· 

rünmelc tedir. 

Hususi katibi Ceııare di N icolo her 

sabah kendiıioe blltilo dünya matbuatı• 

8 Mot1olinioin bütün meseleler için 
• i•vet iyi tanzim edilmiş ve 1aat 

ribi işleyen bir Başvekilet tC'şki atı mev. 
cuttar. En mükemmel mütehassıslar , • bıı 
teş'<ilita bağlı bulunmakta ve her mesele 
için icabedeo mal\lmatı vermektedir. Bo
non ötesi yani lizımi'eleo kararı vermek 
B. Musolioiye aittir. Veoedik sarayına en 
çok gelenler ve en iyi kabul ~örenler •· 
rasında Aldo Vidussonl namında 26 ya
şında, ozon boyla, 1rllrbilz vücutla lıpan • 
ya harbinde bir koluna kaybetmit bir 
genç vardır. Bu genç, faıilt partisinin 

katibidir HükOmet izaaı üzerinden nüfa· 
zu vardır. Bütün siyasi içtimalarda ve 
bilhnssa büyü~ faşl!lt mecli tin ~e hazır 
bulunur. 

Generaller, ıı a:mlar, polis şefi, Roma 
. valisi, hü vük faşiOJt meclisi biri biri 

arkasındıın B. Musolioiyi mAkamında zi 

yarc t ederler. Başvekil 1rür.de elli :ziyaret 
kabul erler. Kabul saatleri evvelden let· 

bit edilir ve büyük bir hassMiyetle tat

bik edilir. 

Akşamları, yemek vaktinde evine p
lebildiği zamanlar, gece1ini zevcesinin 
ve i'<i küçük çocuğunun yanmda g•çir· 

· mektedir. Bu aile toplant11ına ekseriya 

kont Cianoouo zevcesi olan kızı Eddıı 

da gPliyor. 

F•"-at geceleri reç vakit döodüi'O 
zaman kenditioi bekleyen zevcesi· 

dir. Yatak odasına çekilmezden evvel ya· 

tak odalarına fİderek iki küçük çocoj"o• 

oo öpaıektedir. 

B. Mossolininlo bu hayat tıırzı, ancak 

ıeyabate veya teftişe çılttıi'ı zamanlar , 

deiişir, Onun için yegane ıeyahat vat•· 

tası t•yyarodir, Tayyareyi bizzat kuJlao•· 

yor. 

Muharebe, 8. Mouolioinlo hayat tar• 

nıı de(iştirmemi,, yalnız daha fazla bir 
· fr çalışmak, daha çok kaygı yüklenJJllŞ 1 ' 

fakat dibinden kesilmiş olan saçları ağar· 
mış yüzünde lnrışıklıklnr ve boruıuklok• 
lar hasıl olm~tar. 
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iğneler 
YAZAN Türlüsü var: Toplu iğneden makine iğnesine kndar. 

B FELEK Erı harcı alemi top!a~?'· Ya kilo ile, ya kutu veya 
• lı:iğıda saplanmıı dızı ıle 1atılır. Katıda iliştirmeye, 

teyel tııttnrmaya" yarAr. Kür.:lan olıan diye bir kısım müaatebııtsizler ya· 
kalarının tersine iliştirirler ve lüzom 2örüoce dişlerinin ar:mnd1Jki ye· 
ıııek kmııtılarım ayıklarlar. Gerçi lüzumsuz deiildir, lakin iğneler içinde 
en müptozelidir. Ark;ıdatııııız Nureddin Artamın bu adı .ııcaba nesine 
tamah ederek edindiği merak edilecek bir şeydir. Büyür do çuvaldız ya 
çivi, ekter, lcazılc olar diye mi? O da yok. Şimdiye kador bütüo sivril· 
ıne istidadma rağmen hatti nalın çiviıi olaoı rörülmüş deiildir. 

Dikiş iğneleri öyle değildir. Bir kere rözü açıktır. ikincisi narin el· 
lerde iki peşi bir araya getirmeye, kumaıı elbise etmeye yarar, aıııma 

İtiraf edelim, toplu iğne başlı başına bir işe yararken, dilı:iş iğns ~ i ip 
lik:jiz iş göremez D.kiş iğnesini öldürmek için ipliği yok etmek kiif ıdir. 
Bereket ki dünyada eksik olmaııınlar, ipliği pa:ura çıkanlar ehik olma· 
dığından iğne ipliksiz kalmnz. Kaldığı gün rerçi o aylak kalır nmıı biz 

de çıplak kalırız. 
lğoe iplikle birleşince sıskalık 1-

ifade eder. Safdillik - Ayol nedir onun h
0

ali? ij-ııe 
ip\ ğe dönmüş. Sevda mı çekiyor, 

huta mı? d iye konuşuruz. 
İğne sürme ile b!rleşioce bir 

evde baluoacak şeylerin t:ım kad 
rosunu anlatır. 

Kadın kızına iğneden sürmeye 
kadıır her ıey verıniı. Dediğimiz 
26man ortada belki bu iki motahın' 
ikisi de yoktur ama reri kalan 
her şey vardır. 

Çocu\duğomu:ı.da bize ara ııra 
bir iğnftli fıçıdan bahsederlerdi. 
Şüphesiz" bir Y abadi aleyhtarının 
ııydurduta elaaneyo röre. «eskiler 
ılayım> diye sokaktao geç~n Ya· 
hudiler buldukları çocultları terba· 
larına koyup götürürlor ve bir 
!ineli fıçıya atarak yovarladıktaa 
ıınnra kanını içerlermiş. 

Sokaklarda dolaşmak istiyen 
Çocukları lcorkııtmak için uydurul· • nu:ış bir masall 

Bnnunla beraber lineli fıçıyı 
trıecazi manasına alırsak ıa,e piya· 
•asında bir çok iğneli fıçıların ha
tıl harıl döodüğüaü görmek de 

Pekala m:ımkündür. 
lineli fıçı denince beoim aklı· 

tna Hindiatanda sivrileri yakarıya 
Çak,tmış çivilerle dolo tahta üzeri
ne yatıp kulltüyü dötekteymiı 
tibi mışıl mışıl uyuyan f akirlcr 

telir. 
Hindistan bir alemdir. Bir ta· 

rafta Ganhi Hintlileri aynklandırmı 
Yıı çııl şırken ötede Hiodlnler on 
•ene biç kıpırdamadan baidnş ka· 
rııp otarmu' olanları evliya sayar· 
lar. 

Sizo bir iine hikayesi anla• 
tayını: 

Bir pııdişabın cülu1u (Yani 
tahta çıkışı) nıo yıldöoümü mÜDB• 

'•betile şenlikler yapılıyormuı. 
Dört tarıı ftan türlü hüner ın· 

bipleri gelip mnrifetlerinl srösterir 
ktn herifin biri de elinde bir kü· 
Çi\cük kota ile huzura gelmiş: 

- Efendimid Benim de ar:ıe· 

dilecek bir hünerim var ... diye mü · 
•~ade nlıp kutudan çıbrdığı yedi 
le." d b" • • - ... " e en ıranın maıanm uzerıo ... 
'-Plamıs, geri kalan altısını da bl 

'er birer atarak yerdekinin gözün 
~en reçirdikten sonra birincisioin 
~"Üııe lki.ıci iğneyi Cli\cmiş, geri 
•lan beşini o iki sa planmıı iğ-ne· 

ilin rözündeo geçirmiş ve böyle· 
c, altı iğneyi saplayıp geri kalan 

t~k 1ineyl bir atışta altısının da 
tozünden reçirmeie muvaffak ol
~llf. 

Hayran olmuılar. Siz de olta· 
111

l hayran olurıuonz. Padiıah pek 

~•ırınıın oldaiu için adama elli al 
•tı verHmesiol emretmiı. O da te· 

t'lclcür makamında saçak öperken 
Ulcucndar ilive etml~: 

- Elli de ıopa vuruuuz. 
' Bu son k11m1 duyan marifetli 

\(iaın tekrar ayak Öpüp ıormuı: 
~ - Sııltanınıl Elli lira ihHn ot• 

le auretile beni takdir ettikten 

~:ra elli sopa ile · cezıılandarmıya 
•b ne? 

Ve ıu cevabı almış: 
h, - Bu derece ince, müıkü! ve 
di!r•t •dilecek bir hüner göster 
ıun • • tı'-1, ıçın sana elli altın ihsan et· 

" f ,'l~l'c.in ıekl ve maharetini böy 
•ttii· 1112 bir iıe ıarfederek heder 
111 ıa lçtn do elli ıopa vurmaları• 

•ırıreyled' 
Lı ım. 

ıı..ı .,llnerl • • • -..., b' eramızı bu zihniyetle ölç· 
' " kıaauauıa bir bayii ıopa , ...... 

nümuneleri 

1 
YAZAN 1 Bıızao ta• 

ULU NA y riho mal olaıuı 
hadiselerde, ha 

:ıan boş b"I aruında anlatılan ha
kiki vakalarda; bazan da romanlar· 
da, bikiyelerdo çinrene karılan 

nın ckihinlik» lerl hayli oam al· 
m1'tır. Sözde onlar bir avuca halt· 
tılar mı; «olmuş> a, «olacak> ı hü · 
ve hüvesine ıöylerlerıniş. Buna is 
bat eden bir de meşhur tarihi va 
ka vardır: 

cjosepbine de Boauharoais» ile 
teyze kızı cAime do Rivray» nın 
avaç çizwilerine bakan bir çinrene 
karm iziıioin de bir kadın için t•· 
savvnr edilemiyecek kadar yüksek 
mevkilere çıkacaklarını söylemiş. 

O zaman iki genç kızın ~odak 
bükerek dinledikleri bo ckeşib Jo· 
sepbine'in bütüa Avrupayı zapte· 
den Napoleo:ı'la evl~nerek impa 
ratoriçe tanınmasiylc, Aimee'nin de 
memleketine dönerlttn bulunduğu 

l'eminin korsanlar eline düşmeıl 

netice1i olarak Birinci Abdülha-
mide evveli cariye, sonra «ıözde> 
nihııyet ikinci Mabmudun anası ul· 
dağa için cNakş ı Dil» adiylo ka· 
dınefendi olmasiyle neticelenmiştir. 
Bu tesadüfler çfog~nelerirı «bakı· 
cılıh ta kredilerini yükselttiii için 
gerek bütün düoyadaki «fÖçebe> 
gerek bizdeki yt'lrli çinrene karıları 
reçtikleri kasabaların, yorleştilderi 
şehirlerin sokaklarında kırıta kırıta: 
cf al bakar, niyet açar, bakla dö. 
kor,. diye kehanet satıcılığı yapar
lar, fallarına baktıraolara yolcusun· 

dan haber soruyorsa: Çıkmadı iso 
oradadır, çıktı ise yoldııdır; rcldi 
ise buradad r . ., gibi bir listildi 
tekerlemeı ile •·oski,, yi şalvarın 

cebine uçurur. 

"Olacak, ı hııber verm(; k, ki 
hinlik, falcılık, bakıcılık etmek 
kıpkızıl dolendırıcılıktır. Bunu bir 
tanat yapanları kanun da cezalan· 
dırdığı halde bazı iusanlar böyle 
mahiyeti anlaşılamıyaa şeylere kar· 
ıı uyıf oldukları için hayat tescl
lisinj bir deste iskambil kağı dının 

yan yana duruşundan beklerler, 
dört kuru bakla ile iki kalır bon· 
co(unan şekil alışından bütün bir 
istikbalin ne olacağını anlamak iı· 

teı ler. Bununla da iktifa etmez. 
lor. Adam eti yiyen Hnci kabile· 
lerinio büyücülerine karşı olan j. 

oançları gibi 1ağlam bir itikatla 
iki çingene kar111oın falcılığından 

tervet umarlar. Düşünmezler ki 
eier ahuola, büyü ile servet sahi· 
bi olmak mümkün olsa "kelin ilicı,, 
kabilinden evveli afaunno büyücü 
ye kir etmeıi lazımdı. 

Kasımpaşada olar an F eyziye 
adındaki kadının başına relen, ba· 
şına gelen değil, zorla başıaa re· 
tirdiii vaka da böyledir: 

Pencerede otururke11 sokaktan 
ıeçen iki çiogene karı Feyziyenln 
kap111nın eşitıode bir hazine gÖ· 
mülü olduj'uoa, bunun için de 
yemleme kabilinden oraya bir altın 
koy111ak lizım roldiiini söylemiı 
ler; Feyziye gece beşibirliği eşiiin 
altına koymnş, ertesi i'ÜD de tabi 
aliyle hazineyi değil beıibirliği bl 
le bulamamış. 

Bu lnanalmu 1afdilliğ'in karşı · 
sında şışmaınak elden gelmiyor. 

"Safdil bir uşak "Para parayı 
çeker,, meselesine iaanıuak bütün 
mamllki olan bir tek altınını ef on· 
ditİDİD par1 çekmetloio arahjıaa 

BUGÜN 

Japon 
Başvekiline 

suikast 
General Tojo kolun 

dan yaralandı 
Tokyo 13 (a.a) - Evvelce 

bildirilen ve aycıi kaynaktao sızan 
habere göre, e.tki ·Japon Başvekili 
M Hirota da Başvekil General 
Tojo İlfl beraber yarafonmıştu • 
Park Soovvon lıımindeki mütear. 
rız , poliJ tarafıııdan açılan ateşle 
.öldürülmüştür. Söylendiğine gÖ•e, 
foil " tethişçi teşkilit:ı , dahil bo 
lonmaktadır. Suilrast, akşam geç 
vakit General Toio ile Hirotanın 
e!tki Harbiye Nuırlığı binası va· 
kanında görüştükleri sırada yapıl 
mıştır. Karanlık bir ~öıeden iki 
el silah atılmış, biri, derhal huta· 
neye kılldırılan M. Hirotaya i~abet 
etmiş, ikincisi General Tojoyu 
yaralsmıştır. Ayni habere fÖre, 
Tojo kolondan ynralıdır. Fakllt ya 
ranın ehemmiyeti hakkında malO.· 
mat verilmemektedir. 

Vaşington 13 (a.a.) - Reu· 
ter: General Toi,..ya _ıapılan ıui. 
kasde ait haber , ~ia - Kora 
ahllli birliji Va,inrton mümessili 
Kilsoo Kaan tarafından verilmiş. 

tir. Koralı mümessil ıöyle de· 
mi,tit: 

" - Çıkan bir ltarg..,şalık 
11rasında, Japon j1ndarmaları ta
banca lrurşanile maruf Japon tay 
yarecisi Binbaşı Y uzo Fuj:toyu 
öldürmüşler ve J•pon bıısıoına 
mensop iki foıoi'rafçıyı ölüm ha· 

f linde yaralamışlu rdır. Park 5oova· 
1 nın da ölüm derecesinde yaralan. 
' dığı aanılmaktadır. ,, 

Kilsoo Kaan, Soovanın Kora 
h bir tetbiı cemiyetine menıup ol 
dıığanu ve bunların memleketleri 
için canlarını fedaya andetmiş 
bulandoldarını ili~e etmiş vo tet 
hişçi çetel~rin s•mdi Tokyo, Yo 
koharna ve 0<1akada bir tetbi' 
salgını tatbik etmekto <.olduklarını 
söylemiştir. 

tutmuş. "Gel kardeşinin yanına 
diye çekınecede\ti altınları cezbet: 
ml"k istemiş .• Olacak bu yal Za· 
vallının eli titremiş ve tek altın 
dıP:_ aral~lctan ç~kmecenin içine düı· 
muş, ııg-lıyarak dert yandığı efen· 
disi çekmeceyi açmış, lirayı rerl 
verdik.ten sonra: 

- Otlum derniş. Para parayı 
çeker ama büyük para J. üçük pa· 
ravı çeker. Aklında olsan! Sdnsar 
kapanı ile kaplan avlanmaz ... 

(Tan'dan) 

.. Krasnodar 
bölgesinde 

Sovyet 
hatları 
yarıldı 

Moskovada Amerikan, 
İngiliz ve Rus mümes. 
silleri arasında geceli 
gündüzlü görüşmeler 

yapılıyor 
Loııdrn 13 (a.a) - Royter 

ajansının Moskova muhabiri bildi 
riyor: 

Amerikı.n Generali Bradley 
ve yanındakiler Rıısya'ya gönderi 
lecek harp malzemesi meselesi için 
geceli ründüztü çalışmaktadır • .Brad 
t ... yle Sovyet askeri mütehassısları 
döri defa toplanmı~lar 'ır, Bu top 
lantılardan biri gece yarı11nJao 
ıonra yapılmıştır. 

Bradley bu ıon toplantıdan 
bahsederek banan kendiıi tarafın· 
da~ yapılan bir davet üoerine ol· 
doğanıı ıöylemiştir. 

Bradl~y'in bindiği tayyare mü· 
rettebatıodırn üçü bufün Tahran
dan Moskova'ya relmi-ttlr. Banlar 
Tahran'da yerlerini Sovyet pilotu 
ile telsizcisine ve Amerikan geoe · 
rali Faymonville'e vermişlerdi. 

Sovyet basım ikinci cephe 
açılma11 lehinde lnıiltere, Ame
rilta, Avuıturaly11, Kanada'da halk 
arasmda başlıyım temayülleri açık· 
Ç'i bahis mevzuu ediyor. 

PravdA razetesi yazarlarından 
Vıktorof yabancı memleketlerden 
gelen hıAbe,·lorden bahsettikten 
ıoora Hitlerin her ıeyi ıimdiki ta· 
arruza bağ-ladıiını ıöylüyor Vt'l 
şıınları ilave ediyor: 

•
1Nibal zafer saatini yaklaştır

mak için Hitler'e karıı açılan cep
heye iştirak edenlerin gayretlcrioi 
birleştirmeleri zaman retmiştir.,, 

Moskova 13 (a.a) - Geceya
rııı Sovyet tebliği eki: 

Kra1oodar bölreıinde Sovyet 
kıtalarını yarmış olan Alman piya· 
desile tanklarına karfı şiddetli sa 
vaşlar yapılmıştır. Neticede Sovyet 
birlikleri yeni mevzilere çekilmiş 

!erdir. • 

Amerikan. mahkem~l~ri. se_nede. va~ali olarak 250 bin bo~ımma ka· 
rarı vtırıyor. Yanı ıkı yuz ellı hın karı koca biribirinden ayrılıyor ... 

içtimai meseleler bakkıoda tettkikler yapan Dr. Parker ile lı:arıııı bu 
!;adar çok boşanmanın neden ıleri reldiiini araştırmalar, neticesinde 
tıalikların yarısının ciddi bir sebebe dayanmadığını ve bo gibi vııkalar· 
da karı kocanın ara~ını bulmak pek kolay olduğuna i'Örmüılerdir. Or. 
Parker ve karnı buoun üzerine «izdivaç tamirhanesi» adı altınd.ı bir 
mücsse9e kurmuşlardır. Bn müessese, kendiıine ,baı vuran karı veya 
kocal.ıra tavsiyelerde bulunmaktadır. 20 hafta içinde buraya müracaat 
eden 4000 çiftten 2600 Ü barııınıı ve tekrar ~esut bir hayat kurmuş· 
tur. Bunun üzerine «İzdivaç tamirhaneııiı. Amcrikada büyük bir şöhret 
kazanmıştır. 

Dr. Parker'in usulü çok buittir. Banu bir misalle anlatalım: Mary 
adında genç bir kadın bir gün tamirhaneye geliyor. (Tutulan istatistik· 
ler onda altı kadınların müracaat ettij-ini göstermiştir.) Kocasile araaı· 
nın açıldığını söylüyor. Dr. Parker, başmdan reçenleri eski bir dostuna . 
anlatır fibi nakletmesini istiyor. Kadın anlatıyor: 

Şımar1k bir kadın 
"Küçük yaıt• yetim kaldım. Akrabamdan iki yaşlı kadın benifbQ · 

yüttü. Bir gün Bili adında bir genç benimle evlenmek için müracaat 
t tti. lki yaılı kadın izdivaca taraftar olmadı. Buna raj"men evlondim. 
Fakat çok ıeçmedeo bata ettiğimi anladım, Kocam iyi adam, evinden 
başka bir şeyi dil~ünmez, fakat b~n! ~ok ihmal ediyor.,, . . 

Or. Pfrker bır parça daha ıoruıuııce ortada ihmal dıye bır fty ol. 
.oadığını görüyor. Bir parça şımartılarak büyütülmüt olan kadın daima 
ok,•rnm~ta, hor hareketinin beienilmeıine alışmıştır. Her füo: ''Bu elbise 
sana ne kadar yaraştı.,, Yahut '·Şa tatlıyı nefis yapmamışııo. Bahse i'İ· 
rişirlm ki başka Jlimse bu kadar muvaffak olamaz,, tarzmda sözler din· 
liye

0

n kadın, kocasından bu yolda korrıplimanler duymayınca aralarının 
açıldıiını, kocasının artık kendiıini ıevmediiioi zanediyor. 

Dr. Parker kadının kocasını ıevdiğini, ortada yanlıı bir dllfilnc9 ol . 
duiuou, yaıla katiınların da reoÇ kadının düşüncesini körüklediklerini 
anlıyor. Derhal kan kocayı bir araya getiriyor ve ı• aıılııımayı kabııl 
etth-iyor: lltiıl k11a bir aeyabate çıkacaklardır. Dönüıte bir müddet ib· 
tlyar kadınlardan uzak yaııyacaklardır. 

Karı koca 2 haftalık bir ıeyahatteD o kadar mesut döomüılerdir ki, 
kadın izdivaç tamirhaneılae aedea müracaat etlijioi wimdi blr tllrlil an· 
lıyamamaktadır. 

l Dünyada neler l 
oluyor? 

(Baş tarafı ildncid~) 
aaat içerisidde otomobil teker• 
leklori altında 17 kişi can verir. 

Yine bir saat zarfında dünya 
postahanesine 114 bin telgrafla 
1,141,000 mektup ve açık mektup 
verilir. 60 da\d!ı.a zarfında dünya. 
da 99 600 ton şeker istihsal, 98 
bin ton da sarfedilir. 

Düşmanın 19 tankı tahrip edil 
miş ve 700 Alman öldürillmüşttlr. 

Şıırkef ve maikop bölgelerinde 
hücuma geçmiş olan Alman kuv
vetlerine karşı t~dafüi muha~be
ler yapılmııtır. 

Voronei,in cenubunda Rus kuv
vetleri mevzilerini mu haf aza etmek· 
te ve işgalleri altında bulunan 
mezkOn mahalleri zaptelmok için 
Almanların yapmakta oldukları şid· 
detli hücumları pü!lkürtmektedir· 
ler. 

Bilbatsa şiddetli olan bir hü· 
cam eıoasında Almanlar 100 tıtnk 
ltullanmışlardır. Bo hücum püskür· 
tülmüş ve ' bir miktar esir alın
mıştır. 

Moskova 13 (a.a.) - Stalingra· 
dın batı bölgelerinde her iki banm 
taraf da müthiı gayretler urfetmelc· 
tedir. Almanlar, Kafkaıyada büyük 
ilerlemeler kaydetmekle beraber 
Volga hattını kesmenin kendileri 
için hayati ehommiyette olduiumı 
biliyorlar. 

Alman taarruzunun şiddeti Ros 
müdafaasının bütıın inadcıhğile kar 
ıılanmaktadır. H~va kücumlarınn 
maruz olmakla beraber mükemmel 
bir münakale haltı olan Volga bo 
yonca iaşeleri temin edilen Ruslar 
Klehkaya ve Kotelnikoba cephe
lerine kuvvetli kıtalar tahıid etmek 
ve icabında yeni kuvvetler retir. 
mek imkinıoa maliktirler. 

Bu bölgelerde bo harbin en 
çetin mobarobeleri cereyan etmek· 
tedir 

Londra 13 (a.s) - Moıkova 
radyosu bugünkü neşriyatında A\· 
manlar tarafından Voronejio ceno· 
boada ·harbe sokulmuş olan vo 
tan\tlarla desteklenen Mühim bir 
Macar piyade kuvvetlerioio aj"ır 

zayiatla püskürtülmüş oİduğ-nnu bil· 
dirmektedir. 

Macarlar dört hücumdan eon
ra ricata mecbur edilmiş ve mu 
barebe meydanmda yüzlerce ölü 
bırakmışlardır. 

la~:. Nöbetçi Eczan!J 

Toros eczanesi 
(Yeni cami yanında) 
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14 Ağusto~ Cama 
TGrklye R•dyodlftızyon poıtaları 
Tiirkl7e radyoıu, Ankara Rad70111 

7 ,30 Proiram ve Memleket 
saat ayarı. 

(Pi.) 

7,32 Vücudumuzu çalııtırahm. 
7 ,40 A\ans haberleri. 
"İ,55 Müzik: Senfonik 

8,20 -
8135 Evin ıaati 
12,30 Proğram 

saat ayarı. 
12,33 Müzik: Şarkrlar. 
12145 Ajanı haberleri. 
13,00 -
13,30 Müzik: Fasıl heyeti. 
18,00 Proğram ve memleket 

ıaal ayarı. 

18,03 Müzik: Fa11l heyeti. 
18,40 Müzik : Dans müı.i;I 

(pi) 
19,00 Konuşma (Kitapıevenler 

saati.) 
19,15 Müzik: Danı mü1iği pros 

ramının iKiaci kumı. 
19,30 Memleket Saat 

ve Ajıans Hab~rleri. 
19,45 Müzik : Klasik Türk 

müziği proıramı ( Şef Mesud Ce
mil.) 

ler. 

20,15 Radyo gazetesi. 
2(),45 Müı.ik: Şarkı ve türkü· 

21,00 Ziraat Takvimi. 
21.10 ·ı emsil. 
21,00 Müzik: Radyo Salon or-

kestrası. (Vıolonist Necip Aşlı::ın)ı 

1 · Bela: «Cokonay» (uver 
tür); 
2 · L!ncke: İtalyan serfına• 
dı (Bedriye Tüzün'üo iştira• 
kiyle). 
3 • Hippmann: Gurupta rÜ• 
yi ~örüyorum (Bedriye Tü 

züo'ün iştira iyle}; 
4 · Fridl: Rap odi; 
5 • Krannir Şarkı. 

22,30 Memlelı.et Saat Ayara, 
Ajans Haberleri ve B rsalar. 

22,45 
22,50 Yarmki Profram ve 

kapanış. 

1 '"r ıı. K ·v ı M·I 
14 Ağustos 1942 

CUMA 
YIL11942 • AY: 8 Gün : 226 Hızır 
Ruı:ııt 1358- Aiuıtoı 
HlcrJ 1361- Şaban 

D r. Parker'io tetkiklerine göre boşanmalarda pnra boş rolü oyna• 
maktadır. Tııli.kların çoi'u fazla para veya parasızlık . yüzünden 

oluyor. Boodıın sonra uzlaşamamak, düşüncelerin uymaması, biribirine 
itimadın azalması gibi şeyler gelir. Dr. Parker, boşaomaların ekseriya 
ciddi 1ebeplerdeo :ziyade sathi meselelerden ileri reldiğ'İni söylemekte. 
dir. Parlcor şa vakByı anlatıyorı 

" Bir gün büromuza genç bir kadın geldi, şunları söyledi: " Ko. 
camdan ayrılmak istiyorum. Çünkü artık beni sevmiyor. Geç vakitlere 
kadar bürosunda kalıyor. Uzan müddettenberi birlikte sokaia bile çık 
madık. 811 hayata tahammül edilemez" Bunun üzerine koca11nı davet 
ettim. Adamcağız, karııınıo boşanmak için müracaat ettiğini öğrenince 
az kalsın bayılacaktı. Karısını çok seviyordu, izdivaç hayatından mem. 
nundu. Gerçi l'eç vakitlere kadar çal ışıyordu , fakat bu, ailenin saa• 

deli içindi • 
Kadmın da kocasmı sevdiiini anlamıştık. Haftada bir gece birlikt 

çıkıp ,.ezmeleri çok. iyi olacağ'ını münuip şekilde söyledik. iki taraf de 
kabul etti, b suretle bir boşanmaoıP öoü alındı. ,, a 

• • • 
I• zdivaç tamirhanesinin mıı"affakiyetli bir tamiri de ıadur : Gün" 

birinde renç bir kadıo ,-eliyor: " Kocamla biriblrimizl görünce b:~ 
~ d'k t t'-.'-l • ıa.um J'Örmeden evlendik. Halbuki ş· d " h' 1 gen ı , ozon e 111.ıa. er • • • . d • " ım ı 11 e 
. • . dü - l . isJo bırıbırıne uyma l(IDI rorüyorqz B . d 
rımııın, ıunco erı111 • en resım en 

"k"d k't koıaaktın zevk alırım . Kocam spor ve ain • mu11 ı ea, ı ap o . • . d oma sever 
K dl 

• t· .. iacelııın en uzun uzadıya ltabsettim bir t" I" . ._ • 
en 11ne ıana - p k , ' ur u ıa;rıa 

ed d' dftor. Dr. ar er kadının el an kocasını sevd'·. . 1 e1110 ım. ,, . d ırını an ıyor. 
Kt>cayı dav•t edıyor, onun a karısını sevdiğini görünce şu kararı ve• 
. vadıo 14nat hakkında konferanılanoı \escc•'- t ' le d b k rıyor: ~ .... ır, oca a o • 
ı~rlerln bayatını anlatmaktan vazgeçecelttir. Haftada bir akşam sine. 
maya, bir rü~ maça gidilecektir. Bir rece evde kitap okumakla nkit 
reçJrilecek, bır akşam da müzik dinlenecektir. 

Dr. Parker, Önüne geçihmiyecek boıaamaların az oldurunu söylll 
yor ve " Bütün mesele iki taralın izzeti nefsini koruvarak mabır.ne 
hal çareleri balmeıktadır,, diyor. izdivaç t.mirbaaeıi her mGracaat •~ 
deu 5 dolar llcret almaktadır, 
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.. ....... '* 
ASRI Sinemanın Yazhk Bahçesinde 

SUVARE 9,30 SUVARE 9,30 
BU AKŞAM 

İki Şaheser Birden 
1 

Bastan nihayete .kadar heyecan, aşk me
raklı bir sergüzeşt, muazzam bir macera 

görülmemiş bir mevzu 
SON AHİT 
Baş Rollerde: 

Lloyd Nolan - Jean Rooer 
2 

Türkçe Sözlü - Şark musikili 

Kerim Racanın 
• • Ha ınesı 

Bas Rollerde = 
Roman Novarra - Madge Evans 

Pamuk Deneme, lslah ve Uretme 
Çiftliği Müdürlüğünden 

1 - Bu yıl Akala bö1gesi olarak tefrik edilen pamuk sahasında 

BUGON 

Adana As. Satın alma Komsiyonundan: 
1- 700 Ton odun kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2- Muhammen bedeli 28,000 lira ilk te'minatı 2100 liradar. 
3- ihalesi 28{8/942 Cuma günü saat 10/30 dadır. 
4- Evsaf ve şartnamesi Ankara, İstanbul Levaı.am Amir

likleri ve Adana Askeri satın alma komsiyonundan 70 kuruş 
mukabilinde almabılir. 

5 - isteklilerin teklif zarflarını ihale saatından bir saat 
evveline kadar komsiyona vermiş bulunmaları lüzumu ilin 
olunur. 2367 11-14 20-25 

tı-------------------------=--------------DOKTOR 
1 Kemal scd;ı 

Kızılay civarında Müslüm apartımanındoki muage- 1 
nelı.anesinde her gün hastalonnı kabule başlamıştır. 

Belediye Riyasetinden : 
Koza toplamak veya köylerde çalışmak için bir müddet 

için ıehirden ayrılmak mecburiyetinde bulunan vatandaşların 

geldikleri günde iade edilmek üzere karnelerini Belediye me· 
zad salonundaki ekmek bürosu şefJiğine teslim etmelerini aksi 

takdirde Eylfil ayı içinde kendilerine karne verilmiyeceği ilin 
olunur. 2378 12-14-16 

:------~~--------------------·----------~ 

DOK OR 

Hergün Hutalarını Hü~ O met Civarı f5tilcamet Ecnuesi karş111oda 

çıkmaz ıokak içinde no 121 de knbu\ eder. 
Hııftaoın Salı ve Cuı:uıı i'Ünleride öğlerlen sonralan fa'<irlere mec· 

cani bakılır. 

2355 

ÜROLOG - OPERA TÖR 1 
Doktor Tahsin Ernart 

Memleket Hastahanesi Böbrek ve 
idrar Yolları Mütehassısı 

Abidinpaşa Müslim apartmanında hastalarını 

14 Ağustos 1942 

Sina-apur Yolunu Gördünüz mü ? ... 
Cennet Periıinl Seyrettiniz mi ? . . . işte 1 .. 

Yazlık Sinema 
BU. AKŞAM 

BGtOn bu görOlenleri anattorac"k olan nefis ve şal>ane 
Bir · film Takd' ,n Ediyor 

Dünyanın en ıüzel yeri olau:k anılan H.ıv.1y Adalarının seyrine 
doyulmaz binbir çeşit güzellikleri arasında geçen 

~ıınııııııuııııoııııııııııınınınııııııınıııııııııııııııı~ınıuıınınunııııııııııııuıııınnıııınıınıııınııııuırn• 

~ HavayGeceleri i 
= -i Mevsimin en bUyUk muzlkel filmi ~ 

ıııııııııııuıııuıKmm1111ıııııomınıınıı11111111111111111111111111ıııııııııııwıııınnıuuıııuunıllllıııaııııııııııuıınıuru 
Göz ve Kalııklar için bedii bir ziyafet , • . Güzel Kitariao havaları, 

Rakslar ve Şat kılar . . Binlerce yerli fiğüran, 

En Güzel Knlar En Sevirnli Erkekler 

BAŞ ROLDE : G~nç ve Güzel Artist MARY CARL1SLE 

iLAVETEN: 
Büyük Alman Artisti 

FIRITZ KORNER 
Ve 

Çinli San'atkiir 
ANNA M A Y WONG 

ıu Muazum ve en Heyecanlı Temsilleri 

[IT[B A B A 1 y E l~RUNU RESlTI 
Türkçe Sözlü ve Şarkılı Büyük Şl'rk Filmi 

AYRICA: Renkli E~teresan Bir Şort 
Dikkat: Proğram saat tam 9,15 de Başlar 

PEK YAKINDA: 
VlLL Y FRITSCH ve C.ı\MlLLı\ HORN 

~ı BAHAR GONCASI 
il FİLMiNDE 1 

T. iŞ BANKAS 
IÇüçijk tasarruf hesapları 

194 2 iKRAMiYE PLA 'i 
EŞIDELERa 

... 

yetiştirilecek Alı:ala kütlülerioi pamuk İ5lih kanununun 3 üncü maddeai· 

ne tevfikan İ$leyt!cok fabriknlar Ziru t Ba11kası Paıouk Müesııesesi 2 

numaralı çırçır fabrikası, Malatya Mensucnt 1 numaralı çırçır fabrikası· 

dır. f~arı ahere kadar diğer herhangi bir fabribya Altala a-öoderilınesi 

yasakhr. ._ ______ k_a.b.ul•e•b•alliş•la.m.ıııiıışt•ır.·------~- l Şubat, 4Magis~3Aiustos,21kincileırin tarilıle,inde yapılır. 

1 

2 - Sayın pamuk ekicilerir.e; çırçır farı ık alarma ve alakalılara 

teblifı olumır. 
1 

2383 13·14 
Tarsus satınalma komisyonu 

başkanlığından 1 

Doğum ve adın 

Hastahkları Mütehassısı 

Dr. Hamdi On.ar 

Tarsus birlikleri hayvanata için kapalı zarf usulü ile se
kiz yüz ton saman alınacaktır. Düven samanının beher kilo
suna tahmin edilen fiyat 7 ve makine samanına beş kurut· 
tur. Şartnameleri Ankara ve İstanbul levazım imirlikleri ile 
Tarsus satına\ma komisyonunda görülebilir. isteklilerin O/o 
7,5 muvakkat ve teminat ve kanunen gerekli vesaiki muh-

M uayenehanesinde hastalarını ka· tevi teklif zarflarını ihale tarihi olan 7 Eylul 1942 Pazartesi 
bule başlamıc.tlr. • gününe kadar makbuz mukabilinde vermeleri lizımdır. ihale 

T 7 Eylul ~42 Pazartesi günü saat 14 de Tarsus ıatınalma ko-
T e lef on: 239 misyonunda yapılacaktır. Samanlar dört yüzer tonluk iki 

istiklal OkUIU k&rŞISlnda No. 2352 1 parti halinde ihale edilebil1r. 
-----ızmıısm:ıı ____ m:m _________ 4 2387 14· 19-25·30 

1 1 

1 
1 1 

B GDN MATB Si 
c n bi Anadolun nen 
s~n sist m ma inelerle 

ç ış n yegane m tbaası 
Bütün Ma z m~si Yeni ve Harf eri Cesitlidir. 

Bir defa iş yaptırırsanız 
'MEMNUN KALACAKSINIZ 
1 

lı 

Hariçten de sipariş kabul edilir 
·? - . . . . • . ' ' ' - . . - ~- · ~ ·_ 

1942 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık - 2000. Lira 
3 .. 1000 .. - 3000. 

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

10 .. 250 .. - 2500 • fj 

~o n 100 .. - 4000. .. 
50 .. 50 ., = 2500. •• 

200 ,, '25 ,, - 5000. " 200 
" 

10 •• 2000. •• 
TUrklye •• Benkeaına p•r• y•tırmakla ral

nız para blrlktlrmlt ve t•lz •lmıt olmaz~ •ynı 
1!mm nd• t•lllnlzl de den mi• olur u mr. 37'1 

Zayi teskere 
Askerlik terhis teskeremi 

zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdaa eskisinin hükmü cıl· 
madıkını ilin ederim. 

Pqa Nebi mahallesi 331 
doğumlu Osman oğlu 

Mehmet Aysan 
No: 2388 

satllık fotoğraf 

makinesi 
Markası: Zeiı llcon. Ebadı; 

6,5-Q, Objektif kuvveti: 1 - 4,5, 

Oto:n .. ti'.c: deklanşörü, ıebpıısı, S 

adet şl'l!esi ve bir çantıı11 vardıt• 

Görmek istiyenler razeteısılı 
mohasebecisine müracaat etroeli· 
dir. 

--------------------~-------------·------_./ 
Maraş As. Posta 3123 Sa. Al. KOmsiyonundan 

l - 1 O Ton Sade yağı pazarhkla satın alınacaktır. 
2- Muhammen bedeli 25,000 lira ilk te,minab (1875) liradır'• 
3- İhalesi 17/8/942 Pazartesi günü saat 15 de yapılac•" 

ğından isteklilerin belli gün ve saatte ilk te'minatları ile bit' 
likte Merkez K. Binasmdaki SA. AL. Komsiyonuna mürac•· 
atlan ilan olunur, 2366 7-14 

Tarsus satınalma komisyonu 
başkanlıQından 

Tarsus birlikleri için kapalı zarf usulü ile 200 ton ıaııı•" 
alınacaktır. Düven samanının beher kilosuna 7 ve maJıiıı4' 
samanının beher kilos~na tahmin edilen fiyat S kuruştor'• 
Şartnamesi Tarsus satınalma komisyonunda görülebilir. t•: 
teklilt-rin O/o. 7 ,S muvakkat temi:ıat ve kanunen gerekli "e 
saiki muhtelif teklif zarflarını ihale tarihi olan 31/8/942 pa
zartesi günü saat 14 e kadar komisyona vermeleri ıı11rndır· 
İhale 31/8/94?. Pazartesi günii aaat 15 de Tanus satın•101' 
komiıyonunda yapılacaktır. 2386 14-18-22-26 

imtiyaz Sııhibi : CAViT ORAL 
U. Neıriyat Müdürü: Avukat 

~ 

gROCLL1 
Rifat YAV M tl. ,,, 

Ba•ıldıtı yer : euGON ·" 


