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KANUN 

1942 .._Yıllılt 14.altl arllll 
1 llra, arlı 11 121 lıuruttur 

't4ıa ... 707 
Kuruetur Siyasi, iktisadi, içtimai GUndellk Gazete 

u usta Almanlar çok Ke/,_.,. 
EM•• .. ,...,,., .. 

kuvvetlendiler 
Çekilmekte olan 

ı•el ordusu: 
üzerine bomba 
y a i d ı r ı 11 y ·o r 

"I un usta, karada ve ha
vada ketlf taallyetl arttı 

BerU. 17 {e. a.) - Slreaalktekl Alman, it.ayan 
.W. ot.._ lluırluan pllaa söre bab,. doifa 

111 '•'"*· Dl .... , ba çeldi .. banbtlai au.. .. 
.. -tnt•k lçlD ,.,tata bltla t......... kaDb 

.,..,,.. 
Alıne11 _. 

le• r l •r I 

............... DlliHr' ıle kJnimlftlr. 

·u =~=·=~ama: :w::- =:tU.,..-:.~· Mu-ttefı-kler rece lalOUlll Jtlpllllbr· tedlr. laı .... M~nrcileria inti: 
C.U,W. v Tua_. ı..lat ...a. ~· a1z1e .... s • 

....... A111fn ban kHwetı.i t.lirler. 8qlD Loadra radyoau, 

........... " uva ...... Ll..,_alü .. ..., .... , etnhnda k 
lalcama dn .. .emlttir. palan IÖJlemlttir: as er 

Ola akfam birkaç larllls_ •ça: 1 .. R011meba baadan aoara n• ı 
la Al .... ,... tlmıl bata bölfUI rede tatu..ia çalqacaiıaa dair 
........... ~ blca-1annda ' Ji•.,..._ o ka4ar lll.lltellftiı ij. \;;;:::=:==== 
........... .. ..... ... --tra1 

AMiRAL 
DARLIH 

Roma 17 (a.a.)- lta1Jaa. teb· bueket ohlr .. MU.lkak olaa pdm: 
ilk Sirte b&lr•lndeld Mıbver Ro-el El • Afeyla mıvkiiDdeo 
nnetleriMI Mnketleria• ... ,.. 160-300 kilOlletre ar•mda bir 
ot.ak ll8bacllJle dlfluDID yap • -le dabilhMM J•İ bir daJU .. 
tJiı t .. ebb&Mr kub .. bar ... 
__ ..ı -1-..1- L---a.- - br 8 t .. el.blıl J8pacıktar. Fakat o ka· 
awuc•-- •--.. •rr .. lf • a ... __ &1- L! 
•üanbelerde dG ... ndaa bir har· _,. ılrauw k•ÇIJOI' ~ waracatı 
la • ...... bir k .Uktucla pr• alqmakta recikm11ıcektlr." 
..:.. .r. ~lril.:tir. Taaaıta MlbHr kanatı.iaia 

c..., 1Jbpda 1abra müfr.. fllldUlk 1J1 bir •uiptte btdaadak· 
........ t&ldekl dlfman rraplan• lan mlltteflk ka1naklarclu nrlleo 
aa ..,_..tar. Bir çok lı.lçlk taak baberlwclen •latıb1or. Bildirildi. 
tahrip edil ... •• •lr almmlfbr. tine ı&re, MlbwercUer Libya mu· 

Awcwlanma lnıilis kefif kıtale barebelerlacleD liyade Tuua eb .. 
nm •klMI tlfek at..me tatarak llipt aer91itlerclir. Almanlar Aw· 

k•..... npa fiwd&f.a•i tebtkllini aa· 
P Bir A11W1 uçata Cw,We A1M du• Tl11191 P.IDdlferlerlncleD il· 
rlbD - la,W. luıwvetlerlDla iti• tilade ..,.ıer •• .duaalannı k••· 
1 ..... baluu b6lıelerdeki ha· •eti ............ 
,,. 11111111 bombala•~br. larDb kaJUklan, timdi Ak· 

Haw aaharebei•inde Alman •bele nsi,d. ta••• detft 
..... S laıiJis açatı cllflndl· tijW id.U. etmekte ve bl1lk bir 

• .,... kalil..a.la C.beUttanktaa 
..... k MaltaJ& VUllUIDI b.na 
deW olarak 16iterllektecllrl•. in· 

Dlın DID Slaba Japbp akm· 
.......... ölea .. ,., .. 

:.'lllımlı• ... tar. 
tJtabaftl' bataryalan TllDm el 

wUIDClaS el ..... aç•i't dltlrlllftlr. 
B•liD 17 (a.a) - D. N. B. 

··- ...... haberlere ıöre. T•uta kanda ve hHada kqil ....,. .,...,. 
Alman ha•• k•wntlerl bnada 

llthllilal •ahafaaa ediJOf. Ta· 
an •• 81 ı ı1e ıeblrleriain arka
_..ld ........ Avrapadakilerle 
_..,.. .. ....,.ek kadar relit· 
... bir dı•'rıola ..... keli Yal'• ..... 

,utdere ı&re. Milıver T11Dalla o 
kadar • ..,.ıdnr ki kafileye do 
kanmak fd'Mt H i•klamı balUaa-... ,.,. 

Bap~mınız 
kuUu olsun 

B aran, salla lfl!id•, muat 
bir lta1nm ilaha idrak 

edlJOIU. Y ard•••mn d6rt tara· 
hnı ıann harp atııha• ratmen, 
baar lçhide, 1anamdaa emin tek 
.Wetls. ÇIDkii; baf•asda Milli 
ş.a.ts, hlkbaellllis, ım1rlar1· 
•mda kabruua orcla, aöbette 
we tetiktedir. 

Bayr .. mw katltl1or c bir 
bir vataacla, fUlb n .-efH.Thk 
bayrap altmda, salb ve 1Uclet 
lflacle aloe nice bayramlara• dl· 
yoras; .. okayacalanmm. 

...... , ..... plarıaa da 
... ,,. .. bblma •Unmı Yf/I• 

..rs içim, ~rteal. pıur •• 

............... 91k•,.c~ k, N · 
b ........ , ......... . .... 

Vlflde iken esir 
vezlyetlnde bu
lunduslunu iddia 

ediyor 
Dder .,. laantl•riı• li· 
111a11laPıada/d FrtuUU ı•· 

mllerl Anılo·s.bo• 
110111111••1111• btılacalc 

Aokara 17 (R. G.) - A•i 
raf Darlan bir deıalft• balaaa· 
ra, V11ide iken Al.anlaraa elin· 
de •ir vul1ette C)ldajaoa, Fran· 
11mrı Almaa lntllı.ammdan kar· 
tarmık içıa AlmaDJ• il• ltbirli
tlne taraf tar rör6ad8jllnll, harp• 
ten ıonra baıaıl hayata çek.ile
cetlni ıöylemittir. Darlan, Ma· 
rtfaf Petınla de &JDI vaziyette 
oldataa. kartaralmuı lhımrel
dlp;, banaa Müttefılderin yar· 
dımile .._..,ılabilecıpi sözleri-, 
ne ua .. •tmlftir. 

Hnr Frauıa .. bfilleıl, Ami1' 
ralıa ba ıöaleria• t.anma•akta, 
Darlanm 1aptaj1 icraat ve faa· 
Uyeti hatırlatmaktadır. 

Amiral Darlanın darama 
etrahnda IOl'alaa bir ıaale Ame
rika Cambarreiai Ruvet cevap 
vermit, fakat, 8 aontqrindenbe 
ri Darlaaın Mllttıfiklerle bera • 
ber çal11tıpnı, de•okrul dlva· 
ıına biamet etalekte oldıtana 
ıöylemekle iktifa etmlttir, 

Darlan baflo Jealden d .. 
meçte balanarak Daltar, lık•n· 
deri,. " .-.ı Afrika ll•ula 
nnclakl Pr .... s ı..U.rinin la· 
rllls - Amerikan r•milerlDe 
katılacap1, Mıhv .. kaqı dö
vilfecetınl blldirmlttir. 

General Dö Golle ifbirllii 
yapıp yapmıyacatı hakkmdald 
ıaıle kartı Amiral Darlan bir 
.., .a,r .. ek llteme•lt ve f6y· 
ı. kOD8f9l .. t11r& 

--
Almanlar, bu hareketi 

6nlemek için Norveçe 
asker yollamıtl•r 

--
Ankara 17 (R. G.) - Mlttefilderio .. orHçe de uker çıkaracıklan 

hakkında ri•a1etler yaydmaktadır. 
Stokhola•dan r•I• haberler, Almanlarm Norvete uker rönclerclik 

lerfni bildiriJor. 
lnıilis radJ0111, No"eçe uhr çıkaracak olan devletin Rasya olacataaı 
eöyleaiftlr. 

J...lmaalann Norçev• a1ker ,ona.. tıtblri, Raslann çıkarma barek .. 
tiai öolemık ifia ot.. renktir. 

Almanların kavvetleriDl Norveçe kara 1011,r. rönderitlerl, lnfİllllt/I 
tarafından, ba aıntakadaki lnıWı deaisaltt 1..U,etlerinin, ..... ruma bir 
delil olarak röıt.U..ektedir. 

Norve~ uk• 91karma hueketlerialn, Almanı.. fafWtllak için bir 
balon oldafana iddia edenler ekseriyeti teıkll edlpr. 

lngiltereye hava 
hücumları 

Londıa 17 [a.a) - la,W. laa· 
va nasarlıtmm tebliiiı Ola .. .,.. 
nm balatla oı...•du larclala•m 
Mila•• açakluı lorllt.,..ha ce
nap H c•ap '9ola balcelwlDcle 
•t•attar. B..._... ikill Lonclra 
dolaylarma ka41ar IOk ..... t.r. Bir 
çok 1erlere bom.._ iblllıl ,,. 
-. batar olmqtar. Ptls u 111 
vuclar • 

...... 17' 



ayenibir 
kurugor 

de Genen rantui 
~ cephelerde hvp da· 

~ lk ed•ek diyor kiı 
Melf e, Afrik•J• Amerikabla· 

a kelimeaio tam 8'Dal· 
pu c oir cephe, 1aal Mlttefik 

1. <1.ı Almaalarla dofradan 
"t •D ı• temasa l'•lirea bir harp 

_..ui teıkil etmu. Fakat ba ih· 
ıareketi hiç olmaua Mihverin 
•ilk tertibataaı deiiıtirmiftir. 

~ .... , .dl b61lk uker sevldyat n 
atı Japalı,or. 

Amapanm cenap cepheli, tha· 
........ -. tehdit albndadll'. Haıbald ba 

.. e ıi .. diye kadar ıaldo bala· 
~m.aftlw,. 

.,.,.... Rommello ordu11, ı.. 
1cacteri1ed• 100 kilometre aaak 
larda ba andap mlddetfe, Alman 
~· ba cephede da ••bo•ı 

f'Qılhıcle balUdard.p IÖJleubi. 
lirdi. 

Falrat Almaafa, Afrika ordasa 
mu.o kuvvetinin ıerl çekllmeaile 
tepbbU.G elinden UfQWlftll'. 811• 
rBn Nal wadiai berine bir tazyik 
JapaD artık Almanlar deiildlr. in· 
,u..._, Sireaeild uptetbktea IOn· 
.ıa fİmdi T rabl1111'arba btlcam et• 
llM bere baluaJOılar. 

Manpl Rommel tumaza tek• 
nr ıeçmek için Wi miktarda tak· 
"'re kuvveti alacak slbl plnG· 
ror. 

Mihver bvvetleriain yakacak 
liladde&eri yoktu. lta11aa tlmeale
rlaia feda edilm•Iİle netiHleaen 
" alealoele 1apdaa ricaba 1ebabl 
badat. 

$a1et Ro-el ordan Afrika· 
daki .. ...ı.noı mabafua ede .. a· 
M, MibveriD eliode baıaadardnja 
pek ebemmi1etli lr.Öprtl batma kay. 
~ 911btemeldir. 

811 •beptea dolıyıder ki Mib 
"' Taaua kuvvet l'Öaderaif• 
tir. 

Afrika faoia•nuı en miihim faa 
Ja. timdi Taauta oynanmaktadır. 
Acaba Mıhwer Taaaıta bir l'ecik· 
tirlle aavap llil yapmak yokta ora 
_. mabafua edebilmek mi iatl• 

'°'1 
Ba, Mihverin TnaN ıöoder .. 

bUecetl kuvvetler• baib bir itJir. 
~ Afnkaya ta1yarelerle uker 
-. ~lar röndarilmiıtir. Fa 
W , uan bir makav .. .. ........... 

.. , ... ,., ... 

KonlbJI upted.a we Caa· 
neı ,.lırioe kadar &aUJz 

uhilini itral etmekte ol'an ltalyan 
aık•lerhıin yanına. Almaalar Sima· 
il Fraa•daa iç sıhrb •• 7 piyade 
tlmeai ıetinaifı.dir. 

S. kanetl•le barabar todt 
t .. kUltıaıa vuifeıi tahkimat yap
mak, yaai ihraç hareketi 1.ırW
lecek uhfUeri müdafaa vazi,.tla• 
ko1maktar. 

Al .... lar Şimali Franıız sahil· 
lerial mBdafaa etmekte ola11 ba 
ka"netlerl, bqka bir 7ere naklet· 
.. kten adife etaai1orlar. a.c1aa 
da Calall bopZJDda bir latill ha· 
nketl J•pılmuından korkmadıkları 
ve yahat o taraflarda ,. ....... oı... 
taı.khub bir lııfilia teca'lbllaü 
brabllecek lı:aHette tellkkl ettik 
leri mlaaaı çıkarılabilir. 

Ma .. fıb Almanlana Bab,. da 
kavntler kaydırdıkları mahakkak· 
tar. 

'Çtınktt bir dttıman ordannu 
Awrapa kıtHma ayak bu111&11na 
her ae baba11aa olar• olıaa mul 
olmak istiyorlar. Cenabt Fraa•J• 
Alman tümeDlerinla kaydanlmaaı 
Balkaalan mahalaza etmakte olan 
kawvetlerin arttmlmuile tamamlan· 
maUadar. 

Ba ıaretle Almanya, keadlll
iinden yeni bir cephe karmata 
mecbar olaJOr· 

8•11 da ukert hareketleria· 
de tlmdiye kadar l'örGlmllf ola 
ıüratle yapı1or. 

Çtıalr.tl deaiaden relecek bir 
. htleama dardarmaia 7etecelı: kad · 
ntte tertibat almak istiyorlar. 

Ba ıaretle Alman kavvetleri 
maazaam bir llçren içinde yeri .... 
melı:tedir. 

Ba Dçrenin bir airwul Şlmalt 
Nerveçte Narvikde, dlfer ikiıi de 
lspınyol hadadaada •Salat Sebutiea 
7akmlar1Dda ve Kafka11ada bala. 
naJor. 

Alman7a, muzum malakla 
bir ıab{l maatakumı mahafaaa et· 
mektedir. 

B. Hitl•r, ln.Wz r•nerallanam 
huri tarafa taanas edebilecekle
rini enelden k8ffetmeala mimküa 
olmadıjun aaladıj'I lçia, Alaaa or· 
dasa her 1erde tetikte balumata 
aecbardv. 

BaDdaa be ıeae bit lut dar•k· 
laoma11 olaı7acap aolqd". Şiddet· 
li toialdu ela #• caplaeeiDde ha· 
nUt d_..ldaa Wle Akdeniz hav. 
.-, hpq .. baliade olacaktll'. 

iter Mittelilder harbi kala
•k iltlforlana ...... 1ar .... fetb. 
.u&k*l er ... Ji ifletmek için ••k· 
W .,,.. .. bwakm•••bdırlar. 

Wp ve malawce Gltla• 
ilkleri ..... pek bl7'k o1 .... 
~ turrularuıa utbnaabdlr. ... 

Dt. a..ew. ......... AlillDt 
.. p. .......... ~ 

1 

J 8 B. ICana 1942 

DAHİLİ HABERLER llD .. - .., • 

Kuraklık 

D~~~~~~~ 1 
maa f u ada•u Der DeutC' 

be Volkiwlrt gazetesinde yazdıjı 
bir makalede Avrapınm lklimlai 
tamamen deiiştirmık için bir plln 
teklif ediyor. Alman fea adamı 
diyor ki: 

Vergilerini 
verenler 

Çiç 
hastal 
M ikroba beaüs 

çok bnlqık 
hr. Fakat h• halde b 

1 
nihayet kanda oldap 

c- Avrupada mahlul ekle· 
riya havaların feaahjı yii:alodea 
lyi olm111or. Şiddetli bir kı•• ita· 
rek bir yaz takibediyor. Yapıla· 
cak ıey yafmarların ilkbaharda 
J•i ... anı temln etmektir. Ba İm· 
klam dejildlr. Yalnız bütün Av· 
rapa ..Uletlerlnln e!ele vererek 
birlikte çalq.aı.n lizımder.» 

- Varlık vergisi mUkelleflerin-
~den 7 ciftci ve 13 tUccar vergi -

bOrciannı Odediler 

kalı:tll'. Birçok büy&k 
çek döken yerlerdeki 
cerahat ıbp maa7eae 
çoklan da haıtalar•n 
lilit ve tıbarriyat J• 
e1aıh bir k91if yap 
mavaffalı: olamamqlard 

' Şehrimizde varhk verfiaiae tabi tutal•n ciltçi ve tüccar vataadat· 
lar, listelerin illoıaı takip eden günlerde, tayfa olanan verl'ilerini ver· 
meğe bqlamıılardır. 

Çiçek her yqtaki 
geçebilir. Ooan içia ı 
da işitilen : clbtlyarlara 

Ôğreadliimize röre, ıimidiye kadar 7 çiftçi, vermekle mük.Uet tu• 
taldaklara vergiyi biHiİlmete yahrmıılardar. Be yardda1lar1mızın iaimleriai 

lak l'elmez we qıya 1 
rivayeti tamamen · 

Dr. Ja .... m Uk teklifi afaç 
... ,.-. ajlf yetittirilm..wtr. 
Ba n,ede yajmarlar ve y• al
tuada n a~lflan iatiaama fire
cektir. 

Y apllacak ikinci ıey de in· 
,Utere ile Fransa araıaadakl Ca 
la11 bofumm reoifletU...a. Da· 
nimarka Ue Avnpa kıtuı UUID· 

da bir boiu açslmuıder. a. bo
tu •J9IİDCI• Gali Streua dul
a.. ııcak .. CeNJUI Baltık ele 
aWae pecek ve bUuıa havua 
clalaa _.. •cakbr. Tablı bit 
cl.m artak im bd81facakbr. 
aa.... ..... bl18k ....... ilıtiyaç 
vardır. F.-a Alman fen adama 
tarlı••• ,........ Wr iki _ .. 
lk faa -'-lla .-.; oldap 
zararı .. ..-,.ceftai tab•ia edl· 
yor. 

• Amerika· 
da biiylk bir 
.... ve mey· 

va baakaR kanla8ftal. Bankama 
2000 ,.1airde ıabeli wardlr. Sebze 
ve me7va baakaıı müfterilerine 
ucu Hbae H •8Jft temla ed• 
cetl ıbi. baalan Nklımak için 
1erler de haurluuıtır. Bankada, 
kiralık kaıa dairelerine benaiyeo 
b67ik ıopk bava depoları vardır. 
Depolarda lltiyea bir höcre kir•· 
laıaakta, banda 7uıa acaz fiatle 
aldıiı meyvayı, ıebzeyl ve ıılr 
yiyeceti luıa Nldamaktadar. Her 
böcreoia aybk kiraaı bir dolardır. 

Oamanlr•d• lnhl••r 
maddelerl bulunmuror 

Oımaai,te (Hasaıi) - Bir ayı 
l'eçın mlddettenb.I kazamızda 

halk ve köyll lirar•larından bat· 
ka ıirara yoktur. inhisar madde· 
lerine yapılan soa zamdan sonra 
dahi piyasaya rakı çıkmamııtar. 

bildiriyoruz: 
1 - Emin Gökceli 20000 Lira 
2 - Zeynel Bilici 10000 
3 - Recai Tarımer 15000 » 
4 - Mihmandardan Hllaeyin 

Katatçı 1500 » 
5 - Vaab Nihat 1000 » 
6 - O.maa Meto 2500 » 

Tiiccar vataadaı1ardaa verri· 
terini öde1enler de pnlardu: 

1 - T~vltk Pamakça doktor 
1000 lira (birinci venn) 

2 - Abdalbadl Baidatlı 500 
lira (ikinci v•ea) 

3 - Bahaeddin Y earin doktor 
800 lira (llçlinc6 verea) 

4 - Cemal Saracotla ve Fehmi 
1500 Ura 

5 - lbrahim ,,. lımail Budur· 

Ceyhan da 
varlık 
vergisi 

1, 250,000 lira 
olarak tesbit 

etliltli 
Komleron l••llr•· 
tini bitirdi ve llate 
dUn aelldı 

Ceybea 17 ( Huıuıi muhabiri· 
mlzclen ) - C.,haada varbk ,,.... 

riıi mllı:.alefleriai tuplt etmek 
Gzere, Ka1makam 8. Sadi Çid.l'm 

baıkaabfmda ltelediye reisi Hak· 
kı Mete,abelediy• uaıt Mahir Ter· 

liktiz, ticaret odası reiıl Ahmet 
CemU Barhınlıoila, ticaret odası 
uaaıadan Murar Pakloy, Ziraat 

odası relıi Selim Aytemir, ziraat 

oda11 aıuıDdaa lamail' den miite· 
ıekkll komiayoa faaliyetini bitirmiı, 
mükelleflere vergilerini tarh etmiı 

oğla 10000 lira 
6 - Ôm• Baıeimez 5600 lira 
7 - Mehmet Piımiı (benzinci) 

2000 lira 
8 - Akif Çelik 3000 lira 
9 - Hasan oğla Abdullah 

(manifaturacı) 1000 lira 
10 - Macid Akdemir (mıaifa· 

taraca) 2500 Ura 
11 - Efraab Mahmut Ôzaygar 

2500 lira 

12 - Pnah Erman (Gllodo 
fabrikası ifletme midGr8} 
1500 lira 

13 - HiHyln Doiadan (lokan· 
tacı)SOO lira 

C~rh•n H•lkevlnln 
w•rd1111l•rı 

Ceyhan (Haıaıi) - Kazamız 
Halkevi fakir, dal ve yetimlere 
600 lirabk giyecek eşyqı daiıt· 
mııtır. Her ıeJin pabah balanda;. 
ba ıırada, clddea youal bir va· 
:aiyette balaaan fakirlere yapdaa 
ba yardım muhitte iJİ bir teılr 
a,andarmlftlr. 

ve liste illa edilmiftir. 
Ceyhaada varlık vergiıi a•a· 

mi ,.keau ıl milyon 25QQOO Ura· 
dar. Mlik.U.flerden bazdanaıa ad· 
lannı bildirl1oraz. 

Çeltikçi Mutafa ~akçab 
308000 Ura 

Hacı Sani Sailam 300000 lira 
Saip Akmaa 40000 lira 
Hanefi Ôabileo 60000 lira 
Memici GBI• (Ko,.aCD) 30000 
Ura 
lımail Zalotla ( fabrikatör ) 

25000 lira 
lamail Arıkan 25000 lira 
Mehmet Şermet ( tiiccar ) 

25000 Ura 
Hatan Oflar 20000 lira 
Ahmet Cevdet Çamurdan 

(çiftçi) 15000 Ura 
Ahmet Mabtar Balı:erb (çiftçi) 
10000 lira 
Abdallah Dal 4000 lira 
Hlmlt Ôzsırluatı v. kard91leri 

3500 lira 

yqta görüldütn gibi 
yoktur. Hu1aıi ikUml 

Her ikUmde ve her m 
rillebWr. 

Baaaala beraber ı 
ıiyade reaçlerde rörill 
mlnferit halde pek .. -
•• .. ırıa ıekliade teu 
Hava ile ılrayeti çok 
Çok çok bir kaç me 
ileride ıirayet pek vaki 
Baaaa aksi olarak doci • .,.. 

nya, yuü te ... U. ı 

kuvvetlidir. Hutalar ile 
çekten ölenlerin cuetl 
veyabat çiçeldl hutabır. 
ile, elbiHleri Ue temu 
belllbafb v111talarındaa 

Hastalık her cleVPe1.
dir. Fakat bilbaua dök 
ladıktan sonra ve bir de 
leri karayap kabalı:larıa 
ğl seralarda çok saridir· 
kak ki barüo heaii.& 
JUi çiçek mikroplara b9 
ria ve kabakların lcbMıaeaı• 

811 mikropların ka 

seneler zehir kanıtlal 
ettikl..ı 1örllmB1tlr. f, 

bawada ve rtlaeıt• pek 
detildbW. Süratle öl 

li hastaların kulannm 
ra tiringuUe maJIBJUllanO; 

tataldaklan görlllmiiftlr. 

Çlçeiln sirayet de 
olarak kırk rna olarak 
mittir. Evvelce çiçeie 
mraleıef kati bir muafiyet 

yor. Tetkikler röıtermittlt 
çi defa çiçeğe tutulmak 
vikidir. 

Atının verdift ma 
mi bet 1eaedir. Fakat ba 

kati deiildir. Mllmkln ia• 
ne bir defa qllıamak i 

- Deaaaı Gçlacil 

------------------------------------------------------------------------------------------------.... 

Kamış, kumaş imalindelkullanılaca 
Şimdiki harp teknik itlerde birçok yeallikler me7dana çıkatmııtar. 

Ba cümleden olarak .. kamııın kıymeti fe~kallde artm11tar. Ne
hirlerin aiızlarında, mecrumm ııiblı: olaa etrafında ve bahuıaı röl
lar4e kamıt ıayet bol yetiflr. Kamıı çok eıki umandanberi kıymet 
balm111 bir nebattır. 

Eıki Yaaanblar, •8fhar olan flUtlnl U.11tan yaparlardı. Şarap 
ve ya; fıçılannm tahta arablı:lanaı da kamııla kapatlp ıwaaa bir bale 
retlrirlerdi. 

Ormanları bulu•ıyan ,.rlerde Ye bıhaıu batb llıtOva mıahkala· 
rında kamq ıv ve ••rlarm infumda kerute vyifuinl ıörür. Ka. 
m11tan .. ,. tquuia mabt111 sepette yapllar. 

Ba kadar fayduıaa ratmen k•Dllf diier ham maddeler kadar ebtll• 
m1yet balmamııta. Fakat timdi kam11tan, kliıt ,,. ıani mensucat el,.fı 
fıkarılaa 11Uiilöa imali kabil oldup aalqdmqbr. Ba suretle kamq ik· 
titat llemioin en luymetklr .. dde1i olmaıtar. Hatta ker11te ve •tattan 
Claha faydabdır. 

ÇOnktı ıimdlye kadar .. untaz 9ıkanlan •tatlar 'çok J•V•f bllytlm•k· 
tedir. Ataçlan k .. Hen bir onuam yeDiden ,.tittlrtlm .. i un •amÜıa 
aahtafbr. Kamıf iM ratabetli 7erde pek çabalı: btlytlr. 

KamlflD weriml diler maddelere ~aa daha mebnldur. Kamıı 
,.tipa bir hektar eruld~ 9,ClOO ili 10,000 kilorr1m eı,at lttibıal edil· 
-ktedl(t 

Halbuki bir hektar pamak tarlaı ancak 200 kllorr•• ve keten 500 
•• ktli6 1200 ldloıram elyaf verir • 

Pamu "....ıl dokamıja •hıaı maddelıria 1•tfttlrilm .. ı tok 
ktlHetHdlr. Çaka ....,.. tobamlan ıldlıelk 1ruı,t hUll'ıa.ak •• 
~ 11,.a.•k ._..,. Bı ftltr iN pua " lffl1e •lbtathr• 

Kamıı yetiftirmek içia ba kadar killfe t ve masrafa hacet yf>k-
Mubau ormaalaran tahripten kartarıfmaıı için yalnız me 

mıılaklardan istifade kifi delildir. Genif mikyasta, yani Orta 
ve Şarki Hiadiıtanda ıeker kamııı yetiıtirir gibi kamlf ıahalarl 
r•tirmek lcabediyor. 

Kam11taa elyaf 1etlftirmek usaln ilk defa F raa1ia fen adı 
rafaadao keffedllmittir. Baaaa tatbiki için Alman nrmayedarlltl 
ıirbt karalmqtır. lık it olarak 1eaevi 120 bin ton elyaf iıtib 
cektlr. Bunu için Ceaabl FraaHdaki batakbk ve röllerdeki ka 
iltifade edilecektir. 

ltalyaalar da kamııtan ..Ulllöa ve elyaf 91karılauı ip. 
balamatlardaİ. Ba maksatla ltalyanaa ıimıli prkilinde Udlae 
7Bksek ve dU:aflo kamlf yetlttirmek için bir tiftik Mil 
kamıılar üç suede kemale reldikteıı ıoara ıeucle 9,000 idin~ 
ıacıt elyafı wereceil tahmin olaaa1or • 

811 ribi banai wetle k••lf 1etlttirea .. .._. 1N4 ·ı•_. 
ear 6,000 bektara iblli olanacaiı bekleniyor • 

Avrapan1n ... tok kaaıı yetlftiren mmhkMl x.ı••• 
Tana deltuıder. Sarıda 400,000 he.ktardaa fule W..,.,--
Ba Hba 1eaede 20 000.000 ton ~111'11 -.... Jtıllllil ........ . 

Şimdiden Almaayaam blyQk ldm7ewt ..... • ... , a Pır' 
1adaki kamıtllkları ltletmek lıere Ro...,. hat.ıılhı• 
tmitlırdlr. 

R0man1adaki U.flıklana .... •• "'W'bill Jt.muı~ 
• .. latdlD bir Çofaad talutphD• ....... ktif\ 
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t.idd as. satınalma komsiyonundan= 
Adanadaki Katar ihtiyacı için Maraş satmalma komsiyo· 

nuaca 7000 kilo nohut mübayaa edilecektir. Mevzuatla ola· 
rak katar ambarına teslim edilecektir. 

2- Kat'i teminatı 693 lira olup ibaleai 25/ 12/942 cuma 
glnl saat tS de Merk~z K. Binasında satın alma komıiyo• 
nunda yapılacakbr. . . . 

3- ıeteldilerin belli gün ve saatte kat,ı teminatlarıle bır 

BUGON 

Bi r Alman 
seyyahının 

maceraları 

- Maa, dedi. Bizir 

YEAYÜ~ 

E S R ' -14 
cak 

·-

~ likte komaiyona müracaatlan illa olunur. 2847 

Maras as. Satınaıma komsiyonundan: 
iıinin oj'lu ıerefimize bir bu a . 
sı oynayacakhr. 

• l-;enç rellle dilber Poliaezyah ayak· l 
bn adamların yardımı ile harp 

ell>•ıelerini fiydiler. 
1 

ba re 
diyordı 

bulan ar. 
t- Adanadaki Katar ihtiyacı için 14.0000 kilo patateı 

Adana birlik kilerine döküm halinde teslim pazarlıkla müba· 
yaa edilecektir. 

2- lbaleai 25/12/942 cuma günlaaat 14 de Maraş Mer· 
kez komutanhtı binasında satın alma komsiyonuncla yapıla· 
caktır. 

3- isteklilerin belli giin ve autta 735 lira kat'i teminat· 
larile birlikte Maraş veya Adana satın alma komıiyonuna 
müracaatları, 2848 

Adana Belediye Riyasetinden 
(Sebze ve peynir ihracatçılarına) 

Bilumum sebze ve peynirler harice ıevk edildiği takdirde 
sahiplerinin •lecliyeye müracaatla faturalarını tasdik ettir· 
meleri Belediye enciimeniniıa 1/12/942 tarih, 187 sayılı kararı 
iktizuındandır. 2844 

8alih Bosna Un _va çırçır Fabrikasından: 
Fabrikamızda çektirlt.it olan paaaklarm azan mDddet kalclmlaa· 

maıı, h&1alarımızın fanti oiarak itial edilmHi neticesi çarçarlarımızın 
faaliıetin• aekte l'elmekteclir. \ . • .• 

Blaaaaaleyh şimcliye kadar çektarilmlt olanların tarıbi diadan ıbba· 
ren 15 rtn z.arfında ya biu&t nhipleri ve aatdmıt olanlarında taba 
alanlar tarafından f abrikamızclan kaldınlmadıiı taktirde bütln masarif at 
sahiplerine ait olmak &zere pırue ettirllecejial ve badema çekllecekle· 
rin de koçad tarihinden itibaren JİD• onbet rDn içinde kalclıralaadıiı 
nrette ayai muamelenin tatbik eclileceji aayıa mDıterllerlmize sayğı 
ile bildirilir. 18-22 2851 

Halkavi reisliOinden ; 
Adananın deterll talrlerinden ve arkadaııaız Celil Sabir Mnterin 

babaıı ve Akif Üretmenin kayınbaba11 Tellt Mater, mGptell oldağa 
hutabktaa lrurtalamıyarak bayata l'özlerini kapamııbr. Ba değerli mem· 
leket çc-caiaoun ceau•i barin saat (14) ele Maıtafa Rlfat eczaaui 
civarındaki evlerinden kaldırılacaktır. Bir çok Halkevl arkadaşlarımın 
ceau• meruiminde bulanmaları rica olaaar. 2850 

o. o. Yollan &. işletme Ae E. komisyon 
RaisliQindan: 
ı - Milbayaasına talip çıkmayan 135 m3 kerute tekraı ihaleye ........ 
2 - Mabammea bedeli 19575 Ura olap mawakklt teminab 1468 

lira 13 ka~ar. 
3 - lbaleei 7-1·943 .,..., •• .,. rnan saat 16 dı ...... komityoa 

biaa11ada yapılacaktır. 
4 - Şartname ve mukHele proleei paruas olatak Komilyoadan 

tedarik edilebilir. s - T allp olanlar mavakkat temiaatı yatırarak Ticaret oduı veıi· 
kalı nllu ten....a ve lkametrlh veelkalarile blrUkte lbale aaatlacleo 
bir ~t ev••I Ko.llyon111Duza mlracaatları lbuadar. 

2852 18-22-26-31 
____________________________________________ ...._ __ ____ 

çıç~ Bot~~,~~~~~ 1 Seyhan Defter-
.u .. fak v• ihtiyatlı bir hareket darlıgı"' ndan· oa.. Gebe kadınlarda çlçok znhr • 
.._.. hutalık rahimdeki yavn:ya 
da intikal ed•· Nadir olmakla H• 
raber dopm uouında yavru•• 
:yldnlln ve vlcadaaua çiçek dö 
klDtOlerll• dola olarak dlayaya 
,.Miti rörDlmiiftir. 

Çiçek aalranı ifitildiii zaman 
aabakkak &1ılaamalıdar. Halta olan· 
larıa lae tamamen ayrı bir yerde 
tecrit edilmeleri ıarttır. lyilettik· 
ten ıoara da bastalann etJ•lara· 
ata clueafekliyona ve kendiliDia 
iyice banyo ettikten 10nra ıerbeıt 
bwak.ı.aı.rı muvafıktır. 

4305 Sayılı kanun muci· 
bince varlık vergisi ile teklü 
edilen çıftçiler Yerıilerini dol 
ruclan dotruya vilayet tabai· 
llt ıefiiii dellletile merkez 
vezneıine yatıracakl~ından 

fuzuli olarak tahsil ıübesi şef
liğine veya ıuvari tabıildar· 
lanna müracaat etmemeleri 
ilin olunur. 284S 

Çiçek vlcatta bir çok ba• 
mızda ibtilltlar yapar. lbtilit diye bat bacata tatbik edilcliktıa IOD• 

bir hutahk aeyrederkea 0 baatah· ra iç rna zarfında orada ewvell 
tua bqlr.a bir butahk clotar ... ı· 
dır. Çiçek butabiı en aiyade ıöz. bir kmaıahk r6rOllr. Sonra bir 
lerde lbtlllt yapar. Ve ıüratle rö· ıa kabarcı;ı, daba 10ara cerahat 
d kör ecler. Çiçek kalaklarcla ap baU ve nihayet bir kabak t .. ekklll 

- Aman görelim, Pabual de· 
dim. 

Pahua büyük bir nete içinde: 
- Merak etmel röreceğiz. Bü· 

yiik ıanaımız varmıf. Çok iyi bir 
receye te1&diif ettik. 

Kabile reiılmizin oğla ıakilik 
eden Taapuoan en büyülıt kız kar· 
deşi ile evlidir!. Ba akşam Taapa 
ile de harada rerdei• rlrmek m•· 
raılmi yıpıhyor. 

Demekkl bu renç dilber aaki· 
nln kabile relıioin oihı ile ilk de
fa 1eviımeleri ıerefine bir be kir 
diiiiioil ziyafetine te1adüf etmi • 
tiz 1 

Bir evli erkej'in ayni zamanda 
Polioezyada beklrbiına hayret •· 
dilmez. Çiinkü Polinezyalılann çok 
rarip bir Adetleri daha vardır ki 
o da bir ailenin en bliyük kızı ile 
evlenmit olan bir erkek kar111oıa 
dii•r klçllk kıs. kardeılerini de 
kanıı addeder. 

Bilh&11& ba idete Gilbert ada· 
larında ıon derece ri&yet edilir. 
Hatti ba adadaki Adet ve anane· 
ye göre ıizln rızanız olmadan hiç 
birisi b&1ka bir erkekle evlene • 
mez, 

ltt• Pahaaaın biraz evvel ba· 
na yapılacıtını haber verdiji me
raılm, kabile reiıinin otlanuıı ka· 
rıııaıa en kaçilk kız kardeşine ev· 
leamek hakkmı vermninden ileri 
reliyorcla. 

Demekkl beklr kaltlbilnlln yer· 
lileri ba akta• rerdek ıerefiae 
çırıl çıplak olmatlar ve yiizlerlni 
kırmızıya boyamıtlardı. 

Filhakika renç reil ayaia kal. 
kar kalkmaz diımbeleli ... ı.n bir· 
den ke1Udi, daıı11denler h•mea 
dardalar ve yerlerine çekildiler. 
Bu anda illi l'•Ç hizmetçi koıa· 
rak reaç reiae ve onunla dans 
edecek olan Taapnya ellerinde bir 
takım f arlp elbiHler retirdiler. 

Bundan ıonra reaç reia bqm· 
daki kadın saçlarından rapılm11 
kalpaj'ın ortaııaa miiıelles feldia· 
de bir tanç taldı ve. eline de kor
kaaç bir 1atır aldı. 

T aapu iae renkli kqlann tliy• 
lerinden yapılmıı ıon derece ka
barık bir kaııiı beliae doladı. Bil· 
tün banlar tamam olduia anda 
diimbelekler birdenbire dehfetli 
bir ıamata ile ötmeie baıladılar. 

Şimdi reaç rellle dilber Ta· 
apa meydana ablaıtlar, orada bu· 
luoanlana · ç1ibk ve yayl'araları 
arasında danı ediyorlardı. Kopan 
ba müthiı rlirliltiiler arumcla ba 
rarip danıı 1eyrediyordam. 

Genç reia ayaklarını dehıetll 
bir hızla yerlere nraror , elinde 
mehtabırı 11ıtuıcla pınl pırıl yanan 
enli 1atın uta sola hızla sallıyor. 
ela. 

Sonra müthlı bir kuvvetle 
kütleterek omuzuna varayor, batı 
Dl iki tarafa aaUıyor, rözlerini aça
rak dilini ta dibine kadar çeaeıin· 
den &f&iı ıarkıtıyorda. 

Genç reiı blitDn ba hareketle
rile korkuııç bir heybet almaja 
çalıtıyor, ayni zamanda bu vaziye. 
tile harp mabadaoa taklit ediyor. 
da. 

Taupa iH ba esnada yere ıid· 
detle vordaju ayaklarile topraktan 
toz çıkaran bu l'eDÇ harp maba
daoaa yanı batında çıihklar ko. 
pararak aaçlarını iki tarafa yele 
gibi sallıyor ve miltemacliyen ha· 
reket eden eUerlle, dönüp durayor, 
etilip kalkıyor, 1&nki bu f8DÇ ffD• 

rbete bayranbiını ifadeye çalıtı· 
yorda. 

Taapanua ba tetvikklr har• 
ketleri f8DÇ cearberl COftanıyor, 
elindeki eaU we kalın satın her 
salladıkça etraftaki yerlilerin 
bafnımaları insana kıya•et kopa• 

.. .ı.:-~ t ~:.:a.. 
belekler f _ Herku :y6.-.. 
çal .. ;a b. DadıaJar be 
dan l'ayet A .. ı bir l-a yapd ... ete 
okamata bq .. cıdar. •herk• acılı:mlf 

itte ba anda reislerin h '•na dafıttıklan 
daaıı bqlaaııbr. ·,ir ittlha ile 

Genç reiı ve Taapa Dzerlerln#;,. ele reilin;;; 
deki cenk elblt .. ini atarak taaY" dınlar 
maaaıile bir Polinezyab reaç kız .. ak av tltl 
ve clelikanh gibi ortada clöamefe ~elerden 
bqladalar. ,,,_. 

Şimdi Taapa erkejinia yanm· "yer 
ela emaalaiz bir miikem•eliyetle ,.det 
bq döndirll.cü tatlı kıvrımlarla kı:r· 
dönilyor, ellerini rüzel hareketler- 'ed 
le oynabyordn. Biraz ıoar biitüa •,.a 
belı:lr kalübünDn dawetlileri ele llt 
dıaıa iftirik ettiler. 

Hakikaten danı o vakte ka
dar aaillioi rörmeclijim aef iı bir 
manzara al•11tı. 

Bu yan çıplak delikanlılar ve 
çarıl ç1plak r•nç kıslar meht•p 
altmda, kavo içldslle ıarhoı olmq· 
lar dllabeleklerdea çıkan tatla aai
aelerin CDf ve harDfu içlacle aı· 
km yekditerine kartı aıklarıaı vll· 
cutlan ile ifade ediyorlardı. 

Pollauyanın bir danı memleketi 
olduj'aoa o vakit her zamankinden 
daha ziyade bilyük bir hayranhlda 
rördilm ve anladım. 

Şuna kanaat l'etirdlm ki daoı 
ba diyarda hakikaten her ı•yin 
b&11nda l'•lmektedir • Polinezya 
adalanada hiç bir meralİm yoktur 
ki claaııs olabiltla. Onan için ba 
diyara qk ve danı diyarı demek 
daha dotra olar. 

Pollaezya yerlileri aruıncla 
danı bir nevi ibadettir. Haıray ada· 
larıaıa bltiln dllayaya yayılm11 olan 
daaıları bizler içla ıırf bir •ilen
ce veyahutta ıebvet day,.ıarıaı-

1 Harp · yıllaniıda 
Avrupa 
memleketleri 

Valsler diyarı Vi9 
geceleri Ti.asıl geçiy 

v lyana ıehri öteden beri valslw mem· 
leketl idi. lnsao Viyana adını day· 

dukça aklıma Joban Straau'ıa ı•h ve kıvrak 
valsleri relJrdi. Halbuki 6ç kDıar Hnedtnberl 
uzayıp ridea harp, Viyananın ba lcletial boz· 
da. Şimdi Viyanada valaleria JerİD• aıkert 
•artlar kaim olda. Bir Fran11• ruetHi ban· 
dan bahi.te cli1or kb 

Viyanaaıa bilyllk kahvehanelerinde Citan 
orkeıtralan, timdi kıvrak ve ıea havalar yeri· 
ne ukeri marılann a;ar butelerlni çalmakla 
m91ral olayorlar. Fakat eeki zamanı hatırlaya· 
rak rilzel Çardq parçaları .. valsleri de ça• 
byorlar. O zaman kahvehaneleri dolclarao halk 
canlanıyor, a91eleaiyor. Şık •e zarif tetmea• 
ler Viyana ,.hriocle hali bol bol mevcattar. 

Harptea evwel .,ozel çehreleri salonların ,aa.. röraiyın mahltinde ldetl 11rarmıttı. 
Halbakl ıteplerin Hrt ve yakıcı rlbrirlara yüz· 
lerinl yatızlatbrmlf, onlara daha batka bir fil· 
zeWk vermiftir. 8 Dtita Almanyayı dolqarak Avnpanıa bab 

H arpten evvel Viyana ıehrl zarafet ve ııkhk 
..,kezi idi. Vakıa ukl dllfellerd• ve 

konteelerdea • ..,. kalmaa11tır. Banlar dört ba· 
cata dıtdıaıtlardır. Fakat Viyana kadınları 
sade elbiHleri altında 11ki ııklık ve urafatl•· 
rlal, uki cazibelerini, •ld 11cakkaaWıklarlaı 
tamaalle mabafaza ediyorlar. 

Alman hDkGmeti, uld Av11turya payıtah
tmm ba lbtDnlDiüaii mabafua etmek için on· 
ları t91vik ediyor. HDkGmettea laluiıat alan 
bDyDk moda ve dikit • mileuueleri, kadın mo. 
dalarını ioacletmekte ve oalana ortaya attıkla· 
n modalar, biitDa Almanyaaıa kadmbk &lemin· 
de, mer'i olmaktadar. 

Harpten evvel bDylk bir töhret kazaamıı 
olan Lobkavib ıarayı, baıGa moda 1arayına 

çevrilmiftir. Her mevıiade, Viyaaaaın biylk 
tenlleri ba urarda Almaayanıa cllier ıehirl•· 
rlndea ı•lmit olan ••lekclqlarma y•I moda· 
lara canlı 1DU1kealer Is.erinde tefhlr edlyorl•r. 
vyaaa moduı, pratik latikamet• doina yit• 

ibtilltlar yapar. BUbaua orta ku· ettlji rörlllir. 
lak iltihabı çok ailhlmclir. Baadaa Ba kabak da bir kaç rDa IOD• 
bqka akcij'arlerde, böbreklerde, 

memleketlerinden Viyana'ya relealer bi· 
yik bir ıDrpris kar1111acla kalıyorlar. Şehir, fe• 
celeri ıııkbchr, fakat bn ıtıklaaclırma aiıbidır. 
Matazalarıa vitrinleri aydıalab.hyor. Fakat vit· 
rinleri aydınlatan amptlller, 11ıklarını karııya 
delil. rere tewcib ediyorlar. 

rllmektedir. Ekleri tayörler senit eepliclir· 
ler. Bazı piiımalar ela odan liflerinden yapıl. 
•lf olmakla beraber modaya ve zarafete IOllJ 
derece aypndu. Ba pijamalar, laava teblike
lerlncl• ııpaldara lailclıfi ..... kallanabJCll'• Wlhı• lsalb adaleaiacle ve blJlk ra dlpr H nllaayet yerinde ha· 

~ aiır ve öldürlcl Had. yıbD 10Daaa kadar l'aJrikabWiza. 
lltlar Japal• le Wr Is kalır. Böylece qmıa tat· 

AtWn ..,, damarlann çiçek lif bir 
clöklatlleriudeld cerabatlerln bir awile biz çok ha titek •• 
lllknr ı••ria U. kanıbnlıaaaua- flrlyoriz demektir ki ba bisi bu
du llaanttlr. DopadaD doj'raya ta etai1or, fakat kaaımızda ba 
1D1aa•• ID1&U da 8f' ualll tN- butaitta kartı ....ıı bir maafiyet 
rlbe .. lmiftir. Fakat ba tan bit tnlit ediyor. pis .....,..,.._ ..._,. terkedil· 
lllt*• Çlnlr.I frea,W " veremli 0.-k baatahtıamı ·mikrobaaaa 
ı ... 11na butalaldı kanlanma bir· kttfHU. .. ..me makabil aıı o 
llirlM Unp1M1Da MHIMJ• verdi· kadar rGı•I bir k-1ftlr ld L--du 
il Cidlailftlr. ... 11811 

.,..,.. c1a111a tua olmaaaı lldfldl ltM•-k licldea ...,lk lllr 
... 1':1Prı1Wlr• Atı kola • .,.. ceuı.ttit~ 

Otomobiller, hafif mavt renkteki fea•lırl· 
al 1aka11 olarak •ecel..i Hyrilefer edl1orlar. 
Umumiyet itibarile 194~ Hnetl Viyaıı, 1938 
HDeei Viyaauıadaa pelr.az farklldır. 

Vlyanaam ba iatilaat batiyua muhar ol· 
muıaın bir Hbebl vuclır: Raı ıtepleripde ve 
111ız ovalarında f&rplf&D Alaaa aıkerlerl din· 
lenmek eçin muaalyetlerini Viyuada reçirmek 
bakluoa malik balaa:yorlar. Alman makaalan, 
IHRD ukerleria aevk H Def91İIÜ ıöıre&endir· 
-•k için vaktile Avnpaoın en f8D H sarlf 
, .. oa... vı, ......... ld ......... , •• ....._ 
, ... ltiR ptqorlar. 

Mamafih Viyana, buwGne kadar • bir ftk defa• 
lar hava teblikui lpretl verllalt olmakla be
raber, healb bombardı .. n tıclilaıalı*· : VIYa· 
nalı udıalarm ııklık ve sarafetl Parilll kac:ba. 
larmki ribi macise kabiliad• bit teJClir. k 
reaç ve tah kızlano arif .......... k~ 
larını aered• tedarik ettikleri Wi detlldlr. 
Zira ka•&f Viyaaadla da •• ...,. tablcltr. 

81,Uk .. iualann witrlnlerlae ......... 
blylk levhalar, llfblr eclllea ı•~ ...... 
olmadıfw ••hat •blaıt ~ ü-
ber veriyor. Builanata IMrlade c IU'idlr• 
lfthuı r• ,.,,.,.. 

Bı itli ........... b11 ..,..... tedarik 
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-~- . 
= _ - . ~- '!j· EÇME VE EN GÜZEL FiLMLERİ GÖSTEREN 

ı===~ ~ lı ~tRAY TAN 
Su işleri 6. ncı Şube müdürlüğünden: 
Adana su işleri memur evlerinin işgal ettiği saha dahilinde bulunan istimlikı muharrer 

gayrimenkullerin 25/12/942 tarihine raslayan cuma günü istimlak kararnamesinin 12 ncı 

maddesine tevfikan teslim ue tesellüm muamelesi yapılacağından aşağıda isimleri yazıla mülk 
sahiplerinin mezkur tarih ve günde malları başında bulunmaları lüzumu ilin olunur. 

! ... ~sk·lA Ve 
İ :temalarında Bu Akşam == Parsel Parsel sahibinin istimlak edilen Semti Mikdarı 1. m2. ninkıymeti Tutarı C-i LC \M ŞEREFiNE SABJRSJZLlKLA BEKLENEN 

ft' ~~ 
No. ısmı sahanın cinsi. m2 Kuruş lire kş. Santim 

1 ve 8 Müennes zade ve· 
-- ---,_...ı 

EH H -~7~1 Korsanın Kızı 
~"' Türltç., Sözlü Şııheserler ŞAh•seri 1 

2 
resesi. 
Maliye hazinesi ve 
Bahattin. 

3,4,5 Adana belediyesi. 

Arsa Cemalaaşa 

" 
,, ., 

" •t " 

14295.72 « 160» 22873 15 20 

361.00 ,, 577 60 00 
1556,87 u 2490 99 20 

6 ve 7 Hamit oğlu Mehmet 
Emin vesaire. " " ,. 925.19 ., 1480 30 40 r ~{~ BAŞ ROLLERDE: H. 

' l- -UZ ve ) 1in Kahramanı VE Bir Türke Göoüf Verdim filminin Güzel Hicran'ı 
I ar 

9 
.._, f ,bur' V ALI f' · ETTi DORIS DURANTI 

2842 

c : • ~fifi.a. "ni7 TA N • o A 1 L A v ETEN: 
kıoo•f "- ~ 

ilin 
Seyhan Defterdar lığından : 

ilin 
Memur alınacak olt:~ ı : = Zafere Uçuş ===-

1"1~~ ~ oA Bugün 2•30 da . Yeşil Koraanm Kızı. DEMiR TAç 
Kazanç vergisi ikinci taksitinin 1. inci kanun ayında ö

denmesi 2395 sayılı kazanç vergisi kanunun 73 üncü madde
si iktizasından bulunmuş olduğundan taksitlerini bu ay içinde 
tahsil şubesi veznesine yatırmayanların vergileri % 10 zam· 
mile ve tahsil emval kanunu hükümlerine tevfikan tahsili ci
hetine gidileceği mükelleflerin mulumu olmak üzere ilan 

Hususi Muhasebede mün
hal memuriyet ve tahsildar• 

lık için 23/12/942 çarşamba 
günü imtıhan yapılacağından 
isteklilerin müracaatları ilan 

· ·f.... ,. ~ ~ugÜ• ~·30 laf ere Uçüş - Yeşil Korsanın kızı 
' _ f t 1 (,r mız Müdüriyeti Müşterilerinin bayramını Tebrik eder 

uneı, efrat\ er: • 

~-""...:.'""e balaouy{...._.- ···-·· 
olunur. 28t6 

,..,,~; :~~~bi -_ d·iıulleri ofisi Ceyhan ajansından 
d.ea alldara karşı ~e . . · 

ve denizaltı avcıbZ' .ınde ?Jaosımızcl.i) müb_ayaa edilecek hubu- 1 
Esa.eo 0 barb. P• "~ ve ıstasyond 1abmıl ve tahlıyesi bir se

Jilo anan '-t - l. ı:ıide verilecefii .ıden talip olanla; şartna- j 
m ek ~,ft·.d.~ 1ı M ··~ı ajansında göı ·ebilirler. Münakasa l/1/943 
ha a • esr~ d c h . .ı • . g~ \f e ey an a7 ansında yapılacaktır. 

me;:.J\ BOi10
'"""

1 
, 2831 15-J 7-18 

Ta afm~·.1~,: :.: e lhracafcı Birlikleri Umumi 
~~1 A .:. : ~~ı~n:n : 

:..>flu 
1
11bubat, Bakl~yat ve Yath Tohumfıat ve cenup 

_j •Iiyetleri canlı hayvan ihracatçıları birliklerile ; 
J tJ ,, .. v1anifatura 

... Madeni Eşya ve Malzeme 

:~ G~ ÇDeri kösele ve deri Sanayii yardır~.: madenler c. uval kanaviçe Jüt ve Mamulatı 
Çay ve KahYe 

ithalatçı Birlikleri ıenelik idi umumi IJ~yet toplantısını 
yapmak ve aşagıdaki ruznamecfe yazılı mevaddı müzakere 
eylemek üzere 7 / l /943 tarihine müsadıf perşe11abe günü saat 
10 da birlıkler binasında toplanacaktır. 

~u. toplantıda yukarıda adları yazılı birliklere dahil aza· 
nın ışllrak eylemeleri rica ve ilin olunur. 

RUZNAME 
1- Birliklerin bir senelik faaliyd.i hakkı ~da idare heyeti 

raporunun okunması. 
2- Birliklerin muhasebe ve muamelah hakkında Mora• 

kabe raP.orlarmın okunması. 
3 - f ~are heyetle~inin ve mı ..ırakıpları ibrası, 
4- Bır senelık butçe ve '" ıdronun tf ·abiti. 
5- Yeni idare heyeti r;aç~,ımesi. ' 
6- YP.ni murakıp seçh:aıi. 2838 16-18 22 

Toros Limited Si~r r,ti Orman işletmesinden 
Çam kereste Satışı: 

Müfredatı aşa..;,da. Y'.tzılı çam kerestesi' matlup fiat bulun
duğu takdirde satış yapılmak hakk• şirkette olmak şartile 
şirketin Metsındek.ii Bürosunda 'l.2/ 12/94 2 tarihine müsadif 
salı günü saat ı-t de açık arttırmaya çıkanlacaktır. Depozito 
maktuan LOOO l~radır. 

Telgraf Adresi : Torman Mersin 
T clefon :: 139 11 

Ebadı Adedi Keresten;.n bulunduğu Mahal 

llx24x400 
l6xt8x:100 
t0x'20x500 
10x20xfı00 

14x28x300 

-----2250 Tarsus Paç.köprü deposunda istifde 
soo 

50 
50 

150 
3,000 

" 
" ,, 

" . 2837 16-18 

Ceyhan Beledi·Y.esinden : 
Açık eksiltme t linı 

,, 
,, 
" ,. 

Ceyhan elediyu ııin 33 numara(ı ıoka~ ta; (34-35 numarala sokak• 
la-r arasıııtlakı ) 115 metre tuldeo ibaret ham yol sahasında yapbracağı 
Molo:t taşiyle adı -kaldırım ve yaya kaldırım inşaati ( 6519 ) lira (97) 
kuruş keşıf tatarlı oıup 23-12-942 Çarşamba giioü saat _ıs d~. aç1k 
it iltme suretiyle ve ~eledıye encümeni tarafından ihale edıleceııoden 

e s k · 
lıtekliletio 1 JÜı de 7,5 muvakkat teoıiaatı ve Tıcaret odası ayıt mak· 
buzu ve Nufüs tezkeresi ile Seyhao Nı;fıa müdürlüğüodeo iıtihaal edil 
miş müteahhitlik vesikalariyle birlılı.te ihale gün ve ıaahoda Ceyhaa 
Belediye aaloounda hazır boluomaları ilan oluaur. 

15~18--22 2830 

lmtlyu Lbibi ı CA V11' ORAL J Rifat Y AVEROCl.U 
U, ..;lnt Uldlrlr Ankit Baıddıtı ,.,, BUGON Matbuıı 

olunur, 2849 

Mubamm .. n 
bedeli 
Lira K 

Seyhan Vaklflar Müdürlüğünden· 
Mevkii Sokağı vakıf ve tapusunun Cinsi ölçü mikdarı 

M.murabbaı vergi No. Ta. N o. 

500 00 
500 00 
500 00 
soo 00 

Dükkan 29 Arşın Karşı yaka Misis caddesi 2/6 
3/8 
4/10 
1/4 

nisan 932,226 

" 
29 ,, ,, ,, ,, 227 

., 30 " .. ,, ,, 228 
,, 30 •. " " " 225 

1500 00 
ss 00 

4000 00 

,, 54 metre 
27,S ,, 

Kara soku Siptilli caddesi 201 
203/124 

1/203 

168 ada 54 parsel 
Arsa 
Müfrez bahçe ve tarla 
35 Dönüm 175 metre 
Müfrez bahçe ve tarla 
40 dönüm 632 metre 
Müfrez bahçe ve tarla 
30 dönüm 254 metre 

32340 ,, 
Eski hamam 
Şehir civarı 

Taşçıkan 

Sultan sokağı 
78 ,, 1 " 

Mart 927 193 

4900 00 37392 " " " 
2/203 ,, 

" 

3600 00 27824 u ,, .. 3/203 " " 

2000 00 · tarla 31 dönüm Karşı yaka Yeni mezarlık 237 ,. 24 
1SO 00 arsa 40 metre Sarı yakup Alemdar caddesi 133 87 ada 204 parsel 
150 00 dükkln 20 ,. ,, ,, 134 87 ,, 205 ,, 
Yukarıda cinsi ve mevkilerile muhammen bedelleri ve sair evsafı yazılı (12) parça vakıf gaynmenkullerin mülkiyetleri 

peşin para ve açık arttırma ile satılacaktır. İhaleleri 23112/942 tarihine rasıayan çarşamba günü saat 14 de Seyhan vakıf
lar müdürlüğü binasında yapılacaktır. Şartnamesini görmek ve fazla izahat almak isteyenlerin her gün ve isteklilerin temi· 
natlarile birlikte ihale günü vakıflar müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 2796 10-19 

Satılık Ev 
Yeni Salcılar mahallesinde 240 ncı sokak ve üç No. ev 

300 arşın arsa üzerinde iki odalı ve ahşap mutbağı ile mes

ün bulunan ev satılıktır.Müracaata Belediye Salonu. 
2840 16 .. 17-18 

Toprak mahsulleri ofisi Ceyhan ajansından 
Ofisimizce mübayaa edilen çeltiklerden çıkacak darıcan 

ve ince kepek açık arttırma suretile satılığa çıkarılmıştır. i. 
hale 25/12/942 cuma günü saat 1 S de Ceyhan ajansında ya• 
pılacaktJr. Fazla tafsilat almak isteyenlerin Ceyhan ajansana 
müracaatları. 2832 lS-17·18-22 

Belediye riyasetinden 
1- Askeri depoy • Taşkarakolu arası yolu inşaatı kapalı 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2- Ke.$if bedeli 10107 , 56 liradır. . 
3- Muvakkat teminatı 753 liradır. 
4- ihalesi birinci kinnnun 25 inci cuma günü saat on 

..... ~ ......... 11!!111 ....................... .. 

Asri Sinemada 
SUVARE BU AKŞAM SUVARE 

8,30 e,30 
Bayramda : zengin proğram iki şaheser birden 

-1-
Türkçe Sözlü ve Türkçe Şarkılı 

Harunureşidin Gözdesi 
Tarihte ell kanlı bir aşk faciası Bu filmde Üstad 

Sadettin Kaynağın beetelediği (Yolculuk var, Bayram 
Gecesi) ve sekiz müntehap şarkı Müzeyyen Senar 

Tarafından okunmuştur. 

-2-
Dünyanın en sevimli artisti Jon Prömiyeri 

TYRONE POWESIN Linde daronll Besil Rathbone 
Beraber fevkalade bir tarzda yarattıkları 

Zoronun işareti 
Bayramda hergün 2.30 da Matine 

ASRİ Sinema Sayın müşterilerinin bayramını kutlar beşte belediye encümeninde yapılacaktır. 

5- Şartname, keşif ve sair evrakı belediye fen işleri mil- .. ••---------------------
dürlüğündedir. İsteyenler orada görebilirler. 

6- Teklif mektup.lan ihale günü ihale saatından bir saat 
evvel yani saat ondörtte makbu:c mukabilinde belediye rei~li· 
ğine verılmesi ilin olunur. 2825 ıo.ıs-19-24 

Adana belediye riyasetinden: 
Belediye kanarası et nakliyesi kamyonuna yaptuılacak 

karoseri için verilen teklif layık hadde görüldüğünden ihale 
müddeti on gün uzatılmıştır. 

2- işin muhammen bedeli 3500 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 263 liradır. 
4- ihalesi birinci kinunun 29 uncu salı gllııü saat on 

beıte Belediye encümeninde yapılacaktır. 
5- Şartnameıi belediye yazı işleri •e Kanata müdilrlük• 

lerindedir. isteyenler orada görebilirler. 
6- Taliplerin ihale günü muayyen 11atte leledi,., ,n-cli• 

mesailae müracaatları illıı olunur- 2843 

Ziraat mektebi Müdürlüğünden 
1- Ziraat ve makinist talebeleri için beher çiftinin ınu• 

hammen bedeli (1750) kuruştan 169 çift siyah iskarpin 9/12/942 
tlrihinden 23/12/942 tarihine kadar oçık eksiltmeye konul

ınuıtut. 

. 2- Eksiltme 23/12/942 tarihine milsadif çarfamba günii 

saat 10 ela hükumet binasmda ziraat müdürlüğünde toplana-

cak satın alma komisyonu tatafından yapılacaktır. 

3- istekliler c!uma ve pazardan mado bergün ıartname· 

yi ve iıkarpirı nümunesini mektep müdürlilğünde görebilirler• 

4- Taliplerin % 1,S nisbetinde dipozitoları ile mexkOt 

gl\'l ve saatte koOlisyc>na müracaatları ilin olunur. 2819 

10·15·19·23 


